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الـمـقدمــة

احل��م��د هلل رب ال��ع��امل��ن، وال�����ش��اة وال�����ش��ام ع��ل��ى اأ����ش���رف الأن��ب��ي��اء 
واملر�شلن.. ثم اأما بع�د:

حتتاج الربامج الثقافية املتميزة اإىل ال�شتعانة بعد اهلل - عز وجل - 
نريد  ال��ذي  الهدف  اإىل  بامل�شتمعة  ت�شل  حتى  والهادفة؛  املتنوعة  بالفقرات 
اإليه بكل ت�شويق واإث��ارة، وهو ما تكفله له فقراتنا املتنوعة يف هذا  الو�شول 

الكتاب - باإذن اهلل.
وتعتمد ه��ذه ال��ف��ق��رات على اإخ����راج امل��ع��ل��وم��ات ال��دي��ن��ي��ة، وال��رب��وي��ة، 
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والثقافية، والأدبية، والفكرية، والعلمية، والطبية، اأو غريها من حقول العلم 
الإلقاء  وهي  األ  التقليدية،  الطريقة  عن  خمتلفة  و�شيغ  بقوالب  املختلفة 
املبا�شر، بطريقة �شّب املعلومات، فبالطبع هذا ما ل تقوم به الفقرات املتميزة.
املعلومة،  اإىل  امل�شتمعة  يجذب  �شيء  كل  عن  تبحث  الفقرات  ه��ذه  بل 
اإليها، ويف النهاية تعمل بها، وهذا  اإليه، بحيث تن�شت لها وت�شغي  ويحببها 

هو الهدف الأغلى والأثمن.
الأر�ض؛  ينبوًعا من  ال�شماء، ول  لي�شت وحًيا من  الثقافية  والفقرات 
بل هي نتاج فكري ومعريف بارع، يخرج من بطون الكتب املختلفة: الدينية، اأو 
التاريخية، اأو الأدبية اأو غريها من العلوم، التي تزخر بها الكتب وامل�شنفات 

التي اأّلفها وجمعها العلماء، واملوؤرخون، والأدباء.
ال�شر الأكرب  املنا�شب هو  ويبقى قالب �شبك، وحْبك الفقرة، يف ثوبها 

لنجاحها، والطاقة الفاعلة لتاأثريها.
فمثًا: املعلومة التي من املنا�شب اأن ت�شاغ بقالب هل تعلم؛ من اخلطاأ 

اأن ت�شاغ بقالب اأوائل، اأو اأواخر.
واملعلومة التي من املنا�شب اأن ت�شاغ يف قالب اأمثال من اخلطاأ اأن ت�شاغ 
يف قالب �شوؤال وجواب. وهكذا كل فقرة مبا ينا�شبها من قوالب، وكما يقال: 

مقال". مقام  "لكل 
وقد عمدنا اإىل تقدمي مقدمة �شغرية قبل عر�ض اأي فقرة لكي تبن 

ا لكي تذّكر بها. هدفها، وتعطي �شورة عنها، واأي�شً
     كما اأود التذكري باأن هذه الفقرات ما هي اإل نقطة يف بحر، فابحثن 
عن اجلديد واملفيد، من الفقرات واملو�شوعات، ول تقفن عند حٍد من احلدود.
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ال�ضعر ديوان العرب

حكمهم.  ين�شرون  وب��ه  تاريخهم،  يحفظون  به  ال��ع��رب،  دي��وان  ال�شعر 
وقد كان وما زال لل�شعر دور كبري يف العديد من امليادين املختلفة يف احلياة؛ 
ولها  تعر�ض  زال���ت  م��ا  والأم�����ش��ي��ات  وال���ن���دوات،  ال�شعرية،  امللتقيات  فهاهي 
ال�شعر  اأن فحول  اإل  ال�شعر..  اأو حمبي  ال�شعراء  الكبري �شواًء من  جمهورها 
الأوائل كاأمثال املتنبي واأبي متام والبحري وغريهم يظل �شعرهم كالنق�ض 

على احلجر ل يزول طعمه ونكهته حتى مع مرور الأزمان، وتبدل الأيام.
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ال�شعراء  فحول  باأ�شعار  اإ�شباعها  على  الفقرة  ه��ذه  يف  حر�شنا  ل��ذا.. 
الأوائل، واأ�شفنا اإليها ما خرج من اأفواه املتاأخرين من درر.

املتنوعة، وجعلت  الأ���ش��ع��ار  م��ن  العديد  بذكر  الفقرة  ه��ذه  ب���داأت  وق��د 
لكل ق�شيدة عنواًنا بارًزا ليكون دليًا عليها، ثم اخرت ق�شيدتن نرثيتن 
كلتيهما لل�شاعر املعا�شر/ عبدالرحمن الع�شماوي، ثم ختمت الفقرة بطائفة 
من الق�شائد ال�شاحكة، انتقيتها من كتاب: )ق�شائد �شاحكة( لل�شاعر: نا�شر 
وثقافية  اجتماعية  تتحدث عن جوانب  ، وهي عبارة عن ق�شائد  الزهراين 
خمتلفة باأ�شلوب �شاحك وممتع، ميتع ال�شامع ويجعله يخرج بجو جتديدي 

رمبا مل ي�شمعه من قبل. 
الأ�شعار  ب��ن  التنويع  ب�����ش��رورة  الإذاع����ة  على  امل�شرفات  اأو���ش��ي  ل���ذا.. 
املختلفة، وعدم القت�شار على جانب دون اآخر، وكذلك اأود التنبيه اإىل اأهمية 
�شعرية؛  موهبة  ميتلكن  والاتي  الطالبات،  من  املواهب  �شاحبات  ت�شجيع 
فهوؤلء ينبغي اأن يقدمن اأ�شعارهن عرب منرب الإذاعة املدر�شية ت�شجيًعا لهن، 

ورفًعا ملعنوياتهن.
جميًعا،  منه  فلنغرف  ل��ه؛  �شاحل  ل  بحر  ال�شعر  اأق����ول:  اخل��ت��ام  ويف 

ون�شتفد منه، ون�شت�شهد به، ونخل�ض هلل يف ذلك.
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كتمان الأ�ضرار

ب��ل�����س��ان�����ه ���س�����ره  �أف�����س�����ى  �مل�������رء  �إذ� 
�أح��م�����ق ف���ه�������و   غ���ي�������ره  ع��ل��ي�����ه  والم 

نف�سه �سر  ع��ن  �مل���رء  ���س��در  ���س��اق  �إذ� 
�أ�سي�ق �ل�سر   ي�ستودع  �ل��ذي  ف�سدر 

ال�ضماحة وح�ضن اخللق

ي���خ���اط���ب���ن���ي �ل�������س���ف���ي���ه ب����ك����ل ق��ب��ح
جم���ي���ب���ًا ل�����ه  �أك����������ون  �أن  ف������اأك������ره 

ي�����زي�����د ����س���ف���اه���ة ف������اأزي������د ح���ل���م�������ًا
ط���ي���ب���ًا �الإح�������������ر�ق  ز�ده  ك�����ع�����وٍد 

ال�ضكوت �ضالمة

لهم قلت   خو�سمت  وق��د  ��َك��تَّ  ���سَ ق��ال��و� 
مفت�اح �ل�����س�����ر  ل��ب�����اب  �جل�������و�ب  �إن 

�سرف �أح��م��ٍق  �أو  ج��اه��ٍل  ع��ن  و�ل�سمت 
�إ�س�الح �لعر�ض  ل�سون  �أي�سًا  وفيه 

�سامتة؟!  وه��ي  تخ�سى  �الأ�سد  ت��رى  �أم��ا 
نب�اح وه�����و  ل��ع��م��ري  يخ�سى  و�ل��ك��ل��ب 
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ف�ضل الرحلة يف طلب العلم

ت��غ��رب ع���ن �الأوط������ان يف ط��ل��ب �ل��ع��ال
ف��و�ئ��د �الأ���س��ف��ار خم�ض  ف��ف��ي  و���س��اف��ر 

ت���ف���ري���ج ه�����م و�ك����ت���������س����اب م��ع��ي�����س��ة
م���اج���د و����س���ح���ب���ة  و�آد�ب  وع����ل����م 

وحم��ن��ة ذل  �الأ����س���ف���ار  يف  ق��ي��ل  ف�����اإن 
وق��ط��ع �ل��ف��ي��ايف و�رت���ك���اب �ل�����س��د�ئ��د

ف���م���وت �ل��ف��ت��ى خ���ر ل���ه م���ن م��ع��ا���س��ه
ب�������د�ر ه�������و�ن ب����ن و���������ض وح���ا����س���د

قوة ال�ضرب على الفنت

ي���رم���ي���ن���ن���ي ب�������اأرب�������ع  ب����ل����ي����ت  �إين 
�سر�ك���ا ع��ل��ّي  ن�����س��ب��و�  ق���د  ب��ال��ن��ب��ل 

�إب��ل��ي�����ض و�ل���دن���ي���ا ون��ف�����س��ي و�ل���ه���وى
م����ن �أي�������ن �أرج��������و ب��ي��ن��ه��ن ف��ك��اك��ا

�إن����ن����ي ب���ع���ف���و  �����س����اع����دين  رب  ي������ا 
�أ���س��ب��ح��ت ال �أرج������و ل��ه��ن ���س��و�ك�����������ا
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حفظ الل�ضان

�ح���ف���ظ ل�������س���ان���ك �أي���ه�������ا �الإن�������س�������ان 
ث���ع�������ب�������ان �إن���������������ه   ي���ل���دغ���ن�������ك  ال 

ك����م يف �مل���ق���اب���ر م����ن ق��ت��ي��ل ل�����س��ان��ه 
ك����ان����ت ت����ه����اب ل����ق���������اءه �الأق�����������ر�ن

الر�ضى بق�ضاء اهلل وقدره

ت�������س�������اء م���������ا  ت���ف���ع�������ل  �الأي������������ام  دع 
�ل��ق�����س��اء ح���ك���م   �إذ�  ن��ف�����س��ًا  وط����ب 

�ل���ل���ي���ال�������ي حل�����ادث�����������ة  جت��������زع  وال 
ف���م���ا حل�������و�دث �ل���دن���ي���ا م����ن ب��ق�����اء

وك������ن رج�������اًل ع����ن �الأه�����������و�ل ج���ل���دً�
و���س��ي��م��ت��ك �ل�������س���م���اح���ة  و�ل���وف�������اء

�ل����ر�ي����ا يف  ع���ي���وب���ك  ك������رت  و�إن 
غ��ط�����اء ل��ه�����ا  ي���ك�������ون  �أن  و�����س����رك 

ت�������س���ر ب���ال�������س���خ���اء ف���ك�������ل  ع��ي�����ٍب
ي���غ���ط���ي���ه ك���م�������ا ق���ي�������ل �ل�������س���خ�������اء

ذاًل ق�����������ط   ل��������الأع��������ادي  ت��������ِر  وال 
ف��������اإن ����س���م���ات���ة �الأع���������������د�  ب�������الء
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ب��خ��ي��ل م������ن   �ل�������س���م���اح���ة  ت������رج  وال 
م�������اء ل���ل���ظ���م�������اآن  �ل�����ن�����ار  ف���م���ا يف 

ورزق��������ك ل���ي�������ض ي��ن��ق�����س��ه �ل���ت���اأن�������ي
�ل��ع��ن��اء �ل��������رزق  ي���زي���د يف  ول���ي�������ض 

�����س���������رور وال  ي�����������دوم  ح���������زن  وال 
رخ���������اء وال   ع���ل���ي���ك  ب�����وؤ������ض  وال 

ق���ن�������وٍع ق���ل�������ب  ذ�  ك����ن����ت  م�����ا  �إذ� 
ف����اأن����ت وم����ال����ك �ل���دن���ي�������ا  ����س�������و�ء

وم������ن ن����زل����ت ب�������س���اح���ت���ه  �مل���ن���اي�������ا
���س��م�����اء وال  ت���ق���ي�������ه  �أر�����������ض  ف�����ال 

ول���ك�������ن و������س����ع���������ة  �هلل  و�أر��������������ض 
�ل��ف�����س��اء ����س���اق  �ل��ق�����س��ا  ن����زل  �إذ� 

من روائع املتنبي

َم���������ُروِم ����َرٍف  �����سَ يف  غ�����اَم�����ْرَت  �إَِذ� 
��ج�����وِم �ل��نُّ ُدوَن  ِب�������ا  َت���ْق���َن���ْع  َف�����اَل   

َح��ِق��ي�����ٍر �أَم�����������ٍر  �مَل��������وِت يف  ف���َط���ْع���ُم 
�أَم���������ٍر َع��ِظ��ي�����ِم ك���َط���ْع���ِم �مَل�������وِت يف 
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َع��ق�����ٌل �ْل���َع���ج���َز  �أَنَّ  �جُل���َب���ن���اُء  َي������َرى 
وِت����ل����َك َخ���دي���ع���ُة �ل���ّط���ب�������ع �ل��ل��ئ��ي�����ِم

ُت��غ��ِن�����ي �مَل���������رِء  ���ج���اع���ٍة يف  ����سَ وُك�������لُّ 
�حَل��ِك��ي�����ِم يف  ��ج��اع��ة  �ل�����سّ ِم���ث���َل  َواَل 

��ح��ي��ًح��ا وك������ْم ِم������ْن َع�����اِئ�����ٍب َق�������واًل ���سَ
��ِق��ي�����ِم و�آَف�����ت�����ُه ِم���������َن �ل���َف���ه�������ِم �ل�����سّ

ِم���ن�������ُه �الآذ�ن  َت�����اأخ�����������ُذ  ول����ِك���������ْن 
َع���َل���ى َق�������َدِر �ل���َق���ر�ِئ�������ِح و�ل���ُع���ُل�������وِم

البالء موكل باملنطق

ف��ت��ب��ل��ى ت����ق����ل  ال  ل�������س���ان���ك  �ح����ف����ظ 
ب���امل���ن���ط���ق م������وك������ٌل  �ل������ب������الء  �إن 

�ح����ف����ظ ل�������س���ان���ك �أي����ه����ا �الإن���������س����اُن
ث����ع����ب����اٌن �إن������������ه  �����ك  ي�����ل�����دغ�����نَّ ال 

ك����م يف �مل���ق���اب���ر م����ن ق��ت��ي��ل ل�����س��ان��ه
ك����ان����ت ت����ه����اُب ل����ق����اءه �ل�����س��ج��ع��ان

ل�����س��ان��ك ال ت���ذك���ر ب����ه ع������ورة �م����رئ
ف����ل����ك ع����������ور�ت ول����ل����ن����ا�����ض �أع�����ن
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ف�سنها م��ع��اي��ب��ًا  �أب�����دت  �إن  وع��ي��ن��اك 
وق��������ل ي������ا ع������ن ل����ل����ن����ا�����ض �أع������ن

وع��ا���س��ر ب��ع��روف و���س��ام��ح م��ن �عتدى
وف������ارق ول���ك���ن ب��ال��ت��ي ه���ي �أح�����س��ن

على قدر اأهل العزم

ع��ل��ى ق���در �أه���ل �ل��ع��زم ت��اأت��ي �ل��ع��ز�ئ��ُم
وت���اأت���ي ع��ل��ى ق����در �ل����ك����ر�ِم �مل���ك���ارُم

وت���ك���ُر يف ع����ِن �ل�����س��غ��ِر ���س��غ��اُره��ا
�لعظائُم �ل��ع��ظ��ي��ِم  ع���ِن  يف  وت�سغر 

�لفتى يجعلها  ح��ي��ُث  �إال  �لنف�ض  وم���ا 
ت�����س��لَّ��ِت و�إال  ت���اق���ت  �أط���ع���م���ت  ف�����اإن 

وك���ان���ت ع��ل��ى �الآم������ال ن��ف�����س��ي ع��زي��زٌة
ول��ِت �ل���رك  ع��ل��ى  ع��زم��ي  ر�أت  فلما 

�ملنى �أدرك  �أو  �ل�سعب  الأ�ست�سهلن 
ل�����س��اب��ِر �إال  �الآم������ال  �ن���ق���ادت  ف��م��ا 

ح����ُب �ل�����س��الم��ة ي��ث��ن��ي ع����زم ���س��اِح��ب��ه
بالك�سل  �مل����رء  وُي���غ���ري  �مل���ع���ايل  ع���ن 
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الطابور ال�ضباحي

�أم�������ُض فخيمت �ل��ط��اب��ور  ف��ات��ن��ي  ل��ق��د 
ع���ل���ى ه����م����وم ل���ي�������ض ف���ي���ه���ا ت���رف���ُق

ف��و�ئ��د خ��م�����ض  �ل���ط���اب���ور  يف  �إن  �أال 
ح���م���ا����ض وع������زم �الأي���������ادي ت�����س��ف��ُق

وف����ي����ه �����س���ت���م���اع ل������الإذ�ع������ة ن���اف���ع
وف����ر�����س����اُن����ه����ا ط����الُب����ن����ا ت����ت����األ����ُق  

ن��ا ف��م��ن ي��ن��ك��ر �ل�����س��دو �جل��م��ي��ل ي�����س��دُّ
ط��ف��ق��ن��ا ل���ه ن�����س��غ��ي ف���ال ن��ت�����س��اي��ُق

م��ن��ه��م �ل���ري���ا����س���ة  �أدى  مل����ن  ه��ن��ي��ئ��ًا 
ن�����اأى ع���ن خ���م���ول ل��الأج�����س��ام مت���زُق  

مذاكرة الدرو�س

ت�سيع وال  �ل����درو�����ض  م���ذ�ك���رة  �ب�����د�أ 
م����ن وق���ت���ك �ل���ذه���ب���يِّ ب�����س��ع ث�����و�ِن

ف���اأف���ْق ���س��ب��اح��ًا ر�ج���ي���ًا ف�����س��ل �ل���ذي
�أع���ط���اك م���ن ك�����رٍم وم����ن �إح�������س���انِ   

ف�����اهلل ال ي��ع��ط��ي �ل��������ورى م����ن خ���ره
�ل������وج������د�ِن ط�����اه�����ر  ل����ق����ل����ٍب  �إال 
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مل��ه��م��ٍل �ل����ن����ج����اح  ُت����ع����ِط  وال  �أب����������دً� 
ب�������اَع �ل���ع���ل���وم ب���اأب���خ�������ض �الأث�����م�����اِن

خ����ره مي�����ن�����ُح  �هلل  ب���������اأن  و�ع������ل������م 
ل���ل���ع���ام���ل���ن ع���ل���ى م������دى �ل�����زم�����اِن

وع���ل���ي���ك مت��ح��ي�����ض �مل���ف���ي���د ب��ح��ك��م��ه
وح�����ا������س�����ف�����ٍة وت�����ع�����ل�����ٍق و�أم������������اِن  

وال ج�������ٍد  ب�����ال  ي�����اأت�����ي  ال  ف�����ال�����ف�����وُز 
�ل���ك�������س���الِن �مل����ت����ه����اون  �إىل  ي����اأت����ي 

و�أع����������ْد م����ر�ج����ع����ة �ل����ك����ت����اب مت��ع��ن��ًا
ك����ل �خل�����ر يف �الإم�����ع�����اِن ف����اخل����ر 

�ضفات ال�ضديق

ت��ك��ل��ف��ا �إال  ي����رع����اك  ال  �مل�������رء  �إذ� 
�ل��ت��اأ���س��ف��ا ع��ل��ي��ه  ت���ك���ر  وال  ف���دع���ه 

ر�ح��ة �ل���رك  �أب����د�ل ويف  �ل��ن��ا���ض  ففي 
جفا ول���و  للحبيب  ���س��ر  �ل��ق��ل��ب  ويف 

ف����ال ك����ل م����ن ت����ه����و�ه ي����ه����و�ك ق��ل��ب��ه
ق���د �سفا ل���ك  ���س��اف��ي��ت��ه  م���ن  ك���ل  وال 
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طبيعة �ل�������ود�د  ���س��ف��و  ي��ك��ن  مل  �إذ� 
ت��ك��ل��ف��ا ي����ج����يء  ود  يف  خ�����ر  ف�����ال 

خ��ل��ي��ل��ه ي�����خ�����ون  خ�����ل  يف  خ�����ر  وال 
وي���رم���ي���ه م����ن ب���ع���د �مل�������ودة ب��اجل��ف��ا

بها ي��ك��ن  مل  �إذ�  �ل��دن��ي��ا  ع��ل��ى  ���س��الم 
من�سفا �لوعد  �سادق  �سدوق  �سديق 

يف النا�س

ل��ه��م دو�ء  ال  دف������ن  د�ء  �ل����ن����ا�����ض 
منذهل وه���و  فيهم  ح���ار  ق��د  و�ل��ع��ق��ل 

م�سخرة ���س��م��وك  منب�سطا  ك��ن��ت  �إن 
ثقل ب��ه  ق���ال���و�:  منقب�سا  ك��ن��ت  و�إن 

م��ن��ع��و� ع���ون���ه���م  م����ن  ���س��األ��ت��ه��م  و�إن 
�لرجل طغى  ق��د  ق��ال��و�:  تعففت  و�إن 

ط��م��ع ب����ه  ق�����ال�����و�:  ت��خ��ال��ط��ه��م  و�إن 
م��ل��ل ب�����ه  ق������ال������و�:  حت���ب���ه���م  و�إن 

ل��ه ج���م���ال  ال  ق����ال����و�:  ت����ردي����ت  و�إن 
�ل��رج��ل ت��زي��ن��ت ق��ال��و�: ق��د زه���ا  و�إن 
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م��ن��ق�����س��ة ب����ه  ق����ال����و�  ت���ع���ب���دت  و�إن 
ح��ي��ُل ك��ل��ه��ا  ق����ال����و�  ت����زه����دت  و�إن 

ك��رم��ًا �أم���و�ل���ه���م  ع���ن  ت��ع��ف��ف��ت  و�إن 
ب��خ��ل��و� ���س��األ��ت��ه��م  و�إن  غ���ن���ّي،  ق���ال���و� 

املعايل

ب�����ق�����در �ل�����ك�����د ت���ك���ت�������س���ب �مل����ع����ايل
وم�����ن ط���ل���ب �ل���ع���ال ���س��ه��ر �ل��ل��ي��ايل

ك��د غ������ر  م������ن  �ل�����ع�����ال  ر�م  وم��������ن 
�مل���ح���ال �ل���ع���م���ر يف ط���ل���ب  �أ������س�����اع 

ت�����������روم �ل������ع������ز ث�������م ت������ن������ام ل���ي���ال
�الآيل ط���ل���ب  م����ن  �ل���ب���ح���ر  ي���غ���و����ض 

ع����ل����و �ل������ق������در ب���ال���ه���م���م �ل�����ع�����و�يل
�ل���ل���ي���ايل ����س���ه���ر  �مل��������رء يف  وع�������ز 

�ل���ل���ي���ايل رب�������ي يف  �ل�����ن�����وم  ت����رك����ت 
الأج�������ل ر������س�����اك ي�����ام�����وىل �مل������و�يل

ع��ل��م حت�������س���ي���ل  �إىل  ف����وف����ق����ن����ي 
�مل����ع����ايل �أق���������س����ى  �إىل  وب���ل���غ���ن���ي 
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الزمان

ن���ع���ي���ب زم�����ان�����ن�����ا و�ل�����ع�����ي�����ب ف��ي��ن��ا
وم��������ا ل����زم����ان����ن����ا ع����ي����ب �����س����و�ن����ا

ذن���ب ب���غ���ر  �ل������زم������ان  ذ�  ون���ه���ج���و 
ول������و ن���ط���ق �ل�����زم�����ان ل���ن���ا ه��ج��ان��ا

ول���ي�������ض �ل����ذئ����ب ي����اأك����ل حل����م ذئ���ب
وي������اأك������ل ب���ع�������س���ن���ا ب���ع�������س���ا ع��ي��ان��ا

العفاف

�مل���ح���رم ن�������س���اوؤك���م يف  ت���ع���ف  ع���ف���و� 
ي��ل��ي��ق ب�����س��������������������ل��م وجت���ن���ب���و� م����ا ال 

�أق���ر����س���ت���ه ف�������اإن  دي������ن  �ل�����زن�����ا  �إن 
فاعل��������م بيتك  �أه��ل  م��ن  �ل��وف��ا  ك��ان 

ي����ا ه���ات���ك���ا ح�����رم �ل����رج����ال وق��اط��ع��ا
���س��ب��ل �مل������ودة ع�����س��ت غ���ر م��ك��������������رم

ل����و ك���ن���ت ح�����ر� م����ن ����س���الل���ة م��اج��د
م�س�������لم حل��رم��ة  ه��ت��اك��ا  ك��ن��ت  م���ا 

م�����ن ي������زن ي������زن ب�����ه ول������و ب����ج����د�ره
فافه���������م لبيبا  ه���ذ�  ي��ا  ك��ن��ت  �إن 
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ب����األ����ف����ي دره����م ي������زن يف ق������وم  م����ن 
ي����زن يف �أه�����ل ب��ي��ت��ه ول����و ب��ال��دره�����م

العتاب

م��ع��ات��ب��ًا �الأم��������ور  ك����ل  يف  ك���ن���ت  �إذ� 
ت��ع��ات��ب��ه   �ل�����ذي ال  ت���ل���َق  ���س��دي��ق��ك مل 

ف��اإن��ه �أخ������اك،  �أو ���س��ل  ف��ع�����ض و�ح�����د� 
م�����ق�����ارف ذن��������ٍب م�������رة وجم���ان���ب���ه  

�لقذى على  م���ر�رً�  ت�سرب  مل  �أن��ت  �إذ� 
م�ساربه ت�سفو  �ل��ن��ا���ض  و�أي  ظمئت 

حفظ النعم

ف���ارع���ه���ا ن���ع���م���ة  يف  ك����ن����ت  �إذ�   
�لنع���������م ت���زي���ل  �مل��ع��ا���س��ي  ف�����اإن 

�ل����ع����ب����اد رب  ب����ط����اع����ة  وح����ط����ه����ا 
�لنق������������م ���س��ري��ع  �ل��ع��ب��اد  ف����رب 

و�إي��������اك و�ل���ظ���ل���م م��ه��م��ا ����س��ت��ط��ع��ت
�لوخ������������م ���س��دي��د  �ل��ع��ب��اد  ف��ظ��ل��م 

و������س�����اف�����ر ب����ق����ل����ب����ك ب�������ن �ل���������ورى
ظل��������������م ق���د  م���ن  �آث�����ار  لتب�سر 
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ف���ت���ل���ك م�����س��اك��ن��ه��م ب��ع��ده�����������������������������م
تته���������������م وال  ع��ل��ي��ه��م  ���س��ه��ود 

وم�������ا ك�������ان �����س����يء ع���ل���ي���ه���م �أ�����س����ر
�ل���ذي ق��د ق�سمهم �ل��ظ��ل��م وه���و  م��ن 

لوحة �ضعرية

ث��م مل جتد �ل��غ��ن��ي  �أع��ط��ي��ت  �أن���ت  �إذ� 
حامد م��ال��ك  �أُل��ف��ي��ت  �ل��غ��ن��ى  بف�سل 

ما بع�ض  بجنبك  ت��ع��رك  مل  �أن���ت  و�إذ� 
�الأب���اع���ُد رم�����اك  �الأدن  م���ن  ي���ري���ب 

ق����د ط���ل���ب �ل���ن���ا����ض م����ا ب���ل���غ���ت ف��م��ا
ج���ه���دو� وق������د  ق�����ارب�����و�  وال  ن����ال����و� 

و�ل���ت���ق���وى ب���ال���ت���ك���رم  �هلل  ي���رف���ع���ك 
ف�����ت�����ع�����ل�����و و�أن������������������ت م���ق���ت�������س���د

م�����ادح�����ي�����ك �هلل  ��������س�������دق  ق���������د 
ف���ن���د وال  ف������ري������ة  ق�����ول�����ه�����م  يف 

يا جالًل عم الوجود بلطف

ل�����س��اين و�أط����ل����ق  ه�����دًى  يل  ه���ب  رب 
و�أن��������������������ر خ����اط����ري وث���ب���ت ج��ن��اين
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�ل���ق���و�يف �أع��ج��زت��ن��ي  �إن  م��ع��ي��ن��ي  ك���ن 
�مل���ع���اين ����س���ام���ي���ات  ون�������س���ري يف 

�أن�����ت ق�����س��دي وغ���اي���ت���ي ورج��ائ�����������������ي
م�����������������ال��ك �مل����ل����ك، م���ب���دع �الأك�������و�ن

ي����ا ج������الاًل ع����م �ل����وج����ود ب��ل��ط��������������������ف
و���س�����������������������������������������الم ورح����م����ة وح���ن���ان

علم��������ًا ب��ال��ك��ون  �أح�����اط  و�ق����ت����د�ر 
�الإت���ق���ان ي���د  ع���ق���ده  نظم������������ت 

����س���يء جت��ل��������������������������ي وج����م����ااًل يف ك����ل 
���س��ب��������������������������ح �حل�����س��ن ف��ي��ه ل��ل��رح��م��ن

قلوب العا�ضقني

ق���ل���وب �ل��ع��ا���س��ق��ن ل��ه��ا ع��ي�����������������������������ون
ت����ري م���ا ال ي�����ر�ه �ل��ن��اظ��رون�����������������������ا

و�أل���������س����ن����ة ب������اأ�������س������ر�ر ت��ن��اج�����������ي
�لكاتبين�������ا �ل���ك���ر�م  ع���ن  ت��غ��ي��ب 

و�أج���ن���ح���ة ت��ط��ر ب��غ��ر ري��������������������������������������ض
�ل���ع���امل���ي���ن���ا رب  م����ل����ك����وت  �إىل 
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�ل���ق���د����ض ط�������ورً� وت����رت����ع يف ري����ا�����ض 
وت�������س���رب م���ن ب���خ���ار �ل��ع��ارف��ي��ن�����������������ا

�س�����دق ع���ل���وم  �ل�������س���ر�ب  ف���اأورث���ن���ا 
ت����رى ف��ي��ه��ا ع���ل���وم �الأق��دم��ي��ن��������������������������ا

ناطق�������������ات ع��ل��ي��ه��ا  ���س��و�ه��دن��ا 
ت��ب��ط��ل ف��ي��ه��ا ك����ل دع������وى �مل��دع��ي��ن��ا

حت����ى �ل�����س��ر  يف  �أخ���ل�������س���و�  ع���ب���اد 
دن�����و� م��ن��ه و�����س����ارو� و����س��ل��ي��ن��������������������ا

ترنيمة موحد

ذ�ت���������������ه يف  مت�������������������������رو�  ال 
ف���������ال���������ك���������ون م������������ن �آي����������ات����������ه

ح�������رك�������ات�������ه يف  ���������س��������ج  �إن 
������س�����ك�����ن�����ات�����ه يف  ن��������������ام  �أو 

�إ���������س��������ر�ق��������ه يف  و�ل���������������س�������ب�������ح 
ظ�����ل�����م�����ات�����ه يف  و�ل����������ل����������ي����������ل 

�ل�������س���م���ا ك�����ب�����د  يف  و�ل���������س����م���������ض 
رع�������������س������ات������ه يف  و�ل��������ن��������ج��������م 
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�إع���������������������س����������اره يف  و�جل���������������������و 
ن�����������س�����م�����ات�����ه يف  ه�����������ب  �إن 

ق�����ا������س�����ف�����ًا دّوى  و�ل�����������رع�����������د 
وم�������������س������ات������ه يف  و�ل����������������������رق 

ف��������ل��������و�ت��������ه يف  و�ل�����������ل�����������ي�����������ث 
خ�������ط�������و�ت�������ه يف  ي���������خ���������ت���������ال 

�ل����ف���������س����ا يف  ح������ل������ق  و�ل���������ط���������ر 
وك�������ن�������ات�������ه يف  ن����������������ام  �أو 

و�ل�����������������ورد و�ل������ع������ط������ر �ل�����������س�����ذي
ي����������ف����������وح م������������ن رو���������س��������ات��������ه

د�ن��������������ت ل���������ه �الأزه����������������������ار و�ل����������
�أ�������������س������������و�ك ب�����ع�����������ض ح����م����ات����ه

و�رف ظ��������������ل  و�ل����������������غ����������������اب 
ث������م������ر�ت������ه يف  و�ل��������������رو���������������ض 

�ل�����غ�����دي������ يف  ���������س��������اٍف  و�مل����������������اء 
م����������ر�آت����������ه يف  ي���������������س�������ف  ������������ر 

ذ�ت���������������ه يف  مت�������������������������رو�  ال 
ف��������������ال��������������روح م������������ن �آي����������ات����������ه

�أن������ف������ا�������س������ه يف  و�ل�������������������س���������در 
خ�����ف�����ق�����ات�����ه يف  و�ل���������ق���������ل���������ب 
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ت���������س����ب����ي����ح����ه يف  و�ل���������ث���������غ���������ر 
�إ���������س��������ر�ق��������ه يف  و�ل������������وج������������ه 

و�ل�������ب�������ح�������ر ي�������ه�������در ������س�����اخ�����ب�����ًا
ج�����ن�����ب�����ات�����ه يف  و�ل���������ف���������ل���������ك 

ذ�ت���������������ه يف  مت�������������������������رو�  ال 
ف���������ال���������ك���������ون م������������ن �آي����������ات����������ه

هتاف

ت���اه�����������و� ح����ب����ه  ب����ح����ر  يف  �ل�����ك�����ل 
م���ع���ن���اُه �����س����ر  ت���ف�����������ان���و� يف  وق�������د 

و�����س����ح����ح����و� �ل����ع����ق����د خم��ل�����س�����ن
�هلل( �إال  �إل���������ه  )ال  ب���ق���ول���ه�������م 

ي������ا م���ع�������س���ر �ل������ذ�ك������ري������ن ك��ل��ك�����م
�هلل( �إال  �إل�������ه  )ال  م���ع���ي  ق����ول����و� 

ور�ق�������ب�������و� م������ن ي���ع���م���ك���م ك���رم�����������ًا
�هلل( �إال  �إل����������ه  )ال  ب���ف�������س�������ل 

ف����ال����ك����ون ق�����د ف������اح ن�������س���ره ع��ب�����ق��ًا
ه�����و( �إال  �إل�����������ه  )ال  ب�����ذك�����������ره 

و�ل����ع����ر�����ض ت�����س��ب��ي�����ح��ه ل�����ه �أب�����������دً�
ه���و( �إال  �إل�������ه  )ال  م����ن  ����س���ب���ح���ان 
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وك�����ل م����ا يف �ل�������س���م���او�ت م����ن م��ل��ك
ه����و( �إال  �إل���������ه  )ال  ت�������س���ب���ي���ح�������ه 

ِع���ظ���م م�����ن  م�����ا يف �جل�����ب�����ال  وك�������ل 
ه����و( �إال  �إل���������ه  )ال  ت�������س���ب���ي���ح�������ه 

�ل������زم������ان م�����ن ع��ج��ب وك������ل م�����ا يف 
ه����و( �إال  �إل����������ه  )ال  �أع����ج����ب���������ه 

وك��������ل ������س�����يء ت����������ر�ه م������ن ح�����س�����ن
ه����و( �إال  �إل���������ه  )ال  �أح���������س����ن���������ه 

وك������ل �أه��������ل �ل����ع����ق����ول ق�����د ف��ه��م�����و�
ه�����و( �إال  �إل�����������ه  )ال  ب�����اأن�����������������ه 

و�الإن�������������ض و�جل�������ن ك���ل���ه���م ����س���ه���دو�
ه�����و( �إال  �إل�����������ه  )ال  ب�����اأن�����������������ه 

ي�����س��ب�����ح��ه �إذ  و�ل����������رق  و�ل������رع������د 
ه�����و( �إال  �إل�����������ه  )ال  ف����ق����ول���������ه 

���س��ق��م �أذى  ي�������س���ت���ك���ي  م�����ن  وك�������ل 
ه����و( �إال  �إل����������ه  )ال  ������س�����ف�����������اوؤه 

وم�������ن �أت�����������اه ب������ال������ذل م���ف���ت���ق�����������رً�
ه�����و( �إال  �إل�����������ه  )ال  غ��������ن��������اوؤه 
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وم������ن �أت��������ي ب���ائ�������س���ًا وم���ن���ك�������س�������رً�
ه����و( �إال  �إل����������ه  )ال  ف����ج����ب���������ره 

غ��ف��ل��ت��������ه ب�����ح�����ار  يف  غ����������ارق  ي������ا 
ه���و( �إال  �إل�������ه  )ال  وق�����ل  �ن�������ه�������ض 

ب��ج��ه��ل��ك�����م ت����غ����ف����ل����و�  ال  ق��������وم  ي������ا 
ه����و( �إال  �إل��������ه  )ال  ذك�����������ره  ع�����ن 

ك����ي����ف ت�����ن�����ام �ل����ع����ي����ون ع������ن م��ل��ك
ه����و( �إال  �إل��������ه  )ال  ����س���ب���ح�����������ان���ه 

الثعلب والديك والو�ضيط لأحمد �ضوقي

�لو�ِعظينا �سعار  يف  يومًا  �لثعلُب  ب��رز 
فم�سى يف �الأر�ِض يهذي وي�سبُّ �ملاكرينا

وي���ق���وُل: �حل���م���ُد ل��ل��������ِه �إل�����ِه �ل��ع��امل��ي��ن��ا
�لتائبينا ُتوُبو� فهَو كهُف  ِعباد �هلل،  يا 

ر، �إّن �ل��عي�َض عي�ُض �لز�هدينا و�زَهُدو� يف �لطَّ
بِح فينا يك يوؤذْن ل�سالة ِ �ل�سُّ و�طلبو� �لدِّ

�لنا�سكينا �إمام  من  ر�سوٌل  �لديَك  فاأَتى 
َيلينا �أَن  يرجو  وْهَو  عليه  �الأَْم��َر  َعَر�َض 
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�أ�سلَّ �ملهتدينا! فاأجاب �لديك: عذرً� يا 
بلِّغ �لثعلَب عني عن جدودي �ل�ساحلينا

عن ذوي �لتِّيجان ممن َدخل �لَبْطَن �للِعينا
�أَنهم قالو� وخُر �ل��قوِل قوُل �لعارفينا:

" ِدينا  للثعلِب  �أَّن  يومًا  ظّن  من  " خمطيٌّ 

يا نف�س توبي

منك�������ره ف��ع��ال  ع��ن  ت��وب��ي  ن��ف�����ض  ي��ا 
م�ستب�سره �ل��ب��ق��اء  د�ر  �إيل  و����س��ع�����ي 

�لع�����ال رب  م��ن  �ل��ق��وم  ف���از  نف�ض  ي��ا 
ب���ال���ع�������ف���و ع����ن زالت����ه����م و�مل���غ���ف���ره

لربه���م �ل��ن��ه��ار  ق��ط��ع��و�  ق��د  ن��ف�����ض  ي��ا 
���س��وم�����������ا وف������ازو� ب��ال��ع��ال يف �آخ����ره

ي���ا ن��ف�����ض وي���ح���ك! ل��ل��م��ت��اب ف���ب���ادري
م�سطره �ل��ذن��وب  ت��اأت��ي  �أن  ق��ب��ل  م��ن 

خيف��ة ز�دو�  �ل���ق���وم  �إن  ن��ف�����ض  ي���ا 
م�����������ن م����ك����ره وق���ل���وب���ه���م م��ت��ن��ك��ره

ي��ا ن��ف�����ض ج���دي يف �ل��ت��ق��ي وت�����������������زودي
ع�����������م��اًل وك������وين ل��ل��ق��ا م�����س��ت�����س��ع��ره
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�حتوو� �لدنيا  على  ق��وم  ك��م  نف�سي  ي��ا 
�آخ����ره م���ن  �إذ�  ل��ه��م��و  وم����ا  ظ��ل��م�����������ًا 

�لب����ال يف  ت��ف��ان��و�  �أمم  ك��م  ن��ف�����ض  ي��ا 
وع��ظ��ام��ه��م �أ���س��ح��ت ع��ظ��ام��ًا ن��اخ��ره

ي��ا نف�ض ت��وب��ي �ل��ي��وم م��ن ق��ب��ل �ل���ردي
م�ستب�سره غ��د  يف  ت��ك��وين  فع�س�������ي 

وكله������ا �ل���ذن���وب  م���ن  �آه  ن��ف�����ض  ي���ا 
حم��رره �ل��ك��ت��اب  يف  �لقيامة  ي��������وم 

يا اأ�ضري الغفالت

ق���������د م�����������س�����ى �ل������ع������م������ر وف���������ات
ي���������ا �أ������س�����������������������������������ر �ل�����غ�����ف�����الت

ح���������س����ل �ل��������������ز�د وب���������������������������������������ادر
م�������������س������رع������ًا ق������ب������ل �ل��������ف��������و�ت

�ل���ت���ع�����������������������ام���ي ذ�  ك�������م  ف�����������اإىل 
ع�����������ن �أم���������������������ور و���������س�������ح�������ات

غ������������������������ارق �أن�������������ت  ك��������م  و�إىل 
�ل�����ظ�����ل�����م�����ات ب������ح���������������������������ار  يف 

�أ����س�������������������������������اًل ق����ل����ب����ك  ي�����ل�����ن  مل 
ب����������ال����������زو�ج����������ر و�ل�������ع�������ظ�������ات
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ب���ي���ن���م���ا �الإن�������������س������ان ي�������س�����������������������األ
ع�����������������ن �أخ���������ي���������ه ق������ي������ل م������ات

وت���������������ر�ه ح���م���ل�����������������������������������������������������������وه  
�����س���������������������������������������رع����ة ل�����ل�����ف�����ل�����و�ت

�أه�������ل�������ه ي�����ب�����ك�����و� ع���ل���ي���������������������������������������ه
ح���������س����������������������������������رة ب������ال������ع������ر�ت

�أي������������ن م��������ن ك����������ان ي���ف���خ���������������������������ر
ب����اجل����ي������������������������اد �ل���������س����اف����ن����ات

ول����������ه م����������ال ج���زي�����������������������������������������������ل  
ك�����اجل�����ب�����������������������ال �ل������ر��������س������ي������ات

������س�����ارع�����ن�����ا رغ����������م �أن����������������������������������ف
ل������ل������ق������ب��������������������ور �مل������وح�������������س������ات

ك���������م ب������ه������ا م���������ن ط�����������ول م���ك�������ث
م�����������������ن ع���������ظ���������ام ن���������اخ���������ر�ت

ف�����اغ�����ن�����م �ل�����ع�����م�����ر وب����������������������������������ادر
ب�������ال�������ت�������ق�������ى ق�������ب�������ل �مل�������م�������ات

و�أن����������������ب و�رج����������������ع و�ق����ل������������������������ع
م����������ن ع������ظ������ي������م �ل�����������س�����ي�����ئ�����ات

و�ط���������ل���������ب �ل��������غ��������ف��������ر�ن مم�����������ن  
ت���������رجت���������ي م��������ن��������ه �ل������ه������ب������ات
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�ل�����دي�����اج�����������������ي يف  ن��������������ادي  ث��������م 
ي������������ا جم��������ي��������ب �ل������������دع������������و�ت

�ع�����������ف ع������ن������ا ي���������ا رح����ي����م������������������������ا
و�أق�����ل�����ن�����������������������������������������������ا �ل�������ع�������ر�ت

يا �ضاحب الهم

م��ن��ف��رج �ل���ه���م  �إن  �ل���ه���م  ���س��اح��ب  ي���ا 
�أب��������������������������س��ر ب����ذ�ك ف����اإن �ل���ك���ايف �هلل

ب�ساحب����ه �أح���ي���ان���ًا  ي��ق��ط��ع  �ل���ي���اأ����ض 
ال ت��ي�����������������������������اأ���ض ك�����اأن ق���د ف����رج �هلل

ب�����������ه �هلل ح�����س��ب��ك مم����ا ع�����ذت م���ن���ه 
و�أي�����������������ن �أم���ن���ع مم���ن ح�����س��ب��ه �هلل؟

ه���ن �ل���ب���الي���ا، ول���ك���ن ح�����س��ب��ن��������ا �هلل
�هلل ل���ك  ك���ل  يف  ح�����س��ب��������������ك،  و�هلل 

ه�����ون ع���ل���ي���ك، ف������اإن �ل�������س���ان���ع �هلل
و�خل��ي�����������ر �أج���م���ع ف��ي��م��ا ي�����س��ن��ع �هلل

ي���ا ن��ف�����ض ����س���رً� ع��ل��ى م���ا ق����در �هلل
و���س��������ل��م��ي ت�����س��ل��م��ي، ف���احل���اك���م �هلل

�هلل ���س��ه��ل  ق����د  م�����س��ت�����س��ع��ب  رب  ي����ا 
�هلل وق����ى  ق���د  ك��ث��ر  ���س��������������������ر  ورب 
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ب��������ه و�ر��������ض  ب�����اهلل  ف���ث���ق  ب��ل��ي��ت  �إذ 
�هلل ه���و  �ل��ب��ل��وي  ي��ك�����س��ف  �ل�����ذي  �إن 

ل���ه ���س��ري��ك  ال  ����س���ك���رً�  هلل  �حل���م���د 
�هلل ي�سا  �إن  ج���دً�  �خل���ر  �أ����س���رع  م��ا 

�ضروف الدهر

قال �أبو �لعتاهية:
مل��������������ن ط����������ل����������ل �أ���������س��������ائ��������ل��������ه

م���������ع���������ط���������ل���������ة م����������ن����������ازل����������ه
غ���������������������د�ة ر�أي���������������ت���������������ه ت�����ن�����ع�����ي

�أع������������ال������������ي������������ه �أ���������س��������اف��������ل��������ه
ال ه����������و  م����������ا  �أر�ه  وك���������ن���������ت 

ول�������������ك�������������ن ب��������������������اد �أه����������ل����������ه
وك�������������ل الع�������ت���������������س�������اف �ل�������ده�������ر

م���������ع���������ر����������س���������ة م�������ق�������ات�������ل�������ه
�إال م�����������س�����ل�����ك  م����������ن  وم�����������������ال 

وري����������������ب �ل����������ده����������ر �����س����ام����ل����ه
ف������ي�������������س������رع م���������ن ي�����������س�����ارع�����ه

وي������ن�������������س������ل م����������ن ي����ن����ا�����س����ل����ه
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ي�������������ن�������������ازل م�������������ن ي���������ه���������م ب�����ه
و�أح��������������ي��������������ان��������������ًا ي������خ������ات������ل������ه

و�أح���������������ي���������������ان���������������ا ي������������وؤخ������������ره
وت������������������������������������ار�ت ي�������ع�������اج�������ل�������ه

ن������زل������ت �إذ�  ب�����������ه  ك���������ف���������اك 
ع����������ل����������ى ق��������������������وم ك�������الك�������ل�������ه

وك��������������م ق�����������د ع�����������ز م�����������ن م����ل����ك
ي�����������ح�����������ف ب����������������ه ق�������ن�������اب�������ل�������ه

ي��������خ��������اف �ل�������ن�������ا��������ض �����س����ول����ت����ه
وي������������رج������������ى م��������ن��������ه ن������ائ������ل������ه

الت�ضويق للحج

و�الأث�����������ر للبيت  ال  ق�����س��دي  �إل��ي��ك 

حج�������ر وال  ب����اأرك����ان  ط�����و�يف  وال 

�أع��������ره ح��ن  يل  �ل�سفا  دم��ع��ي  �سفا 

�لب�سر م��ن  جت��ري  دم��ع��ٌة  وزم�����زمي 

ومزدلف���ي وت��ع��م��ري  �سمعي  وف��ي��ك 

�جلزر عن  يغني  �لذي  ج�سمي  �لهدي 
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منن��������ي م��ن��ي  �إذ  ع��رف��ات��ي  ع��رف��ان��ه 

و�حل��ذر �خل���وف  يف  وق��ف��ة  وم����وقفي 
�س����������رر ن��ب��ذه  ج��م��ار  ق��ل��ب��ي  وج��م��ر 

�لفكر عن  �لدنيا  حترميي  و�حل�����رم 
تباعدكم م��ن  خ���ويف  �خل��ي��ف  وم�سجد 

خطري دون��ك��م  ومقامي  وم������سعري 
ر�ح��لتي  و�ل�����س��وق  ل���ه  رج���ائ���ي  ز�دي 

و�مل�����اء م��ن ع��ر�ت��ي و�ل��ه��وى �سقري

اأنا الفقري اإىل رِب الربيات

من ثناء �سيخ �الإ�سالم �بن تيمية - رحمه �هلل - على ربه تعاىل 
قوله:

�لري�����������ات رب  �إىل  �ل��ف��ق��ر  �أن����ا 

ح��االت��ي جم��م��وع  يف  �مل�س����كن  �أن����ا 

ظاملت���ي وه���ي  ل��ن��ف�����س��ي  �ل��ظ��ل��وم  �أن����ا 

ياتي ع��ن��ده  م��ن  ي��اأت��ن��ا  �إن  و�خل������ر 

منفع�����ة ج��ل��ب  لنف�سي  �أ���س��ت��ط��ي��ع  ال 

�مل�����س��ر�ت �ل��ن��ف�����ض يل دف���ع  وال ع��������ن 
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ول��ي�����ض يل م���ن دون�����ه م����وىل ي��دب��رين

خطيئاتي ح��اط��ت  �إذ�  �س��������فيع  وال 

خالقن���������ا  �ل��رح��م��ن  م��ن  ب����اإذن  �إال 

�الآي���ات يف  ج��اء  كما  �ل�س������فيع  �إىل 

�أب���������دً� دون����ه  �سيئا  �أم��ل��ك  ول�����س��ت 

ذر�ت بع�ض  يف  �أن���ا  �س��������ريك  وال 

ب�����������������������ه ن�����س��ت��ع��ن  ك����ي  ل����ه  وال ظ���ه���ر 

�ل��والي��ات الأرب����اب  ي��ك��ون  كم�������������ا 

�أب�������دً�  الزم  ذ�ت  و���س��ف  يل  و�ل��ف��ق��ر 

ذ�ت��ي ل��ه  و���س��ف  �أب���دً�  �لغنى  كم��������ا 

�أجمعه�م  �خل��ل��ق  ح���ال  �حل����ال  وه����ذه 

�آت��ي ل��ه  ع��ب��د  ع��ن��ده  وكله�����������������م 

خالق��ه  غ���ر  م���ن  م��ط��ل��ب��ًا  ب��غ��ى  ف��م��ن 

�لعاتي �مل�سرك  �لظلوم  �جلهول  فهو 

�حل���م���د هلل م����لء �ل���ك���ون �أج��م��ع��������������������ه

ياأتي ق��د  بعد  م��ن  وم��ا  منه  ك��ان  م�����ا 
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�ضبحان اهلل

لع������������������� �آي�����ات  �الآف������اق  يف  هلل 
هد�ك��������ا؟ �إل��ي��ه  م��ا  ه��و  �أق��ل��ه��ا  ���ل 

�آيات���������ه م���ن  �ل��ن��ف�����ض  يف  م���ا  ول��ع��ل 
عيناك����ا؟ ت����رى  ل���و  ع��ج��اب  ع��ج��ب 

�إذ� باأ�س����������ر�ر  م�����س��ح��ون  و�ل���ك���ون 
ح���اول���ت ت��ف�����س��رً� ل��ه��ا �أع��ي��اك��������������������ا؟

�ل����������ردى ي��د  تخطفه  للطبيب  ق��ل 
ي��ا ���س��ايف �الأم���ر�����ض م��ن �أرد�ك�����������ا؟

م����ا ب��ع��د  وع����ويف  ل��ل��م��ري�����ض جن���ا  ق���ل 
ع��ج��زت ف��ن��ون �ل��ط��ب م��ن ع��اف��اك�����ا؟

عل�������ة م���ن  ال  مي���وت  لل�سحيح  ق���ل 
دهاك�����ا؟ �سحيح  ي��ا  ب��امل��ن��اي��ا  م��ن 

ح��������فرة ي��ح��ذر  وك����ان  للب�سر  ق��ل 
ف��ه��وى ب��ه��ا م��ن ذ� �ل����ذي �أه��و�ك��������ا؟

�لزح��ا ب��ن  �الأع���م���ى خ��ط��ا  ���س��ائ��ل  ب��ل 
ي��ق��ود خطاكا؟ ب��ال ����س��ط��د�م: م��ن  م 
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ب��������ال م���ع���زواًل  ي��ع��ي�����ض  ل��ل��ج��ن��ن  ق���ل 
ي��رع��اك��ا؟ �ل�����ذي  م���ا  وم����رع����ي:  ر�ع 

بالب�������كا و�أج��ه�����ض  ب��ك��ى  ل��ل��ول��ي��د  ق��ل 
ول����دى �ل�����والدة: م��ا �ل����ذي �أب��ك��اك��������ا؟

�س��������مه ي��ن��ف��ث  �ل��ث��ع��ب��ان  ت���رى  و�إذ� 
ح�ساك��ا؟ بال�سموم  ذ�  م��ن  فا�ساأله 

�أو ثعب�����ان  ي��ا  تعي�ض  ك��ي��ف  و����س��األ��ه 
فاك����������ا؟ مي���الأ  �ل�����س��م  وه���ذ�  حت��ي��ا 

ك��ي��ف تقاطرت �ل��ن��ح��ل  ب��ط��ون  و�����س���األ 
حالك������ا؟ م��ن  لل�سهد  وق���ل  ���س��ه��دً� 

�ضل الرماح

قال �ل�ساعر �سفي �لدين �حللي:
معالينا ع���ن  �ل��ع�����و�يل  �ل��رم�����اح  ���س��ل 

و��ست�سهد �لبي�ض هل خاب �لرجا فينا
عز�ئم�ن�ا ت�سعف  ف��ل��م  �س�ع�ينا  ل��ق��د 

م��س�اع�ي�ن����ا خ�اب�ت  وال  ن�����روم  عم�ا 
فر�عنة ك��ان��و�  ��ستخ�سمو�  �إذ�  ق���وم 

م�و�زينا ك�ان�و�  ح�ك�م�و�  و�إن  ي�وم�ا 
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�س�رف�ًا  �أخ�����الق�����ن�����ا  �أب�����ت  ل��ق��������وم  �إن��������ا 
ي�وؤذي�ن�ا  لي�ض  من  ب��االأذى  ن�ب�ت�دي  �أن 

وق��ائ��ع��ن��ا ���س�����ود  �س�ن�ائ�ع�ن�ا  ب�����ي��������ض 
م����و��سينا ح�م��ر  م�ر�بعن�ا  خ��س�ر 

م�نى ن��ي��ل  دون  م��ن��ا  �ل��ع��ج��ز  ي��ظ��ه��ر  ال 
�أم�ان�ي�ن��ا ف�ي  �ل��م�ن�اي�ا  ر�أي�ن�ا  ول�و 

من ذا الذي ما �ضاء قط؟

قال �حلريري:
خ���ل���ط �إذ�  �أخ�������������اك  �����س���������ام���������ح 

م�������ن�������ه �الإ�����س���������اب���������ة ب�����ال�����غ�����ل��ط
وت�������������ج�������������اف ع�������������ن ت�������ع�������ن���ي���ف���ه

���س�����ق�����ط �أو  ي�������وم�����������ًا  ز�غ  �إن 
و�ح�������������ف������ظ �����س����ن����ي����ع����ك ع���������ن����ده 

���س�����ح�����������ط �إذ�  و�دُن  ع���������زَّ  �إن 
و�ق�����������������ن �ل���������وف���������اء ول����������و �أخ��������ل

ب������ا �������س�����رط�����ت وم��������ا ������س����رط
ط���ل���ب���ت �إن  ب������اأن�������������ك  و�ع�������������ل������م 

م�������ه���������������ذب�������ًا ُرم�����������َت �ل��������س�����ط�����ط 
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ق���ط م������ا�������س������اء  �ل������������ذي  ذ�  م�������ن 
وم�����������ن ل���������ه �ل�������ح�����������س�������ن���ى ف�����ق��ط

توحيد اهلل

قال �ل�ساعر �إقبال -رحمه �هلل-:
ن�����������ور ل�������ن�����������ا  �هلل  ت�������������������وح�������ي�������د 

�أع���������ددن���������ا �ل�����������روح ل�������ه ���س�����ك�����ن�����ا
مت���ح���ى وال  ي���������������زول  �ل�����������ك�����������ون 

�����س����وؤددن����ا ����س���ح���ائ���ف  �ل�����ده�����ر  يف 
م����ع����اب����دن����ا �الأر����������������ض  يف  ب����ن����ي����ت 

ك�����ع�����ب�����ت�����ن��������������ا �الأول  و�ل�������ب�������ي�������ت 
ن�����ح�����ف�����ظ�����ه ب�������ي�������ت  �أول  ه���������و 

ب�����ح�����ي�����اة �ل�����������روح وي�����ح�����ف�����ظ�����ن��ا
ل�����ه ك�����������ان  �ل�������م�����������س�������ل���م  و�أذ�ن 

ه��م��ت��ن��ا م�����ن  �����س����دى  �ل�����غ�����رب  يف 
ق�����������ول�����������و� مل�������������اء �ل�������������ك������ون ل���ق���د

ط�����������اول��������ن��������ا �ل�����ن�����ج��م ب�����رف��ع��ت��ن��ا
ي�����������اده�����ر �أم���������������ا ج�����������رب�����ت ع���ل���ى

ن�������ي�������ر�ن �ل�����������س�������دة ع�����زم�����ت�����ن��������������ا
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ي����غ����رق مل  �ل������ب������اط������ل  ط�������������وف������ان 
ق��وت�����ن��ا ���س�����ف�����ي�����ن�����ة  �خل��������وف  يف 

احلق التليد

ت�����ع�����ي�����ض �أن  �ل�����������س�������ع�������ادة  �إن 
ل�������ف�������ك�������رة �ل���������ح���������ق �ل�������ت���ل�������ي���د

ل�����������ع���ق�������ي�������دٍة ك�������ب�������رى ت�������ح������������ِ���ُل 
ق�����������س�������ي�������ة �ل���������ك���������ون �ل�������ع���ت���ي���د

وت�����������ج�����������ي���ب ع����م����ا ي�����������س�����األ �ل��������
ر�����س����ي����د وع������������ي  يف  ح���������������ر�ن 

�ل���ي���ق���ن �ل����ن����ف���������ض  يف  ف���ت�������س���ي���ع 
وت���������ط���������رد �ل��������������س���������ك �ل�������ع���ن���ي���د

وت�������ع�������ل�������م �ل�������ف�������ك�������ر �ل�����������س�������وي
وت��������������س����ن���������ع �خُل��������ل��������ُق �حل���م���ي���د

وت�������������رد ل���ل�������ن�������ه�������ج �ل�������م�����������س�����������دد
����س�������ري�������د ع�����������ق�����������ل  ذي  ك�����������ل 

ت�������ع�������ط�������ي ح�������ي�������ات�������ك ق�������ي�������م�������ًة
ي�����س��ي��د ب���������ه����ا  �ل���������ح���������ي���������اة  ربَّ 
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�ضبحانك اللهم

قال �ملر�سفي:
�ل���ل���ه���م ج����ل يف ع�����الك��ا ���س��ب��ح��ان��ك 

م��ن ذ� �ل����ذي ي���رث �ل���وج���وَد ���س��و�ك��ا
كل�ه�ا �حل��ن��اي��ا  ويف  �أن����ت  �ل��ق��ل��ب  يف 

�سناك��ا �ل���وج���وِد  �أ���س��������������ر�ر  ك���ل  يف 
�أن�������ت �مل�����������س���ور ل���ل���خ���الئ���ق ك��ل�����ه�����ا

�أن����ت �مل�����س��ر يف �ل��ف�����س��ا �الأف��الك�����������ا
���س��ب��ح��ان��ك �ل���ل���ه���م �أن������ت �مل��رت�����ج�����ى

ي�����ا خ�����ال�����ق�����ي ي�����ا ر�زق�������ي �أه�����و�ك�����������ا
���ْغ���ُت �حل����ي����اَة ���س��ي��اغ��ِة �مل��ت��م��ك��ن ����سِ

ي��م�ناكا ف�����ي  �الأم��������ِر  ك��������ل  و�الأم�������ُر 

معايل الأخالق

قال �ملتنبي يف �الأخالق:
ج�ه�دي �الأخ�������الق  م�ع���ال�ي  �أُح�������ب 

�أُع�����اب�����ا  و�أن  �أع�����ي�����َب  �أن  و�أك���������ره 
و�أ����س���ف���ح ع���ن ���س��ب��اب �ل��ن��ا���ض ح��ل��م��ًا

و����س���ر �ل���ن���ا����ض م���ن ي���ه���وى �ل�����س��ب��اب��ا
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و�أت���������رك ق�����ائ�����ل �ل�������ع�������ور�ء ع�����م�����د�
الأُه�����ل���ِ��ك���َ��ه وم�����ا �أع�����ي�����ا �ل�����������ج�����و�ب�����ا

وم�������ن ه�������اب �ل�������رج�������ال ت�����ه�����ي�����ب�����وه
يهابا ف�����ل�����ن  �ل�����رج��ال  ح�����ق�����ر  وم�����ن 

ق�ضور العلم

ق���و� ب���ق�����������س���وِر ع���ل���ٍم ول���������م ي���ت�������س���دَّ
ول���������ْم ي���ت���ع���ّي���ب���و� ف�������ي �ملُ���ل���ح���دي���ن���ا

�أم�����������ٍر ك��������لِّ  يف  ي����ت����ب����ج����ح����و�  ومل 
خ����ط����ٍر ك���������ْي ي����ق���������اَل م��ث��ق��ف��ون��ا

ك����ذل����َك �أخ���������رَج �الإ�������س������الُم ق��وم��ي
����س���ب���اب���ًا خُم���ل�������س���ًا ح���������رً� �أم�����ي��ن��ا

وع����لَّ����م����ُه �ل�����ك�����ر�م�����َة ك���ي���ف ُت��ب��ن��ى
ي�����ه��ون�����ا �أو  ����ي����َد  ُي����قَّ �أْن  ف����ي����اأب����ى 

دع����������وين م������ن �آم��������������اٍن ك������اذب������اٍت
ُظ���ن���ون�������ا �إال  �ملُ�����ن�����ى  �أج�����������ِد  ف���ل���م 

ن������ورً� �الإمي������������اِن  م������َن  وه�����ات�����و� يل 
وَق������������وُّو� ب���������َن ج���ن���ب���يَّ �ل��َي��ق��ي��ن�����ا
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�أم�����������دُّ ي������دي ف�����اأن�����ت�����زُع �ل����رو������س����ي
و�أب�����ن�����ي �مل����ج����َد م���وؤت���ل���ق���ًا م��ك��ي��ن�����ا

حكمة �ضعرية

ي��ق��ي��ن��ًا ع���ل���م���ًا  �أع�����ل�����م  ك���ن���ت  �إذ� 
ب���������اأن ج���م���ي���ع ح����ي����ات����ي ك�������س���اع���ه

ب�����ه��ا �����س����ن����ي����ن����ًا  �أك������������ون  ال  ف����ل����م 
وط����اع����ه ������س�����الح  يف  و�أج����ع����ل����ه����ا 

قالوا: ال�ضعادة

�ل�������س���ك���ون يف  �ل���������س����ع����ادة  ق������ال������و�: 
�خل�����م�����ود ويف  �خل�����م�����������ول  ويف 

ال �الأه���������������ل  ب����ي���������ن  �ل����ع����ي��������������ض  يف 
ع���ي�����������ض �مل�����ه�����اج�����ر و�ل����ط����ري���������د

�إل�����ي�����������ك ت�������اأت���������������ي  ل����ق����م���������ة  يف 
ب����غ����ي���������ر م�������ا ج���������ه���������د ج�������ه�������ي�������د

�ل������رك������ب خ������ل������ف  �مل�������������س������ي  يف 
وئ�������ي�������د خ����ط���������و  ويف  دع�����������ة  يف 

ي���ق�������ال ك����م���������ا  ت���������ق���������ول  �أن  يف 
ردود وال  �ع�����ت�����������ر�������ض  ف�����������ال 
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�ل���ق���ط���ي�������ع م������ع  ت�����������س���ي�������ر  �أن  يف 
ت���������ق���������ود وال  ت�����������ق�����������اد  و�أن 

و�ل ل�����ك�����ل  ت��������������س����ي���������ح  �أن  يف 
ع�����ا������ض ع�������ه�������دك�������م �مل�������ج�������ي�������د

ي�������ر�د ك�����م�����ا  ت�������ع���ي�����������ض  �أن  يف 
ت�������ري�������د  ك����م���������ا  ت�������ع���ي�����������ض  وال 

ق���������ل����ت: �حل����ي���������اة ه�����ي �ل���ت�������ح���رك
�ل����ه����م���������ود وال  �ل���������س����ك���������ون  ال 

وه���������ي �ل����ت���������ف����اع����ل و�ل����ت���������ط���������ور
و�جل�����������م�����������ود �ل����ت���������ح����ج���������ر  ال 

وه������ي �جل���������ه���������اد، وه������ل ي��ج�����اه�����د
م����������ن ت�����������ع�����ل�����ق ب�����������ال�����ق�����������ع�����ود

وه��������ي �ل���������س����ع����ور ب���االن�������ت�����������س���ار
ج�������ه���ود ب�������ال  �ن���������ت��������������س����ار  وال 

وه���������ي �ل����ت���������ل���������ذذ ب���امل���ت�������اع�������ب
ب���������ال���������رق���������ود �ل�����ت�����������ل�����������ذذ  ال 

�حل�����ي�����ا���ض ع�������ن  ت�����������ذود  �أن  ه�����ي 
ي�������������������ذود؟ ال  ح���������������ر  و�أي 
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ك�������اأ����ض ب���������اأن  ت�������ح�����������ض  �أن  ه������ي 
�ل���������������ذل م�������ن م�������������اء ����س�������دي�������د

خ���ل���ي�������ف���ة ت���������ع����ي���������ض  �أن  ه��������ي 
ت��������س��ود �أن  ����س���اأن�������ك  �الأر����������ض  يف 

ف�������ي�������ك وب�����������لء  ال،  وت�������������ق������ول: 
ل������ك�������������ل ج�������������ب�������������ار ع����ن���������ي���������د

ه�������������ذي �حل������ي�������������اة و�����س���������اأن���������ه����ا
و�جل�����������������دود �آدم  ع�������ه�������د  م������ن 

�ل�����س�����ك�����ون �إىل  رك�������ن�������ت  ف�������������اإذ� 
ف�����������ل�����ذ ب�����������س�����ك�����������ان �ل����ل����ح���������ود

ُمر العلم

���ع���ل���م ���س��اع��ًة وم�����ن مل ي�����ذق ُم������رَّ �ل���تَّ
ح��ي��ات��ه ط�����ول  �جل���ه���ل  ذلَّ  ع  ��������رَّ جَتَ

ف�����س��رً� ع��ل��ى م����رِّ �جل��ف��ا م���ن م��ع��ل��ٍم
ن��ف��ر�ت��ه �ل���ع���ل���م يف  ف��������اإّن ر�����س����وب 

وم�����ن ف���ات���ه �ل��ت��ع��ل��ي��م وق������َت ���س��ب��اب��ه
ف����ك����ّر ع���ل���ي���ه �أرب�������اع�������ًا ل���وف���ات���ه
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و�ل��تُّ��ق��ى ب��ال��ع��ل��م  و�هلل  �ل��ف��ت��ى  وذ�ت 
ل���ذ�ت���ه و�����س����ف  ال  ي���ك���ون���ا  مل  �إذ� 

من �ضعر احلكمة

ك���ن �ب����ن م���ن ���س��ئ��ت و�ك��ت�����س��ب �أدب�����ًا
ي���غ���ن���ي���ك حم�����م�����وده ع�����ن �ل��ن�����س��ب

ل���ي�������ض �جل�����م�����ال ب������اأث������و�ب ت��زي��ن��ن��ا
و�الأدب �ل���دي���ن  ج��م��ال  �جل���م���ال  �إن 

�أن������ذ� ه�����ا  ي����ق����ول  م�����ن  �ل���ف���ت���ى  �إن 
ول��ي�����ض �ل��ف��ت��ى م���ن ي���ق���ول ك����ان �أب���ي

ف�ضل العامل

ب�����ق�����وٍم ي������ح������لُّ  ع�������امل�������ًا  ت���������رى  ال 
�ل�������ه�������و�نِ  د�ر  غ������ر  ف����ي����ح����لُّ����وه 

ق���لَّ���م���ا ت���وج���د �ل�������س���الم���ة و�ل�����س��ح��ة
�إن���������������س�������انِ  يف  جم�����م�����وع�����ت�����ن 

����ت����ا م����ك����ان����ًا ���س��ح��ي��ق��ًا ف������������اإِذ� ح����لِّ
م��ع�����س��وق��ت��ان �ل���ن���ف���و����ض  يف  ف���ه���م���ا 
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ه��������ذه م����ك����ة �مل����ن����ي����ع����ة ب����ي����ت �هلل
ي���������س����ع����ى حل�����ج�����ه�����ا �ل������ث������ق������الِن

�حل����ج �ل�����ري�����ة يف  �أزه����������د  وت��������رى 
ل����ه����ا �أه�����ل�����ه�����ا  ل�����ق�����رٍب �مل�����ك�����انٍ 

كن عن همومك معر�ضًا

ك�������ن ع�������ن ه�����م�����وم�����ك م����ع����ر�����س����ًا
�ل���ق�������س���ا �إىل  �الأم���������������ور  وك���������ل 

و�أب�������������������س���������ر ب�������خ�������ر ع����اج��������������ل
����ى ب�������ه م�������ا ق�������د م�������س�������ى ت����ن���������سَ

ف��������ل��������رب �أم����������������ر م���������س����خ�������������������ط
ر������س�����������ا ع��������و�ق��������ب��������ه  يف  ل����������ك 

ول���������رب���������ا ���������س��������اق �مل���������س����ي���������ق
ول���������رب���������ا �ت�������������س������ع �ل����ف���������س���������ا

ي���������س�������������������اء م���������ا  ي�����ف�����ع�����ل  �هلل 
ف�����������ال ت���������ك���������ن  م����ع����ر�����س��������������ا

�جل����م����ي�������������������ل ع������������������ودك  �هلل 
ف����ق���������ض ع�����ل�����ى م�������ا ق�������د م�������س���ى
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جوالك...اأم خ�ضوعك؟

�أغ�����ل�����ق ق���ب���ي���ل �����س����الت����ك �جل�������و�ال
وج���ب �خُل�������س���وُع ف���اأََح���ِك���ِمِ �الإق���َف���ااَل

���ف�������ضَ ع���ن���د رن��ي��ن��ه �ل���نَّ ت�������س���غ���َل���نَّ  ال 
����اال ����َل �الإر�����سَ ب���ن �ب���ت���غ���اك ف����اأَر�����سَ

ط��ري��ق��ه��ا ت�����س��ل  �أن  ي������د�ك  ك������ادت 
�اَل ل���ل���ج���ي���ب ك���ي���م���ا ُت�����خ�����رج �جل���������وَّ

�أرق�����ام�����ه يف  �ل����ع����ي����ن����ان  وحت����م����ل����ق 
ف���ُت���دي���ر ع����ر ����س���الت���ك �الأع�����م�����ااَل

م���ن���زل ح�����و�ئ�����ج  ت���ق�������س���ي  رب������ا  �أو 
�اَل ب���خ���ي���ال ف����ك����رك ����س���اب���ح���ًا ج�������وَّ

ك��ي��ف �خل�������س���وع وق����د غ����دت ن��غ��م��ات��ه
ت�����و�اَل ن�������س���ازً� يف �ل�������س���الة  حل���ن���ًا 

������ن مِلُ������َل������حَّ وذ�  مل�����ط�����رب�����ة  ه���������ذ� 
ك����م �أف���������س����د� ذوق��������ًا ف����ك����ان وب�����ااَل

ت �أم������ام������ك �����س����ورة ول������ُرب������ا م��������رَّ
ل��ه��م��ا ف��ت��ع�����س��ق يف �ل�������س���الة خ��ي��اال

كي �ل�سيطان  �ن��رى  �ل���درب  ذل��ك  ويف 
���ااَل ���ه �ل���ف���عَّ ���مَّ ُي�����غ�����ِري ف��ي�����س��ق��ي ����سُ
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�ل��ه��وى درب  ع���ن  �الإن�������س���ان  ���د  وُي���َح���يَّ
����ن �ل���ف���ع���ل �حل��������ر�م ح����الاَل ف����ي����زيَّ

ل��ه ع�����ون�����ًا  ت���ك���ن  ف�����ال  م���ب���ت���غ���اه  ذ� 
و�ق����ه����ر ه������و�ك وق��������ارع �الأه���������ز�اَل

ك��ن م��ث��ل ج����ارك يف �ل�����س��الة ف��اإّن��ه��ى
ت����ب����ت ت���ف���ي�������ض دم������وُع������ه �����س����الاَل

ف��������وؤ�ده و�أنَّ  ج������و�رح������ه  خ�������س���ع���ت 
ف����اأ�����س����اء رك������ن �����س����ج����وده وت������الاَل

ف����اإن����ه �جل�����ه�����از  غ����ل����ق  �إىل  ب��������ادر 
�ل���ب���ااَل �أرح�������َت  ف��ق��د  ف��ع��ل��ت  �إن  م���ا 

ابتهال تائب

������ِم������ي������ُع َوَق������������ْد َدَن���������ْت َوَف������������َد �جْلَ
ِل����ل����ُغ����ُروْب ���ْم�������ٌض  ����سَ �ْل������َك������وِن  يِف 

َر�ِح���������������ٌل �أَينِّ  �أَْدَرْك������������������������������ُت 
���ِب���ي���ْب َم������ا َع��������اَد َي����ْن����َف����ُع����ِن����ي �ل���طَّ

����ول �ْل����و�����سُ ِم�������َن  ْب��������ُت  �ْق��������َرَ �إِينِّ 
����ي����ْب �مْلَ���������سِ �أ��������ضِ  �ل�������رَّ يِف  َوَب�����������اَن 



اللؤلؤة المنضودة في الفقرات المكنونة890

������َط������ى ������ي �خْلُ َوَت���������َق���������اَرَب���������ْت ِم������نِّ
ِب�����امْلَ�����ِغ�����ي�����ْب �آَذَن  َو�ْل�������ُع�������ْم�������ُر 

َخ������ائ������ٌف �أيَنِّ  ��������َع��������ْرُت  َف�����������������سَ
�����ي ُذُن�������وِب�������َي َو�ْل�����ُع�����ُي�����وْب �أُْح�����������سِ

�أْب �أَُع�����������������وُد  �جَت��������ْه��������ُت  �������������ى  �أَنَّ
ُن�����وْب ِك�����ي َم�����ا �ْق�����رْف�����ُت ِم������َن �ل�����ذُّ

َوَق�������ْف�������ت ينِّ  �أَ يِن  َه����������������زَّ َق�����������ْد 
ِم �ْل������ُغ������ي������وْب ِب���������َب���������اِب َع����������������الَّ

ُك������ْرَب������ِت������ي ْج  َف����������������رِّ  ، َربِّ َي���������ا 
��������ُرْ ُع�����ُي�����وِب�����ي َك������ي �أُت���������وْب َو����������سْ

ِت����������ي ��������اُء َوَل����������ذَّ َق����������������ِدَم �مَل�����������������سَ
���ا �مَل�������سَ َج���������اَء  �إَِذ�  �ل����ُع����ْظ����َم����ى 

�����َت�����ْغ�����ِف�����ٍر َك������������ْم َع����������اِب����������ٍد ُم�����������سْ
َي�������ْرُج�������و َوَي������ْن������َت������ِظ������َر �ل�����ِل�����َق�����اْء

������ٍب َق�������َدَم�������ي�������ِه َي������ْب َك����������ْم َن������ا�������سِ
�����ى �ل������ِن������َد�ْء �����َع�����ًا، َل�����بَّ ِك������ي َخ�����ا������سِ

�������ي�������ِه َي��������ْد َك�������������ْم َر�ِف��������������������ٍع َك�������فَّ
����َم����اْء �ل���������سَّ َربَّ  َر�ِج��������ي��������ًا  ُع�������و 
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�����َرِت�����ي َي��������ا َم���������ْن �أَن�����������������ْرَت َب�����������سِ
����َي����اْء َوَه�����َدي�����َت�����ِن�����ي َن������ْح������َو �ل���������سِّ

�����ُف�����و������ضِ �إَِل��������ي��������َك َت����ْه����� ُك���������لُّ �ل�����نُّ
���اْء �مل�������سَ َويِف  ����َب����اِح  �ل���������سَّ يِف  ُف�����و 

َي���������ا َخ�������اِل�������ِق�������ي، َي���������ا َر�ِزِق���������������ي
�������َف�������اْء �خْلَ يِف  َدَع���������وُت���������َك  �إينِّ 

������ول �ل������ُو�������سُ ُح���������������ِرَم  مِلَ�������������ْن  �آٍه 
�ل���������س����َق����اْء َدرِك  يِف  َوَع��������ا���������ضَ 

�������َت�������اُق َع��������ْف��������َوَك َي�������ا �إِل�����ِه�����ي �أَ��������سْ
��������اِئ��������ِب��������ْن �����������������بَّ �ل��������تَّ َي������������ا حُمِ

�������َك َي��������ا �إِل������ِه������ي ��������َت��������اُق ُح�������بَّ �أَ���������سْ
������ِدي������ْن َي���������ا ُم��������ِع��������َن �ْل������َق������ا�������سِ

�������َت�������َك �ل�����ِت�����ي ���������َت���������اُق َج�������نَّ �أَ����������سْ
������اِظ������ري������ْن ��������ْن��������َت��������َه��������ا ل������ل������نَّ َزيَّ

���������َت���������اُق ُروؤَْي�������������َت�������������َك �ل����ت����ي �أَ����������سْ
�����ْن ��������اأَْت��������َه��������ا ل�����ل�����������س�����احِلِ َخ��������بَّ

�ل������َع������ف������ُو َع���������ْف���������وَك َي���������ا �إل������ِه������ي
َي����������ا َرَج�������������������اَء �ل�������َع�������اِئ�������ِدي�������ْن
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��������������ا َ ْت ُذُن������������وِب������������ي، �إِنَّ َك�������������������ُرَ
������ْن �ل������َع������امَلِ َربَّ  �أَْرُج����������������������وَك 

�ْغ��������ِف��������ْر ُذُن���������وِب���������ي َي��������ا �إِل������ِه������ي
������اِئ������ِل������ْن ���������ي���������َب �ل�������������سَّ َي����������ا جُمِ

َرْح���������َم���������ٌة �إِال  �أَْن���������������������َت  َم�����������ا 
����اِئ����ِب����ْن ������َع������ْت ُذُن�������������وَب �ل����تَّ َو�������سِ

جال عجيبة مواقف للرِّ

�أهدى رجٌل من �لثقالء �إىل رجل من �لظرفاء جماًل، ثم نزل عليه 
�سيفًا حتى �ساق به!!

فقال فيه:
م�����������ًا �أه��������������دى َج�����م�����ْل ي�������ا ُم�����������ْرِ

ُخ�������ذ و�ن�����������س�����رف �أل������ف������ي ج���م���ْل
ق����������������ال: وم�������������ا �أوق��������������اُره��������������ا؟

ق���������ل���������ت: زب���������ي���������ب وع�������������س������ْل
ق����������������ال: وَم��������������������ْن ي�������ق�������وده�������ا؟

ق������ل������ت ل�����������������ه: �أل���������ف���������ا رج���������ْل
ق���������������ال: وَم������������������ْن ي�����������س�����وق�����ه�����ا؟

ق������ل������ت ل�����������������ه: �أل���������ف���������ا ب�����ط�����ْل
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ق������������������ال: وم���������������ا ل�����ب�����ا������س�����ه�����ا؟
�����������ي وُح����������ل����������ْل ق����������ل����������ت: ُح�����������لِّ

ق������������������ال: وم��������������ا �������س������الح������ه������م؟
�����������ْل ق��������ل��������ت: �������س������ي������وف و�أ������������سَ

�إذن؟ يل  ع�������ب�������ي�������ٌد  ق����������������ال: 
ق��������ل��������ت: ن��������ع��������م، ث���������م َخ������������وْل

ق������������������ال: ب���������ه���������ذ� ف������اك������ت������ب������و�
�����س����ج����ْل يل  ع�����ل�����ي�����ك�����م  �إذن 

ق�����ل�����ت�����ه ل���������������ه: �أل��������ف��������ي �����س����ج����ْل
ت�����رحت�����ْل �أن  ل�����ن�����ا  ف�����ا������س�����م�����ْن 

ق�������������ال: وق�����������د �أ������س�����ج�����رت�����ك�����م؟
ق��������ل��������ت: �أج����������������ل ث����������م �أج�������������ْل

ق����������������ال: وق�������������د �أب�������رم�������ت�������ك�������م؟
ق������ل������ت ل���������������ه: �الأم����������������ر َج������ل������ْل

ق�����������������ال: وق�������������د �أث������ق������ل������ت������ك������م؟
������ق������ْل ق������ل������ت ل���������������ه: ف�����������وق �ل������ثِّ

ق����������������������ال: ف����������������������اإين ر�ح������������������ٌل
ق�����ل�����ت: �ل������َع������ج������ْل ث������م �ل����َع����ج����ْل
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ي�������ا ج�����������ب�����������������اًل  م�������������ن  ج�������ب�������ٍل
ج�����������ب�����ْل!! ف�����������������وق   ج��������������ب����ٍل  يف 

من ق�ضائد جرير

َل������وال �حَل�����ي�����اُء َل�����ع�����اَدين ����س��ت��ع��ب��اُر
َوَل����������ُزرُت ق�����ِرك َو�حَل����ب����ي����ُب ُي�����ز�ُر

����ت����ُع َن���ظ���َرٍة َوَل����َق����د َن����َظ����رُت َوم�����ا مَتُّ
���َن �مِل��ح��ف��اُر يف �ل���َل���ِح���د َح���ي���ُث مَت���كَّ

َف����َج����ز�ِك َربُّ������ِك يف َع�����س��ِرك َن���َظ���رًة
����د�ِك جُم��ل��ِج��ل ِم������در�ُر ���ق���ى �����سَ َو����سَ

َك������َرٌة َع���َل���ت���ن���ي  �إِذ  َق���ل���ب���ي  �����ه�����ت  َولَّ
��غ��اُر ���سِ َب��ن��ِي��ك  ِم���ن  �ل��َت��م��اِئ��ِم  َوَذُوو 

���ًة ��ت َغ���وِريًّ �أَرع�����ى �ل��ُن��ج��وَم َوَق����د َم�����سَ
���و�ُر ����ُه����نَّ ����سِ ����اأنَّ ���َب �ل���ن���ج���وِم َكَ َع�������سُ

��ٍة ��نَّ ِن���ع���َم �ل���َق���ري���ُن َوُك���ن���ِت ِع���ل���َق َم�����سِ
َ�الأح�����ج�����اُر ����َة  ُب����َل����يَّ ِب����َن����ع����ِف  و�رى 

َم���َة �مَل�������س���اِك َوف���اَرَق���ت  َع���م���ِرتَ ُم���َك���رَّ
�إِق�����ت�����اُر وال  ����َل����ٌف  �����سَ ���ه���ا  َم�������سَّ م����ا 
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�ساِحِك َب��ُرق��ِة  َج����َدٍث  ��دى  ���سَ َف�َسقى 
َه���������ِزٌم �أََج�������������ضُّ َوَدمي����������ٌة ِم��������در�ُر

ب��َب��ل��َدٍة  ِ����س��َت��ح��اَر  �إِذ�  �أََج���������ضُّ  َه�����ِزٌم 
�����ا ِب����ِج����و�ِئ����ه����ا َ�الأن������ه������اُر َف�����َك�����اأَنَّ

��ه ُم������َرِ�ك������ٌب َزِج��������ٌل ُي�������س���ُئ َوم��ي�����سُ
َك���ال���ُب���ل���ِق حَت�����َت ُب��ط��وِن��ه��ا �الأَم����ه����اُر 

َي��ُك��ن َومَل  �ل��َع�����س��ِر  َم���َة  ُم���َك���رَّ ك���َان���ت 
ج���اُر َح��������زَرَة  �أمِّ  غ����و�ِئ����َل  ُي��خ�����س��ي 

َم��ن��َظ��ٍر �أََج���َم���ل  ُك�����س��ِي��ت  رِ�ك  �أَ َوَل���َق���د 
���ك���ي���َن���ٌة َوَوق��������اُر َوَم��������َع �جَل�����م�����اٍل ����سَ

��َت��ق��ب��ل��ِت��ه��ا ����سِ �إذ�  ���َب���ٌة  َط���يِّ َو�ل�����ري�����ُح 
َخ�������ّو�ُر َوال  َدن���������ضٌ  ال  َو�ل�����ِع�����ر������ضُ 

َرت َن������وَّ ن�����اَركِ  ر�أَي�������ُت  ���َري���ُتَ  ����سَ َو�إذ� 
َوج����ه����ًا �أََغ���������رَّ َي����زي����ُن����ُه �الإ����س���ف���ُار

و� ����ذي����َن ُت����ُخ����رُّ ���ّل���ى �مَل����اِلئ����َك����ُة �لَّ ����سَ
َو�ل���������س����احِل����وَن َع���َل���ي���ِك َوَ�الأب����������ر�ُر
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اعتزل ذكر الأغاين لبن الوردي

�ع�����ت�����زل ذك������ر �الأغ�����������اين و�ل����غ����زل
وق�����ل �ل��ف�����س��ل وج����ان����ب م����ن ه���زل

�ل�������س���ب���ا الأي�����������ام  �ل�������ذك�������رى  ودع 
ف�������الأي�������ام �ل���������س����ب����ا جن������م �أف������ل 

ق�����س��ي��ت��ه��ا  ع���ي�������س���ة  �أح������ل������ى  �إن 
ذه�����ب�����ت ل�����ذ�ت�����ه�����ا و�الإث�������������م ح��ل 

ب��ه��ا  حت����ف����ل  ال  �ل�������غ�������ادة  و�ت�����������رك 
وجت�����ل  وت�������رف�������ع  ع�������ز  يف  مت�����������ض 

و�ل����������ه ع������ن �آل����������ة ل����ه����و �أط�����رب�����ت 
وع��������ن �الأم��������������رد م��������رجت �ل���ك���ف���ل 

�ل�سحى ���س��م�����ض  ت��ن��ك�����س��ف  ت��ب��دي  �إن 
ب���االأ����س���ل  ي�������زري  م����ا�����ض  م����ا  و�إذ� 

���س��ن��ا  ب����ال����ب����در  ق�������س���ن���اه  �إن  ز�د 
وع������دل������ن������اه ب���غ�������س���ن ف����اع����ت����دل

�ل����ذي و�ف���ت���ك���ر يف م��ن��ت��ه��ى ح�������س���ن 
�أن��������ت ت�����ه�����و�ه جت�����د �أم�����������رً� ج��ل��ل

م���ا  �هلل  ف�����ت�����ق�����وى  �هلل  و�ت������������ق 
و���س��ل �إال  �م�������رئ  ق���ل���ب  ج��������اوزت 
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ل���ي�������ض م������ن ي���ق���ط���ع ط�����رق�����ا ب��ط��ال
ب���ط���ل  �هلل  ي������ت������ق  م��������ن  �إن�������������ا 

ف��ت��ى  ك���ن���ت  �إن  �خل�����م�����رة  و�ه�����ج�����ر 
ك���ي���ف ي�����س��ع��ى يف ج���ن���ون م����ن ع��ق��ل 

�إىل  ت����رك����ن  وال  �ل���������س����رع  �����س����دق 
رج���������ل ي�����ر������س�����د ب����ال����ل����ي����ل زح�����ل 

م��ن  ق���������درة  �الأف�������ك�������ار يف  ح���������ارت 
ق������د ه������د�ن������ا �����س����ب����ال ع������ز وج����ل

ك����ت����ب �مل���������وت ع����ل����ى �خل�����ل�����ق ف��ك��م
ف�����ل م�����ن ج���م���ع و�أف�����ن�����ى م�����ن دول

جادك الغيث اإذا الغيث همي

ه��م��ي �ل���غ���ي���ث  �إذ�  �ل���غ���ي���ث  ج������ادك 
ي�����ا زم��������ان �ل����و�����س����ل ب���االأن���دل�������ض

ح���ل���م���ا �إال  و������س�����ل�����ك  ي�����ك�����ن  مل 
�مل��خ��ت��ل�����ض  خ��ل�����س��ة  �أو  �ل����ك����رى  يف 

�مل��ن��ى  �أ����س���ت���ات  �ل����ده����ر  ي���ق���ود  �إذ� 
ي���ن���ق���ل �خل����ط����و ع���ل���ى م�����ا ن��ر���س��م 

زم���������������ر� ب���������ن ف������������������ر�دي وث�����ن�����ا 
م��ث��ل��م��ا ي����دع����و �حل���ج���ي���ج �مل���و����س���م 
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و�حل�����ي�����ا ق�����د ج���ل���ل �ل�����رو������ض ���س��ن��ا 
ف�����ث�����غ�����ور �ل�������زه�������ر ف�����ي�����ه ت���ب�������س���م 

�ل�����س��م��ا م�����اء  ع����ن  �ل���ن���ع���م���ان  وروى 
ك����ي����ف ي��������روي م����ال����ك ع�����ن �أن���������ض

ف���ك�������س���اه �حل���������س����ن ث�����وب�����ا م��ع��ل��م��ا
ي������زده������ي م����ن����ه ب����اأب����ه����ى م��ل��ب�����ض 

�ل����ه����وى �����س����ر  ك����ت����م����ت  ل�����ي�����ال  يف 
ب����ال����دج����ى ل������وال ����س���م���و����ض �ل���غ���رر

م������ال جن����م �ل����ك����اأ�����ض ف���ي���ه���ا وه����وى 
م�����س��ت��ق��ي��م �ل�������س���ر ����س���ع���د �الأث������ر 

وط�������ر م�����ا ف����ي����ه م�����ن ع����ي����ب ����س���وى 
�أن��������������ه م��������ر ك�����ل�����م�����ح �ل����ب���������س����ر 

ك��م��ا  �أو  ����س���ي���ئ���ا  �ل�����ن�����وم  ل�����ذ  ح�����ن 
ه���ج���م �ل�������س���ب���ح ه����ج����وم �حل���ر����ض

رب����ا  �أو  ب����ن����ا  �ل���������س����ه����ب  غ���������ارت 
�أث����������رت ف���ي���ن���ا ع�����ي�����ون �ل���رج�������ض 

خ��ل�����س��ا ق�����د  م�������رئ  ال  �����س����يء  �أي 
ف���ي���ك���ون �ل�����رو������ض ق�����د م���ك���ن ف��ي��ه 

ت���ن���ه���ب �الأزه�������������ار ف����ي����ه �ل���ف���ر����س���ا 
�أم������ن������ت م������ن م�����ك�����ره م������ا ت��ت��ق��ي��ه
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يف مدخل احلمراء كان لقاوؤنا

ل���ق���اوؤن���ا  يف م���دخ���ل �حل����م����ر�ء ك�����ان 
م�����ا �أط�����ي�����ب �ل���ل���ق���ي���ا ب�����ال م��ي��ع��اد 

ح��ج��ري��ه��م��ا  �������س������ود�و�ن يف  ع���ي���ن���ان 
ت�����ت�����و�ل�����د �الأب�������ع�������اد م������ن �أب�����ع�����اد 

ه�����ل �أن��������ت �إ�����س����ب����ان����ي����ة ���س��ائ��ل��ت��ه��ا 
م����ي����الدي  غ����رن����اط����ة  ويف  ق�����ال�����ت 

غ����رن����اط����ة و����س���ح���ت ق�������رون ���س��ب��ع��ة 
رق�����اد  ب����ع����د  �ل���ع���ي���ن���ن  ت���ي���ن���ك  يف 

و�أم���������ي���������ة ر�ي�������ات�������ه�������ا م����رف����وع����ة 
وج�����ي�����اده�����ا م����و�����س����ول����ة ب���ج���ي���اد 

م���ا �أغ������رب �ل���ت���اري���خ ك��ي��ف �أع�����ادين 
حل���ف���ي���دة ����س���م���ر�ء م����ن �أح����ف����ادي

وج��������ه دم���������س����ق����ي ر�أي������������ت خ���الل���ه 
�أج�����ف�����ان ب��ل��ق��ي�����ض وج����ي����د ���س��ع��اد 

ور�أي���������ت م���ن���زل���ن���ا �ل����ق����دمي وح���ج���رة 
ك����ان����ت ب���ه���ا �أم��������ي مت�����د و�����س����ادي 

و�ل���ي���ا����س���م���ي���ن���ة ر����س���ع���ت ب��ن��ج��وم��ه��ا 
و�ل������رك������ة �ل����ذه����ب����ي����ة �الإن���������س����اد
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ودم�������س���ق �أي������ن ت���ك���ون ق���ل���ت ت��ري��ن��ه��ا 
ن���ه���ر ����س���و�د يف ����س���ع���رك �مل���ن�������س���اب 

يف وج��ه��ك �ل��ع��رب��ي يف �ل��ث��غ��ر وم��ائ��ه��ا
�ل��ك��ب��اد يف  �ل���ري���ح���ان  يف  �ل���ف���ل  يف 

ي��ل��ه��ث خلفها و�ل�����س��ع��ر  م��ع��ي  ����س���ارت 
ك�������س���ن���اب���ل ت����رك����ت ب���غ���ر ح�����س��اد

ي���ت���األ���ق �ل����ق����رط �ل���ط���وي���ل ب��ج��ي��ده��ا
م����ث����ل �ل���������س����م����وع ب���ل���ي���ل���ة �مل����ي����الد

دليلتي  خ��ل��ف  �ل��ط��ف��ل  م��ث��ل  وم�����س��ي��ت 
وور�ئ������������ي �ل�����ت�����اري�����خ ك�������وم رم�����اد

�ل����زخ����رف����ات �أك�������اد �أ����س���م���ع ن��ب�����س��ه��ا 
و�ل��زرك�����س��ات ع��ل��ى �ل�����س��ق��وف ت��ن��ادي 

ق���ال���ت ه��ن��ا �حل����م����ر�ء زه����و ج���دودن���ا 
ف����اق����ر�أ ع���ل���ى ج���در�ن���ه���ا �أجم������ادي 

�أجم����اده����ا وم�����س��ح��ت ج���رح���ا ن��ازف��ا
وم�����س��ح��ت ج���رح���ا ث���ان���ي���ا ب����ف����وؤ�دي 

ي����ا ل���ي���ت و�رث����ت����ي �جل��م��ي��ل��ة �أدرك������ت
�أج����������د�دي  ع���ن���ت���ه���م  �ل�����ذي�����ن  �أن 
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ع����ان����ق����ت ف���ي���ه���ا ع����ن����دم����ا ودع���ت���ه���ا 
رج������ال ي�������س���م���ى ط��������ارق ب�����ن زي�����اد 

لف العباءة وا�ضتقال

ل���������ف �ل��������ع��������ب��������اءة و�������س�����ت�����ق�����ال 
ب�����ق�����ط�����ي�����ع�����ه ع�������ج�������ال وم�����ه�����ال 

و�ن�����������������س��������اع ي�����������س�����ح�����ب خ���ل���ف���ه 
رك�������ب�������ا ي������ع������ر�������ض ح������ي������ث ح���ال

�أوف������������ى ب����ه����ا �����س����ال ي������ز�ح������م يف 
�ل�����������رم�����������ال �ل�������������س������م������ر �����س����ال 

ي��������رم��������ى ب������ه������ا ج������ب������ال ف���ت���ت���ب���ع
خ����������ط����������وه وي����������ح����������ط �����س����ه����ال 

�أب���������������د� ي����ق����ا�����س����م����ه����ا ن�������س���ي���ب���ا
م�������ن �����س����ظ����ي����ف �ل����ع����ي���������ض ع�����دال

ي�������س���ل���ى ك����م����ا ت�������س���ل���ى �ل���ه���ج���ر 
وي���������س����ت����ق����ي ث��������م��������دً� و�����س����ح����ال

ي��������وم��������ي ف�����ت�����ف�����ه�����م م���������ا ي�����ري�����د 
وي����������رمت����������ي ف������ت������ه������ب ع����ج����ل����ي 
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وت�����������ك�����������اد ت���������ع���������رب �ل������ث������غ������اء
ه���������������ال وح����������ي����������ه����������ال وه����������ال 

ي����ق����ف����و ب�����ع�����ن �ل�����ن�����������س�����ر ت����رق����ب
�أزال ذئ�����������ب�����������ا  �أج��������������������������دال 

وي��������ح��������وط ك�������االأ��������س�������د �أج����ت����ب����ي 
�أ�������س������ب������ال������ه ج�������دي�������ا و�����س����خ����ال

�أوف��������������ى ع�����ل�����ى رو�������������ض �حل�����ي�����اة 
ج�����������وب�����������ه ح���������ق���������ال ف�����ح�����ق�����ال

و�رت����������������د ي�����ح�����م�����ل م��������ا ي���������س����ون
ذم�������������ا وم�������������ا �أغ����������ن����������ى وق�������ال 

ن���������اي���������ا ي������������������ذود ب�����������ه �ل�����������وين 
وي����������ل����������ون �ل������ن�������������س������ق �مل�����م�����ال

وع�����������س�����ا ي����ه���������ض ب�����ه�����ا وي�����رق�����ى 
ظ�����ال  وي����������ق����������ي����������م  ذروة 

ي��������ا ر�ع������������ي �الأغ����������ن����������ام و�أن����������ت 
�أع������������������ز مم������ل������ك������ة و�أع���������ل���������ى 
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�ضكوى

���ى ت���ت�������س���كَّ  ، ُب�����������وؤ������������ضٍ ل����ي����ل����ة  يف 
ن����ف���������س����ي، وف������������������وؤ�دي ي����ت����ل����وَّى

وي���������ب���������ثُّ �ل�������������س������اع������ر ل���ل���ن���ج���م
�����ك�����َوى ِل ������سَ ل����ل����ق����م����ِر �مل�������ت�������ج�������وِّ

�����������������ضُّ ح����ق����ي����ب����َة �أح�������������ز�ٍن وي��������َفَُ
�����ُن م�����ا حت���م���ل���ه �ل����ّن����ج����وى �أح�����������سَ

وَي����������ُج����������ول ب�����ع�����ي�����َن�����ي م�����اأ������س�����ور
���ل���وى ي���ب���ح���ُث ع����ن ذك�������رى ع����ن ����سَ

وي��������ظ��������ل �ل������ل������ي������ل �جل���������اث���������م ال
ي����ب����ح����ث حل����دي����ث����ي ع������ن ف���ح���وى

ل���ي���ل���ي يف  �ل����������ذك����������رى  وت��������ث��������ور 
وي��������زي��������د ب�����ه�����ا ق�����ل�����ب�����ي زه����������وً�

ي�������ا �أم�������������س������ا ي�����������س�����ره �ل����غ����ي����ُب
������س�����ْدو�؟ ت���ب���ع���ث  �أن  مي���ك���ن  ه�����ل 

ح���ي���ًن���ا ت�����رج�����ع  �أْن  مي����ك����ن  ه������ل 
�أروى؟ وك������ي  م���ن���ك  �أ�����س����ب����ع  ك�����ي 

�أر�ه ُع���������دُت  م�����ا  �أم�ًسا"  "يا 
�����وى ُق�����������سْ ع�����ن�����ي  ���������س��������ورً�  �إال 
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�أ������س�����ب�����ح�����َت رو�ي���������������َة �أ���������س��������و�ٍق
ُت����������روى ال  ل������ك������ْن  �أق�����������روؤه�����������ا 

ُح����ُل����م����ًا ع����������اودين  �أم�ًسا"  "يا 
م�����ث�����َوى ب�������ال  �أ������س�����ب�����ح�����ُت  �إين 

�أذك�����������������رَك ف����ت����ن����ع���������ضُ ج�����ر�ح�����ي
َج����������ْدَوى ال  ل������ك������ْن..  و�أق���������������اوم. 

ِفْيـِر الُبْلُبــِل ـْوُت �ضَ �ضَ

حكى باأن �الأ�سمعي �سمع باأن �ل�سعر�ء قد �سيق عليهم بفعل �أمر 
�أن  باأنه �سمعها من قبل فبعد  يقولونها ويدعي  فهو يحفظ كل ق�سيدة 
�إليه،  �لق�سيدة  ب�سرد  �الأم��ر  يقوم  �لق�سيدة  قول  من  �ل�ساعر  ينتهي 
في�سرد  �جل��اري  فياأتي  يحفظها  عندي  �جل��اري  حتى  بل  ال  له  ويقول 
�إن  بل  فح�سب،  كذلك  �الأمر  لي�ض  �الأمر  ويقول  �أخرى،  مرة  �لق�سيدة 

ا.. ويعمل هذ� مع كل �ل�سعر�ء. عندي جارية هي  حتفظها �أي�سً
على  يتوجب  كان  �إنه  و�الإحباط، حيث  باخليبة  �ل�سعر�ء  فاأ�سيب 
�الأمر دفع مبلغ من �ملال لكل ق�سيدة مل ي�سمعها ويكون مقابل ما كتبت 
عليه ذهًبا. ف�سمع �الأ�سمعي بذلك فقال �إن باالأمر مكًر�. فاأعد ق�سيدة 
منوعة �لكلمات وغريبة �ملعاين . فلب�ض لب�ض �الأعر�ب وتنكر؛ حيث �إنه 
كان معروًفا لدى �الأمر. فدخل على �الأمر وقال �إن لدي ق�سيدة �أود �أن 
�أنك �سمعتها من قبل. فقال له �الأمر هات ما  �أعتقد  �ألقيها عليك وال 

www.alukah.net



905 اللؤلؤة المنضودة في الفقرات المكنونة

عندك، فقال:
����ِف����ْي���������ِر �ل���ُب���ْل���ُب�����������ِل �����������ْوُت �����سَ ������سَ

�����������َج َق�����ْل�����ِب�����������َي �ل����َث����ِم��������������ِل َه�����������يَّ
ْه�������������ُر َم����َع��������������ًا �ل�������������َم������اُء َو�ل�������������زَّ

����������ِظ �ل���������ُم����َق����ِل َم�����������َع َزه�������������ِر حَلْ
�����������������َد ِل���������ي �����يِّ َو�أَْن�������������������������َت َي�����������ا������سَ

�������������ِدي َوَم�������������ْوَل�������������ى ِل�������ي ������يِّ َو�������سَ
����َم����ِن��������������ي َف������َك�������������ْم َف������َك�������������ْم َت���������يَّ

���������������ٌل َع���������َق����ْي����َق��������������ل���������ي ُغ���������������َزيِّ
�����ْف�����������ُت ِم�������������ْن َوْج�����َن�����ِت�����������������ِه َق�����طَّ

�خَل����َج���������ِل َوْرِد  َل�����ْث�����������ِم  ِم�����������ْن 
���َت���ِن�������ي �������َب�������سْ َف�����َق�����������اَل َب��������������ضْ َب�������سْ

َف������َل�������������ْم َي������ّج�������������ُد ب���������ال����ُق����َب��������������ِل
اَل اَل  اَل  اَل  اَل  َف�����������َق�����������������������اَل 

َوَق�����������������������ْد َغ�����������������َد� ُم������َه��������������������ْروِل
َو�ل���������������ُخ�������وُد َم������اَل�������������ْت َط���������َرَب���������ًا

ُج�����������ِل ِم�����������ْن ِف�����ْع�����������ِل َه�������������َذ� �ل�����رَّ
َف�������َوْل���������������َوَل���������������ْت َوَوْل�������������َوَل��������������������ُت

ِل�����������ي َي���������������اَوْي���������������َل  َويل  َويل 
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ُت�����������َوْل�����������ِوِل�����������ي ال  َف������ُق�������������ْل�������������ُت 
َل�����������ي �����ِن�����������ي �ل�����ُل�����������وؤُْل�����������وؤَ َوَب�����������يِّ

���������َم���������َط���������ا مَلَّ�������������ا َر�أَْت�����������������������ُه �أَ�����سْ
ُي�����������ِري�����������ُد َغ������ْي�������������َر �ل����ُق����َب��������������ِل

َوَب�����������������ْع�����������������َدُه اَلَي�����������ْك�����������َت�����ِف�����������ي
ِل�����������ي ������َل  �ل������َو�������سْ ِب����ِط����ْي���������ِب  �إالَّ 

َق�������اَل���������������ْت َل�����������ُه ِح������ْي�������������َن َك�������������َذ�
���������َق���������ِل �ْن�����َه�����������������ضْ َوِج������������ْد ِب����ال����نَّ

���������َق���������ْوَن����ِن���������ي َوِف�������������ْت������َي�������������ٍة �����سَ
�����َل ِل�����������ي َق�������ْه���������������َوًة َك�����ال�����َع�����������������سَ

�����������َم�����ْم�����ُت�����������َه�����ا ِب�����������اأَْن�����������ِف�����������ي ������سَ
�أَْزَك�������������������ى ِم�������������َن �ل����َق����َرْن����ُف��������������ِل

ُح���ِل�������ي �����َت�����اٍن  ُب�����������سْ �������������ِط  َو�������سْ يِف 
�������������ُروُر ِل�������ي ْه�����������ِر َو�ل�������������سُ ب�����ال�����زَّ

ِل�������ي َدْن�������������������َدَن  َدْن  َو�ل�������ُع���������������وُد 
������َل ِل�������ي �����ْب�����������ُل َط���������ْب َط������بَّ َو�ل�����طَّ

ط�����������ب ط���������ب����ط����ب ط��������ب ط���ب���ط���ب
ط�������������ب ط���������ب����ط����ب ط�����ب�����ط�����ب يل 
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�������َق ِل�����ي ���ْق�������سَ ����ْق����ُف َق�������ْد ����سَ َو�ل���������سَّ
ْق��������������ضُ َق�������ْد َط����ْب����َط����َب ِل�����ي َو�ل����رَّ

���������اِه��������������ضُ �������َوى َو�����سَ �������َوى ��������سَ ��������سَ
�����َف�����رَج�����������ِل ������سِ َوَرْق  َع�����������َل�����������ى 

���ي�������ُح َد �ل�����ِق�����ْم�����������ِر َي�������سِ َوَغ���������������������رَّ
ِم���������������ْن َم������َل�������������ٍل ِف�������������ي َم�����َل�����������ِل

َف������َل�������������ْو َت���������������َر�ِن���������������ي َر�ِك�������������ب������ًا
َع�����َل�����������ى ِح�������َم���������������اٍر �أَْه�����������������������َزِل

�����������ي َع������َل�������������ى َث������الَث�������������ٍة َي�����������ْم�����������سِ
�������������������ِل ����َي���������ِة �ل����َع���������َرجْنِ َك���������َم���������سْ

�����������ا������ضُ َت��������ْرِج��������ْم َج���َم���ِل�������ي َو�ل�����������نَّ
ب����ال���������ُق����ْل����ُق����َل���������ِل �����������وِق  �ل�����������سُ يِف 

َو�ل��������ُك�����������������لُّ َك�������ْع�������َك�������ْع َك����ِع����َك���������ع
َخ����ْل����ِف���������ي َوِم�������������ْن ُح����َوْي����َل���������ِل���������ي

�����ي�����������ُت َه�������������اِرب������ا ل������ِك�������������ْن َم�����������سَ
����َي���������ِة �ل���َع���َق���ْن���ِق�������ِل���ي ِم�����������ْن َخ���������سْ

�إَِل�����������������������ى ِل�������َق�����������������������اِء َم�����ِل�����������������ٍك
������������������������ِل ������������������������ٍم ُم���������َب����جَّ ُم���������َع����ظَّ
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َي���������������اأُْم���������������ُرِل���������������ي ِب�����������َخ�����ْل�����َع�����������ٍة
ْم َدَم���������������ِل�������ي َح������ْم�������������َر�ْء َك�����ال�����������دَّ

���������ي���������ًا �أَُج���������������������رُّ ِف�����ي�����������َه�����ا َم���������ا�����سِ
�����������ِل يَّ ُم���������َب����ْغ����������������������������������ِدَدً� ل�������ل�����������ذِّ

�أََن�����������������ا �الأَِدْي�������������������������ُب �الأَمْلَ�������ِع���������������ي
���������ِل ِم��������ْن َح�����������يِّ �أَْر��������������ضِ �ملُ����ْو�����سِ

َن�����ِظ�����ْم�����������ُت ِق�����ط�����ع�����ًا ُزْخ������ِرَف�������������ْت
ِل�������ي �الأَْدُب  َع����ْن����َه����ا  َي����ْع����ِج���������ُز 

�أَُق�����������������������ْوُل ِف�����������ي َم����ْط����َل����ِع���������َه���������ا
����ف����ي���������ِر �ل����ُب����ْل����ُب���������ِل �������������ْوُت �����سَ �������سَ

حينها ��سقط يف يد �الأمر فقال يا غالم يا جارية. قالو� مل ن�سمع 
بها من قبل يا موالي. 

فقال �الأمر �ح�سر ما كتبتها عليه فنزنه ونعطيك وزنه ذهًبا. قال 
ورثت عمود رخام من �أبي وقد كتبتها عليه، ال يحمله �إال ع�سرة من �جلند. 
فاأح�سروه فوزن �ل�سندوق كله. فقال �لوزير يا �أمر �ملوؤمنن ما �أظنه �إال 
�الأ�سمعي.. فقال �الأمر �أمط لثامك يا �أعر�بي. فاأز�ل �الأعر�بي لثامه 
فاإذ� به �الأ�سمعي. فقال �الأمر �أتفعل ذلك باأمر �ملوؤمنن يا �أ�سمعي؟ 
قال يا �أمر �ملوؤمنن: "قد قطعت رزق �ل�سعر�ء بفعلك هذ�". قال �الأمر 
�أعد �ملال يا �أ�سمعي. قال ال �أعيده. قال �الأمر: "�أعده" ، قال �الأ�سمعي: 
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"ب�سرط". قال �الأمر: "فما هو؟" ، قال: "�أن تعطي �ل�سعر�ء على نقلهم 
ومقولهم". قال �الأمر: "لك ما تريد".

احلطيئة مع الفاروق --ر�ضي اهلل عنه--

�أتى عمر بن �خلطاب --ر�سي �هلل عنه--  �إن �لزبرقان ملا  قيل 
باحلطيئة، قال: هجاين. قال: وما قال فيك؟ قال، قال:

ل��ب��غ��ي��ت��ه��ا ت����رح����ل  ال  �مل������ك������ارم  دع 
لكا�سي. �ل��ط��اع��م  �أن���ت  ف��اإن��ك  و�ق��ع��د 

فقال عمر: ما �أ�سمع هجاء ولكنها معاتبة؛ فقال �لزبرقان: �أو ما 
بن  و�ساأل عمر-ر�سي �هلل عنه-لبيدً�  و�ألب�ض!  �آكل  �أن  �إال  تبلغ مروءتي 
ربيعة عن ذلك فقال: ما ي�سرين �أنه حلقني من هذ� �ل�سعر ما حلقه و�أن 
يل حمر �لنعم. فاأمر به عمر فجعل يف نقر يف بئر ثم �ألقى عليه �سيء، 

فقال يف �حلب�ض �أبياتًا وبعث بها �إىل عمر، وهي:
�م����������روؤ �إين  ب�������ج�������دك  �أع���������������وذ 

���س��ق��ت��ن��ي �الأع����������ادي ���س��م��ا ���س��ج��اال
ف�������اإن�������ك خ�������ر م�������ن �ل�����زب�����رق�����ان

�أ�������س������د ن�����ك�����اال و�أرج��������������ى ن������و�ال
حت��������ن ع������ل������ى ه��������������د�ك �مل����ل����ي����ك

ف���������������اإن ل������ك������ل م��������ق��������ام م�����ق�����اال
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�ل����و�����س����اة ب�����ق�����ول  ت�������اأخ�������ذين  وال 
ف��������������اإن ل������ك������ل زم��������������ان رج���������اال

ف���������اإن ك�������ان م�����ا زع�����م�����و� ����س���ادق���ا
ف�����س��ي��ق��ت �إل����ي����ك ن�������س���ائ���ي رج����اال

�ل�����وج�����ا ي�������س���ت���ك���ن  ال  ح�����و�������س�����ر 
�أال وي�����رف�����ع�����ن  �أال  ي���خ���ف�������س���ن 

�إليه عمر. فكلمه فيه عمرو بن �لعا�ض، فاأخرجه من  فلم يلتفت 
�حلب�ض، فاأن�سده قوله فيه:

م�������اذ� ت����ق����ول الأف����������ر�خ ب������ذي م���رخ
�سجر وال  م����اء  ال  �حل���و�����س���ل  زغ����ب 

�أل���ق���ي���ت ك��ا���س��ب��ه��م يف ق���ع���ر م��ظ��ل��م��ة
عمر ي���ا  �هلل  ����س���الم  ع��ل��ي��ك  ف��اغ��ف��ر 

ب��ع��د �ساحبه �ل����ذي م��ن  �الإم�����ام  �أن����ت 
�لب�سر �ل��ن��ه��ى  م��ق��ال��ي��د  �إل��ي��ك  �أل��ق��ى 

ل��ه��ا ق����دم����وك  �إذ  ب���ه���ا  ي�����وؤث�����روك  مل 
ل���ك���ن الأن��ف�����س��ه��م ك���ان���ت ب����ك �الأث�����ر

م�سكنهم ب��ال��رم��ل  �سبية  ع��ل��ى  ف��ام��ن 
ب���ن �الأب���اط���ح ت��غ�����س��اه��م ب��ه��ا �ل��ق��رر
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�أه����ل����ي ف��������د�وؤك ك����م ب��ي��ن��ي وب��ي��ن��ه��م
م��ن ع��ر���ض د�وي����ة ت��ع��م��ى ب��ه��ا �خل��ر

فبكى عمر --ر�سي �هلل عنه-- حن قال: "ماذ� تقول الأفر�خ؟". 
فقال عمرو بن �لعا�ض: ما �أظلت �خل�سر�ء، وال �أقلت �لغر�ء، �أعدل من 

رجل يبكي على تركه �حلطيئة.
عند  �حلطيئة  ر�أى  حتى  �لدنيا  �نق�ست  ما  ق��ال:  �أ�سلم  فحكى 
يا  �أخرى، وقال: غننا  له  عبيد�هلل بن عمر قد ب�سط لك نرقه وك�سر 
حطيئة فجعل يغنيه، فقلت له: يا حطيئة، �أتذكر قول عمر؟ ففزع وقال: 
يرحم �هلل ذلك �ملرء، �أما �إنه لو كان حيا ما فعلت. قال: وقلت لعبيد�هلل: 

�سمعت �أباك يقول: كذ� وكذ� فكنت �أنت ذلك �لرجل.
�إياك وهجاء  للحطيئة:  �إن عمر --ر�سي �هلل عنه-- قال  وقيل: 
�إًذ� ميوت عيايل جوًعا، هذ� مك�سبي ومنه معا�سي؛ قال:  �لنا�ض؛ قال: 
�لنا�ض  بن  تخاير  �أن  قال:  �ملقذع؟  وما  قال:  �لقول؛  من  و�ملقذع  �إياك 
فاأنت  قال:  �آل فالن؛  و�آل فالن خر من  فتقول: فالن خر من فالن، 
و�هلل �أهجى مني. ثم قال: و�هلل لوال �أن تكون �سنة لقطعت ل�سانك، ولكن 
�ذهب فاأنت له، خذه يا زبرقان؛ فاألقى �لزبرقان يف عنقه عمامة فاقتاده 
بها؛ وعار�سته غطفان فقالو� له: يا �أبا �سذرة، �إخوتك وبنو عمك، هبه 

لنا؛ فوهبه لهم.
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�ضعر يف ترك الأوثان

قال زيد بن عمرو بن نفيل:
ع�����زل�����ت �جل��������ن و�جل�������ن�������ان ع��ن��ى

ك����ذل����ك ي���ف���ع���ل �جل����ل����د �ل�������س���ب���ور
�ب��ن��ت��ي��ه��ا وال  �أدي���������ن  �ل�����ع�����زى  ف�����ال 

�أزور غ����ن����م  ب����ن����ى  ����س���ن���م���ي  وال 
رب�����ا وك�����������ان  �أدي��������������ن  ه�����ب�����ال  وال 

���س��غ��ر ح��ل��م��ي  �إذ  �ل����ده����ر  يف  ل���ن���ا 
رب �أل����������ف  �أم  و�ح��������������دً�  �أرب������������ا 

�الأم���������ور ت���ق�������س���م���ت  �إذ�  �أدي����������ن 
�أف�����ن�����ى �هلل  ب�����������اأن  ت����ع����ل����م  �أمل 

رج��������اال ك�������ان �����س����اأن����ه����م �ل���ف���ج���ور
و�أب���������ق���������ى �آخ���������ري���������ن ب��������ر ق�����وم

ف����رب����و م���ن���ه���م �ل���ط���ف���ل �ل�����س��غ��ر

خانك الطرف الطموح

من  )نوع  �ل��زالالت  �ملالحن يف  غناء  يعجبه  �لر�سيد  "كان  قيل: 
قولو�  قال:  وحلنهم،  كالمهم  بف�ساد  يتاأذى  وكان  ركبها،  �إذ�  �ل�سفن( 
ملن معنا من �ل�سعر�ء يعلمو� لهوؤالء �سعًر� يغنون فيه. فقيل له: لي�ض �أحد 
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�أقدر على هذ� من �أبي �لعتاهية، وهو يف �حلب�ض. فوجه �إىله �لر�سيد: قل 
�سعًر� حتى ��سمعه منهم، قال �أبو �لعتاهية: ومل ياأمر باإطالقي؛ فغاظني 
ذلك قلت: و�هلل الأقولن �سعًر� يحزنه وال ي�سره فعملت فيه �سعًر� ودفعته 

�إىل من حفظه من �ملالحن. فلما ركب �سمعه، وهو:
خ�������ان�������ك �ل���������ط���������رف �ل�����ط�����م�����وح

�أي����������ه����������ا �ل�������ق�������ل�������ب �جل�������م�������وح
ل�����������دو�ع�����������ي �خل�������������ر و�ل�������������س������ر

دن�������������������������������������و ون�������������������������������������زوح
ه���������������ل مل����������ط����������ل����������وب ب��������ذئ��������ب

ت������������وب������������ة م���������ن���������ه ن�������������س������وح
ك��������ي��������ف �إ���������������س��������������الح ق������ل������وب

�إن�����������������������������ا ه�����������������ن ق�����������������روح
ب������ن������ا  �هلل  �أح���������������������������س�������������ن 

ت�����ف�����وح ال  �خل��������ط��������اي��������ا  �أن 
ف�����������������������اإذ� �مل�����������������س��������ت��������ور م����ن����ا

ب��������������ن ث���������وب���������ي���������ه ن�������������س������وح
ك�����������م ر�أي������������ن������������ا م�����������ن ع������زي������ز

ط���������وي���������ت ع�������ن�������ه �ل�����ك�����������س�����وح
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�������������س������������اح م����������ن����������ه ب�������رح�������ي�������ل
������س�����ائ�����ح �ل�������ده�������ر �ل�����������س�����دوح

�الأر يف  �ل�����ن�����ا������ض  ب����ع���������ض  م��������وت 
�������������ض ع��������ل��������ى ق����������������وم ف������ت������وح

�������س������ي�������������س������ر �مل�������������������رء ي������وم������ا
روح ف�������ي�������ه  م����������ا  ج�����������������س��������دً� 

ب�����������������ن ع�����������������ن ك�����������������ل ح������������ٍى
ع�����������ل�����������م �مل��������������������������وت ي��������ل��������وح

و�ل��������������� غ��������ف��������ل��������ة  يف  ك���������ن���������ا 
م������������������وت ي�����������غ�����������دو وي������������������روح 

�ل��������دن��������� م�����������ن  �ل���������دن���������ي���������ا  يف 
����������ي���������ا غ�����������ب�����������وق و��������س�������ب�������وح 

و�أ�����س����ب����ح����� �ل�����و������س�����ى  يف  رح���������ن 
��������������ن ع�������ل�������ي�������ه�������ن �مل���������������س�������وح 

ك�����������ل ن����������ط����������اح م�����������ن �ل��������ده���������
���������������ر ل��������������ه ي�������������������وم ن�������ط�������وح 

ت�����������س�����ح ع�����ل�����ى ن����ف���������س����ك ي��������ا م����
ت������ن������وح  ك��������ن��������ت  �إن  ك������������ن 
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ل���������ت���������م���������وت���������ن ول��������������������و ع�����م������
�������������������رت م��������������ا ع���������م���������ر ن���������وح 

فلما �سمعها �لر�سيد جعل يبكي وينتحب، وكان �لر�سيد من �أغزر 
�لنا�ض دموًعا يف وقت �ملوعظة، و�أ�سدهم ع�سفا يف وقت �لغ�سب و�لغلظة، 

فلما ر�أى �لف�سل بن �لربيع كرة بكائه �أوماأ �إىل �ملالحن �أن ي�سكتو�.

اأمة الأ�ضنام

ق�����د ح���ط���م���ت ب����اجل����ه����ل �أق����الم����ه����ا
وق����ط����ع����ت ب����احل����ق����د �أرح�����ام�����ه�����ا 

وب�������ع�������رت ر�ي��������������ات �أجم�������اده�������ا 
�أع����الم����ه����ا  �ل�����ع�����ار  يف  ون���ك�������س���ت 

و�����س���ت�������س���ل���م���ت ل���ل���ك���ف���ر م�����ذع�����ورة 
�إ����س���الم���ه���ا  �ل���ت���ي���ه  يف  و����س���ي���ع���ت 

و�أل���������ه���������ت ج��������الده��������ا و�ن�����ث�����ن�����ت 
ت�����س��ج��د ل���ل�������س���وط �ل�������ذي ���س��ام��ه��ا 

غ��ف��ل��ة  �ل���ن�������س���ر يف  ن����رج����و  ف���ك���ي���ف 
ي�����ا �أم���������ة ت�������س���ن���ع �أ����س���ن���ام���ه���ا؟ 

ت���ق���ي ع���ل���ق���ت يف �حل���ب���ال  ك�����م م�����ن 
وك��������م دع��������ي ع������د ب������ن �ل�����رج�����ال
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�حل���������ق ف����ي����ه����ا �أجل�������م�������ت ����س���وت���ه 
ب���الل  م�����ن  ت���رن���ي���م���ة  ت���رت�������س���ي  ال 

ف���اأ����س���ك���ت���ت ظ���ل���م���ًا دع��������اة �ل���ه���دى 
�ل�����س��الل دع������اة  زورً�  و�أن����ط����ق����ت 

�ل����رى و�ح�����ت�����و�ه  ج�����س��م��ي  م�����ات  �إن 
ف�����م�����وت �إمي�����������اين ب���ع���ي���د �مل����ن����ال 

غ�����س��ب��ة  �أع�����م�����اق�����ه  يف  و�ل�����ب�����ح�����ر 
ت���ط���وي غ���ث���اء �ل�����س��ي��ل ب���ن �ل���رم���ال 

�ل�����������س�����اح�����ر �الأك�������������ر ي������رن������و ل���ه���ا 
م����ن ب���رج���ه �ل���ع���اج���ي وه�����و �مل���ط���اع 

ي���ع���ل���ن ع�����ن �إمي�����ان�����ه�����ا ح����ت����ى غ����د� 
ت���ب���اع  ������س�����وق  ك������ل  يف  رخ����ي���������س����ة 

ومي���������س����خ �الأخ��������������الق ح����ت����ى غ����د� 
ي��دع��ى �سجاع �ل��وغ��د  ف��ي��ه��ا �جل��ب��ان 

�ضبحان اهلل

ذ�ت���������������ه  يف  مت�������������������������رو�  ال 
ف���������ال���������ك���������ون م������������ن �آي����������ات����������ه 

ح�������رك�������ات�������ه  يف  ���������س��������ج  �إن 
������س�����ك�����ن�����ات�����ه  يف  ن��������������ام  �أو 
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�إ���������س��������ر�ق��������ه  يف  و�ل���������������س�������ب�������ح 
ظ�����ل�����م�����ات�����ه  يف  و�ل����������ل����������ي����������ل 

�ل�������س���م���ا  ك�����ب�����د  يف  و�ل���������س����م���������ض 
رع�������������س������ات������ه  يف  و�ل��������ن��������ج��������م 

�إع���������������������س����������اره  يف  و�جل���������������������و 
ن���������س����م����ات����ه  �أو  ه����������ب  �إن 

ق�����ا������س�����ف�����ًا  دوى  و�ل�����������رع�����������د 
وم�������������س������ات������ه  يف  و�ل����������������������رق 

ف��������ل��������و�ت��������ه  يف  و�ل�����������ل�����������ي�����������ث 
خ�������ط�������و�ت�������ه  يف  ي���������خ���������ت���������ال 

�ل����ف���������س����ا يف  ح������ل������ق  و�ل���������ط���������ر 
وك�������ن�������ات�������ه  يف  ن����������������ام  �أو 

و�ل�����������������ورد و�ل������ع������ط������ر �ل�����������س�����ذى 
ي����������ف����������وح م������������ن رو���������س��������ات��������ه 

ذ�ن����������������������ت ل�������������ه �الأزه��������������������������ار 
و�الأ������������س�����������و�ك ب����ع���������ض ح���م���ات���ه 

ذ�ت���������������ه  يف  مت�������������������������رو�  ال 
ب������دع������ات������ه  ت��������������ه��������������ز�أو�  �أو 
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���������س��������ب��������ح��������ان��������ه ق��������������د ح�����ق�����ق 
ك�����ل�����م�����ات�����ه  يف  �الإع��������������ج��������������از 

رجمت اإبلي�س

رج��م��ت �إب��ل��ي�����ض يف ن��ف�����س��ي ووج����د�ين
�سيطاين  ب��ال��ت��ن��زي��ل  �أط�����رد  ورح����ت 

وع�����دت �أق���ط���ع ع���ه���دً� ل�����س��ت �أخ��ل��ف��ه 
ب�������اأن �أك��������ون الإ�����س����الم����ي و�إمي�������اين 

يحفظني  �ل���ذك���ر  ع���ل  �ل���ذك���ر  �أرت������ل 
م���ن �خل��ط��اي��ا وي��ح��م��ي��ن��ي وي���رع���اين 

ور�ي�������ة �ل�����س��ع��ر ل���الإ����س���الم �أرف���ع���ه���ا 
ك��ال�����س��م�����ض ي�����س��رق جم���ل���وً� ب������اأوز�ن 

قلمي  ويف  ق��ل��ب��ي  يف  ح�����س��ان  ي��ع��ي�����ض 
ح�����س��ان؟  روح  ب�����س��ع��ري  ب��ل��غ��ت  ف��ه��ل 

وه������ل �أظ��������ل ع���ل���ى ع����ه����دي �أوث����ق����ه 
�أب���ت���غ���ي غ���ر ج���ن���ات ور�����س����و�ن؟  ال 

حتملها  �ل���ري���ح  يف  ري�����س��ة  �أن���ن���ي  �أم 
وك���ث���ب���ان  ب���ي���د  وت���ه���ب���ط يف  ت���ع���ل���و 
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ك��ع��ب��ت��ه  �أف�����ي�����اء  يف  �هلل  �أ�����س����رح����م 
و�إع������الين  ����س���ري  يف  �هلل  و�أ������س�����األ 

ب�������اأن مي����ن ع���ل���ى ن��ف�����س��ي ب���ه���د�أت���ه���ا 
ع�سياين  ب��ال��ط��اع��ات  �أم�����زق  ح��ت��ى 

منى القلب!

�أدم����ع  �ل���ع���ن  ويف  ل��ي��ل��ي  يف  �أن���اج���ي���ك 
ت�����س��ف��ع  م���ن���ك  رح����م����ة  �إال  يل  وم�����ا 

خفية؟  �أن��اج��ي��ك  �أم  ج��ه��رً�  �أ�أدع������وك 
"�لظل" و"�لنمل" ت�سمع لزحف  و�أنت 

ف��اأن��ث��ن��ي  ل����دي����ك  ذيل  يف  و�أخ���������س����ع 
�أرف��ع  �لعز  م��ن  �إح�سا�ض  �لنف�ض  ويف 

جت��ل��ي��ا  ب���ل���غ���ت  ق�����د  �أين  و�أح���������س����ب 
�أ���س��رع  �ل��ط��ن  م��ن  درع  يف  ب��ي  و�إذ 

ي��ن��ال��ه  ل���ي�������ض  ك���ف���ي���ك  ف�����������وؤ�دي يف 
م��رج��ع؟  �إالك  ل��ل��ق��ل��ب  ف��م��ن  ����س���و�ك 

وع���ي���ن���ي ك����م ج���ال���ت دم������وع ح��ب��ي�����س��ة 
ب��ق��ل��ت��ه��ا ت���رج���و �ن�������س���ك���اب���ًا ف��ت��م��ن��ع 
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�أرج����و مكانة ق�����س��ارى �جل��ه��د  ب��ذل��ت 
�أرج�����ع؟  ل��ل��ن��ور  ي���ا رب  ل���دي���ك م��ت��ى 

بعدما  �ل�سر  على  �أق��وى  وه��ل  �سرت 
منزع  �ل��ق��و���ض  يف  لي�ض  كلياًل  غ���دوت 

ك���ث���رة  ذن�����وب�����ي  ك����ان����ت  �إن  �إل�����ه�����ي 
�أو�����س����ع  ل���ل���ذن���ب  �هلل  ي�����ا  ف���ع���ف���وك 

جمنحًا ���س��ف��اًء  يحيا  �أن  �ل��ق��ل��ب  م��ن��ى 
ويخ�سع  ي�سمو  �لقد�سي  ن���ورك  ل��دى 

�أف���ق م��ن �لر�سى  الأر���س��ل روح���ي ع��ر 
مو�سع  "�حلقيقة"  يف  لروحي  فيبقى 

ل��ل��ن��ا���ض علني  �ل���ن���ا����ض  ل��غ��و  و�أه����ج����ر 
و�رك���ع  �أت��ل��و  "�لتنزيل"  م��ع  �أع��ي�����ض 

�أ����س���م ع��ب��ر �حل���ق و�ل���رو����ض جم��دب 
ي�سطع  ي��ق��ي��ن��ك  م���ن  ن�����ورً�  و�أب�������س���ر 

و�أ������س�����م�����ع ت����رت����ي����ل �مل�����الئ�����ك ت�����ارة 
وط�������ورً� ت�����س��اب��ي��ح �ل��ن��ب��ي��ن �أ���س��م��ع 

�أ�أح�����رم ح��ا���س��ا ج����ودك �ل��غ��ام��ر �ل��ذي 
ت��ب��اه��ي ب���ه �الآف�������اق و�ل����ك����ون �أج��م��ع 
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ول���ك���ن���ه ع���ج���ب م����ن �ل���ط���ن يف دم���ي 
وي��ط��م��ع!... �لتجلي  �ل��دن��ي��ا  م��ع  ي��ري��د 

عتاب!

م���ا ���س��ر ق��ل��ب��ك ل���و ع��ات��ب��ت ي���ا ق��ا���س��ي 
�إح�سا�سي  �لظلم  ب�سهم  �أ�سبت  وق��د 

ق���د ك��ن��ت يف ح�����س��ن �آم�����ايل �أه���ده���ده 
ف���ب���ات ق��ل��ب��ك مم����ل����وءً� ب��و���س��و����ض 

فرقتنا  ي����وم  �أم���ل���ى  �إب��ل��ي�����ض  ك����ان  �إن 
�لعا�سي �مل���ارق  فبئ�ض  ذن��ب  غ��ر  م��ن 

يجمعنا  �ل���دي���ن  و�أي������ن  �ل���وف���اء  �أي�����ن 
و�إخ���ال����س���ي  وحت���ن���اين  ودي  و�أي������ن 

ق���ل يل ب���رب���ك م���ا ���س��ر �جل���ف���اء وم��ا 
����س���ر �ل���ت���ن���ك���ر ل����ل����ج����ر�ح و�الآ�����س����ي

ك����م ����س���م���د �ل����ك����ف �آالم���������ًا م���رح���ًة
و����س���ل رف���ق���ي ����س��ق��ام��ًا م���ن �ل���ر�����ض 

�الأف���ن���اق تطربنا ع��ل��ى  ����س��ت��وي��ت  ح��ت��ى 
و����س���رت �أق������رب خ����الين وج��ال���س��ي 
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�سحبتنا ���س��در  ت��رم��ي  �سهمك  �سوبت 
وك���ن���ت زي���ن���ة �إخ��������و�ين وح���ر�����س���ي 

�أت���ط���ف���ئ �ل���ن���ور يف درب�����ي وت��خ��ذل��ن��ي 
و�ل�����درب درب����ي و�ل��ن��ر����ض ب��ر����س��ي 

ل���ك���م ح����زن����ت ع���ل���ى ع����ه����ٍد مت���زق���ه 
وك����م �أ���س��ف��ت ع��ل��ى ل�����وٍح وق��رط��ا���ض 

���س��ط��رت ف��ي��ه �إخ�������اًء ����س���ادق���ًا ع��ب��ق��ًا
�أنفا�سي  �لقرطا�ض  على  �سكبت  وق��د 

تخا�سمني  �أن  "�سديقي"  يا  �سرين  ما 
ك��ا���س��ي  يف  و�الآالم  �مل�����ر  وت�����س��ك��ب 

وم��ك��رم��ة  �إمي�����ان�����ًا  حت���ف���ظ  ك���ن���ت  �إن 
وت��ت��ق��ي ف��ت��ن��ة �ل�����س��ي��ط��ان و�ل��ن��ا���ض 

فل�ضطينية .. تروي ق�ضتها يف بريوت!

ذب�������ح�������وين م�������ن وري������������د ل�����وري�����د 
���س��ع��ي��د  ك�����ل  يف  �مل�������ر  و�����س����ق����وين 

م�����زق�����و� زوج��������ي ف���ل���م �أع������ب������اأ ب��ه��م 
وم�������س���و� ن���ح���و ����س���غ���ري ووح���ي���دي 
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�أح�������س���ائ���ه  يف  �حل�����رب�����ة  غ����ر�����س����و� 
ن�سيدي  �أ����س���د�ء  "�لتكبر"  ف��غ��د� 

دم�������رو� ب���ي���ت���ي.. وه�����ل ب��ي��ت��ي ه��ن��ا؟ 
�حل�����دود! ه��ات��ي��ك  خ��ل��ف  ب��ي��ت��ي  �إن 

وت������ل������ف������ت ف������ل������م �أع���������������ر ع���ل���ى 
غ����ر �أب�����ن�����اء �الأف������اع������ي و�ل����ق����رود 

�أي������ن ن���ف���ط �ل����ع����رب؟ م����ذخ����ور مل���ن؟ 
"�ل�سمود"؟ درع  �حلمى  �أب��ن��اء  �أي��ن 

ذب�������ح�������وين م�������ن وري������������د ل�����وري�����د 
ل���ي���ه���ودي  �أط������اأط������ئ  مل  �أين  غ����ر 

ودم��������ي �����س����ال ع����ل����ى ت����ل����ك �ل����رب����ى 
ي���ن���ر �ل���ع���ط���ر ع���ل���ى ح���م���ر �ل������ورود 

�أ�����س����الئ����ن����ا  يف  �ل����غ����ا�����س����ب  ول��������غ 
�لزنود"  "�سمر  ن����زل  مل  �أن�����ا  غ���ر 

ل�������و�ئ�������ي ف���������وق ه�������ام�������ات �ل���������ورى 
�ل���ب���ن���ود  ك�����ل  �ل����ع����ال  ي����ت����ح����دى يف 

"غفلته".. يف  ي���ل���ه���ث  مل������ن  ق������ل 
ي��ن�����س��د �ل�������س���ل���م.. مت��ت��ع ب��ال�����س��دي��د 
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ل���ن���ا  م������و�ع������ي������د  ي������اف������ا  يف  �إن 
ورب�����ى �ل��ق��د���ض ل��ن��ا ب��ي��ت �ل��ق�����س��ي��د 

وع�����ل�����ى ������س�����ط�����اآن ح����ي����ف����ا م���وع���د 
�لوعود خ�سر  �حلمى  يف  نن�سى  كيف 

ذب�������ح�������وين م�������ن وري������������د ل�����وري�����د 
ودم�������ي ي���ج���ت���اح �أح�����ق�����اد �ل���ي���ه���ود!

ق��������ل مل��������ن ي����ح���������س����ب �أن������������ا �أم��������ة 
�أن�����ك�����رت �أجم��������اد ����س���ع���د و�ل���ول���ي���د 

ن��ح��ن ���س��ع��ب مل ي��ع��د ي��خ�����س��ى �ل����ردى 
وح����دي����د  ب����ر�����س����ا�����ض  ي�����ب�����ايل  �أو 

�أع�����م�����اق�����ه  ويف  �ل�����ع�����ه�����د  ق�����ط�����ع 
دع�����وة �ل��ت��وح��ي��د و�ل����دي����ن �ل��ر���س��ي��د 

ك�����ل�����م�����ا �أط���������ف���������ئ م������ن������ا ق���ب�������ض 
�أ�����س����رق �ل����ق����ر�آن ب��ال��ف��ج��ر �جل��دي��د 

ق��������د رج������ع������ن������ا ر�ي��������������ة ز�ح������ف������ة 
ب����ع����د �أي������������ام �����س����ي����اع و������س�����رود 

وم���������س����ي����ن����ا ن�����ح�����و �آف�������������اق �ل����ع����ال 
ي���������س����ل����م �ل��������ر�ي��������ة ج�������د حل���ف���ي���د 
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�إن��������ه��������ا �جل�������ن�������ة ت�����ب�����غ�����ي ث����م����ن����ًا 
�ل�����س��ه��ي��د �����س����ر�ي����ن  م�����ن  �إال  ع�����ز 

هل اأ�ضاعوين حقا؟

�أ�ساعو�" ف��ت��ى  و�أي  "�أ�ساعوين 
ل����ن���������س����رة دع���������وة وح�����������و�ر ف��ك��ر 

����س���دق  ول�����������س�����ان  ب���ن���ط���ق  �أذود 
و�أدف��������������ع ع����ن����ه����م �أع��������������و�ن ���س��ر 

وق������د ن�������س���ط �ل������ك������ذوب ب�����ال ت�����و�ن 
ي����������روج ف�����ري�����ة ت����غ����ت����ال ط���ه���ري 

ق�������ام�������و�  هلل  �إخ�������������������وة  ول����������������وال 
ي�����������ردون �ل���������س����ه����ام ل�������س���ر ن��ح��ر 

ل���الق���ت يف �ل��ن��ف��و���ض ه����وى م��ري�����س��ا
وزر  ب�������ذور  �ل����ق����ل����وب  يف  و�أل�����ق�����ت 

�أب���������ايل  ال  ب�����������اأين  ع�����ل�����م�����و�  وم���������ا 
ل��ق��ه��ري  ي�����س��ع��و�  �أن  �ل��ق��ه��ر  دع�����اة 

ف����ع����زم����ي ع����ن����د ل���ق���ي���اه���م ����س���دي���د 
ي���زل���زل زوره������م ���س��دق��ي و���س��ري 
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ول�������و خ����ن����ت �الأم�������ان�������ة و�ع���������ر�ين 
ل��ت��ر  ع�������س���ق  �أو  �جل���������اه  ج�����ن�����ون 

ل���ك���ن���ت �ل������ي������وم حم���ظ���ي���ا ل���دي���ه���م 
ظ��ه��ري  ي���ن���وء  "�ملغريات"  ب���ذن���ب 

ول�����ك�����ن�����ي �أب������������ي ل����ي���������ض ي���ر����س���ى 
"حر"  �أث�������و�ب  يف  "�لعبد"  ه�����و�ن 

ف�����ق�����ل ل����ل����ظ����امل����ن �أم�����������ا ك���ف���اك���م 
م��������وؤ�م��������رة ع����ل����ي ب�������س���ي���ف غ����در 

ح��ق  دون  �ل��������ع��������د�وة  و�إ�������س������ع������ال 
ع����ذر؟  غ����ر  م����ن  �الأذى  و�إي�����ق�����اع 

�����س����وى �ل���ب���ه���ت���ان ي�����س��ن��ع��ه ك�����ذوب 
ومي������ل������ي م����ب����ت����غ����اه ع������ن������اد ك���ف���ر 

ي�����ب�����ايل  ال  ت������ق������ي  �أخ  ورب 
وي�������س���ر  ع�������س���ر  �ل�����ك�����ف يف  ك�������رمي 

حت���������دى ط����غ����م����ة �ل�����ف�����ج�����ار ف���ي���ن���ا 
ب�����س��ر  ي������وم������ًا  ي����ب����ح  مل  ك����ت����وم����ا 

دع����������اين ك������ي ن�������س���ج���ل ل���ل���م���ع���ايل 
ون����ك����ت����ب ل����ل����م����ك����ارم خ�����ر ���س��ط��ر 
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ف��ع��ان��ق��ن��ا �ل�����س��ح��ى و�ل�����س��م�����ض ت��زه��و 
و�����س����ادق����ن����ا �الإب������������اء ب����ك����ل ف��خ��ر 

و�����س����ب����ح �ل�����ر�ك�����ع�����ن ل����ن����ا رف���ي���ق 
ول���ي���ل �ل�������س���اج���دي���ن �ل���ع���ف ي�����س��ري 

�إل�����ه�����ي ج���ئ���ت �أرج���������و م���ن���ك ع���ف���وً� 
خ�����س��ر  ����س���ر  �مل���������زور  ي���ل���ق���ى  و�أن 

جل���������اأت �إل������ي������ك م����ط����ل����ع����ًا خ����ب����رً� 
ف���اأك���رم���ن���ي ب����ا ي���ح���وي���ه ����س���دري 

الأن������������ك ف�����ي�����ه ي�������ا ع���������الم دوم���������ًا 
وج��ه��ري ����س���ري  يف  "�حلق"  و�أن������ت 

ل���رب���ي  �أح�����ي�����ا  �أن  �ل���ع���ه���د  ق���ط���ع���ت 
ع��م��ري  �خل�����ر  ل���ف���ع���ل  ي���ف���ن���ي  و�أن 

ح��ن  ك������ل  يف  ب����ال����ه����دى  يل  ف����ج����د 
و�����س����دد ب���ال���ر����س���اد ج���م���ي���ع �أم�����ري 

ذن�����وب�����ي  يل  ي����غ����ف����ر  �هلل  ل�����ع�����ل 
ومي��������الأ م�����ن ع���ب���ر �خل����ل����د ق���ري 
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من يريد �ضلعة الرحمن

فيها وم����ا  �ل���دن���ي���ا  ع��ل��ى  ت��اأ���س��ف��ن  ال 
ف����امل����وت ال ����س���ك ي��ف��ن��ي��ن��ا وي��ف��ن��ي��ه��ا 

وم�����ن ي���ك���ن ه���م���ه �ل���دن���ي���ا ل��ي��ج��م��ع��ه��ا 
يخليها  رغ����م  ع��ل��ى  ي���وم���ًا  ف�����س��وف 

جتمعها  دن���ي���ا  م���ن  �ل��ن��ف�����ض  ت�����س��ب��ع  ال 
تكفيها  �ل��ع��ي�����ض  ق�����و�م  م���ن  وب��ل��غ��ة 

�ع��م��ل ل����د�ر �ل��ب��ق��ا ر����س���و�ن خ��ازن��ه��ا 
�جل������ار �أح����م����د و�ل���رح���م���ن ب��ان��ي��ه��ا 

طينتها  و�مل�������س���ك  ذه����ب  ل��ه��ا  �أر�������ض 
فيها  ن���اب���ت  ح�����س��ي�����ض  و�ل����زع����ف����ر�ن 

�أن����ه����اره����ا ل����ن حم�������ض وم�����ن ع�����س��ل 
جماريها  يف  رح��ي��ق��ًا  ي��ج��رى  و�خل��م��ر 

عاكفة  �الأغ�����س��ان  على  و�ل��ط��ر جت��ري 
م��غ��ان��ي��ه��ا  يف  ج����ه����رً�  �هلل  ت�����س��ب��ح 

م���ن ي�����س��ري ق��ب��ة يف �ل���ع���دن غ��ال��ي��ة 
م���ب���ان���ي���ه���ا  رف������ي������ع������ات  ظ�������ل  يف 

ب��ائ��ع��ه��ا  و�هلل  �مل�����س��ط��ف��ى  دالل����ه����ا 
ن��و�ح��ي��ه��ا  يف  ي����ن����ادي  وج����ر�ئ����ي����ل 
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يعمرها  �لفردو�ض  يف  �لد�ر  ي�سري  من 
ي��خ��ف��ي��ه��ا  ب���رك���ع���ة يف ظ�����الم �ل���ل���ي���ل 

ب�����س��ب��ع��ت��ه  م�����س��ك��ن  ج���وع���ة  ����س���د  �أو 
يف ي�����وم م�����س��غ��ب��ة ع����م �ل���غ���ال ف��ي��ه��ا 

علمت  وق���د  �ل��دن��ي��ا  يف  تطمع  �ل��ن��ف�����ض 
فيها  م���ا  ت����رك  م��ن��ه��ا  �ل�����س��الم��ة  �أن 

رزق����ت  ب����ا  ن��ف�����س��ي  ق��ن��ع��ت  ل����و  و�هلل 
ي��ك��ف��ي��ه��ا  ك������ان  �إال  �مل���ع���ي�������س���ة  م����ن 

ي�سكنها  �مل�����وت  ب��ع��د  ل��ل��م��رء  د�ر  ال 
يبنيها  �مل�����وت  ق��ب��ل  ك����ان  �ل���ت���ي  �إال 

ف������ال ت����غ����رن����ك �ل����دن����ي����ا وزي���ن���ت���ه���ا 
و�ل��وط��ن  �الأه���ل  يف  فعلها  �إىل  و�ن��ظ��ر 

باأجمعها  �لدنيا  ح��وى  م��ن  �إىل  و�ن��ظ��ر 
ب��غ��ر �حل���ن و�ل��ك��ف��ن  ه���ل ر�ح م��ن��ه��ا 

خ��ذ �ل��ق��ن��اع��ة م��ن دن��ي��اك و�أر�����ض بها 
�لبدن  ر�ح���ة  �إال  فيها  ل��ك  يكن  مل  ل��و 

ث��م��ر�  ب���ع���ده  حت�����س��د  �خل����ر  ز�رع  ي���ا 
�ل��وه��ن  �ل�����س��ر م��وق��وف ع��ل��ى  ي��ا ز�رع 
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و�كت�سبي  �لع�سيان  ع��ن  كفي  نف�ض  ي��ا 
ي��رح��م��ن��ي  �هلل  ل���ع���ل  ج���م���ي���اًل  ف���ع���ال 

ح�سنا  و�ع��م��ل��ي  ت��وب��ي  وي��ح��ك  نف�ض  ي��ا 
ع�����س��ى جت���زي���ن ب��ع��د �مل�����وت �حل�����س��ن 

مايل اأراك

م��و�ظ��ب��ًا �ل���ذن���وب  ع��ل��ى  �أر�ك  م����ايل 
�أ�أخ������ذت م���ن ���س��وء �حل�����س��اب �أم��ان��ا

�أت�����ى ق�����د  ي����وم����ك  ت���غ���ف���ل���ن ك��������اأن  ال 
ح��ان��ا �أو  دن�����ا  ق����د  ع����م����رك  ول����ع����ل 

م�سرعًا ق���ره  �حل��ب��ي��ب حل��ف��ر  وم�����س��ى 
و�أت������ى �ل�����س��دي��ق ف����اأن����ذر �جل���ر�ن���ا

و�أت������������و� ب���غ�������س���ال وج������������اءو� ن���ح���وه
وب��������د� ب��غ�����س��ي��ل��ك م���ي���ت���ا ع���ري���ان���ا

ف��غ�����س��ل��ت ث����م ك�����س��ي��ت ث����وب����ًا ل��ل��ب��ل��ى
ودع������و� حل��م��ل ����س���ري���رك �الإخ����و�ن����ا

و�أت����������اك �أه�����ل�����ك ل�����ل�����ود�ع ف����ودع����و�
وج������رت ع��ل��ي��ك دم���وع���ه���م غ���در�ن���ا
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ف����خ����ف �الإل�����������ه ف������اإن������ه م������ن خ���اف���ه
���س��ك��ن �جل���ن���ان جم�������اورً� ر���س��و�ن��ا

ن��ع��ي��م��ه��ا ي���ب���ي���د  ال  ع�������دن  ج�����ن�����ات 
�أب�����������دً� ي���خ���ال���ط روح��������ه ري���ح���ان���ا

ومل�����ن ع�����س��ى ن������اُر ي���ق���ال ل���ه���ا ل��ظ��ى
ت�����س��وى �ل����وج����وه وحت�����رق �الأب����د�ن����ا

النفو�س الالهية

�أج���د ومل  ع��ل��ي  �ل���دن���ي���ا  ���س��اق��ت  �إن 
�أح������دً� ي���ن���اد م��ن��ي ت���رك���ت �ل�����س��اق��ي��ة 

ف������اإن يل  �ل����زم����ان  ري�����ب  ب����ي  �أو ح����ل 
���س��ع��ر ت��ل��ن ب���ه �ل���ق���ل���وب �ل��ق��ا���س��ي��ة 

�أك��ن م��ا ج���اء ���س��ع��ري يف �ل��ن��ف��اق ومل 
مم����ن ي���ر����س���ع ب���ال���ن���ف���اق �ل��ق��اف��ي��ة 

ل���ك���ن���ن���ي م������������ر�آة ق��������وم ����س���دع���ت 
ف����اأت����ت ب���ه���م ووج���وه���ه���م م��ر�م��ي��ة 

�أ����س���ت���ع���ذب �الأح��������ز�ن وه����ي مت���ر بي 
ك�����ع�����و�ئ�����د ت�����دع�����و ل����ن����ا �ل���ع���اف���ي���ة 
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ن��ذرت��ه��ا  ف���ل���ل���ف���د�ء  �أم�������وت  �إن  �أن������ا 
ل���و �أن���ه���ا ت���ف���دي �ل��ن��ف��و���ض �ل��غ��ال��ي��ة 

م���ت���ك���ل���م  م�����ن�����ر  ي������ف������دي  �أن  �أو 
�لالهية  �لنفو�ض  ذ�  لنف�سي  ف��ف��دى 

م���ت���ن���ق���اًل  ع�������س���ت���ه  زم���������ان  �أن���������ا يف 
م����ا ب����ن ق���ا����س���ي���ة و�أخ���������رى د�ن���ي���ة 

����س���اع���رً� مي���ج���د  ال  زم�������ان  يف  �أن�������ا 
�ل��ق��ا���س��ي��ة  ت���ق���وم  �أن  ب���ه���ذ�  وك���ف���ى 

�أن�����ا يف زم�����ان ع�����س��ت ف��ي��ه م�����س��ردً� 
ب����ن �حل�����و�ف�����ر ت�������ارة و�ل���ن���ا����س���ي���ة 

م���ت���ن���ق���ل ب������ن �ل�����ع�����ق�����ول ك����اأن����ن����ي 
خ����اوي����ة  م������رع������ات  يف  م�����ت�����اأم�����ل 

ب������د�رة  ه���ل���ك���ت  �إن  ن���ف�������ض  وي������ح  ي����ا 
�سو��سية  و�الأن���وف  �لذنابا  فيها   

م��ك��ان��ت��ي  ج��ه��ل��ت  �إن  ن��ف�����س��ي  وي����ح  ي���ا 
و�أن������ا �ل�����ذي ب���ن �ل��ن��ج��وم �جل���اري���ة 

معنفًا �ل��ع�����س��ارة  ع��ل��ى  ي�سيح  م��ن  ي��ا 
م���ا ه���ك���ذ� ت���ه���دى �ل����ري����اح �ل��ع��ات��ي��ة 
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�أن������ا م����ن ج���ب���ال ال ي��ح��رك��ه��ا �ل���ه���و� 
�ل���ع���ات���ي���ة  �ل�����ري�����اح  ت���ل���ك  وال  ك�����ال 

�أن�����ا ك���م ق��ط��ع��ت م���ن �ل��ق��ف��ار م��ه��ام��ه 
ت���ع���وى ب��ه��ا ت��ل��ك �ل����ذئ����اب �ل��ع��اوي��ة 

ف���وج���دت م���ن ال ي�����س��ت��ح��ب ج���و�ره���م 
ف���رك���ت���ه���م ح����ت����ى ي����ع����ز ج�����و�ري�����ه 

دعوة احلق

�أي���������ه���������ا �ل�������ن�������ا��������ض �أج������ي������ب������و� 
دع�����������������������وة �حل�������������������ق �مل�������ب�������ن 

�إن��������������ه��������������ا دع������������������������وة �إمي��������������ا 
�ل�������ع�������امل�������ن  ب����������������رب   .. ن 

ف����ت����ذك����ي   .. �ل������ق������ل������ب  مت������������الأ 
ف��������ي��������ه �أن����������������������������و�ر �ل������ي������ق������ن 

وت�������������س������ئ �ل������ع������ق������ل ب����احل����ك����������
������������م�����ة و�ل�����������������������ر�أي �ل��������رزي��������ن 

وت�����������س�����ي�����ع �ل���������ع���������دل و�الأخ��������������������
�الأم���������ن و�ل�����ن�����ه�����ج   .. ������������������الق 
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�ل��ل��������� دي������ن   ... �الإ�������س������الم  �إن�����ه�����ا 
�مل�����ت�����ن  و�حل����������ب����������ل   .. ����������������ه 

������س�����رع�����ت م�������ا ي���������س����ع����د �الإن������������������
ودي����������ن  دن���������ي���������ا  يف  ����������������س�������ان 

�أط�������ل�������ق�������ت ف������ي������ه ق�����������وى �خل����ي�����
�ل�����ط�����احم�����ن  وروح   .. ����������ر 

ث���������������م ك������������ان������������ت خ���������������ر ظ�����ل 
�آم������������������������������ن ل������ل������م������ت������ع������ب������ن 

اأريد ر�ضاك يا ربي

�أري�������������������د ر�����������س����������اك ي����������ا رب�������ي
ر����������س���������ًا ي�����������س�����ف�����و ب���������ه ق���ل���ب���ي 

وغ��������������ف��������������ر�ن��������������ا ي�������ط�������ه�������رين 
و�ل��������ذن��������ب  �الأوز�ر  م����������ن 

وع�����������ف�����������و� م�����������ن ل���������دن���������ك ب����ه 
ت�������زي�������ل �ل��������ك��������رب م��������ن درب��������ي 

�أري�������������������د ر�����������س����������اك ي����������ا رب�������ي
�أن����������������ا �ل��������ط��������م��������اع ي����������ا رب�������ي 
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ل������ن������ي������ل ر������������س�����������اك و�جل�������ن�������ة 
ف��������وف��������ق��������ن��������ي مل�������������ا �أب���������غ���������ي 

وم���������ن���������ك �ل������ف�������������س������ل و�مل�������ن�������ة 
�إل���������ي���������ك ������س�����ع�����ي�����ت م����ع����ت����م����د� 

ع������ل������ى �ل������������ق������������ر�آن و�ل�����������س�����ن�����ة 
�أري������������������د ر����������س���������اك ي���������ا رب������ي

�أج��������ت��������ه��������د  ف���������ي���������ك  و�إين 
ل�������ك�������ي �أح����������ظ����������ى ب����������ا ت����ع����د 

ول������ي�������������ض ���������س��������و�ك م��������ن ي���ع���ف���و 
ي�����������ع�������������������ت�����������م�����������د  �إالك  وال 

ف�����م�����ن�����ك �ل���������ه���������دي و�ل������ر�������س������د 
و�أن������������������ت �ل�����������و�ح�����������د �الأح������������د 

�أريد ر�ساك يا ربي
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ر�ضول الهدى

ع���ل���ي���ك �ل���������س����الة ع���ل���ي���ك �ل�������س���الم 
ر������س�����ول �ل�����ه�����دى جل���م���ي���ع �الأن��������ام 

رح����م����ة  ل�����ه�����م  ج�����ئ�����ت  �هلل  م��������ن 
ف���ك���ن���ت ع���ظ���ي���م �ل�����ه�����د�ة �ل���ع���ظ���ام 

�ل���ع���امل���ن  �إىل  ن�������ذي�������رً�  ب�����������س�����رً� 
�����س����ر�ج����ًا م����ن����رً� ي����زي����ل �ل���ظ���الم 

عليك �ل�سالة .. عليك �ل�سالم 
ح���م���ل���ت �ل���ر����س���ال���ة ف���ي���ه���ا �ل���ر����س���اد 

وب�����ل�����غ�����ت�����ه�����ا جل�����م�����ي�����ع �ل������ب������الد 
�أر�د  ق��������د  م��������ا  ح�����ق�����ق�����ت  وهلل 

�جل���ه���اد  ح�����ق  �هلل  يف  وج�����اه�����دت 
ف������ف������زت ب����ن���������س����ر وف������ت������ح م���ب���ن 

ب�����ه ق�����د ف���ت���ح���ت ق�����ل�����وب �ل���ع���ب���اد 
عليك �ل�سالة .. عليك �ل�سالم

ن����ق����ت����دي  ال  ب��������غ��������رك  و�إن������������������ا 
ن����ه����ت����دي  وال  ن������ت������اأ�������س������ى  وال 

ن�����ح�����ب�����ك ح�����ب�����ا ي�������ف�������وق �ل�����ه�����وى 
ون����ف����دي����ك ب������ال������روح ي�����ا ����س���ي���دي 
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ن�������س���ل���ي ع���ل���ي���ك ب���ن���ب�������ض �ل���ق���ل���وب
وب���ا����س���م���ك ن�������س���دو ب�������س���وت ن����دي:

عليك �ل�سالة .. عليك �ل�سالم 

عربي م�ضلم

�أن������������������ا ج�����ن�����������س�����ي�����ت�����ي ع������رب������ي 
ل����������دي����������ن �ل����������������ه �أن������ت�������������س������ب 

ع�������ن�������دي  ع���������������س�������ب�������ي�������ة  وال 
ع���������رب  وال  ع���������ج���������م  ف�������������ال 

ب������ن������و �الإ������������س�����������الم ه��������م ق����وم����ي 
د�ر  يل  �هلل  و�أر����������������������������ض 

ذر  �أب�����������������������و  ي�����������������س��������رف��������ن��������ي 
و������������س�����������ل�����������م�����������ان وع�����������م�����������ار 

و�أب�������������������������ر�أ م����������ن �أب����������������ي ج����ه����ل 
���������س��������ارو� درب����������������ه  يف  وم�������������ن 

ي�������ق�������ا��������ض �مل����������������رء ب�����ال�����ت�����ق�����وى 
وك��������������ل �ل��������ن��������ا���������ض �أح�����������������ر�ر

�أن�����������������ا �الإ��������������س�������������الم ع����ل����م����ن����ي 
وه�������������ذب�������������ن�������������ي ورب����������������������اين 
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ع������ل������ى �الإمي���������������������ان و�ل������ت������ق������وى 
ع��������ل��������ى �أخ�����������������������الق ق���������������ر�آين

ف���������������س�������رت ب�������ه�������دي�������ه ع�����ل�����م�����ًا 
رف��������ي��������ع �ل���������ق���������در و�ل�������������س������ان 

ع���������������زي���������������زً� حت�������������ت ر�ي���������ت���������ه 
ت�������ظ�������ل�������ل�������ن�������ي و�إخ���������������������������و�ين 

������س�����ل�����و� �ل������ت������اري������خ ع�������ن ق����وم����ي 
������س�����ل�����و� �ل������دن������ي������ا وم����������ا ف���ي���ه���ا 

�������س������ل������وه������م ع����������ن ع�����د�ل�����ت�����ن�����ا 
وع������������ن �أ��������س�������م�������ى م����ع����ان����ي����ه����ا 

������س�����ل�����وه�����م ع���������ن ح���������س����ارت����ن����ا 
ك������م������ا �الأ����������س���������ف���������ار ت�����روي�����ه�����ا 

ب�����ه�����ا �ل������دن������ي������ا ق��������د �زده������������رت 
وق���������������د ع��������م��������ت ن������و�ح������ي������ه������ا 
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ح�ضارتنا

�����س����ط����ع����ت �أن����������������و�ر ح���������س����ارت����ن����ا 
ن����و�ح����ي����ه����ا  ب�����ك�����ل  �الأر����������������ض  يف 

ف�������اأت�������اه�������م �مل�������ج�������د ي����غ����ازل����ه����ا 
وي�������������س������ي������د ب������ه������ا وي����ح����ي����ي����ه����ا 

و�ل�������������ع�������������امل مي�����������م وج�����ه�����ت�����ه�����ا 
ك�������ي ي����ن����ه����ل م����ن����ه����ا م�������ا ف���ي���ه���ا 

ف������غ������دت حل���������������س�������ار�ت �ل����دن����ي����ا
ي������ن������ب������وع ع��������ط��������اء ي�������س���ق���ي���ه���ا 

ب�����ن�����ي�����ت ب��������احل��������ق ق������و�ع������ده������ا 
وع�������ل�������ت ب�����ال�����ع�����ل�����م م����ع����ال����ي����ه����ا 

و�ل�������ع�������دل �أ�������س������ا�������ض م�������س���رت���ه���ا 
ع��������م��������ري �ل������ن������ه������ج ي����غ����ذي����ه����ا 

و�الأم�������������������ن ردي�������������ف ع����د�ل����ت����ه����ا 
و�ل�������رح�������م�������ة ت����������اج م����ب����ادي����ه����ا 

������س�����ه�����د �ل�������ت�������اري�������خ ب����روع����ت����ه����ا 
�أ���������س��������ف��������ار ف�������خ�������ار ي�����روي�����ه�����ا 

م���ع���امل���ه���ا  �الأر��������������ض  يف  ر�����س����خ����ت 
�������س������اه������دة حت�����ك�����ي م���ا����س���ي���ه���ا 
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م������ا ب��������ال �حل�����ق�����د ي����ك����ي����د ل����ه����ا؟!
م������ا ب��������ال �حل������اق������د ي�����وؤذي�����ه�����ا؟!

ع����ل����م  يف  ك���������ن���������ار  �������س������ت������ظ������ل 
ي���خ���ف���ي���ه���ا  �أن  يف  ي����ف����ل����ح  ل�������ن 

ف������ح�������������س������ارت������ن������ا م������ت������األ������ق������ة 
ب��������رو�ئ��������ع��������ه��������ا وم�����غ�����ان�����ي�����ه�����ا 

لوحة

وط������ن������ي، �أن����������ت و�ح����������ة وري�����ا������ض 
م�������ورق�������ات ودمي����������ة ه���ت���ان���ه   

�مل��ج��د  ين�سجك  �الإمي�����ان  خ��ي��وط  م���ن 
وي����ل����ق����ي ع����ل����ى �ل������دن������ا �أرد�ن�����������ه 

�أف����ق����ًا �ل���ع���ق���ي���دة  �أرى  ب�����ي  ف���������اإذ� 
ي������األ������ف �مل����������رء حت����ت����ه �إخ������و�ن������ه 

وط�����ن�����ي.. جت���ه���ل �حل��������دود م���د�ه���ا 
م��ك��ان��ه  ي����دي����ك  وي�������رى �خل������ر يف 

ك����م ن���ف���و����ض �أت������ت �إل����ي����ك ع��ط��ا���س��ًا
ت����ت����ل����ظ����ى ف����اأ�����س����ب����ح����ت ري�����ان�����ه 
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ف��ي��ك ق���د �أ����س���رج �ل�����س��ب��اح ح�����س��ان��ًا
م����ن ����س���ي���اء ف���م���ا �أع�������ز ح�����س��ان��ه 

وع������ل������ى ظ������ه������ره ت��������األ��������ق ����س���ه���م 
م����ن ب���ن���ي ه���ا����س���م ي�������وؤدي �الأم����ان����ة 

ف���اأن���ه���ى  �ل�����ظ�����الم  ج������اء يف زح����م����ة 
���س��ل��ط��ة �ل���ل���ي���ل ط����ائ����ع����ًا رح���م���ان���ه 

وح������و�ل������ي������ه زم�����������رة م�������ن رج�������ال 
ع�����رف�����و� �����س����دق ق����ول����ه و�ت�����ز�ن�����ه 

ف����ت����ح����و� ل���ل�������س���ي���اء �أو��������س�������ع ب����اب 
ف����اإذ� �الأر�����ض ب��ال��ه��دى م��زد�ن��ه   

يا اأمة الإ�ضالم

ي����ا �أم�������ة �الإ�������س������الم، ف����ج����رك ن����ور� 
�أزه��ر� جم��دك  �ساحات  يف  و�ل��رو���ض 

���س��ح��ب �مل���ع���ايل يف ���س��م��ائ��ك �أم��ط��رت 
غ��ي��ث��ًا، و�أج������رت يف رح���اب���ك �أن��ه��ر�

ن�����س��رت ري���اح���ك يف ج���و�ن���ب ك��ون��ن��ا 
�أم�����ن�����ا و�إمي��������ان��������ًا وف������ك������رً� ن�����رً�
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ل��ب�����س��ت ب��ه��ا �الأ����س���ج���ار ث���وب���ًا م���ورق���ًا
�أخ�سر� رو�سًا  �ل�سحر�ء  بها  وغ��دت 

ي����ا �أم������ة �الإ������س�����الم، ل�����س��ت ب��ج��اه��ل
ج��رى  ع��م��ا  م��ت��غ��اف��ل  �أو  ب���اخل���ط���ب، 

ح��ول��ن��ا  ب������وق  �أل��������ف  الأ�����س����م����ع  �إين 
ت��ل��ق��ي ع��ل��ى �الأ����س���م���اع ق�����واًل م��ف��رى

���س��ع��وب��ه��م  ي�����س��ح��ق��ون  ط���غ���اة  و�أرى 
ب��ا���س��م �ل����ف����د�ء، وي��ف��ع��ل��ون �مل��ن��ك��ر�

م�����س��ئ��وم��ة  ل����وح����ة  �أم������ام������ي  و�أرى 
������س�����ود�ء ق����امت����ة ووج�����ه�����ًا �أغ������ر�

خ��ن��ج��رً� ت��ث��ب��ت  �ل���ب���اغ���ي  ي����د  و�أرى 
�أم���ت���ن���ا، وت����ن����زع خ��ن��ج��ر� يف ظ���ه���ر 

�أم����ت����ي ي������ا  ي��������زل  ق���ل���ب���ي مل  ل����ك����ن 
م���ت���ع���ل���ق���ًا ب�����اإل�����ه�����ه م�������س���ت���ب�������س���ر�

ي����ا �أم������ة �الإ������س�����الم ذ�ك����رت����ي غ���دت 
�أذك��������ر�  �أال  ف���������وددت  م�������س���ح���ون���ة 

دف����ات����ري  ط����وي����ت  �أين  ل����و  ووددت 
وج��ع��ل��ت ح����ري ال ي��الم�����ض دف���ر�

www.alukah.net



943 اللؤلؤة المنضودة في الفقرات المكنونة

م�����س��اع��ري  دف����ن����ت  �أين  ل����و  وودت 
وج���ع���ل���ت ق��ل��ب��ي ج����ام����دً� م��ت��ح��ج��ر�

ت�ستكي  و�مل�������س���ام���ع  �أن�������ادي  ذ�  م���ن 
ت�سري؟  �ل�سمائر  و�أ�سبحت  �سممًا 

ت��زل و�ل��و���س��ائ��ل مل  �أخ���اط���ب  ذ�  م���ن 
ت����روي ح��دي��ث �مل��رج��ف��ن م�����س��ورً�؟

ي����ا �أي����ه����ا �ل���ب���اغ���ي �ل�������ذي روع���ت���ن���ا 
وج��ع��ل��ت ق��وم��ك ي��رج��ع��ون �ل��ق��ه��ق��ري 

ودف���ن���ت ���س��ع��ب��ك يف خ���ن���ادق ب��وؤ���س��ه 
وت�����رك�����ت�����ه م����ت����ح����ف����زً� م����ت����وت����رً�

�إره������اب������ك �مل����ع����ه����ود �أوق������ف������ه ع��ل��ى 
ي��ت��ف��ج��ر� �أن  ي���ك���اد  �ل�����س��ك��وت،  ب����اب 

�أن�������س���ي���ت �إي����������ر�ن �ل����ت����ي ح��ارب��ت��ه��ا 
ب��االأم�����ض، ق��دم��ت �ل�����س��ب��اب ل��ه��ا ق��رى

ت���دع  ومل  �ل����ع����ر�ق  يف  �أم�������ًا  �أث���ك���ل���ت 
م�سدر� ل�سعبك  ت��رك  ومل  �سيخًا، 
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ر�ضالة التما�س اإىل الأمة الإ�ضالمية

ت��ق��ا���س��ي م����ن ج����ر�ح����ك م����ا ت��ق��ا���س��ي 
وق������وم������ك ب������ن م������غ������رور ون���ا����س���ي 

وت���رح���ل يف �الأ�����س����ى ����س���رق���ًا وغ���رب���ًا
وق���وم���ك ح����ول �أع����م����دة �ل��ك��ر����س��ي 

وت��������رف��������ع ك��������ف م����ب����ت����ه����ل م���ن���ي���ب 
"�لنو��سي" م��ع  ي�سحكون  وق��وم��ك 

�أح���م���ي ك���ي���ف،  ����س���ع���ري  ل���ي���ت  ي����ا  �أال 
ع���ق���ول �مل�����س��ل��م��ن م���ن �رت���ك���ا����ض؟؟

�أن�����ا������ض يف  وع������ي������ًا  �أب���������ث  وك�����ي�����ف 
وك���ي���ف �أزي������ل وه���م���ًا ع���ن �أن����ا�����ض؟؟

�أق���������ول الأم������ت������ي: ي�����ا ل���ي���ت ���س��ع��ري 
م��ت��ى ���س��رى م��ر�ك��ب��ه��ا �مل���ر�����س���ي؟؟

وك�����ي�����ف �أزي�����������ل غ�����ف�����وة م��ق��ل��ت��ي��ه��ا 
�للبا�ض؟؟ حت��ت  �ن��ط��وى  م��ا  لتب�سر 

ف���������رب ف����ري���������س����ة ت����غ����ف����و وت���ل���ه���و 
ع�����ن �ل�����ذئ�����ب �مل���ج���ه���ز الف����ر������ض 

ن����ار �الأف�����������ق  يف  الأم�������ت�������ي:  �أق�����������ول 
و�أر�������ض �ل�����س��م��ت ت�����وؤذن ب��ان��ب��ج��ا���ض 
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ع��������دوك م�����ن ي���خ���ال���ف���ك �ع����ت����ق����ادً�
وم������ن ي����رم����ي ي���ق���ي���ن���ك ب��ال��ت��ب��ا���ض 

ع����������دوك م������ن مي������د �إل������ي������ك ك���ف���ًا
م�������س���اف���ح���ة، و�أخ���������رى الخ���ت���ال����ض

وم�����ن ي���ب���ن���ي �أم�����ام�����ك ق�������س���ر وه����ٍم
ل��ي�����س��رف ن��اظ��ري��ك ع���ن �الأ���س��ا���ض 

ق��ل��ب��ي  �أت�����ع�����ب�����ت  �أم������ت������ي  ي������ا  �أال 
وه�����ا �أن�������ذ� �أع����ي����د ل����ك �ل��ت��م��ا���س��ي 

�ضروح املجد تبقى

ل����ك����م م����ن����ي �ل����ت����ح����ي����ة و�ل���������س����الم
وح�����ب�����ي �أي������ه������ا �جل�����ن�����د �ل�����ك�����ر�م 

ب������الدك������م �ل�����ع�����زي�����زة �����س����ع م��ن��ه��ا 
����س���ي���اء �حل������ق و�ن���ق�������س���ع �ل���ظ���الم 

وم�����ن ب��ط��ح��ائ��ه��ا �ن��ط��ل��ق��ت ج��ي��و���ض 
مي�����ي�����زه�����ا �م������ت������ث������ال و�ل�������ت�������ز�م 

�ع������ت������د�د  �هلل  ب���������س����ري����ع����ة  ل�����ه�����ا 
وب����احل����ب����ل �مل����ت����ن ل���ه���ا �ع��ت�����س��ام 
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ف��ل��ي�����ض ل���ه���ا ����س���وى �الإ������س�����الم دي���ن 
ول���ي�������ض ل���ه���ا ����س���وى �ل���ت���ق���وى زم����ام 

ول����ي���������ض ع����ل����ى م����ب����ادئ����ه����ا ق���ي���ود 
ول�����ي�����������ض خل�����ي�����ل ه����م����ت����ه����ا جل�����ام 

مي������د ل����ه����ا "ح������������ر�ء" ي�������دي حم��ب
"�ملقام ب���ان���ط���الق���ت���ه���ا  وي�������س���ع���د 

ل����ه����ا م������ن ب����ئ����ر زم���������زم ن����ب����ع خ��ر 
ي�����ب�����ادره�����ا ب�����ه �ل����ب����ي����ت �حل�������ر�م 

دروب  ل����ه����م  ������س�����ادق�����ون  رج����������ال 
�ل�����زح�����ام  ������س����ت����د  �إذ�  م����ع����ب����دة 

����س���الح���ه���م �ل���ي���ق���ن ف���ك���م �أط����اح����و� 
�ل�����س��د�م  �ح���ت���دم  �إذ�  ر�أ�����س����ًا  ب���ه 

رج����������ال �������س������ادق������ون، ل����ه����م ي��ق��ن 
ي�������زول ب����ه ع����ن �ل���ب�������س���ر �جل���ه���ام 

�����س����ل����و� �أح������������د�ث ت������اري������خ ع��ظ��ي��م 
ت���ن���ب���ئ���ك���م ب������ا �����س����ن����ع �ل�����ك�����ر�م 
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دمعة حزن يف مقلة عرو�س

ت���������روح ب����ن����ا م�������س���ائ���ب���ن���ا وت����غ����دو 
ف���م���ا ي���رع���ى ل���ن���ا يف �ل���ن���ا����ض ع��ه��د 

ح���ب���وً�  �ل���ع���ل���م  ط����ري����ق  ون���ح���ب���و يف 
وع�����امل�����ن�����ا ع����ل����ى ق����دم����ي����ه ي���ع���دو

ن������اٍد ك������ل  يف  "باقل"  وي����خ����ط����ب 
ي��ع��د ال  ق����ول����ك  "�سحبان"  ف���ي���ا 

وي�����ح�����رق ث�����وب�����ه ع�����م�����رو ب�����ن ه��ن��د 
ول������و ع���ل���م���ت مل����ا �ح��ت�����س��ن��ت��ه ه��ن��د 

"�سعادً�"  ك���ع���ب  ي����ا  �أب�������س���رت  ول�����و 
"دعد" وك����ف����ت����ك  ن����ادي����ت����ه����ا  مل�����ا 

���س��وت �أل�����ف  ب���ع���د�ك  "ح�سان"  وي����ا 
م���ن �ل�������س���ع���ر�ء، ب���ال���ن���ع���ر�ت ت�����س��دو 

ك������اأن������ا ق������د ن�������س���ي���ن���ا �أل����������ف ع����ام 
"معد" و�ن��ت��ف�����س��ت  �الأل�����ف،  ون�����س��ف 

"عب�ض" و  "ذبيان"  ري�����ح  وه���ب���ت 
ف�����ث�����ار ل����ه����ا غ�����ط�����ارف�����ة و�أ������س�����د 

ك����������اأن ع����ق����ول����ن����ا مم������ا �ع�����ر�ه�����ا 
م�������س���اح���ات م����ن �ل�������س���ح���ر�ء ج���رد 



اللؤلؤة المنضودة في الفقرات المكنونة948

ب�سيفي  �أن�������ذ�،  ه���ا  �حل������رب:  ت���ق���ول 
�أم�������د ي������دي ف����ق����وم����و� و�����س���ت���ع���دو� 

ي��دي��ه��م  ق����وم����ي يف  وب���ع�������ض رج�������ال 
ت�������س���د  وال  ت������ل������ف  ال  ح�������ب�������ال 

و�أن��������ذرت �خل����ط����وب، ف��ل��ي��ت ���س��ع��ري
ر����س���د  �ل����غ����ي  ذر�ع  ي����ل����وي  م����ت����ى 

غ���������س����ب����ت الأم�������ت�������ي مم�������ن ي���غ���ن���ي 
ل�����ه�����ا وف�����������������وؤ�ده دن�������������ض وح����ق����د 

 اأحرف الهجاء يف حماربة ال�ضرعة 
يف اأثناء قيادة ال�ضيارة

جرى وم��ا  �ل�سباب  طي�ض  على  �آٍه  �أ- 
�ل��ط��رق��ات  ع��ل��ى  �أرو�ٍح  زه����ق  م���ن 

م�ساغها  �حل��ن��ون  �الأم  ل��ه  ب��اع��ت  ب- 
ك���ي ي�����س��ري م���ن �أح�����دث �مل���ودي���الت 

ر�ك���ب���َا  ف��ي��ه��ا  وج�����اء  �ل�������س���ر�ء  مت  ت- 
ي��خ��ت��ال ف����وق �ل��ك��ر���س��ي و�ل��ع��ج��الت 

فرحًا  مي�سي  �الأر�����ض  ��ستقل  ث��م  ث- 
�أب������ت������اه ي������ا �أم�����������اه ي������ا �أخ������و�ت������ي 
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ج- ج����اءو� �إل��ي��ه ي��ب��ارك��ون م��ا ���س��ارى 
وي����ق����دم����ون �ل���ن�������س���ح و�ل���ق���ب���الت 

�سي�سونها  ب���اأن���ه  �ل��ي��م��ن  ح��ل��ف  ح- 
وي�������ق�������وده�������ا ب����ت����ه����م����ل و�أن�������������اة 

خ- خ����ارت ق����و�ه ع��ن��دم��ا ���س��دم��ت به
�����س����ي����ارة ك�������رى م�����ن �ل����و�ي����ت����ات 

�أ����س���ه���ر  ل����ع����دة  م��ع��ط��ل��ة  د�م�������ت  د- 
و����س���ب���ات  غ����ي����ب����وب����ة  يف  و�الب�����������ن 

ن��دم��ًا  فا�ستحالت  دم��وع��ا  ذرف����و�  ذ- 
�الآه��������ات  ك�������رة  ع���ن���ه���م  ت����غ����ن  مل 

�أن���و�ع���ه���ا  ت���ع���ددت  �مل���ن���ون  ري����ب  ر- 
�الآالت  ي���ح���ط���م  م���ن���ه���ا  و�ل���ب���ع�������ض 

ث��ل��ة  و�������س������ادق  ق������دم  ب�����ه  زل������ت  ز- 
ل��ب�����س��و� ج���ه���ارً� �أق�����س��ر �ل�����س��ورت��ات 

����ض- ���س��اءت ب��ه��م �أح��و�ل��ه��م ومت���ردو�
و�ل������ك������ل ي�������س���خ���ر ب������االإ�������س������ار�ت 

خائفا  �الإ���س��ارة  قطع  �ل��ذي  �سرد  ���ض- 
�حل�������ار�ت  �أ�����س����ي����ق  يف  م�����ت�����و�ري�����ًا 
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يقف  �لكهربائي ومل  �لعمود  �ض- �سدم 
و�ل�����س��رط��ي ي��رق��ب ت��ل��ك��م �حل��رك��ات 

����ض- ���س��ع��ف��ت �إر�دت������ه وب����ات ب��ح��رة 
وت���ل���ع���ث���م���ت ����س���ف���ت���اه ب���ال���ك���ل���م���ات 

معا تربية  و���س��وء  �ل�سباب  طي�ض  ط- 
و�ل���وي���الت  �حل�������س���ر�ت  �إىل  ت�����ودي 

ظ- ظ��ه��رت م��ع �الأف�����ر�ح �أ����س���و�أ ع��ادة 
�أع���ن���ي ب��ه��ا �ل��ت��ف��ح��ي��ط يف �ل��ع��ج��الت 

د�ئ��م��ا  ي�����س��رو�  �أن  ���س��غ��ارك  ع���ود  ع- 
ف����وق �ل��ر���س��ي��ف و�أمي������ن �ل��ط��رق��ات 

نعومة  �ل�سباب  بع�ض  على  غلبت  غ- 
و�ل��ب��ع�����ض ����س���ارت ي��ق��ل��د �ل��ف��ت��ي��ات 

وحدهم  تدعهم  ال  كبدك  ف��ل��ذ�ت  ف- 
�ل��ع��رب��ات  د�خ����ل  يف  �أو  �حل���و����ض  يف 

جميعهم  ل��ل�����س��ائ��ق��ن  م��ع��ي  ق���ول���و�  ق- 
�ل��ط��اع��ات  �ل��ت��ق��وى يف  ي��ح�����س��رون  ال 

الزم  �أم������ر  �ل���ت���ق���وى  ف������اإن  ك����ال  ك- 
ب���������س����ي����اق����ة وق��������ي��������ادة وم���������س����اة 
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ف��اإن��ه  �حل������ز�م  رب����ط  ت��ه��م��ل��ن  ال  ل- 
�ل�������س���دم���ات  ت���ف���اق���م  ي���ق���ي���ك  درع 

روي����ة  دون  خم����ت����ااًل  ����س���اق  م����ن  م- 
ف������م������اآل������ه ن����������دم م�������ع �الآه������������ات 

تكن  وال  �لنعا�ض  وق��ت  �أخ���ي  ي��ا  من  ن- 
م�����ت�����ه�����اون�����ًا ب�����ال�����ن�����ور و�مل�������������ر�أة 

ومثله  �حل���ز�م  على  حر�ست  ه��ال  ه���- 
رب�����ط �ل�������س���غ���ار: ب���ن���ن ث����م ب��ن��ات 

رب���ن���ا  �ت���ق���ي���ن���ا  �أن��������ا  ل�����و  و�هلل  و- 
�ل��ط��رق��ات  ويف  و�ل���ع���م���ل  �ل��ب��ي��ت  يف 

ب��دق��ة  �مل�������رور  �آد�ب  وح��ف��ظ��ن��ا  و- 
و�����س���ت���ن���ك���ر �الأب�����ن�����اء ح����ب �ل�����ذ�ت 

ي��ب��ق��ى �جل��م��ي��ع ب���اأم���ن و���س��الم��ة  ي- 
�آت  �أو  ح���������ادث  �����س����ر  ك������ل  م������ن 
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النــثــر: • �ضعر 

�ضمعت بني النا�س قائاًل يقول

�سمعت بن �لنا�ض قائاًل يقول: 
�جلدب �سوف ياأكل �حلقول. 
و�لوهم �سوف ياأكل �لعقول. 

و�سوف تاأتي �سنة. 
لي�ض فيها ف�سول. 

خريفها ربيع. 
و�سيفها �ستاء. 
وحرها �سقيع. 
وغيمها �سفاء. 

و�سوف تر�سل �ملفاجاآت يف وجوهنا �لذهول. 
و�سوف يفرك �ل�سباح ر�حتيه ح�سرًة . 

وليلنا يطول. 
و�سوف تعتلي �ل�سهول �سهوة �جلبال. 

وتغرق �جلبال يف �ل�سهول. 
�سمعت قائاًل يقول: 

�ستاأن�ض �ل�سياه بالذئاب. 

www.alukah.net



953 اللؤلؤة المنضودة في الفقرات المكنونة

و�سوف يلب�ض �لعر�ة �أجمل �لثياب. 
و�سوف ترفع �لقباب. 

وتهجر �لبالبل �لغناء. 
وين�سد �لغر�ب. 

و�سوف يعقد �لذئاب جل�سة �نتخاب. 
و�سوف يحدث �نقالب. 

وعندها �سيكر �ل�سباب. 
ويدفن �ملز�هر �لر�ب، ويبخل �ل�سحاب. 

وتنتهي �سالبة �له�ساب. 
�سمعت قائاًل يقول: 

يا �أيها �لنيام. 
عليكم �ل�سالم. فليلكم ما ز�ل ين�سب �خليام. 

ومل يزل يخيط جبة �لظالم. 
يا �أيها �لنيام. 

عليكم �ل�سالم. 
فليلكم ينظم �مل�سرة. 

ويخلط �لعجن باخلمرة. 
ويكتب �حلكاية �ملثرة. 
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وقفة على اأعتاب م�ضتوطنة يهودية

يا اأبي: 
 هذي رو�بينا تغ�ساها �سكون �ملوت. 

�أدماها �ل�سجر. 
هذي قريتنا ت�سكو. 

هذ� غ�سن �أحالمي �نك�سر. 

يا اأبي: 
 وجهك معروق..... 

وهذ� دمع عينيك �نهمر.. 
هذي قريتنا كا�سفة �خلدين..

�سفر�ء �ل�سجر..
ما �لذي يجري هنا يا �أبتي..

هل نق�ض �ملوت �لتر!؟ ..

يا اأبي: 
هذ� هو �لفجر تدىل فوقنا من جانب �الأفق..

ويف طلعته لون �الأ�سى. 
ها هو �ملركب يف �ساطئنا �لغايل ر�سا. 

غر �أنا ما �سمعنا يا �أبي. 
�سوت �الأذ�ن. 
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عجّبا. 
�سوت �الأذ�ن؟! 

منذ �أن �سحبني �لوعي با يحدث يف هذ� �ملكان. 
ة.. منذ �أن �أ�سغيت للجدَّ

تروي من حكايات �لزمان..
)كان يف �ملا�سي وكان( 

منذ �أن �أدركت عنى ما يقال: 
و�أنا �أ�سمع تكبر �أذ�ن �لفجر. 

ين�ساب على هذي �لتالل. 
فلماذ� �سكت �ليوم..

فلم �أ�سمع �سوى رجع �ل�سوؤ�ل؟! 

 يا اأبي: 
هذ� هو �لفجر تر�مى يف �الأفق..

هذه هي �ل�سم�ض متادت يف عروق �لكون..
�ساحت يف �لطرق..

�أبي مل ن�سمع �ليوم �الأذ�ن؟! وملاذ� ��ستدت �لوح�سة يف  فلماذ� يا 
هذ� �ملكان؟! يا بني ��سكت فقد �حر قني هذ� �ل�سوؤ�ل؟! 

هنا  ن�سمع  مْل  مِلَ  ت��دري  �أو  �لنبال،  �أطلقت  ولكنك  ت�ساأل  مل  �أن��ت 
�سوت �الأذ�ن؟ 
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وملا ��ستدت �لوح�سة يف هذ� �ملكان ؟ 
هذه �لقرية ما عادت. 
هذه �لقرية كانت �آمنة 

هي باالأم�ض لنا. 
و�ليوم لهم م�ستوطنة.

• نق��ف الآن م��ع ق�صائ��د �صاحك��ة: م��ن كت��اب )ق�صائ��د 
�صاحكة( للدكتور/ نا�صر الزهراين.

اخلروف واحلب

�أهدى �ل�سيد برهان �لدين �لكمال �إىل �سديقه �أبي عنن �ملتوفى 
عام )630ه�( خروفًا وهو يومئٍذ ب�سر فوجده �أبو عنن �سعيفًا هزياًل 

فكتب �إىل �لكمال: 
ه����ا  �أُع����دُّ �ل���ت���ي ال  �أي�����ادي�����ك  �أت���ت���ن���ي 

ج��ه��ُل وال  ن��ع��م��ى  ك���ف���ر  ال  ل��ك��رت��ه��ا 
ول���ك���ن���ن���ي �أن����ب����ي����ك ع���ن���ه���ا ب��ط��رف��ة 

ت���روق���ك م���ا و�ت�����ي ل��ه��ا ق��ب��ل��ه��ا  م��ث��ُل
�أت������اين خ������روٌف مم���ا ���س��ك��ك��ُت ب��اأن��ه

و�لعذل �لهجر  �سفه  ق��د  ه��وى  حليف 
خلته �ل��ظ��ه��رة  ���س��م�����ض  يف  ق����ام  �إذ� 

خ���ي���ااًل ����س���رى يف ظ��ل��م��ٍة م���ا ل���ه ظ��لُّ
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ق����ال فتنة  ت�����س��ت��ه��ي؟  م���ا  ف��ن��ا���س��دت��ه: 
و���س��اءل��ت��ه م��ا ���س��ف��ه؟ ق���ال يل: �الأك���ل

ف��اأح�����س��رت��ه��ا خ�����س��ر�ء جم��اج��ة �ل��رى
م�����س��لَّ��م��ًة م���ا ح�����ض �أور�ق����ه����ا �ل��ف��ت��ل

ف����ظ����ل ي�����رع�����اه�����ا ب����ع����ن ����س���ع���ي���ف���ٍة
منهلُّ �ل��ع��ن  يف  و�ل���دم���ع  وي��ن�����س��ده��ا 

�أت�����ت وح���ي���ا����ض �مل�����وت ب��ي��ن��ي وب��ي��ن��ه��ا
�لو�سل ينفُع  ال  ح��ن  بو�سل  وج���ادت 

حلق ال�ضارب

�ُسئل  وقد  �ملهجري(  �لقروي  )�ل�ساعر  �خلوري  �سليم  ر�سيد  قال 
ملاذ� حلق �ساربه: 

ق��������ال��������و� ح�����ل�����ق�����ت �ل�����������س�����ارب�����ن  
وي������������ا �������س������ي������اع �ل�������������س������ارب������ن  

ذ�ن ب����ئ���������ض  ب�������ل  ف�����اأج�����ب�����ت�����ه�����م: 
ذي�������ن ع�������ي�������ن�������اي  ر�أت  وال 

�ل���������������س�������اغ�������ل�������ن �مل�������زع�������ج�������ن 
�ل��������ط��������ال��������ع��������ن �ل��������ن��������ازل��������ن

�أره��������ف��������ا م����������ا  �إذ�  وي��������ل��������ي 
َذن��������ب��������ّي��������ه��������ا ك�����ال�����ع�����ق�����رب�����ن  
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�خل���������و�ن ُب�����������س�����ط  ه�����م�����ا  و�إذ� 
ت������ر�ه������م������ا �����س����ب����ق����ا �ل�����ي�����دي�����ن

�الأك���������������ل  �أردتُّ  ف����������������������اإذ� 
ي����ق����ت���������س����م����ان ب���ي���ن���ه���م���ا وب���ي���ن���ي  

ف���������ك���������اأن���������ن���������ي ب���������ه���������ا وق���������د  
وق�������������ف ب��������ب��������اب �مل�����ن�����خ�����ري�����ن

ع������ب������د�ن م������ن �أ������س�����ق�����ى �ل���ع���ب���ي���د 
ت�����ق�����ا������س�����ي�����ا ُم�������ل�������ك�������ًا ب�����دي�����ن

الديك والثعلب

هذه ق�سيدة لل�ساعر حممد �لها�سمي بعنو�ن: )ال يفل �حلديد �إال 
�حلديد(.

ب��ا���س��م��ًا   ف���اأق���ب���ل  دي����ك����ًا  ث���ع���ل���ٌب  ر�أي 
ب�����س��ُر   �إل���ي���ه ع��ل��ى م���ك���ٍر ويف وج���ه���ه 

ف��ارت��ق��ى   ب������ادر  �ل����دي����ك  ر�آه  ف���ّل���م���ا 
وك����رُ  ل���ه  ف��ي��ه��ا  �إىل دوح�����ة ع��ل��ي��اء 

ف����ق����ال ل����ه ي����ا دي�����ك م����ال����ك خ���ائ���ف���ًا
وف���ي���م ت��غ�����س��ت��ك �مل���ه���اب���ة و�ل���ذع���ر

�أ����س���اح ع��ل��ي��ه �ل���دي���ك م���ن ف���وق ق��ائ��اًل 
�أل�����س��ت ع�����دوً� يل و���س��ي��م��ت��ك �ل��غ��در
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خم��ر   ب����االأم����ر  ي���خ���رك  �أمل  ف���ق���ال 
ف��ق��د ف��ا���ض م���ا ب���ن �الأن�����ام ل���ه ذك��ر

�ل��ورى يف  بالعدل  �ل�سلطان  �أم���ر  فقد 
�ل��ف��اأر ي�سحبه  �ل��ق��ُط  حتى  وب��االأم��ن 

وح��ت��ى ر�أي�����ت �ل���ذئ���ب و�ل�������س���اُة رف��ق��ًة 
�لن�سر ي��األ��ف��ه  �ل����ُورق  وح��ت��ى �حل��م��ام 

بيننا   ل��ي�����ض  ت��خ��ف  ال  �ن����زل  ل���ه  وق����ال 
�ل�����س��ر �أن��ف�����س��ن��ا  ي���ع���ت���اد  وال  ع�������د�ٌء 

يل ول��ي�����ض  �أخ������ون  �أن  الأخ�������س���ى  �إين 
�سُر  ُخنته  �إن  �ل�سلطان  فتكة  على 

له روى  ف��ي��م��ا  �ل���دي���ك  ذ�ك  يف  ت��ف��ك��ر 
ف��ل��م ي���غ���رر ح���ق���ًا وال خ���ان���ه �ل��ف��ك��ر 

ف����ق����ال ل�����ه ي�����ا ث���ع���ل���ب �إن�����ن�����ي ه��ن��ا
���س��ف��ُر �أرب�������ع  ي���ع���دو  ����س���ب���ح���َاً  �أرى 

�إل��ي��ك �أت���ى م��ن ذ�ك �ل����درب ق��ا���س��دً�
ي����غ����ي����ُب ق�����ف�����ٌر وي����ع����ل����و ب������ه ق��ف��ر

ف���ق���ال ل���ه ه����ذ� ه���و �ل��ك��ل��ب - و�ن��ث��ى 
ي���ف���رُّ ف���ق���ال �ل���دي���ك م���ال���ك ي���ا غ��رٌّ
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�ل��ورى �أم���ر  ق��د  �ل�سلطان  يل  قلت  �أم���ا 
نكُر وال  غ���دٌر  �ل��ن��ا���ِض  ف��م��ا يف  ب��ع��دٍل 

��ه  ف��اأ���س��غ��ى �إل���ي���ه �ل��ث��ع��ل��ٌب �خل�����بُّ ل��بَّ
وق�����ال ل��ع��ل �ل��ك��ل��ب مل ي���اأت���ه �الأم�����ُر

خ���ائ���ٌف وه�����و  �أع����ق����اب����ه  ع���ل���ى  ووىّل 
يعرو ما  يعروه  �لبيد�ء  يف  �لكلب  من 

ب��ع��د خ����وٍف بحيلة �ل���دي���ك م��ن��ه  جن���ا 
ك���ذل���ك ي��ن��ج��و م���ن ت���خ���ّون���ه �ل���ده���ُر

�������ا  و�إنَّ �ل����ف����الة  يف  ك����ل����ٌب  ي����ك  ومل 
�أخ����و �ل���لُّ���ُب ت��ن��ج��ي��ه �مل��ك��ي��دُة و�مل��ك��ُر 

م�ضكلة الأدب والأدباء

دم   ه����ل غ������ادر �ل�������س���ع���ر�ء م����ن ُم������رِّ
 �أم ه��ل ع��رف��ت �ل����د�ر ب��ع��د ت��وه��م؟! 

ءً�  م����ه����زَّ �الأدي��������ب  و�ل�������ذي ج���ع���ل   ال 
و�الأع����ج����م  ع���رب���ه���م  �الأو�دم:  ب����ن 

م���ا َخ���لَّ���ف �مل���رح���وم )ُزع�������رب( ب��ع��ده 
ن���اظ���ٍم   �أو  ل���ك���ات���ب  ي����ق����ال  ����س���ي���ئ���ًا 

ط��ري��ق��ه �أي������ن  �ل���ب���ي���ت  �أي������ن  �أدر  مل 
��ى دم��ي   ع���ل �ل����ذي ح��مَّ م��ن ���س��دة �ل���زًّ
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ك��������لُّ �مل�������ق�������االت �ل�����ت�����ي ����س���وي���ت���ه���ا 
يفهم! مل  م���ن  ب���ن  و���س��اع��ت  ب����ارت 

ن��زل��ت��ه��ا ����س���وق �حل�������ر�ج ف���ل���م �أج����د 
م���ن ي�����س��ري��ه��ا يف �حل�����ر�ج ب��دره��م

وف�����س��ل��ت �أزع������ق و�ل���دف���ات���ر يف ي��دي
ت��ب��ك��ي ف��ت��ن��ف��ل��ت �ل�����س��ت��ائ��م م���ن فمي

ح���ت���ى �ل���ت���ق���ي���ت ب����و�ح����د م����ن ط��ن��ج��ا 
م�������س���ت���اأدب ي����ا ه����م ل���ي���ل���ي �مل��ظ��ل��م

وم���ق���ال���ه  ي�����د  �جل������ري������دة يف  �����س����ال 
ف���ي���ه���ا ي���ب�������ض ل����ن����اظ����ٍر م�����س��ت��ع��ل��م  

م�����س��ى ي��ح��ن��ج��ل يف �ل�������س���و�رع ق��ارئ��ا
�ل��ن��وم ب���ن  �مل����رك����از  �ل�������س���وق يف  يف 

دعــوة

عر�سه �ل��ل��وؤم  م��ن  يدن�ض  مل  �مل��رء  �إذ� 
ج���م���ي���ل ي�����رت�����دي�����ه  رد�ء  ف�����ك�����ل 

م���و�ط���ن ك���ت���اب  ي����ق����ر�أ  مل  ه����و  و�إذ� 
ف��ل��ي�����ض ب����ه ن���ح���و �ل����رج����ال ف�����س��ول

و���س��اه��ي��ًا   ح��ل��ي��ب��ًا  ي�����س��رب  مل  ه���و  و�إن 
ت�سيل م��ن��ه  ف��ال��ري��ق��ان  �ل���ري���ق  ع��ل��ى 
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ن���اق�������س���ًا   �مل������و�ت������ر  ي�������رق  مل  و�إن 
ع���ل���ى خ����ره����ا ف����ال����ن����اظ����روه ق��ل��ي��ل

وينجع�ض وينفخ  ي�سخ�ض  مل  ه��و  و�إن 
زم���ي���ل   ي����ح����رم����ه  غ�������ره مل  ع����ل����ى 

عندنا للنا�ض  �ل��ن��ا���ض  فهم  ���س��ار  ك��ذ� 
وع���م���ي���ل   ع�����ام�����ل  ي��������وم  ك������ل  ويف 

ف���م���ن ي��ت��م��ق��رط ل����ل����ورى م��ت��و����س��ع��ًا
ع����ال����ت ع���ل���ي���ه خ���ن���ف�������ٌض وع����ج����ول

وم��������ن ي����ت����ك����ر ن����ا�����س����ي����ًا �أم���������س����ه 
ت���ن���و����س���ي ح���ف���ت ب����ال����رك����اب ذي����ول

ك��ث��رة  ���س��ه��وم  ي�����س��اه��م يف  وم����ن مل 
ول�����و ب���اأ����س���ام���ي �ل���غ���ر ف���ه���و ه��ب��ي��ل

�ضيـــخ احلـارة

ه���ذ� �ل����ذي ت��ع��رف �ل��ب��ط��ح��اء وط��اأت��ه
 و�ل���ب���ي���ُت ي��ع��رف��ه و�حل������لُّ و�حل����رم

و�مِل�������س���ف���ال و�ل���ن���ق���ا و�ل����ب����اب ق��اط��ب��ًة
و�ل��ف��رد و�ل�����س��ون و�ل��ل��ي�����س��ان و�حل���زم

�أج��م��ع��ه��م:  ق���ال  �ل��ن�����س��ام��ي  ر�أت�����ه  �إذ� 
كلهمو   ��ْع��ب  �ل�����سِّ �أه���ل  رد  �ل���ذي  ه���ذ� 
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يف ر�ح������ة �ل���ك���ف ُع������ود زّف�����رت�����ه ل��ه
�ل�����س��ه��و�ت و�للمم ل��دى  ج��ال  �ل��رِّ وم��ا 

ق���ب���ٌب  خم�����������اويٌّ  �����ب�����اع   �ل�����������سُّ ويف 
– ع��دم   – �إذ� م��ا ذق��ت��ه  �ل��ك��ف م��ن��ه 

وب���ال���ّرُج���ول �أب����و خ���رزي���ن ق���د ُرف��ع��ت
�����س����ر�ك����ة وت�����و�ط�����ت حت���ت���ه �ل����رمم

زع��ق��ت��ه  �حل�������ار�ت  ت  رددَّ ����س���اح  �إن 
وج����اوب����ت����ه ع����ي����اٌل ط��ب��ع��ه��ا �ل���ك���رم

�ساحبهم  ���س��د  ��ق��ي�����س��ا  �ل��نَّ ي��ق��ب��ل��ون  ال 
و�ل���ول���ف ع��ادت��ه��م و�ل��ع��ه��د و�ل�����س��ي��ُم

�أ����س���ح���اب �أ���س��ح��اب��ه��م يف ك���ل ن��ائ��ب��ٍة
ذك���ره���م  ج�����اء  م����ا  �إذ�  ف���الُت���ع���امل 

ف��ف��ي �حل���ر�ئ���ق و�ل���ف���زع���ات �أج��م��ع��ه��ا
علمو� متى  �لكرى،  �سيحتها  �أهل  هم 

ف�������س���ال �ل�������س���ي���خ ع����ن �أي��������ام ع��زت��ن��ا 
ي���ا بجم �مل��ل�����س��اء  و�أب���رم�������س���و�رب���ه 

و�����س���م���ع ح��ك��اي��ت��ه ع��ن��ا وك���ي���ف ج��رت
�أو ع��ن ب����زورة ه���ذ� �ل��وق��ت �أي���ن هم
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و�ج���ل�������ض ُق���ب���ال���ت���ه و�ن����ظ����ر ل��ق��ن��ج��ت��ه
من�سجم �ل���ت���اري���خ  ف��ق�����س��ات��ه��ا  ف��ب��ن 

ُن�سيت ول����و  ه��ان��و  ول����و  �ل���رج���ال  ك����د� 
�أزم���ان���ه���م ومت�����س��ي ف��وق��ه��ا �ل��ق��دم

�ضحن اليوم

فا�سبحينا  )ب�����س��ح��ن��ك(  ه��ب��ي  �أال 
�الأن�����دري�����ن�����ا( خ�����م�����ور�  ت���ب���ق���ي  وال 

و����س���ي���ب���ك م�����ن رج����ي����م ط������ال ح��ت��ى
ع����ي����ت ب������ه...ك������م������ا �أن���������ا ع��ي��ي��ن��ا  

وه����ات����ي �ل����ف����ول م���ر����س���و����ض ب�����س��م��ٍن 
وم����ع���������س����ور ب�����ه �ل����ل����ي����م����ون ح��ي��ن��ا

– وق����رن����ًا  �ل����دق����ا  �����ي ج���ن���ب���ه  وُح�����طِّ
رف�����ي�����ع�����ًا م������ن ف����الف����ل����ن����ا ث��خ��ي��ن��ا  

و�����س����ي����ئ����ًا م������ن ط���ح���ي���ن���ت���ن���ا ع��ل��ي��ه
ف�������اإن �ل����ف����ول ي��ل��ح�����ض ب��ال��ط��ح��ي��ن��ا 

و������س�����وين م�����ن مت���ي�������س���ك م�����ا ت��ب��ق��ى
ف���م���ا ����س���غ���ل )�مل�����ن�����ى( م���ن���ا وف��ي��ن��ا
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وج���ي���ب���ي �ل���ع���ي�������ض م������ف������رودً� ول��ف��ن��ا  
�سنينا   �ل���ط���ع���م....  �أق���ر�����س���ه  ع��ل��ى 

������رت������ه ل�������غ�������ذ� مت�����ي�����زً� ول����������و ق������مَّ
ب������������ه �الأوط��������������������������������ان ت����ف����خ����ر  

ف���ط���رً�  ل���ن���ا  ي��������د�ك  ف��������ردت  و�إن 
خ���ب���زن���اه ع���ل���ى ع������ج������ٍل... وج��ي��ن��ا

ف���ن���ظ���ف���ن���ا �ل���������س����ح����ون ب������ال ك����الم 
وق����م����ن����ا ح�����ام�����دي�����ن و�����س����اك����ري����ن  

�أب����ع����د �ل����ف����ول و�مل���ع�������س���وب ���س��ب��ح��ًا 
و�أ������س�����ن�����اف �مل����ط����ب����ق ت�����س��ت��ه��ي��ه��ا

ت����ف����كُّ �ل�����ري�����ق ب�������س���ك���وت���ا و�����س����اي����ًا 
دع��ي��ن��ا   ال  ج������ب������ن������ة...ال...  وح����ت����ة 

دع�����ي�����ن�����ا ف������ال������ك������الم ل��������ه ك�����الم  
وه�������������ذ� ������س�����غ�����ل �الأق������دم������ي������ن������ا

ل����ع����م����رك �أن������ن������ا ����س���ع���ن���ا وج���ع���ن���ا 
وق�������د ن���������س����اأ �ل����������والد مم�����س��ري��ن��ا

ك����ذل����ك ف���ال���ب���ن���ات م��ع�����س��ع�����س��ات  
ك�����اأق�����الم م����ن �الأب����و������ض...ل����ي����ن����ا  
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ب�����الدي   �الأج������ان������ب يف  ����ى  خ����لِّ ف���م���ا 
�سمينا   حل���م���ًا  ل��ب��ط��ون��ن��ا...  ل���ن���ا... 

  ٍ ق�������دمي  �مل�������س���ب���ك م����ن  �ل���ط���ب���خ  وال 
و�ل���ث���م���ي���ن���ا   �مل����ت����ب����ل  �الأك�����������ل  وال 

����تِّ �أم����ي ف����اأي����ن �ل����ي����وم ِق�������در �ل���������سِّ
�أم����ي����ن����ا   �أو  رق������ي������ا  وخ�����ال�����ت�����ن�����ا 

ف���ت���ل���ك ك���ت���وف���ن���ا ����س���ح���م���ًا وحل����م����ًا
وت�����ي�����ك رق�����اب�����ن�����ا ح���ب���اًلم���ت���ي���ن���ا

الزوجة تطلب الطالق

���ن���ي!! ف���ق���ل���ُت ب��ال���س��ي ق���ال���ت َف���ط���ل���ّقْ
عاملا�سي ح��ك��اي��ًة  �ل����ط����الُق...  ل��ي�����ض 

م����اذ� ب����د�! م����اذ� ج����رى ي���ا ه���ل ت��رى 
و������س����ي و�إال  ������س�����ب�����ٍب!!  الّب������������دَّ 

ق����ال����ت: ����س���ئ���م���ُت ح���ي���ات���ن���ا م���ك���رورة
م���ن ط��ل��ع��ة �الإ������س�����ر�ق ل��الأغ��ب��ا���س��ي  

رح��ل��ٌة ال  خ����رج����ٌة...  ال  ف�����س��ح��ُة!!  ال 
ل���ب���الد ب�������ر�.... م��ث��ل ب���اق���ي �ل��ن��ا���ض
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�أ�����س����م����ا ه���ن���ي���ا ث�������وم�������ُة!! ورُق�����ي�����ٌة 
رح����ل����و!! وخ����لُّ����وين ل��ل��ع��ن��ة خ�����س��اين

ف���اأج���ب���ت���ه���ا ق���������ري!! ف�������اإن ط��الق��ن��ا  
ن��ق��ا���ض   دون  �ل���ق���ل���ب  م���ن���ه  ي���ه���ت���ز 

ه�������������ي�������������ا �ع���������������ق���������������ل���������������ي!!! 
ق��������وم��������ي م������ع������ي ل���������س����ط����وح����ن����ا

حيث �لطبيعة و�لهو � ببال�سي

يومياتي

�أن����ا �ل��ب��ح��ر يف �أح�����س��ائ��ه �ل����در ك��ام��ٌن
�سدفاتي ع��ن  �ل��غ��و����ض  ���س��اءل��و�  فهل 

ب��ل��غ��ت م���ط���ب���ات �ل���ط���ري���ق ج��م��ي��ع��ه��ا 
ت ف���ي���ه، ت������اين، ت������اين، ت���اين وغ�������رَّ

وب��ن�����س��رت يف ك���ل �مل���ح���ط���ات د�ئ���م���ًا 
وق����د ط��ل��ع��ت م���ن ج��ل��ده��ا ك��ف��ر�ت��ي

�ل�����س��ر���س��ي��ون رق��ع��ة ول��ك��ن ج����زى �هلل 
ع��ج��الت��ي م���ن  د�ب  م���ا  ب��ه��ا  �أد�وي 

الأن����ه  خ������رً�  �جل�����ال�����ون  يف  ح����ط  وال 
ي����ط����ر م������ن ب����ن����زي����ن����ه ب����رك����ات����ي  
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ف��ك��م م����رة ق���د م���ت ف��ي��ه��ا م���ن �ل��ظ��م��اأ
ل�سكاتي رث��ن��ي  �أو  ري���ق���ي،  ب���ل  ف��م��ا 

ول������وال ي����د �ل�������س���و�ق ج������ادت ب��ق��ط��رة
وق����د ���س��ف��ط �مل����خ����زون ب��ال�����س��ل��غ��ات��ي

�ل��ط��ري��ق وعر�سه ط���ول  ع��ل��ى  ل��دخ��ل��ت 
وع���ط���ل���ت رك����اب����ي ف����ق����ال����و�: ب��ات��ي  

وك�����م م�������رة  ف�����ار �ل���ل���دي���ت���ر ب���اك���ي���ًا 
جنباتي م���ن  �ل��ع��ن  م����اء  و���س��ر���س��ب 

دون�����ه   ي���ع���ي�������ض  ال  ف����الق����ى حل�����ام�����ًا 
و�����س����ار ب���ح���ق ����س���اح���ب �ل��ل��ط��ع��ات

يجبكمو  �ل���زق���اق  ع��ن��ي  ت�����س��األ��و�  ف����اإن 
ب����رم����ل غ�����وي�����ط، ل�����ن �ل���ع�������س���الت

ف���ك���م ل���ي���ل���ة ق����د ب����ت ف���ي���ه ب��ط��ول��ه��ا
�آت ع�������دت  ل�����و  م���ن���ه���ا  وف�����ارق�����ت�����ه 

ت���ك���ل���ٍف   ب�����ك�����ل  �إال  ف����ك����ن����ي  وم���������ا 
وق��������وة �أي��������د حت�������س���ن �ل����ف����دع����ات

و�رح��م��و� ب���اهلل  �ل�����س��و�ق  ت�سمتو�  ف��ال 
���س��ع��ي��ف��ًا ف���ق���رً� د�ئ�����م �ل�����س��ف��ر�ت
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وه���ي���ا �ف����زع����و� �أن���ت���م م���ع���اه، ف��رب��ا 
�الآالت   ع����ل����ى  ����س���ه���ر  م�����ن  ت���ع���ل���م 

�أو خ��ذو� �ل��درك�����س��ون،  ف��دون��ك��م ه���ذ� 
م���ن �ل���ل���ي ك���روك���م ك���ام���ل �ل���ري���االت

ف����ه ف���ل���ت���وين م����ن ق���ر�����س���ي وح���ي���دة  
ث��ب��ات��ي �أج�������رب ط�����ول يف �ل���ط���ري���ق 

وم�����ا ف��ت�����س��و� م����ن ق���ب���ل ذل�����ك ع��دت��ي 
�الأدو�ت...  ب���اق���ي  يل  و���س��ع��و�  وال 

ج���رى مل�����ا  ي������وم  �أي  ����س���ت���م���وين  وال 
�ل�������س���و�ق ع���ن ح��رك��ات��ي ����س���األ���و�  وال 

�سغلهم  ذل����ك  ك���ل  وروح�������ي،  ت���ع���اىل، 
يوماتي �أروح،  �أو  �أج��ي��ب��ه��م،  �أدي��ن��ي 

احِلكم اخلالدة

ال ي��ح��م��ل �حل��ق��د م��ن ت��ع��ل��و ب��ه �ل��رت��ُب 
�لغ�سب ط��ب��ع��ه  م���ن  �ل��ع��ال  ي��ن��ال  وال 

�سقطت م���ن  ����س���اب���ور�ء  ي��ق��رق�����ض  وال 
�أ���س��ن��ان��ه و�أع������ر�ه �ل��ه��م و�ل��ن�����س��بُ 
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ُح���رم���ت���ه   ح�������قَّ  �������س������ورً�  ي���ب���ي���ع  وال 
ت��ع��ُب   م��ف��ل�����ض  �إال  �حل���ج���ل،  ري��ه��ن  �أو 

ول�����ن ي���ح���و����ض ق���ر����س���ًا ي�����س��ت��ع��ن ب��ه
�الأدب ف���ن���ه  ط���ب���ل  �ل���ن���و�ئ���ب  ع���ل���ى 

من�سجعًا  �ل��ن��ا���ض  ك��ت��ف  ي��رك��ب  فلي�ض 
���س��ب��ب   ل�����ه  و����س���م���ل���ول  ع���ب���ي���ط  �إال 

بينهمو �ملب�سوط  �ل��ر�ج��ل  ف��ال��ف��ر�ج��ل 
و�ل��ك��ذب   و�لتغجر  �لنف�ض  همة  م��ن 

و�����س����رب ف���ر����س���اة م����ن ل�����ون ب��ي��وت��ه��ا
و�ل�سقب �ل�سمح  وم��ن��ه��ا  �ل��وج��وه  ك��ل 

ب�ساعته وم���ن  رزق  ل��ط��ال��ب  ف��اأع��ج��ب 
�حل��ق و�ل�����س��دق و�الإخ��ال���ض و�ل���د�أب  

و�ن���ت���ف-  ب��رب��ك- م��ن �أذي�����ال حليته  
�لطلب م�سطه  م��ن  فاتها  �سعرة  ك��م   

�أخ��ادع��ه   و��ستملك  �أذ�ن��ي��ه،  و�م�����س��ع   
يجب  ك��م��ا  عليها  ك��ف��وف��ا���ض  و�أن�����زل 

وق�����ل ل����ه وع����ي����ون �خل���ل���ق ���س��اخ�����س��ة
ي���ا �سنب ف��ت��ح ع��ي��ون��ك ب��ع��د �ل���ي���وم 
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ك��ذ�   ت���ك���ون  �أن  �إال  ت�����س��ل��ح  ه��ي��ه��ات 
م����ع �ل��ق��ط��ي��ع ح����م����ارً� م����ا ل����ه ذن���ب  

�ل����دن����ي����ا   ذي  يف  ي����ك����ف����ر  ف�����م�����ن 
�لغ�سب دم��ه  ي��ح��رق  ي��الق��ي��ه..  م��ا  �أو 
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معلومات طبية

ال�شحة تاج على رءو�ض الأ�شحاء ل يعرفه اإل املر�شى؛ هذه احلقيقة 
التي يعرفها اجلميع ينبغي اأن تدفعنا باجتاه العناية واملحافظة على �شحتنا 

و�شحة اأبنائنا واملجتمع ككل.
هو اجلهل  املجتمع  ال�شارية يف  الأم��را���ض  الكثري من  �شبب  يكون  قد 
باأب�شط املعلومات واحلقائق الطبية، التي من الإمكان اأن نتعلمها واأن نتقنها، 
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ومن ثم نحاول الوقاية من خالها، وبذلك ن�شمن - باإذن اهلل - اأننا نفعل 
الأ�شباب التي اأمرنا اهلل بها، ثم نتوكل عليه.

كلنا موؤمنون باملر�ض، لكن ل بد من فعل الأ�شباب للوقاية، ولي�ض اأكرب 
من  متكننا  طبية  ثقافة  عندنا  يكون  بحيث  ونتدرب  نتعلم  اأن  من  واأف�شل 
الوقاية من الأمرا�ض قبل وقوعها، اأو كيفية التعامل معها يف حال وقوعها  

- ل قدر اهلل -.
مو�شوعاتها  وانتقينا  اأهمية،  الأك��رث  الفقرة  هذه  باإعداد  قمنا  ل��ذا.. 
العام  بداية  يف  ا  خ�شو�شً عليها،  والركيز  الهتمام  من  بد  ل  وك��ان  بعناية، 
الدرا�شي؛ حتى يت�شنى جلميع الطالبات تطبيق الن�شائح الطبية من بداية 

العام الدرا�شي وي�شتمررن عليها فيما بعد - باإذن اهلل -.
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َ يرتفع م�صتوى الكول�صرتول؟!:  لمِ

للجينات �لور�ثية و�أ�سلوب �ملعي�سة تاأثر على �رتفاع �لكول�سرول 
�لروتن  كول�سرول  من  ا  فائ�سً ينتج  �أن  �لكبد  �ساأن  فمن  ون��وع��ه.. 
�ل�سخ�سي �ملنخف�ض �لكثافة �أو يعجز عن تنظيف جمرى �لدم با يكفي 
كول�سرول  من  كافية  كميات  �إنتاج  عن  �لكبد  ميتنع  قد  كذلك  منه.. 

�لروتن �ل�سحمي مرتفع �لكثافة. 
ومن �ساأن �لتدخن و�رتفاع ن�سبة �لدهون يف �لغذ�ء وقلة �لن�ساط 
�لكول�سرول  �ل�سيئ ويخف�ض م�ستوى  �لكول�سرول  يزيد من م�ستوى  �أن 
ا تاأثر على م�ستويات �سحوم �أخرى يف �لدم.  �جليد، ولهذه �لعو�مل �أي�سً
ونوعه  �لكول�سرول  �رتفاع  م��دى  ملعرفة  �الأف�سل  �لطريقة  �أم��ا 
فتتمثل باإجر�ء �ختبار لل�سحم يف �لدم لدى �لطبيب؛ ذلك �أن �الختبار�ت 
�ملنزلية تعطي م�ستوى �لكول�سرول ب�سكل عام فقط، من دون �أن حتدد 

ما �إذ� كان من �لنوع �ل�سيئ �أم �جليد.

الإ�صعافات الأولية يف حالت الك�صور: 

 )1( �نزعي �أي مالب�ض فوق منطقة �لك�سر.
)2( تاأكدي من �لعالمات �حليوية للم�ساب: �لتنف�ض - �لنب�ض - 

�سربات �لقلب.
)3( �إذ� وجدِت خلاًل فيهم فعليِك بالبدء على �لفور يف �الإنعا�ض 

�لقلبي عن طريق تدليك ع�سلة �لقلب و�لرئة.
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)4( ثبِت �لك�سر على و�سعه.
�أو تغر يف  �إذ� كان يوجد ورم  )5( �فح�سي منطقة �لبطن عما 

لون �جللد. 
�مل�ساب  �لع�سو  ��ستخد�م  يف  �ل�سخ�ض  مقدرة  مدى  تقييم   )6(

على نحو طبيعي.
و�الآالم،  و�ل��ورم  �لد�خلي  �لنزيف  من  للحد  �لثلج  ي�ستخدم   )7(

يو�سع ملدة ع�سرين دقيقة �أخرى �إذ� تطلب �الأمر.
�إ�سابات  �أية  لوجود  حت�سًبا  �إطالًقا  �مل�ساب  حتريك  عدم   )8(
�أخرى خطرة، �إال �إذ� كان ذلك �سيعر�سه �إىل خطر �أكر فيجب �نت�ساله 
من �خلطر، وعند �سرورة حتريكه يتبع �الآتي: تثبيت ر�أ�ض �مل�ساب بن 
ذر�عيِك، ثم �الإم�ساك بالب�سه عند منطقة �لكتفن ثم �سحبه.. �أما �إذ� 
كانت �الإ�سابات يف �إحدى �الأطر�ف بعيًد� عن �أي ع�سو �آخر، فال �سرر 

من حترك �مل�ساب بنف�سه.
)9( �لتاأكد من وجود �أية �إ�سابات �أخرى، و�إذ� كان هناك نزيف 
حول �أو بالقرب من �لك�سر ال حتاويل غ�سل �جلرح �أو مل�سه، �سعي قطعة 

من �لقما�ض �لنظيفة فوق �جلرح ثم �ربطيه ب�سمادة.
�إ�سبع  كان  �إذ�  �أما  �ملك�سور،  �ملف�سل  �أو  �لعظم  حتركي  ال   )10(
�ليد �أو �لقدم هو �لذي حدث به �الإ�سابة، ف�سعي كماد�ت مثلجة فوقه 
و�رفعيه �أعلى من م�ستوى �لقلب.. ثم �سعي قطعة من �لقما�ض �أو �لقطن 
بن �الإ�سبع �مل�ساب و�الإ�سبع �ل�سليم �لذي يقع بجو�ره مع و�سع �سريط 

ال�سق عليهما مًعا.
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�نتبهي:
�لك�سر. تثبيت  قبل  �مل�ساب  حتركي  • ال 
�سر�ب. �أو  طعام  �أي  �مل�ساب  تعطي  • ال 

يتم  وال  �ملفا�سل،  و�لتو�ء  �لك�سر  بن  �لتمييز  �ل�سعب  من   •
�لت�سخي�ض �لدقيق �إال من خالل �الأ�سعة �ل�سينية.

�لفخذ(  )عظمة  مثل  �لكبرة  �لعظام  ك�سور  �إىل  وبالن�سبة   •
و�الأن�سجة  �لعظام  الأن  �الإن�سان؛  وم��وت  �ل�سدمة  �إىل  ت��وؤدي  �أن  ميكن 

�للينة نزيفها حاد.
�ملك�سور. �لطرف  تعديل  �أو  �إ�سالح  حتاويل  • ال 

�لك�سر  )يف  �جل�سم  د�خ��ل  �ل��ب��ارز  �لعظم  دف��ع  حت��اويل  ال   •
�ملفتوح(.

حلمل  �لعنق  من  مدالة  ع�سابة  �أو  �جلبرة  ��ستخد�م  عند   •
للدورة  �لطبيعي  �لتدفق  بن  يعوق  ال  حتى  �لرباط؛  حتكمي  ال  �ل��ذر�ع 

�لدموية وو�سول �لدم للع�سو �مل�ساب.
مبا�سرة. �لك�سر  مكان  فوق  �جلبرة  تربطي  • ال 

ماذا اأفعل يف حالة اإ�صابة الظهر والعنق؟: 

و�إذ�  �خلطورة،  بالغة  �إ�سابة  تعد  �لعنق  �أو  �لظهر  �إ�سابة  �إن   -
�أن ي�ساب  �مل�ساب من موقع �حلادث بطريقة خاطئة؛ فيمكن  نقل  مت 

بال�سلل �لد�ئم.. ال تنقلي �مل�ساب من مكان �حلادث.
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ثم  وم��ن  �مل�ساب،  و�سالمة  �ل�سخ�سية  �سالمتك  من  تاأكدي   -
حتققي من �أ�سا�سيات �الإ�سعاف �الأولية و��ستدعي �سيارة �الإ�سعاف.

- �إن لدى �أطقم �الإ�سعاف جبائر خا�سة بالظهر و�لعنق، كما �أنهم 
على در�ية بالطرق �ملثلى للتعامل مع خمتلف �الإ�سابات.

كيف يل �أن �أعرف �إذ� كانت هناك �إ�سابة يف �لظهر �أو �لعنق؟
مل  �لذي  �مل�ساب  لدى  �لعنق  �أو  �لظهر  �إ�سابة  �أعر��ض  �أهم  �إن 
يفقد وعيه هو �الأمل �ل�سديد، و�إذ� بد� هذ� �لعر�ض على �مل�ساب فعليِك 
�أن تتخذي �الحتياطات �لالزمة، و�إذ� كان �مل�ساب فاقًد� للوعي �أو كان 
ال يتحدث لغتك، فعليك �أن تفر�سي باأن لديه �إ�سابة يف �لظهر �أو �لعنق 

�أو كليهما، وذلك يف �حلاالت �لتالية:
 )30( على  تزيد  �سرعة  على  حتدث  �لتي  �ملرورية  �حل��و�دث   -

كيلومًر� يف �ل�ساعة �أو �أكر.
- �ل�سقوط من �رتفاع يزيد على مرين.

- تعر�ض �مل�ساب ل�سربة مبا�سرة على �لر�أ�ض �أو �لعنق �أو �لظهر.

ن�صيحة طبية: اغ�صلي مالب�صك اجلديدة قبل ارتدائها: 

�رتد�ئها،  قبل  �جل��دي��دة  �ملالب�ض  غ�سل  ب�سرورة  �أط��ب��اء  ن�سح 
خا�سة �إذ� كانت �ملالب�ض خم�س�سة لالأطفال، وذلك ب�سبب �لكم �لكبر 

من �لبكتريا �أو �مللوثات �لكيميائية �لتي قد تكون ملت�سقة بها.
�لثياب  غ�سل  �مل�ستح�سن  من  �إن  �سو:  جينيفر  �لطبيبة  وقالت 
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�جلديدة، خا�سة �إذ� كانت مالب�ض د�خلية وعلى �سلة مبا�سرة باجللد؛ 
�لقدرة  وعدم  �لثياب  تلك  ينقلون  �لذي  �الأ�سخا�ض  كرة  ب�سبب  وذلك 

على �لتاأكد من �سالمتهم وخلوهم من �لبكتريا و�جلر�ثيم.
�الأقم�سة  على  �مل�ستخدم  �لطباع  �أن��و�ع  بع�ض  �إن  ا:  �أي�سً وقالت 
�الأخرى  �الأقم�سة  �أو  �جللد  على  توؤثر  قد  الأنها  �لغ�سل؛  تتطلب  �حلديثة 

�إذ� �حتكت بها.

درا�ص��ة جدي��دة: الإف��راط يف امل�ص��ادات احليوي��ة يوّل��د 
جراثيم متطورة

�أن  �لوطنية،  �أي��رل��ن��د�  جامعة  نفذتها  ج��دي��دة  در����س��ة  ك�سفت 
��ستخد�م م�ساد�ت �جلر�ثيم ومو�د �لتعقيم بكرة، قد يوؤدي �إىل تطور 

جر�ثيم لديها مقاومة الأنو�ع �مل�ساد�ت �حليوية.
ويعد خر�ء �ل�سحة �أن �ملقاومة الأنو�ع �مل�ساد�ت �حليوية، ق�سية 
مقاومة  يطور  �مل�ساد�ت  تلك  تعاطي  �الأك���و�ن  فتعد�دية  ج��ًد�،  مهمة 
ا يف ��ستخد�م م�ساد�ت �جلر�ثيم يعطي  �أي�سً �سد فعاليتها، و�الإفر�ط 

�لنتيجة نف�سها.
وعمد �لباحثون �إىل زرع بكتريا يف بيئة ت�سبه بيئة �مل�ست�سفيات، 
حيث مو�د �لتعقيم �سائعة �ال�ستعمال، ووجدو� �أن تلك �لبكتريا طورت 

نف�سها لت�سبح �أقل ح�سا�سية للمعقمات من �لبكتريا �الأخرى.
كما وجد �لباحثون �أن تلك �لبكتريا �أ�سبحت مقاومة لعدد كبر 



اللؤلؤة المنضودة في الفقرات المكنونة980

من �مل�ساد�ت �حليوية بنحو )256( مرة �أكر من غرها، رغم �أن تلك 
�جلر�ثيم مل تتعر�ض لتلك �مل�ساد�ت باملرة.

 :!! راقبي اأدويتكمِ بنف�صكمِ

�أو�سحت در��سة حديثة �أمريكية، �أن �لغالبية �لعظمى من �ملر�سى 
ال يعرفون ما هي �أغلبية �الأدوية �لتي تعطى لهم عند دخول �مل�ست�سفى، 
�ملري�ض،  �ملري�ض با هو مكتوب يف ملف  يعرفه  ووجد عند مقارنة ما 
�أدوي��ة. وعلى  �أو ما ال يذكره �ملري�ض هو �سبعة  �أن متو�سط ما ال يعرفه 
�لرغم من كون متو�سط عمر �مل�ساركن يف تلك �لدر��سة هو )55( �سنة، 
�أغلب  �أن  �إال  للم�ست�سفى،  دخولهم  وخالل  قبل  �لعقلية  قو�هم  وبكامل 
�الأدوية �ملن�سية هي من �الأدوية �ملهمة مثل �مل�سكنات و�مل�ساد�ت �حليوية 

و�أدوية �لقلب. 
�لطبية  �الأخطاء  ن�سبة  من  كثًر�  يقلل  الأدويته  �ملري�ض  ومعرفة 
�أو  �ملري�ض طبيبه  ينبه  �أن  �لعامل، وميكن  م�ست�سفى يف  �أي  �ملحتملة يف 
�أو بدو�ء مل  ممر�سته من ح�سا�سية معينة لديه غر مذكورة يف ملفه، 

يعَط له يف �لوقت �ملنا�سب �أو �جلرعة �ملنا�سبة. 
�لتي  �الأدوي��ة  معرفة  �أقاربه  �أو  �ملري�ض  حق  من  �أنه  و�خلال�سة: 
يقدم  �أن  �لطبيب  و�جب  ومن  �مل�ست�سفى،  �ملري�ض عند دخوله  ياأخذها 
له تلك �ملعلومة بكل ي�سر و�سهولة، وهو مما يخدم كال �لطرفن، حيث 
�أخذ �ملري�ض للعالج  تزد�د ثقة �ملري�ض يف طبيبه، ويتاأكد �لطبيب من 

كما و�سف له ومر�قبته لذلك.
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الأ�صرار ال�صحية لتعاطي املخدرات: 

و�لهز�ل  �لنحافة  �إىل  ي��وؤدي  مما  للطعام؛  �ل�سهية  فقد�ن   -1
�ملتعاطي،  لدى  ��سود�ده  �أو  �لوجه  با�سفر�ر  �مل�سحوب  �لعام  و�ل�سعف 
�لذي  للمر�ض  �ملقاومة  و�سعف  و�حليوية  �لن�ساط  قلة  يف  تت�سبب  كما 
ويحدث  �لعينن،  باحمر�ر يف  و�سد�ع مزمن م�سحوًبا  دو�ر  �إىل  يوؤدي 

�ختالل يف �لتو�زن و�لتاآزر �لع�سبي يف �الأذنن.
�ملخاطية  لالأغ�سية  مو�سعًيا  تهيًجا  �ملخدر�ت  تعاطي  يحدث   -2
بال�سعب  وتر�سبها  كربونية  مو�د  تكّون  نتيجة  وذلك  �لهو�ئية؛  و�ل�سعب 
�لهو�ئية، حيث ينتج منها �لتهابات رئوية مزمنة قد ت�سل �إىل �الإ�سابة 

بالتدرن �لرئوي. 
3- يحدث تعاطي �ملخدر�ت ��سطر�ًبا يف �جلهاز �له�سمي و�لذي 
و�المتالء  باالنتفاخ  و�ل�سعور  �ل��غ��از�ت  وك��رة  �له�سم  �سوء  منه  ينتج 
تناول  عند  �خلا�سة  �الإ�سهال  ح��االت  �إىل  تنتهي  ع��ادة  و�لتي  و�لتخمة 

خمدر �الأفيون، و�الإم�ساك. 
�لقيام  عن  �ملعدة  وتعجز  �ملزمن،  �ملعدة  �لتهاب  ت�سبب  كذلك 
بوظيفتها وه�سم �لطعام، كما ي�سبب �لتهاًبا يف غدة �لبنكريا�ض وتوقفها 
و�لذي  �الأن�سولن  �لطعام وتزويد �جل�سم بهرمون  عن عملها يف ه�سم 

يقوم بتنظيم م�ستوى �ل�سكر يف �لدم. 
4- �إتالف �لكبد وتليفه، حيث يحلل �ملخدر )�الأفيون مثاًل( خاليا 
�لتهاًبا  ي�سبب  مما  �ل�سكر؛  ن�سبة  يف  وزي��ادة  تليًفا  بها  ويحدث  �لكبد 
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عن  �لكبد  تعجز  �لتي  �ل�سموم  ب�سبب  عمله  وتوقف  �لكبد  يف  وت�سخًما 
تخلي�ض �جل�سم منها. 

5- �لتهاب يف �ملخ وحتطيم وتاآكل مالين �خلاليا �لع�سبية �لتي 
تكّون �ملخ؛ مما يوؤدي �إىل فقد�ن �لذ�كرة و�لهالو�ض �ل�سمعية و�لب�سرية 

و�لفكرية. 
و�لذبحة  �حل���ويل  �لقلب  وم��ر���ض  �ل��ق��ل��ب،  يف  ����س��ط��ر�ب��ات   -6
�ل�سدرية، و�رتفاع يف �سغط �لدم، و�نفجار �ل�سر�ين، وي�سبب فقر �لدم  
�ل�سديد تك�سر كر�ت �لدم �حلمر�ء، وقلة �لتغذية، وت�سمم نخاع �لعظام 

�لذي ي�سع كر�ت �لدم �حلمر�ء. 
7- �لتاأثر على �لن�ساط �جلن�سي، حيث تقلل من �لقدرة �جلن�سية 

وتنق�ض من �إفر�ز�ت �لغدد �جلن�سية. 
�ل�سغط  و�رت��ف��اع  �ل��دم  و�سيالن  و�ل��رق��ات  �ملنت�سر،  �لتورم   -8

�لدموي يف �ل�سريان �لكبدي. 
للعقار؛ وذلك بعد  �الإ�سابة بنوبات �سرعية ب�سبب �ال�ستبعاد   -9

ثمانية �أيام من �ال�ستبعاد. 
10- �إحد�ث عيوب خلقية يف �الأطفال حديثي �لوالدة. 

11- م�ساكل �سحية لدى �ملدمنات �حلو�مل مثل فقر �لدم ومر�ض 
وو�سع  �لعفوي،  و�الإجها�ض  و�لكبد  �لرئتن  و�لتهاب  و�ل�سكري  �لقلب، 

مقلوب للجنن �لذي يولد ناق�ض �لنمو، هذ� �إذ� مل ميت يف رحم �الأم. 
باأ�سد  �الإ�سابة  يف  �لرئي�ض  �ل�سبب  هي  �مل��خ��در�ت  �أن  كما   -12
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�الأمر��ض خطورة مثل �ل�سرطان. 
13- تعاطي جرعة ز�ئدة ومفرطة من �ملخدر�ت قد يكون يف حد 

ذ�ته �نتحاًر�.

 حقيقة طبية: 

�لتوتر،  ويخفف  �ملناعي  �جلهاز  ين�سط  �لكرمي  �لقر�آن  • تالوة 
على  تدل  وظيفية  تغر�ت  عليهم  تظهر  �لكرمي  �لقر�آن  م�ستمعي  و�إن 
كله  ذلك  ت�سجيل  �أمكن  وقد  �لتلقائي،  �لع�سبي  �لتوتر  درجة  تخفيف 

باأحدث �الأجهزة �لعلمية و�أدقها.

درا�ص��ة حديث��ة: "3" �صجائ��ر يف الي��وم تزي��د احتمالي��ة 
الإ�صابة باأمرا�س القلب بن�صبة "٪64": 

ك�سفت در��سة علمية موثقة ن�سرت حديًثا يف دورية �أمر��ض �لقلب 
�ملعلومات  �أخذت هذه  �أغ�سط�ض )2009م(، حيث  �الأمريكية يف )31( 
 Cancer Preventio Study در��سة  يف  مري�ض  مليون  من 
�أن  )1982م(.  عام  يف  فيها  �الإح�سائية  �ملعلومات  جتميع  ب��د�أ  و�لتي 
ثالث  بتدخن   )٪64( بن�سبة  تزد�د  �لقلب  باأمر��ض  �الإ�سابة  خماطر 

�سجائر يف �ليوم، وت�سل �إىل �ل�سعف بتدخن علبة �سجائر يومًيا. 
وي�ستخل�ض من هذه �لدر��سة فو�ئد عدة لل�سحة �لعامة: منها �أنه 
لي�ض هناك كمية من �لتدخن ميكن �لقول �إنها ال ت�سر �لقلب و�ل�سر�ين 
مهما �سغرت، وكذلك كلما ز�دت كمية �لتدخن ز�دت خماطر �الإ�سابة 
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باأمر��ض �لقلب �زدياًد� مت�ساعًفا، ولي�ض �زدياًد� متنا�سًبا، ومنها كذلك 
�أن �ملدخن �ل�سلبي )�لذي يتعر�ض للتدخن و�إن كان ال ي�ستعمله �سخ�سًيا( 
�أكر عر�سة الأمر��ض �لقلب ممن ال يدخنون نهائًيا وال يتعر�سون لدخان 
من  يكون  قد  �لقلب  على  و�أ���س��ر�ره  �لتدخن  ف��اإن  و�أخ���ًر�  �ل�سجائر، 
�لتعر�ض للتلوث �لبيئي �لهو�ئي يف �ملدن �ل�سناعية �لكرى و�لتي يزد�د 
ميكروجر�م يف  �لهو�ء عن )100(  �لدقيقة يف  فيها معدل �جل�سيمات 

�ملر �ملكعب من �لهو�ء.

التدخني بالقرب من الأطفال يوؤدي اإىل انتفاخ رئاتهم: 

الأن  �الأطفال؛  من  بالقرب  �لتدخن  من  �أمريكية،  در��سة  رت  حذَّ
حتى  �لكر،  عند  �لرئة  �نتفاخ  بر�ض  �الإ�سابة  خلطر  يعر�سهم  ذلك 
لو مل يدخنو� طو�ل حياتهم، و�أ�سارت �لدر��سة  �إىل �أن �الأطفال �لذين 
لنتائج  �ض  �لتعرُّ من  متاًما  يتعافون  ال  مدخنون،  بها  بيئة  يف  يوجدون 
�لتدخن �ل�سلبي؛ حيث �أظهرت �الأ�سعة �ملقطعية �أن رئات �الأطفال �لذين 
يقيمون مع مدخن يف �ل�سغر خمتلفة عن �الأطفال �لذين مل يقيمو� مع 

و�حد منهم. 
  و�أ�سافت �لدر��سة  �جلديدة: �أن �آثار دخان �لتبغ يف �لرئتن قد 
�أن  بعد  �لنتيجة  تلك  �إىل  �لباحثون  تو�سل  وقد  طويلة،  ل�سنو�ت  ت�ستمر 
ا غر مدخن،  ل���)1781( �سخ�سً �ملقطعية  باالأ�سعة  بعمل فح�ض  قامو� 

لكن  ن�سفهم ترعرع  يف منازل فيها مدخن و�حد على �الأقل. 
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النوم مبكًرا يبعد الكتئاب عن ال�صباب: 

قبيل  �أي  مبكًر�،  للنوم  �ملر�هقن  خلود  �إن  �أمريكي:  باحث  قال 
)25( يف  قر�بة  و�إن  �لعقلية،  ل�سحتهم  مفيد  م�ساًء،  �لعا�سرة  �ل�ساعة 
�ملائة من تلك �لفئة �ل�سابة ممن ي�سهرون حتى منت�سف �لليل عر�سة 
عن  �الإلكروين  �إن  �إن  �سي  موقع  ونقل  �لنف�سي.  �الكتئاب  من  للمعاناة 
باحثي جامعة كولومبيا يف نيويورك قولهم: �إن �ملر�هقن �لذين ينامون 
عادة ملدة خم�ض �ساعات �أو �أقل يف �لليلة �أكر عر�سة وبو�قع )71( يف 
�ملائة للمعاناة من �الكتئاب، ومن �ملرجح �أن يفكر )48( يف �ملائة منهم 
�لنوم  ق�سط كاف من  باأخذ  يتمتعون  باأولئك ممن  مقارنة  �النتحار  يف 

وملدة ثماين �ساعات يومًيا.
�رتباًطا مبا�سًر�  �لنوم يرتبط  �أن �حلرمان من  �لباحثون  ويعتقد 
على  �ل�سباب  قدرة  من  يقلل  �أنه  كما  �النتحار،  يف  و�لتفكر  باالكتئاب 
�أقر�نهم  مع  تعاملهم  �سعوبة  من  ويزيد  �ليومي،  �الإجهاد  مع  �لتعامل 
و�لكبار، كما يجعلهم متقلبي �ملز�ج، كما دعمت �لدر��سة بحوًثا �سابقة 
�جلنون.  حافة  �إىل  يقود  قد  كافية  ل�ساعات  �لنوم  ع��دم  �أن  �أظهرت 
نتائج  �إن  �لبحث:  قاد  �لذي  غانغوي�ض  جيم�ض  �لدكتور  قال  جهته،  من 
در��ستهم تتفق مع �لنظرية �لقائلة �إن عدم �أخذ ق�سط كاف من �لنوم هو 
�أحد �لعو�مل �مل�سببة لالكتئاب. و�أ�ساف، �أن �لتمتع ب�ساعات كافية من 

�لنوم �لنوعي قد تتخذ كتدبر وقائي �سد �الكتئاب كعالج منه. 
يذكر �أن �الأرق وغره من �مل�ساكل ذ�ت �ل�سلة بعدم �لنوم ل�ساعات 
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و�ل�سدمات  �النتباه  ت�ستت  بينها  من  نف�سية،  باأمر��ض  يت�سبب  كافية 
�لنوم ربا ت�سبب تقلبات  �أن قلة  �لنف�سية و�الكتئاب، كما يعتقد علماء 
مع  �لتعامل  بكيفية  تتعلق  �لتي  تلك  يف هرمونات �جل�سم، با يف ذلك 

�الإجهاد.

درا�صة: كرة القدم تكافح الكتئاب: 

�الأقل  �الأ�سخا�ض  �لقدم هم  �أن العبي كرة  �أكدت در��سة حديثة، 
عر�سة لالإ�سابة بنوبات �كتئاب، حيث لوحظ �أن هذه �لريا�سة �جلماعية 
تقلل من �أعر��ض �الكتئاب حال �الإ�سابة به بن ممار�سيها، وهو ما ميهد 

�لطريق لتطوير �أ�سلوب عالج فعال لعالج �الكتئاب. 
وكانت �الأبحاث �أجريت على �أكر من )104( �أ�سخا�ض تر�وحت 
�أعمارهم ما بن �لثامنة ع�سرة و�الأربعن عاًما، حيث مت تق�سيمهم �إىل 
�لذي  �لوقت  ريا�سًيا، يف  ن�ساًطا  �الأوىل  �أفر�د  مار�ض  ثالث جمموعات 
�لقدم  كرة  مباريات  من  عدد  يف  �لثانية  �ملجموعة  �أف��ر�د  فيه  �سارك 

للهو�ة، بينما �أفر�د �ملجموعة �لثالثة مل ميار�سو� �أي ن�ساط ريا�سي. 
وبعد  �أث��ن��اء  ويف  قبل  �ل��ث��الث  �ملجموعات  �أف���ر�د  تقييم  مت  وق��د 
�أ�سابيع،  ثمانية  مدى  على  �لقدم  وكرة  �لريا�سي  �لن�ساط  ممار�ستهم 
حيث وجد �أن �الأ�سخا�ض �لذين مار�سو� لعبة كرة �لقدم ب�سفة خا�سة، 
�أي  ظهور  كبرة  ب�سورة  بينهم  تر�جعت  عامة  ب�سفة  ريا�سًيا  ون�ساًطا 

�أعر��ض نف�سية.
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املتزوجون اأقل عر�صة للم�صكالت النف�صية والإدمان: 

لالإ�سابة  عر�سة  �أقل  �ملتزوجن  �أن  نيوزيلنديون،  باحثون  �أثبت 
باالإحباط و�مل�سكالت �لنف�سية، كما �أنهم �أقل عر�سة الإدمان �ملخدر�ت 

و�لكحوليات. 
و�أ�سارت �لدر��سة �إىل �أن �لطالق �أو وفاة �أحد �لزوجن يزيد من 
خطورة �الإدمان لدى �لن�ساء، كما �أن �لرجل �ملطلق �أو �الأرمل �أكر عر�سة 

لالإ�سابة باالكتئاب مقارنة بالرجل �الأعزب.
وقالت خبرة علم �لنف�ض �مل�سرفة على �لدر��سة: تو�سح در��ستنا 
�أن �لزو�ج مفيد لل�سحة �لنف�سية، يف حن �أن �الأمل و�ال�سطر�ب �ملرتبط 

بانتهاء �لزو�ج يجعالن �لنا�ض �أكر عر�سة لالأمر��ض �لنف�سية.

خطورة الإفراط يف تناول امللح: 

تو�سل باحثون يف م�ست�سفى جامعة برن، يف ق�سم �لطب �ل�سريري 
و�الختباري، �إىل �أن �الإفر�ط يف �أكل �مللح قد يكون له تد�عيات �سحية 
يوجد  بل  �لدماغية..  �أو �جللطة  �لقلبية  بال�سكتة  �الإ�سابة  كما  خطرة، 
ي�ستق  وما  �لقلبية  �الأوعية  باأمر��ض  و�الإ�سابة  �مللح  �أكل  بن  قوية  �سلة 
�أحياًنا بحياة �ملهملن يف مر�قبة  منها من �نعكا�سات �سلبية، قد تودي 

نظامهم �لغذ�ئي دورًيا.
عالوة على ذلك؛ فاإن �لدر��سة �ل�سوي�سرية طالت �آالف �ملتطوعن 
�مل�سابن باأمر��ض يف �الأوعية �لقلبية عن طريق متابعة ما هو متاح �أو 
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حمظور عليهم �سحًيا، طو�ل ثالث �سنو�ت. و��ستنتج �لباحثون �أن �أكل 
خم�سة جر�مات من �مللح �الإ�سايف، مقارنة بامل�ستوى �ملن�سوح به من قبل 
خر�ء منظمة �ل�سحة �لدولية �لذي ير�سو بدوره عند خم�سة جر�مات 
وخطر  �ملائة  يف   )23( بن�سبة  باجللطة  �الإ�سابة  خطر  يزيد  يومًيا، 

�الإ�سابة بال�سكتة �لقلبية بن�سبة )17( يف �ملائة.
على �أية حال، فاإن معدل ��ستهالك �مللح يومًيا، يف �لعامل �لغربي، 
لكل �سخ�ض، ير�سو "طبيعًيا" عند ع�سرة جر�مات على �الأقل! لكن نظًر� 
�ليومي  �ال�ستهالك  ن�سبة  قطع  �الأف�سل  من  فاإنه  �ل�سوي�سرية،  للدر��سة 
من  �أق��ل  كميات  ��ستعمال  �أن  يعني  ما  �ملائة.  يف   )50( للملح  �لفردي 
�مللح، يف �أثناء �لطبخ، �أف�سل و�سيلة لتجنب مفاجاآت �سحية م�ستقبلية. 
بالطبع، ميكن �تباع طريقة �لطبخ �ل�سحية هذه عن طريق تقليل كمية 
�مللح �مل�ستخدمة للطبخ )�أو �ملر�سو�سة على �الأطعمة �جلاهزة �ملقلية �أو 
برنامج  على  �جل�سم  يتعود  كي  تدريجية  ب�سورة  �للحمة(  كما  �مل�سوية 

غذ�ئي جديد، قليل �مللح.

كيف نحافظ على الأ�صنان �صليمة وبي�صاء؟: 

م�سغ  على  �الإن�سان  لت�ساعد   - وجل  عز   - �هلل  �أبدعها  �الأ�سنان 
�مل�سغ  ��ست�سعار  على  كذلك  ولت�ساعده  جيدة،  بطريقة  وطحنه  طعامه 
و�لتلذذ به؛ فع�سار�ت �ملعدة و�الأمعاء ال ت�ستطيع �لقيام بوظائفها كما 
�سغرة  قطع  �إىل  ومقطًعا  جيًد�،  مم�سوًغا  �لطعام  يكن  مل  �إذ�  يجب 

بو��سطة �الأ�سنان.
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وللحفاظ على هذه �لنعمة من �لبد�ية ال بد من �لتايل:
بنظافة  �الهتمام  يف  �حل�سنة  �لعاد�ت  على  �الإن�سان  ين�ساأ  �أن   -
�جل�سم، �لتي من �أهمها تفري�ض �الأ�سنان، فال بد �أن يتعود �لطفل منذ 
�سغره على تفري�ض �أ�سنانه ويفهم �سرورة ذلك؛ الأن �ملو�ظبة على تفري�ض 
با�ستخد�م  �الأ�سنان  �سطح  على  �لطعام من  من  �لعالق  و�إز�لة  �الأ�سنان 

فر�ساة �الأ�سنان و�خليط �ل�سني هي �لباب �الأول ل�سالمة �الأ�سنان.
و�ل�سوكوالتة،  و�حللويات  �ل�سكرية  �مل��و�د  تناول  من  �الإق��الل   -

وتعويد �لطفل على تنظيف فمه و�أ�سنانه مبا�سرة بعد تناولها.
�لفو�كه،  على  �ملحتوي  �مل��ت��و�زن  �ل��غ��ذ�ء  تناول  على  �حلر�ض   -
�لطعام  وت��ن��اول  و�لفيتامينات  �الأل��ي��اف  على  �ملحتوية  و�خل�����س��ر�و�ت 
و�لتقليل  وبروتن  وكال�سيوم  فو�سفات  من  �ملهمة  �ملعادن  على  �ملحتوي 
باأ�سطح �الأ�سنان  �أو �لتي لها قابلية �اللت�ساق  �لن�سوية  من تناول �ملو�د 

وي�سعب �إز�لتها من �الأ�سنان.
- �إ�سافة �لفلور�يد �إىل مياه �ل�سرب بالن�سب �مل�سموح بها �سحًيا 
و�ملتنا�سبة مع طبيعة �لبالد و�ملياه �مل�سافة �إليها، مع �حلر�ض على عدم 
جتاوزها للن�سب �مل�سموح بها؛ حتى ال يكون لها �آثار عك�سية على �جل�سم 

و�الأ�سنان.
- ويف حال عدم �إمكانية �إ�سافة �لفلور�يد �إىل مياه �ل�سرب ين�سح 
بحاولة تعوي�ض ذلك عن طريق تناول �أقر��ض �لفلور�يد بن�سب تتنا�سب 
��ستخد�م  �أو  �الأ�سنان  طبيب  �إ�سر�ف  وحتت  �مل�ستخدم  ووزن  �سن  مع 
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جل �لفلور�يد وو�سعه على �الأ�سنان ب�سورة دورية؛ الأن كمية �لفلور�يد 
�ملوجودة يف معاجن �الأ�سنان �أو غ�سول �لفم لي�ست بالكافية للوقاية من 

ت�سو�ض �الأ�سنان.
�ل�سليمة  �الأطفال  �أ�سر��ض  على  لل�سقوق  �ل�سادة  �مل��ادة  و�سع   -
�لتي مل ت�سب بالت�سو�ض بعد �أو على �الأ�سر��ض �لتي يكون عمق �ل�سقوق 
و�حلفر فيها كبًر�؛ وذلك ملنع ف�سالت �لطعام من �لتجمع فيها ب�سفة 

د�ئمة، ولي�سهل تنظيف �الأ�سر��ض و�إز�لة ف�سالت �لطعام من عليها.
�لبع�ض  بع�سها  �أو مر�كبة على  مائلة  �أ�سنان  كانت هناك  �إذ�   -
بع�سها  فوق  تر�كبها  الأن  تنظيفها؛  لي�سهل  و�سعها  بت�سحيح  فين�سح 
وف�سالت  �لبكتريا  جتمع  ل�سهولة  ت�سو�سها  �حتمال  من  يزيد  �لبع�ض 
�لطعام عليها.. ويجب �لتاأكيد على �سرورة �إمر�ر �خليط �ل�سني بينها 

للتاأكيد من تنظيف �أ�سطحها �جلانبية.
�إز�لة �جلر و�لبالك �ملر�كم على �الأ�سنان وعدم �ل�سماح لها   -
�ملزيد من  تر�كم  �إىل  يوؤدي  الأن ذلك  �الأ�سنان ملدة طويلة  بالبقاء على 
و�لتهاب  وتورمها  �للثة  �لتهاب  وبالتايل  �الأ�سنان،  �سطح  على  �لبكتريا 

�الأن�سجة �لد�عمة لها.
�الأ�سنان  �سالمة  ل�سمان  �الأ�سنان  لطبيب  �ل��دوري��ة  �ل��زي��ارة   -
و�كت�ساف وجود �أي نخر من بد�يته، و�حلر�ض على معاجلة �لنخر بجرد 
�كت�سافه بح�سو �ل�سن �أو �ل�سر�ض باحل�سوة �ملنا�سبة وعدم �النتظار حلن 
زيادته �أو حلن �الإح�سا�ض باالأمل؛ الأن �الإهمال يف هذه �حلالة قد يوؤدي 
مع �لوقت �إىل فقد�ن �ل�سن و�إ�سابة �الأ�سنان �ملجاورة �الأخرى بالت�سو�ض.
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الكال�صي��وم الطبيع��ي اأف�صل ل�صح��ة العظام م��ن الكال�صيوم 
امل�صاف: 

يف در��سة مت �إجر�وؤها حتت �إ�سر�ف �لدكتورة كوين ويفر ون�سرت 
�ملوجود  �لكال�سيوم  تناول  �أن  تبن  �لعظام،  الأبحاث  �لعلمية  �ملجلة  يف 
تناول  من  وقوتها  �لعظام  ل�سحة  بكثر  �أف�سل  وم�ستقاته  �حلليب  يف 
ياأتي على �سكل  �ل�سناعي �لذي  بالكال�سيوم  �الأخرى �ملدعومة  �الأغذية 
�ل�سكل  وهو   ،)calcium carbonate( �لكال�سيوم  كربونات 
�لذي ت�ستخدمه معظم �سركات �الأغذية لتدعيم منتجاتها بالكال�سيوم، 
وقد بينت �لدر��سة �أن �لذين يتناولون �لكال�سيوم من م�سادره �لطبيعية 
كانت عظامهم �أقوى، بنحو )10( يف �ملائة من �لذين يتناولونه على �سكل 
كربونات �لكال�سيوم، و�ملعروف �أن �الإن�سان �لطبيعي ما بن عمر �لتا�سعة 
�لكال�سيوم يومًيا؛  �إىل )1300( مللي جر�م من  و�لثامنة ع�سرة يحتاج 
ل�سمان �لنمو �ل�سحيح لعظام �جل�سم، وهو ما يعادل �أربعة �أكو�ب من 

�حلليب �أو �للن يومًيا. 
و��ستنتجت �لدر��سة، �أن تناول �لكال�سيوم من م�سادره �لطبيعية 
حماية  على  ي�ساعد  �الأول  تناوله  فاإن  �ل�سناعية،  �مل�سادر  من  �أف�سل 
�جل�سم من ه�سا�سة �لعظام حتى يف مر�حل متقدمة من �لعمر عندما 
تناول  ي�ستطيعون  ال  �لذين  �الأ�سخا�ض  يف  �أم��ا  �لكال�سيوم،  تناول  يقل 
�ملحتوية على  و�الأغذية  �الأدوية  تناول  فاإن  ما  ل�سبب  وم�ستقاته  �حلليب 

�لكال�سيوم �مل�ساف يبقى هو �حلل �لوحيد و�الأمثل.
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ال�صمنة مر�س الع�صر: 

قد تنظر �لكثر�ت �إليها على �أنها �أمر ب�سيط، وقد ينظر �لبع�ض 
على �أنها جمرد منظر غر مقبول �أو ت�سويه جلمال �أج�سادنا، وقد يفطن 
�لقليل �إىل خطورتها، ومع ذلك يقفن مكتوفات �الأيدي غر قادر�ت على 

�إيقافها.
لكل هوؤالء نقول: �حر�سي من مر�ض خطر ��سمه �ل�سمنة، ومن 
�لو�جب �أن نتذكر د�ئًما �أنها مر�ض، ولي�ست باملر�ض �لب�سيط فح�سب، 
ا من �الأمر��ض �خلطرة، �إنها مر�ض من �أمر��ض ع�سرنا  بل تعد مر�سً

�حلديث.
لذ� كان وال بد من �أن نقف مع �أ�سباب �ل�سمنة، وهي كالتايل:

)1( �لنمط �لغذ�ئي: حيث �إنه من �ملوؤكد �أن �لتهام �لغذ�ء ب�سعر�ت 
حر�رية عالية مع عدم �سرف هذه �ل�سعر�ت يوؤدي �إىل تر�كم �لدهون يف 
�لكربوهيدر�ت  من  �أعلى  كفاءة  لها  �لدهون  باأن  علما  �الإن�سان،  ج�سم 
و�لروتينات يف �لتكتل يف �أن�سجة �جل�سم �لدهنية. و�أف�سل مثل على ذلك 
�أن �نت�سار ما ي�سمى بالوجبات �ل�سريعة �لغنية بال�سعر�ت �حلر�رية يف 
�لدول �لغربية ودول �أخرى �أدت �إىل �نت�سار �ل�سمنة و�الأمر��ض �مل�ساحبة 
�أردنا  ولو  �لعامل مل تكن تظهر فيها من قبل.  �أج��ز�ء كثرة من  لها يف 
�ل�سبب  وهي  و�الأهم،  �الأول  �ل�سبب  فاإنها  �أنف�سنا  مع  �سادقن  نكون  �أن 

�الأوحد يف )90٪( من حاالت �ل�سمنة.
)2( قلة �لن�ساط و�حلركة: من �ملعروف �أن �ل�سمنة نادرة �حلدوث 
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�لن�ساط  �أعمالهم  تتطلب  �لذين  �أو  �حلركة  �لد�ئبي  �الأ�سخا�ض  يف 
ا �أن نعرف �أن قلة حجم �لن�ساط بفرده لي�ض  �مل�ستمر، لكن يجب �أي�سً
بال�سبب �لكايف حلدوث �ل�سمنة. ال �سك �أن �لن�ساط و�حلركة لهما فائدة 
كبرة يف حت�سن �سحة �الإن�سان ب�سفة عامة وميكن �أن نوجز �لن�ساط 
�أن  �إىل  �لدر��سات  �أ�سارت  فقد  �لريا�سة.  هي  و�ح��دة  بكلمة  و�حلركة 
للريا�سة دوًر� يف تخفي�ض ن�سبة �لدهون وجليكوز �لدم، كما �أن لها دوًر� 
يف ن�ساط �الأن�سولن و��ستقبال �أن�سجة �جل�سم له، لكن هل هذه �لن�سبة 
كبرة لدرجة �العتماد عليها يف �إنقا�ض �لوزن؟ �الإجابة عن هذ� �ل�سوؤ�ل 
هي ال، حيث �إن �لدر��سات �لتي �أجريت يف هذ� �ملجال جاءت مت�ساربة 
لدرجة �أنه ال ميكن �أن نو�سي �لبدين بالريا�سة كاأ�سا�ض لتخفي�ض وزنه، 
من  �لرهالت  لتخفيف  وخا�سة  م�ساعًد�  عاماًل  تكون  �أن  ميكنها  لكن 
مار�ست  �أن��ك  لو  ذلك  على  ومثالنا  وزن��ه.  �أنق�ض  �ل��ذي  �لبدين  ج�سم 
نحو  �ست�سرف  فاإنك  توقف  دون  كاملة  �ساعة  ملدة  �جلري  �أو  �ل�سباحة 
�لبيب�سى  من  كوًبا  و�سربت  بعدها  توقفت  ف��اإذ�  حر�رًيا  �سعًر�   )170(

وقطعة �سغره من �ل�سوكوالتة فاإنها �ستعطيك )500( �سعر حر�ري. 
)3( �لعو�مل �لنف�سية: هذه �حلالة منت�سرة يف �ل�سيد�ت �أكر منها 
يف �لرجال. فحن يتعر�سن مل�ساكل نف�سية قا�سية ينعك�ض ذلك يف �سورة 

�لتهام �لكثر من �لطعام. 
يف  د�ئًما  �ملالئم  �ل�سبب  وه��و  �ل�سماء:  �لغدد  يف  �ختالل   )4(
�أن ن�سمع �لقول )لقد قال �لطبيب  حاالت �ل�سمنة، من �ملعتاد و�ل�سائع 
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يل �إنها �ختالل بغددي �ل�سماء(. ومرة �أخرى وحتى نكون �سادقن مع 
�أنف�سنا فاإنها حالة نادرة جًد�، ولي�ست بال�سبب يف معظم �الأحو�ل. 

لي�ض  بفرده  �لعامل  هذ�  �أن  نعلم  �أن  يجب  ا  �أي�سً �لور�ثة:   )5(
م�سوؤواًل عن �ل�سمنة، وقد ال يكون م�سوؤواًل �لبتة.

 للطالبات خا�صة: 

و�لعقاقر  �مل��خ��در�ت  �أن  �أك��دت  و�لنف�سية  �لطبيعية  �لعلوم  �إن 
�لفكر.  ومر�كز  �ل�سعبة  �ملر�كز  على  مبا�سرة  �سار  تاأثر  لها  �لنف�سية 
�ل�سهر لال�ستذكار  �لقدرة على  زيادة  بهدف  �مل�سهرة  وتعاطي �حلبوب 
وعدم  باليقظة  �لظاهر  يف  توحي  كانت  �إن  �حلبوب  فتلك  خطاأ.  وهم 
�لركيز  �أو  �لفهم  على  �لقدرة  تفقد  �حلقيقة  يف  فهي  �لنوم  �إىل  �مليل 
و�ال�ستيعاب. و�سرعان ما يزول �أثرها فيجد �ل�سخ�ض نف�سه مل ي�ستوعب 
�لذهني  بالتعب  حينئذ  وي�سعر  ذ�ك��ره،  ما  ��ستعادة  عن  ويعجز  �سيًئا 
فيلجاأ  �لذ�كرة؛  وفقد�ن  �الكتئاب  من  حالة  وتنتابه  �لفكري  و�الإره��اق 
�إىل تكر�ر تعاطي �حلبوب مع زيادتها لين�سد ما يريد فيتعود عليها ثم 
�لبدنية  �سحته  ��سمحالل  �إىل  به  وت��وؤدي  لها  رهينة  وي�سبح  يدمنها، 

ووهن يف قو�ه �لعقلية و�لذهنية.
�إن �ملر�كز �لع�سبية و�لفكرية لدى �الإن�سان لها طاقتها وقدرتها، 
ما  كل  من  عليها  و�ملحافظة  بالر�حة  رعايتها  �إىل  بال�سرورة  وحتتاج 
توؤدي وظيفتها فينعك�ض ذلك على �سالمتها  �أو ي�سر بها حتى  يف�سدها 
�أد�ئها لوظيفتها ويلحق �ل�سرر بها فتتاأثر خالياها وتعجز عن  وح�سن 
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�لدر��سة  يف  �لف�سل  �إىل  ذلك  يوؤدي  وقد  و�لركيز،  و�ال�ستيعاب  �لفهم 
و�النهيار - ال قدر �هلل. 

يف  و�لوقوع  �ل�سموم  هذه  من  �حل��ذر  �ل�سابات  جميع  من  �أمتنى 
حبائل �ل�سيطان.

ال�صتعم��ال املف��رط للم�صغ��الت ال�صوتي��ة املحمولة ي�صبب 
ا�صطرابات ال�صمع: 

تو�سلت در��سة �أجر�ها باحثون من جامعة �إير��سما�ض �لهولندية 
يعرف  ما  �أو  �ملحمولة  �ل�سوتية  للم�سغالت  �ملفرط  �ال�ستعمال  �أن  �إىل 
�إىل ��سطر�بات  يوؤدي  �ل�سباب  �أو�ساط  ا يف  "�إم بي ثري"، وخ�سو�سً ب� 

حادة يف �ل�سمع. 
ا تر�وح �أعمارهم  و�أ�سارت �لدر��سة �لتي �سملت )1687( �سخ�سً
بن )16و24( عاًما �إىل �رتفاع ن�سبة م�ستخدمي م�سغالت "�إم بي ثري" 
�ملائة، فيما و�سلت  �إىل )90( يف  �الأذن، حيث و�سلت  بو��سطة �سماعة 
�إىل )48( يف  �أثناء �ال�ستماع  �إىل رفع �ل�سوت يف  يلجاأون  �لذين  ن�سبة 
�ملائة؛ �الأمر �لذي يجعل �الأذن ت�ستهلك �أق�سى طاقة �سمعية ت�ستطيع �أن 

تتحملها.
و�أكدت �لدر��سة �أن �أجهزة "�إم بي ثري" ت�سبب �سو�ساء تعادل تلك 
�لتي ت�سببها �سيار�ت �سباق "�لفورموال و�ن"، كما �أن بع�ض هذه �الأجهزة 
ت�سل م�ستويات �ل�سوت فيها �إىل )100( دي�سبل، وهو ما يو�زي �سوت 
طائرة نفاثة عند �الإقالع، ما يوؤثر ب�سدة على �ل�سمع على �ملدى �لطويل. 
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وتو�سلت �لدر��سة �إىل �أن )66( يف �ملائة من �مل�ستخدمن �أ�سيبو� 
�ل�سعرية  �خلاليا  على  توؤثر  �لعالية  �الأ�سو�ت  الأن  �الأذن��ن؛  يف  بطنن 
�إىل  �ل�سوتية  �الأم��و�ج  تبديل  عن  و�مل�سوؤولة  �الأذن  قوقعة  يف  �لع�سبية 
يف  جًد�  مبكًر�  �ل�سمع  قدرة  �نخفا�ض  �إىل  ي��وؤدي  ما  �إلكرونية؛  �أم��و�ج 

�لع�سرينات و�لثالثينات.
و�أو�ست �لدر��سة بعدم ��ستخد�م �جلهاز الأكر من )60( دقيقة يف 
�ليوم وعدم رفع �ل�سوت الأكر من )60( يف �ملائة و��ستخد�م �ل�سماعات 

ا عن تلك �لتي تو�سع د�خلها. �لتي تغطي �الأذنن عو�سً

التدليك العنيف للرقبة قد ي�صبب اجللطة الدماغية: 

�لتدليك  ب�سبب  �لرقبة  يف  �الإ�سابة  �أن  من  �أمريكي  طبيب  حذر 
�لعنيف �أو غره قد ت�سبب جلطة دماغية.

وقال �لدكتور د�فيد بالي�سر�نت من مركز �سيدرز �سايناي �لطبي 
�ل�سريان  ج��د�ر  يف  بتمزق  �لرقبة  �إ�سابة  عند  �إن��ه  �أجنلو�ض:  لو�ض  يف 
�ل�سباتي �أو �ل�سر�ين �لفقارية، فاإن ذلك قد ي�سبب تخر�ت دموية، ويف 
وت�سبب �جللطة  �لدماغ،  �إىل  تنتقل  فاإنها قد  �لتخل�ض منها  حال عدم 

�لدماغية.
ون�سح بالي�سر�نت ب�سرورة �لزيارة �لفورية لطبيب خمت�ّض عند 
�الإ�سابة  �أن  الحظ  لكنه  �لدماغية،  للجلطة  �الأولية  بالعو�ر�ض  �ل�سعور 
باجللطة �لدماغية تعد ثالث �سبب رئي�ض للوفاة عند �لبالغن �أو لالإ�سابة 

باالإعاقة بالواليات �ملتحدة.
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�أن �لتدخل �لطبي  �أظهرت  �أن �لدر��سات �حلديثة  و�أبرز �لطبيب 
�ملبكر ميكن �أن يخف�ض خطر �الإ�سابة باملر�ض بن�سبة )٪30(.

�الأدوية من دون و�سفة طبية  و��ستخد�م  �لتدخن  �إن  �أي�سا  وقال 
وكذلك �سرب �خلمور، له عالقة باالإ�سابة باجللطة �لدماغية.

طفيف  ب�سكل  معّر�سات  �حل��و�م��ل  �أن  م��ن  بالي�سر�نت  وح��ذر 
حبوب  يتناولن  �للو�تي  �لثالثن  فوق  �ملدخنات  و�أن  باملر�ض،  لالإ�سابة 
عر�سة  �أك��ر  هن  �الإ�سروجن  هرمون  على  حتتوي  �لتي  �حلمل  منع 

لالإ�سابة باملر�ض )22( مرة �أكر من غرهن.

�صدقي اأو ل ت�صدقي .. قيلولة بعد الظهر قد جتعلك اأكرث 
ذكاًء!!: 

نوم  �إن  تقول  در��سة  جاءت  �الأولية،  نتائجها  �أن  من  �لرغم  على 
�الأ�سياء،  تذكر  على  ي�ساعد  قد  �لظهر،  فرة  يف  طويلة  ملدة  �لقيلولة 
فعندما تعيد ت�سغيل �أجهزة �لكمبيوتر جتد �أنها تعمل ب�سكل �أف�سل و�أكر 

�سال�سة.
وقال "ماثيو ووكر" موؤلف �لدر��سة، وهو �أ�ستاذ م�ساعد يف جامعة 
ر�حة  �إنه  للج�سم،  ر�حة  فقط  لي�ض  �لنوم  "�إن  بركلي:  يف  كاليفورنيا 

ا". للعقل �أي�سً
ا بالًغا �إىل جمموعتن،  وقام ووكر وزمالوؤه بتق�سيم )39( �سخ�سً
يف فرة �لظهرة قام جميع �الأ�سخا�ض بامل�ساركة يف تدريبات �لذ�كرة 
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قام  ثم  ا،  �أي�سً �الأ�سماء  وتذكر  �لوجوه  تذكر  فيها  منهم  ُيطلب  و�لتي 
�لباحثون باإجر�ء تدريب �آخر للذ�كرة يف �ل�ساعة �ل�ساد�سة م�ساًء بعد �أن 

ا قد نامو� يف فرة �لقيلولة ملدة )100( دقيقة. كان )20( �سخ�سً
�لذين ظلو�  �الأ�سخا�ض  نتائج  �أن  �مل�سائي،  �الختبار  نتائج  وكانت 
م�ستيقظن �أقل من نتائج �الأ�سخا�ض �لذين نامو� �لقيلولة بن�سبة )٪10(، 
وقال ووكر: �إن �لذين ينامون فرة �لظهرة هدفهم هو تعزيز �لذ�كرة.

و�أ�ساف قائاًل: "هذ� دليل �آخر على �أن �لنوم ي�ساعد يف ��سرجاع 
�لذكريات، وهذ� يوحي باأن �لنوم لي�ض فقط مهًما قبل �لدر��سة �أو �لعمل، 

ا". لكنه مفيد بعدها �أي�سً
و�أتبع قائاًل، �أنه من �ملهم جًد� �لنوم، حيث �إنه يعمل على �لر�حة 
�لذهنية للعقل، وباإجر�ء بع�ض �الختبار�ت �لتي تتبع �لن�ساط �لكهربائي 
ا  يف �ملخ وجد �لباحثون �أن �لذ�كرة تكون يف حالة �نتعا�ض مذهل، خ�سو�سً

يف فرة �لنوم �لعميق.
لي�ست  �ملعلومات  ��ستيعاب  على  �لدماغ  ق��درة  "�إن  ووك��ر:  وق��ال 
م�ستقرة، فيمكننا ت�سبيه �لدماغ بقطعة �الإ�سفنج، فهي ت�سبح مغمورة 

باملياه كلما ��ستمر �لتزود باملعلومات طو�ل �ليوم".
تقول "جي�سكا باين": �أ�ستاذ م�ساعد يف جامعة نوترد�م �أن نتائج 

�لدر��سة هي �سيء جديد �إ�سايف �إىل �أ�سباب �أهمية �لنوم بالن�سبة لنا.
وتقول باين: "�إن �أهم �سيء ناجت من �لدر��سة هو �لر�سالة �ملُر�سلة 
�إىل �لطالب ومن يعاين �سعف ذ�كرته ب�سبب �سيخوخته باأن �لنوم مهم 
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جًد� بالن�سبة لهم".
بطريقة  تفكر  يجعلك  �أن  ميكنه  �لنوم  �إن  قالت  �أخ��رى  بحوث 
على  و�حلفاظ  �الأم��د،  طويلة  �ل��ذ�ك��رة  حت�سن  �إىل  �إ�سافة  �إبد�عية، 

�لذكريات �لهامة.
للجمعية  �ل�سنوي  �الجتماع  يف  �لدر��سة  تلك  نتائج  ُقدمت  وقد 

�الأمريكية للعلوم �ملتقدمة يف مدينة �سان دييغو.

اختاللت النوم: 

من  �لعديد  ف���اإن  �ملحلية،  �الأب��ح��اث  يف  ومثبت  معلوم  ه��و  كما 
�ملجتمعات �لعربية و�الإ�سالمية، وخا�سة فئة �ل�سباب يتغر نظام نومهم 
خالل �سهر رم�سان ب�سكل كبر، حيث يتاأخر وقت �لنوم �إىل �ل�ساعات 
من  متاأخرة  �ساعة  �إىل  �ال�ستيقاظ  وق��ت  ويتاأخر  �لفجر  من  �الأوىل 
نهار �ليوم �لتايل، وت�ساهم يف هذه �لعادة �خلاطئة عو�مل عدة، منها 
�مل�سليات و�لتي تزد�د بالليل حتى �ساعة متاأخرة مثل �لقنو�ت �لف�سائية 
�لنا�ض  وع�سق  بالليل  �الأ�سو�ق  ن�ساط  وزيادة  �لليلية  �مل�سابقات  وتنظيم 
لل�سهر مع �الأ�سدقاء حتى �ساعة متاأخرة، وتزد�د هذه �ملمار�سة �خلاطئة 
خالل �لثلث �الأخر من �ل�سهر �لكرمي وخالل �إجازة عيد �لفطر �ملبارك؛ 
�ال�ستيقاظ  �إىل  �لليل(  )ع��ادة  معينة  �ساعات  يف  تغر  عنه  ينتج  مما 
و�لن�ساط يف �ساعات �أخرى )عادة �لنهار( في�سبح نهارهم لياًل وليلهم 
باأن عليهم  نهاًر�، ويف نهاية �الإجازة يفاجاأ هوؤالء )وبالذ�ت �لطالب( 
�لنوم يف �ساعة مبكرة و�ال�ستيقاظ يف �ساعة مبكرة من �لنهار للذهاب 
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�لذي  �لوقت  ي�ستيقظو� يف  �أن  �لعمل، وهم بذلك يحاولون  �أو  للمدر�سة 
تطلب فيه �أج�سامهم �لنوم، وميكن ت�سبيه هذه �حلالة بال�سفر �سرًقا عر 
نطاقات زمنية عدة كال�سفر لليابان مثاًل، حيث يعاين بع�ض �مل�سافرين 
ما يعرف باجلتالق )Jetlag(؛ ب�سبب �الختالف �ل�سريع يف �لتوقيت 
ب�ساعات عدة؛  �ملوطن  بلد  بدئه يف  قبل  �ليوم  يبد�أ  �لبلدين، حيث  بن 
مما ي�سبب �سعوبة للم�سافر، حيث عليه �أن يقدم وقت نومه و��ستيقاظه، 
و�سرعة �لتاأقلم مع �لو�سع �جلديد تختلف من �سخ�ض الآخر، ففي حن 
�أن �لبع�ض ال يجد �أي �سعوبة يف �لتغير �ل�سريع يف نظام نومه جند �أن 
�لكثرين يعانون هذ� �لتغر لفر�ت متفاوتة قد ت�سل �إىل �أ�سبوعن �أو 

�أكر.

ماذا نعمل يف نزف الدم؟: 
�لنزف نوعان: من �ل�سر�ين ومن �الأوردة.

�أما �الأوردة، فهي تلك �لعروق �لزرقاء �لتي نر�ها على ظهر �ليد، 
�إىل �ل�سو�د، وميكن �سد  �أحمر ي�سرب  �إذ� ُجرحت خرج منها دم  وهي 
�جلرح بخرقة نظيفة، �أو مبللة بطهر، وي�سغط �جلرح مدة حتى يقف 

�لنزف.
�أما �إذ� كان �لنزف من �ل�سريان، فاإن �خلطر يكون �أعظم، ونحن 
ال نرى �ل�سر�ين على ظاهر ج�سمنا؛ ولذلك فاإن �جلرح �ل�سطحي قلما 
وقت  �لطبيب  يحب�سه  �لذي  �لناب�ض  �لعرق  هو  و�ل�سريان  �إليها  يتعمق 

�ملر�ض، �أما �لوريد �الأزرق فال ينب�ض.
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ويعرف �لنزف باأنه من �ل�سريان �إذ� كان �لدم �أحمًر� ز�هًيا، وباأنه 
يطفح طفحات متتابعة بتتابع �لنب�ض. فاإذ� كان �لنب�ض قلياًل �أمكننا �أن 
�أو مبللة بطهر، ثم ن�سغط مكان  �أو قطنة جافة نظيفة  نوقفه بخرقة 
�جلرح، فاإذ� مل يقف �لنزف بهذه �لطريقة، و�الأغلب �أنه ال يقف، فيجب 
�إىل �جلرح.. لكن  �ل�سر  �أن نربط ما فوق �جلرح حتى يقف �لدم عن 
هذ� �لرباط يجب �أال يبقى �أكر من �ساعة لئال يخ�سى من �لغرغرين يف 

�جلرح لعدم �سر �لدم �إليه.
وكل ذلك يجب عمله يف غياب �لطبيب لال�سطر�ر، �أما �إذ� كان 
من  �لنزف  ك��ان  �إذ�  وخا�سة  �إليه،  �اللتجاء  فيجب  حا�سًر�  �لطبيب 

�ل�سريان.

اأ�صباب ال�صمنة:
ي�سمنون  �إنهم  يقولون:  بال�سمنة  �مل�سابن  بع�ض  ن�سمع  ما  كثًر� 
يعلمون  ال  �أمرهم  يف  حائرون  و�أنهم  �الأك��ل،  يف  يفرطون  ال  كونهم  مع 
�أن �أحدث �لبحوث �لطبية قد  ماذ� يفعلون للخال�ض من �ل�سمنة، على 
�أثبتت �أنه و�إن مل يكن �الأكل هو �ل�سبب �لوحيد لل�سمنة، �إال �أنه من �أقوى 
�الأ�سباب، بل �أقو�ها، وكلما كان �لطعام غنًيا باملو�د �ل�سكرية و�لدهنية 

كان �أبعث على �ل�سمن.

للعناية بالأ�صنان: 

كثًر� ما يهمل �الإن�سان )�لفر�ساة( �لتي ينظف بها �أ�سنانه في�سعها 
�لغبار، ويف  له و�سعها وقد ي�سعها يف مكان ير�كم عليها  ت�سنى  �أينما 
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�لغبار كثر من �مليكروبات. وقد روى �أحد  �أطباء �الأ�سنان يف �أمريكا، �أن 
رجاًل �أ�سيب بالت�سمم؛ الأنه ��ستعمل فر�ساة كان قد تر�كم عليها قليل من 
�إذ جرحت �لفر�ساة لثته فاأ�سيب بعدوى من ذلك �لغبار وتويف  �لغبار؛ 
بعد مدة، و�أمثال هذه �حلو�دث كثرة جًد� يجب �لعمل على تالفيها، وال 

يكون ذلك �إال باحلر�ض على فر�ساة �الأ�سنان ووقايتها من �الأقذ�ر.

املاء البارد بعد احل�صاء: 
لي�ض �سرب �ملاء م�سًر� كما يعتقد بع�ض �لنا�ض، لكن كثًر� ما يكون 
�أو  �الأمر��ض. فامل�ساب باحلمى مثاًل  �أعر��ض  ا من  �الإكثار منه عار�سً
بر�ض �لديابيط�ض )�لبول �ل�سكري( يكر عادة من �سرب �ملاء. ولي�ض 
يف ذلك خطر وال ميكن �أن يكون �سرب �ملاء م�سًر� �إال يف حاالت نادرة 
جًد�، كما لو كان �الإن�سان مت�سبًبا بالعرق �أو لو كان قد تناول مقد�ًر� من 
�حل�ساء )�ل�سوربة(؛ ففي هذه �حلاالت يح�سن �المتناع عن �سرب �ملاء 

�لبارد بتاًتا و�الكتفاء بجرعة قليلة جًد� من ماء �حلنفية غر �لبارد.
وكذلك ي�ستح�سن عدم �سرب �ملاء �لبارد جًد� مع �لطعام �ل�ساخن 
تاأثًر�  �الإن�سان  يوؤثر يف  �له�سم  يعوق وظيفة  فاإن ف�ساًل عن كونه  جًد� 
�سعر  كلما  �ملاء  تناول  باأ�ض من  �حل��االت فال  �أغلب  �أما يف  ج��ًد�.  �سيًئا 

�الإن�سان بحاجة �إليه. 

تاأثري الوهم:
ال �سك �أن للوهم تاأثًر� كبًر� يف �سحة �الإن�سان ويف مز�جه، ويقول 
يكون  وقلما  مقتب�سة  عادة  هو  �لوهم  �إن  �لب�سيكولوجيا:  �لعلماء  بع�ض 
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للو�رثة عالقة به. �أي �أن �الإن�سان �إذ� عود نف�سه على �لوهم �أ�سبح عبًد� 
له؛ ولذلك يجب �الإقالع عن هذه �لعادة �لتي ي�ستد تاأثرها برور �لزمن 
حتى ي�سبح �الإن�سان عبًد� لها، وال ي�ستطيع �الإقالع عنها فيما بعد. ويف 
��ستطاعة كل �أم �أن تربي يف طفلها �الزدر�ء بالوهم وعدم �النقياد له، 

وال �سيما �أنه ي�سرع بال�سيخوخة ويو�سل �الإن�سان �إليها قبل �الأو�ن. 

�صحوب اللون:

�سهوة  و�سعف  �للون  ب�سحوب  م�سابن  �الأوالد  يكون  ما  كثًر� 
�لطعام. وقد حتتار �الأم يف معاجلة ذلك �ل�سحوب، فاأف�سل عالج له هو 
�لتغذية بن�سف رطل من �لكبد يومًيا مع ��ستعمال �لريا�سة �ملعتدلة يف 
�لهو�ء �لنقي. وكثًر� ما ينفع �ال�ستحمام باء �لبحر يف حاالت كهذه. 
وتقوية  �لدموية  �ل��دورة  تنظيم  على  ي�ساعد  �ال�ستحمام  �أن  �لو�قع  ويف 
�سهوة �لطعام و�إيجاد �لن�ساط يف �الأوالد، لكن يجب ��ست�سارة �لطبيب 

يف ذلك؛ الأن �ال�ستحمام باء �لبحر ال ينفع جميع �لنا�ض على �ل�سو�ء. 

النوم على الأ�صّرة الناعمة:

يقول �أحد �الأطباء �إن �لنوم على �الأ�سّرة �لناعمة ال يفيد �ل�سحة، 
بل كثًر� ما يجعل ظهر �الإن�سان متقو�ًسا �أو متحدًبا، وخر لالإن�سان �أن 
�أن من  �سك  وال  �لنعام،  ري�ض  على  ينام  �أن  من  �سلب  �سرير  على  ينام 
ال  �أنهم  هو  �لبلد�ن  جميع  يف  �لفالحن  قامات  �نت�ساب  �أ�سباب  جملة 

ينامون على �الأ�سرة �لناعمة. 
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الكتاركت:

د": بقعة يف  �لكتاركت، �أو �إعتام عد�سة �لعن، �أو ما ي�سمونه "�ل�سُّ
عد�سة �لعن ت�سر �لب�سر وت�سيبه بالعطب. وقد تتاأثر �لعن �أو �لعينان 
�لكامل  و�الإعتام  �ل�سن.  يف  �الإن�سان  تقدم  مع  �سوًء�  وي��زد�د  باملر�ض، 
نتيجة �لعمى، ولكنه يبد�أ ببقع �أمام �لعينن )ال تتحرك، وميكن متييزها 
عن �لبقع �لعائمة(، وق�سر �لنظر )�لذي ي�ستعان بالعد�سات �لطبية(، 

وتو�يل �سعف �لنظر.
�لكامل لدى  �ل�سد  �أما  �أو �سعوًر� باالنزعاج،  �أملًا،  و�ل�سد ال ي�سبب 
�الأمر  يتد�رك  مل  ما  �لب�سرية  �ملقدرة  تطور  دون  يحول  فقد  �ل��والدة 

فُيعالج خالل �أ�سهر.
وقد ي�سيب �ل�سد �لطفل دون �أ�سباب ما، وقد ي�سيبه نتيجة �إ�سابة 
�أمه خالل مدة �حلمل بال�سفل�ض، �أو �حل�سبة �الأملانية، �أو �ساآلة م�ستوى 
�لعد�سة با يف  �أي�سا عطاًل يف  �ل�سد  �لدم. ويكون �سبب  �لكال�سيوم يف 
�لكبار  من  �ل�سد  وي�سيب  �الأي��وين.  �الإ�سعاع  �أو  �ل�سديدة  �حلر�رة  ذلك 
ت�سلب  ب�سبب  له،  �ل�سن  يف  �لطاعن  ويتعر�ض  �لديابيط�ض،  يعاين  من 

�لعد�سة.
عام  يف  جر�حة  �أول  �أجريت  وقد  �جلر�حة،  هو  �لفعال  و�لعالج 
)1000( بعد �مليالد، �أما �جلر�حة �حلديثة الإز�لة �ل�سد فقد بد�أت عام 
)1752م(، وال يتكرر �ل�سد بعد �جلر�حة، لكن �ملري�ض يحتاج �إىل معن 
ال  ربا  لكنها  خا�سة،  نظار�ت  وي�ستعملون  �لعد�سة.  غياب  بعد  نظري 
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تعطي �ل�سورة �لو��سحة. �أما �لعد�سات �لال�سقة وباالأخ�ض تلك �للينة 
فتعطي �لنتائج �حل�سنة. و�لبديل زرع عد�سة �سناعية يف �لعن، بيد �أن 

هذ� �الإجر�ء لي�ض ممكًنا يف بع�ض �حلاالت.

الإغماء:

هو فقد�ن �لوعي نتيجة حرمان �ملر�كز �لعليا للمخ من �الأك�سجن 
�أو �جللوكوز، وهو غذ�وؤها �لوحيد، ومن �أ�سبابه �لنزف �ل�سديد، �أو �الأمل 
�ملتو��سل، �أو حقن مقادير كبرة من �الأن�سولن، ويوؤدي �حلرمان �لتام 
�لع�سبية، ومن ثم  �إىل تلف ال رجعي يف �خلاليا  الأقل من )5( دقائق 
وي�سرع  و�ل�سحوب،  �لدو�ر  �ل�سخ�ض  ويعري  �ل�سريع..  �الإ�سعاف  يجب 
رفع  مع  �ل�سخ�ض  ��ستلقاء  ويجب  يفقده،  ال  �أو  وعيه  يفقد  وقد  نب�سه، 
�أو  �أعلى من �لر�أ�ض، وو�سع قليل من �أمالح �ل�سم  رجليه بحيث تكونان 

روح �لن�سادر حتت �أنفه.

ال�صمنة �صببها وراثي:

�أو  �لور�ثي  �جلانب  يتهمون  بال�سمنة  �أ�سيبو�  من  جند  ما  كثًر� 
ال  �لور�ثة  �أن  و�حلقيقة  لهم،  �ل�سمنة  �سببت  �أنها  على  �لغدد  �أمر��ض 
بالن�سبة  �الأم��ر  وكذلك  �ل�سمنة،  م�سببات  من  �سئيلة  ن�سبة  �إال  ت�سكل 
الأمر��ض �لغدد فهي ت�سكل ن�سبة )1٪( من م�سببات �ل�سمنة، وعلى وجه 

�خل�سو�ض يف جمتمعاتنا �لعربية.
رئي�سن:  عامالن  هما  بال�سمنة  لالإ�سابة  �جلوهرية  و�الأ�سباب 
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�ل�سمنة،  م�سببات  من   )٪95( من  �أكر  ت�سكل  وهي  و�لن�ساط،  �لغذ�ء 
وبالتايل فتناول �سعر�ت حر�رية عالية �أي عندما تزيد على )12٪( من 

حاجة �جل�سم، وقلة �لن�ساط �لبدين هما �مل�سببان �لرئي�سان لل�سمنة.

خطورة مواد تبيي�س الأ�صنان:
�أكد خر�ء �أن مو�د تبيي�ض �الأ�سنان قد توؤدي �إىل �الإ�سابة ب�سرطان 
�لفم، ويعتقد �أن مادة بروك�سيد �لهيدروجن �لتي تباع يف �ل�سيدليات 
هذ�  يف  �لت�سبب  عن  �مل�سوؤولة  هي  �الأ�سنان  �أطباء  ي�ستخدمها  و�لتي 

�خلطر.
ويف �لوقت �لذي تقول فيه �لدر��سات �لقدمية: �إن نحو )90٪( من 
�الإ�سابات بال�سرطان و�سط �لذين جتاوزو� �ل�)45( عاًما من �أعمارهم، 
�أن  غر  �لكبائر،  �أم  وتعاطي  �لتدخن  يف  تاريخ  لهم  �لذين  بن  كانت 
�لدر��سة �لتي قامت بها جامعة جورجتان ك�سفت �أن �سخ�سن من �لذين 
ال يز�لون يف �لع�سرينات من �أعمارهم يعانون �إ�سابات متقدمة بال�سرطان 
يف �لل�سان قبل عقود من توقع �إ�سابتهم به، فيما ك�سف �لباحثون عن �أن 
تبيي�ض  ملو�د  �ملتكرر  �ال�ستخد�م  هو  بالد�ء  لالإ�سابة  �لوحيدة  �لر�بطة 

�الأ�سنان.

خطورة حب�س البكاء:
تهزه  و�حد مل  وبقي  نكتة  �سماع  عند  بال�سحك  �جلميع  �إذ� �سج 
�لبهجة، فاإننا ن�سفه ببالدة �حل�ض، و�أوىل بهذه �ل�سفة �سخ�ض ال تقطر 
عيناه دمعة عندما يتعر�ض الأمل مرح �أو حزن �ساحق، هذ�ن �لنقي�سان 
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غالًظا  ه��وؤالء  ي�سبح  ما  وغالًبا  �لبكاء،  حب�ض  على  �لربية  نتاج  من 
يفقدون جانًبا كبًر� من �سفافية �إح�سا�ض �الإن�سان ويعجزون عن تكوين 

ن�سيج من �لعالقات �لطيبة �لوثيقة مع من يعي�سون معهم.
تفي�ض  ال  حتى  ويقاومها؛  �أعماقه  يف  �آالم��ه  يدفن  �ل��ذي  �لرجل 
متاعب  ولغره  له  وت�سبب  تعذبه  ويبقيها جمر�ت  �أحز�نه  تغ�سل  دموًعا 
�لنا�ض  من  غ��ره  ف��رد  �أي  ي�سارك  �أن  �ل�سهل  من  ولي�ض  لها،  م��رر  ال 
�أفر�حه و�أحز�نه، �أما عظمة �الإن�سانية فهي �لقدرة على رقة �الإح�سا�ض 
�لعظمة  هذه  ولكن  �أحز�نهم،  يف  �لنا�ض  وم�ساركة  �الإن�سان  ي�سيب  با 
�لعاطفية تق�سي عليها فكرة يورثها �الآباء لالأبناء يف خمتلف �لثقافات 
عالمات  �أو�سح  هما  و�لدموع  �لبكاء  �أن  موؤد�ها  و�ملعا�سرة،  �لتاريخية 
�ل�سعف، دموع �ل�سعف يذرفها �مل�ستجدي و�مل�ستعطف، �أما دموع �الأ�سى 
و�مل�ساركة �لوجد�نية و�ل�سعور باالأمل فال يجروؤ على مو�جهة �لو�قع بها يف 
جمتمع ي�ستنكر رجاله �لبكاء �إال �سخ�ض قوي �سجاع، و�لرجل �لقوي يثق 
يف قدرته على �لتعامل مع عو�طفه وال يهمه �أن يخطئ �لنا�ض يف طويته 
�إذ� عر عن م�ساعره �لطبيعية ب�سدق فاأ�سحكته �لنكتة �أو �أبكته كارثة 
ما د�م حمافًظا على م�ساعر �لنا�ض، ال يخد�سها وال يق�سد بال�سحك �أو 

�لبكاء خد�ًعا �أو رياًء �أو تزلًفا. 
على  �لقدرة  من  تقلل  علة  �مل�ساعر  وكبت  �الإح�سا�ض  جمود  �إن 
لكن  �ملخ و�جل�سم،  �أجز�ء معينة من  الأنها حتكم على  �ملر�ض؛  مقاومة 

تر�كم �الآالم يجعلها تنفجر يف يوم من �الأيام يف �سورة مر�سية.
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كبت الدموع ي�صبب ال�صداع:

ت�سر �أحدث �لدر��سات �لتي �أجريت يف معامل �الأبحاث �لنف�سية، 
لكنها  �لن�سج،  عدم  �أو  �ل�سعف  على  دلياًل  لي�ض  �لدموع  ذرف  �أن  �إىل 
على �لعك�ض تعد �أ�سلم طريقة لتح�سن حالة �ل�سحة من حيث �لتخل�ض 
�أنها  كما  �جل�سم،  يف  و�ملوجودة  بالتوتر  �ملرتبطة  �لكيميائية  �ملو�د  من 
تاأثر�ت  �أ�سلوب طبيعي الإز�لة  �لبكاء  و�إن  �إرخاء �لع�سالت،  ت�ساعد يف 

�ملو�د �ل�سارة من �جل�سم مثل �إفر�ز �لعرق.
�سربات  عدد  من  يزيد  �لبكاء  �أن  �ملتخ�س�سون،  �لعلماء  ويوؤكد 
�لقلب ويعد مفيًد� للحجاب �حلاجز وع�سالت �ل�سدر و�لكتفن، وعند 
�إىل طبيعتها وت�سرخي  �لقلب  �لبكاء تعود �سرعة �سربات  �النتهاء من 
�لع�سالت وحتدث �سعوًر� بالر�حة، �أما كبت �لدموع فيوؤدي �إىل �الإح�سا�ض 
بال�سغط و�لتوتر، كما �أنه ميكن �أن يوؤدي �إىل �الإ�سابة ببع�ض �الأمر��ض 
مثل �ل�سد�ع. وقد �أثبت �أحد �الأطباء من خالل حتليل دموع �لب�سر �إىل 

�أن �لدموع حتتوي على مو�د كيميائية م�سكنة لالأمل يفرزها �ملخ.

اعتقادات خاطئة يف التعامل مع الأع�صاب:

رغم �لعمر �لطويل لالأع�ساب �لطبية و�لنتائج �ملب�سرة لكثر من 
على  توؤثر  �لتي  �جلو�نب  �أهم  من  �جلرعات  �إ�سكالية  ظلت  جتاربهم، 
ثابتة بوجب  لي�ست هناك و�سفات  �إذ  �لعالج؛  �لنوع  من  �سمعة هذ�  
وعدد  �لكمية  ناحية  من  �جلرعة  تختلف  حيث  و����س��ح،  علمي  منهج 
�إىل  �أ�سف  �آخر،  �إىل  �أع�ساب  �آخر ومن طبيب  �إىل  �جلرعات من نبات 
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معيار  لديها  لي�ض  �لطبية،  �الأع�ساب  حتدثها  �لتي  �لتفاعالت  ذل��ك 
حمدد؛ �إذ �إن �لطب �لبديل ما ز�ل متاأخًر� يف جانب تفاعل �الأع�ساب مع 
بع�سها وتاأثر ��ستخد�م جمموعة منها ملري�ض و�حد. ويف حالة ت�سابه 
و�سف  ويف  �لت�سخي�ض  يف  دقة  �إىل  يحتاج  �الأمر  فاإن  �ملر�ض،  �أعر��ض 

�لعالج و�اللتز�م �ل�سارم يف �ال�ستخد�م.

ومن امل�صكنات ما قتل:

�أظهرت در��سة حديثة ن�سرت يف جملة "�أمل" �لريطانية، �أن تناول 
�مل�سكنات لالأمل تت�سبب يف وفاة )2000( �سخ�ض �سنوًيا يف بريطانية.

عالج  يف  ت�ستخدم  �لتي  �الأدوي���ة  ه��ذه،  �الأمل  ب�سكنات  ونق�سد 
�لتهاب �ملفا�سل و�آالم �لظهر وغرها، و�لتي يطلق عليها ��سم )�الأدوية 
)فولتارين(  �أ�سهرها  وم��ن  �ل�ستروئيدية(،  غر  لاللتهاب  �مل�سادة 

و)بروفن( و)�أندو�سيد( و�أمثالها. 
ومن �ملعروف �أن لهذه �الأدوية و�أمثالها تاأثر�ت جانبية على �لغ�ساء 
�ملبطن للمعدة؛ ما ميكن �أن ي�سبب قرحة �ملعدة وحدوث نزف يف �ملعدة؛ 
ا منها  ولهذ� يو�سى دوًما بتناولها على معدة مالأى بالطعام. كما �أن بع�سً

قد يكون له تاأثر �سلبي على �لكلى. 
وعلى �لرغم من �أن هذه �مل�سكنات قد تكون عجلت بوفاة عدد من 
�الأ�سخا�ض، �إال �أنه يبدو �أن �لعديد من هوؤالء �ملر�سى كانو� من �مل�سنن، 

كما �أن هناك �أ�سباًبا �أخرى عجلت بوفاتهم. 
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ال�صعال:

�ل�سعال؛ �سوت له �سجيج خ�سن ينقي �مل�سالك �لتنف�سية من نفايات 
�أو  �لتهاًبا يف �حللق،  �أو  برد،  نزلة  �ل�سعال  �سبب  يكون  وقد  ومتبذالت. 

ربًو�، �أو �لتهاب �سعب �لتنف�ض، �أو ذ�ت �لرئة، وهلم جر�.
يف  �أن��ه  غر  �الأ�سا�سي،  �سببه  عالج  هو  لل�سعال  �لوحيد  و�لعالج 
و�أف�سل  �ملخففة،  �ملهدئة  بال�سو�ئل  �أو  بالعقاقر،  �ل�سعال  كبت  �لو�سع 
�ل�سو�ئل هو ع�سر �لليمون مع �لع�سل و�ملاء �لفاتر.. �أما �ل�سعال �لذي 

يفرز �لدم فاأمره خطر ال غنى للمرء �مل�ساب به عن �لطبيب.

عمى الألوان:

عمى �الألو�ن؛ �سذوذ يف �لعن مينع �ملرء من �لتمييز بن �الأحمر 
و�الأ�سفر، و�الأخ�سر و�الأ�سفر.. �أما عمى �الألو�ن �لكلي فنادر جًد�.

�أ�سخا�ض يرتبك  ا من كل ثمانية  �أن �سخ�سً و�أثبتت �الإح�سائيات 
فال يعرف �الأحمر من �الأخ�سر، بيد �أن �لن�ساء قلما ي�سن بهذ� �خللل.
وعمى �الألو�ن ُيخلق مع �لطفل عادة ويالزمه حتى �لنهاية. ويعتقد 
جينة  حتمل  �أنها  رغ��م  ب�سرها  يف  عيب  ال  �لتي  �الأم  عن  م��وروث  �أن��ه 
)موروثة( ناق�سة. ومثل هذ� �لعمى �للوين �خللقي ال ميكن ت�سحيحه. 
�خلبائث  �أم  �سرب  م��ن  �ملكرين  �أن  �لطبية  �لتقارير  م��ن  تبن  وق��د 
ا �أن �الإقالع عن  و�لتدخن يتعر�سون لالإ�سابة بعمى �الألو�ن. وتبن �أي�سً

�لتدخن يعيد �إىل �لب�سر �لقدرة على �لتمييز بن لون ولون.
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الأمعاء:

�أمعاء �الإن�سان جزء من جهازه �له�سمي، وهي متتد من �ملعدة �إىل 
فتحة �ل�سرج: وتنق�سم �إىل �أمعاء دقيقة طولها )6( �أمتار، و�إىل �أمعاء 

غليظة طولها )105( �أمتار.
�لبنكريا�ض  قناة  فيه  وتفتح  ع�سر،  �الثنى  �إىل  �لدقيقة  وتنق�سم 
من  �ل��و�رد  �لطعام  وهو  �لكيمو�ض،  فيه  ويختلط  �ل�سفر�وية،  و�لقناة 
ثم  �ل�سائم  �ملعي  ع�سر  �الثني  ويلي  �ل��غ��دد،  ه��ذه  ب��اإف��ر�ز�ت  �مل��ع��دة، 
نتاجه،  معظم  و�مت�سا�ض  �لطعام،  ه�سم  �لدقيقة  يف  ويتم  �للفائفي، 
ودفع ما بقي لالأمعاء �لغليظة، وتنق�سم �لغليظة �إىل �الأعور، وتخرج منه 
�لز�ئدة �لدودية، ويليه �لقولون باأجز�ئه، و�أخًر� �مل�ستقيم، ويف �الأمعاء 
�لغليظة مُيت�ض �ملاء، وتخزن �لف�سالت �إىل �أن تطرد يف عملية �الإخر�ج.

احلروق:

ا  �أي�سً ويدمره  �جللد،  تدمر  �حلار  باملاء  �أو  بالنار  �إما  �حل��روق؛ 
حروق �سببها �لكهرباء و�الأحما�ض، و�لفلز �لقلوي، و�سو�ها من �ل�سو�ئل 

ا ي�سبب �حلروق. �الأكالة.. بل �إن �ل�سقيع �أي�سً
وم�ساحة  باجللد،  �لالحق  �لعطب  بعمق  تقدر  �حل��رق  وخطورة 

�ل�سطح �ملتاأثر ف��)1( يف �ملائة ي�سمل م�ساحة م�ساوية مل�ساحة �ليد.
فالبالزما  �لرقعة،  �ملت�سعة  للحروق  خطرة  نتيجة  �ل�سو�ئل  وفقد 
تت�سرب من �أوعية �لدم �لقريبة من مو�قع �الحر�ق، وت�سطرب �لدورة 
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�لدموية متى كان �لدمار كبًر� وخطًر�، وهبوط �سغط �لدم منتظر يف 
هذه �حلالة مع �ل�سدمة، ويجب تعوي�ض �مل�ساب عما يفقد من �سو�ئل 

بنقل �لبالزما �إىل �أوعيته قبل �إجر�ء �أي �إ�سعاف �آخر.
�جللدية  �مل�ساحة  من  �ملائة  يف   )75( �حل��روق  ن�سبة  كانت  و�إذ� 

لالإن�سان فال يكون هناك �أي �أمل �أو رجاء يف �إنقاذه من �ملوت.
وللحروق فئات ثالث: �لدرجة �الأوىل، و�لثانية و�لثالثة.

وهذه  �لبثور..  ب��روز  دون  �جللد  �حمر�ر  ت�سمل  �الأوىل:  �لدرجة 
�لطبقة من �جللد ت�ستبدل عفوًيا بطبقة جديدة وال حاجة �إىل �لعالج، 

حتى لو عانى �مل�ساب �سدمة �سغرة.
�لدرجة �لثانية: �جللد يحرق، وترز �لبثور، وتت�سرب �ل�سو�ئل من 
�أوعية �لدم، ولكن �لباقي من �الأن�سجة يكفي لت�ستعيد �لطبقة �ل�سطحية 
متى  بااللتهاب  �الإ�سابة  يكون  �لثانية  �لدرجة  يف  و�خلطر  فقدته..  ما 

�نفجرت �لبثور.
يتجدد  �أن  ميكن  وال  �سمكه  بكل  �جللد  يحرق  �لثالثة:  �لدرجة 
ب�سورة تلقائية طبيعية، �إال �أن �جللد �جلديد ينمو على �أطر�ف �جللد 
�ملحرق، وبهذ� يحتاج �مل�ساب �إىل زر�عة جلدية.. ويجب فتح �ملاء على 
�حلروق بغز�رة، وخا�سة متى كانت حروًقا باالأحما�ض �أو �ملو�د �الأكالة، 
كما �أن �ملو�د �الأكالة متى دخلت �لعن، يقت�سي غ�سلها باملاء �ملتدفق على 

�أن يطرف �مل�ساب بها مر�ًر�.
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�أما  �إذ� كانت ملت�سقة باجل�سم،  �إال  �لثياب �ملحرقة  نزع  ويجب 
حروق �لكهرباء فهي �أ�سو�أ مما تبدو، فاالأن�سجة �لتي تلي �ل�سطح تتعر�ض 

للهالك بفعل �لتيار. 

حبوب الفيتامني ل ت�صاهم دائًما يف حت�صني ال�صحة:

حذر باحثون من �أن حبوب �لفيتامن �لتي يتناولها مالين �لنا�ض 
على �أمل �أن ت�ساهم يف حت�سن �سحتهم ميكن �أن تزيد من خطر �لوفاة 
�ملبكرة. وقد �أكد باحثون من جامعة كوبنهاجن، �أن �لنا�ض �سليمي �لبنية 
�لذين ي�ستخدمون �حلبوب �ملقاومة ومن بينها فيتامن "�إيه" وفيتامن 
"�إي" الإبعاد �الأمر��ض �خلطرة عنهم كال�سرطان يتدخلون يف �لدفاعات 

�لطبيعية الأج�سامهم ويزيدون خطر وفاتهم مبكًر� بن�سبة )٪16(. 
�ألف   )230( على  در��سة   )67( �أج��رو�  �لباحثن  �أن  و�أ�سافت، 
�سخ�ض �سليمي �لبنية، دون �أن يجدو� دلياًل مقنًعا على �أن �أًيا من حبوب 
�لفيتامن �ساعدت يف تطويل �أعمارهم، لكن على �لعك�ض �ساهم بع�سها 
�لفيتامن  حبوب  بريطاين  مليون   )12( وي�ستخدم  وفاتهم.  تعجيل  يف 
و�لتي تدر على �ل�سركات �ل�سانعة )330( مليون جنيه �إ�سرليني �سنوًيا.
ودعت وز�رة �ل�سحة �لريطانية �لنا�ض �إىل تعوي�ض �لفيتامينات 
متحدث  وقال  متو�زنة.  وجبات  تناول  طريق  عن  �إليها  يحتاجون  �لتي 
با�سم �لوز�رة �إن هناك حاجة �إىل �لتعامل بحذر مع ��ستخد�م جرعات 

مرتفعة من حبوب �لفيتامن.
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وهم اأن ال�صرطان ل عالج له:

قد يتوهم �لكثر من �لنا�ض �أن �ل�سرطان ال عالج له، وقد نقبل هذ� 
�لكالم قبل ما يقرب من )30( عاًما م�ست، ويف خالل هذه �ل�سنو�ت 
و�لتقدم �لطبي، �أ�سبح عالج �ل�سرطان �حلديث �أكر فعالية بكثر و�أقل 

معاناة للمري�ض. 
�للوكيميا  يعانون  �لذين  �الأطفال  ب�سعة عقود، )90٪( من  فقبل 
)�سرطان �لدم( توفو�؛ و�أما �ليوم )80٪( بقو� على قيد �حلياة كل هذ� 

بف�سل �هلل.. ثم بف�سل �لتقدم �لعالجي لل�سرطان.
وعلى �لرغم من هذ� �إال �أن كثًر� من �لنا�ض يعتقدون �أنه ال يتوفر 
عالج لل�سرطان، ولكن هناك �لكثر من �لنا�ض �لذين �سفو� متاًما من 
�ل�سرطان - باإذن �هلل.. ثم باأخذ �الأ�سباب �لعالجية.. فتوكل على �هلل 

وال تياأ�ض من روح �هلل �إنه ال يياأ�ض من روح �هلل �إال �لقوم �لكافرون.

معلومة خاطئة:

يقال �إن �لقلب يقع يف �جلهة �لي�سرى، لكن �ل�سحيح هو �أن �لقلب 
موجود يف و�سط �ل�سدر مائاًل قلياًل جهة �لي�سار.

التداوي بالأع�صاب اإذا ل ينفع فلن ي�صر:

معلومة خاطئة تقول: �إن �الأع�ساب غر م�سرة و�إن �لتد�وي بها �إذ� 
مل ينفع فلن ي�سر.

معروفة  غر  خلطات  حالًيا  يتناول  منا  �لعديد  �أن  هو  �ل�سو�ب: 
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�أو  و�لتخ�سي�ض،  �ل��وزن  تخفي�ض  لهدف  وذل��ك  �مل�سدر؛  �أو  �لركيب 
كما  ذلك.  ور�ء  من  و�ملجازفة  �خلطر  يعون  ال  �أنهم  بيد  �الأمل،  لتقليل 
مر�ساه  من  �لكثر  �أن  �إىل  �لكلى  الأمر��ض  بريطاين  �خت�سا�سي  �أ�سار 
قد �أ�سيبو� باعتالالت �لكلى، بل وو�سلو� �إىل حالة �لف�سل �لكلوي نتيجة 
لتناولهم خلطات غر معروفة �مل�سدر و�لركيب، وهو ما ينفي �العتقاد 
�أن �الأع�ساب غر م�سرة؛ لذ� فمن �خلطاأ �لقول "�إن تناول �الأع�ساب �إذ� 
مل ينفع فلن ي�سر"؛ الأن �خللطة غر معروفة �لركيب و�لركيز و�مل�سدر، 
�أنو�ًعا  هنالك  �أن  كما  عال.  وبركيز  م�سرة  �أع�ساب  على  حتتوي  فقد 
من �الأع�ساب �لتي تتفاعل مع �الأدوية، وعليه فاإن تناولها م�سحوًبا مع 
تناول �لعقاقر �لدو�ئية �سيرتب عليه تفاعلها معه، وبالتايل م�ساعفات 

خطرة.

الأدوية فقط تخف�س �صغط الدم املرتفع:

من �الأخطاء �ل�سائعة يف تعاملنا مع �سغط �لدم �ملرتفع �العتماد 
كلًيا على �الأدوية فقط، وعدم �اللتز�م بتطبيق �لو�سائل �الأخرى �لد�عمة، 

وهي ذ�ت �أهمية كبرة يف �لتحكم و�ل�سيطرة على �ل�سغط �ملرتفع. 
يعد �سغط �لدم �لعايل عاماًل خطًر� لالإ�سابة باأمر��ض خمتلفة، 
قلبك  وم�ساعدة  �الأمر��ض،  هذه  من  وللوقاية  �لقلب.  �أمر��ض  و�أهمها 
�أن  يجب  حياتك،  من  مدة  الأط��ول  جيدة  بكفاءة  ويعمل  �سليًما  ليكون 

ت�سيطر على �سغط دمك، و�أن حتافظ عليه يف معدل طبيعي. 
ومع �أن عالج �سغط �لدم �ملرتفع يعتمد �أ�سا�ًسا على �الأدوية، �إال �أن 
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�الأكادميية �الأمريكية الأطباء �لعائلة، توؤكد �أهمية �لعناية بالنمط �لغذ�ئي 
�ليومي، وكذلك تعديل �لكثر من �ل�سلوكيات �خلاطئة يف حياتنا �ليومية 

للم�ساعدة على تنزيل �سغط �لدم �ملرتفع، ومن ذلك: 
- �لتوقف عن ��ستعمال جميع منتجات �لتبغ. 

- دعم �لغذ�ء باالإكثار من تناول �لفاكهة و�خل�سر�و�ت. 
- �ملحافظة على �حلمية �لغذ�ئية قليلة �لد�سم وذ�ت �ل�سوديوم 

)وهو �لعن�سر �لذي يدخل يف تركيب �مللح( �ملنخف�ض. 
- �النتظام يف ممار�سة �لتمارين �لريا�سية بعدل )30( دقيقة، 

خم�ض مر�ت يف �الأ�سبوع. 
- �ملحافظة، بقدر �الإمكان، على وزن �جل�سم يف معدل �سحي. 

�لتوتر  و�سائل خف�ض  �أف�سل  - ممار�سة فن �ال�سرخاء، فهو من 
و�الإجهاد.

م�صاهدة ال�صم�س اأ�صد خطًرا وقت الك�صوف:

�لنظر  جتنب  يجب  �إذ  با�ستمر�ر؛  موجودة  للعن  �ملوؤذية  �الأ�سعة 
�لك�سوف  �سو�ء يف حالة  �الأحو�ل  مبا�سرة يف جميع  �ل�سم�ض  �إىل قر�ض 

�أو غرها.
و�ل�سبب يف زيادة �لتحذير من �لنظر مبا�سرة �إىل �ل�سم�ض يف يف 
�ل�سم�ض،  �إىل  ينظر  �لعادية ال  �الأيام  �الإن�سان يف  �أن  �لك�سوف هو  �أثناء 

لكن لف�سوله يريد روؤية �لك�سوف، فيحدث �ل�سرر.
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ويجب �البتعاد عن �لنظر �ملبا�سر �إىل �ل�سم�ض يف جميع �الأحو�ل؛ 
الأنه ي�سبب تعر�ض �سبكية �لعن للتلف وبالتايل �سعف قوة �لنظر.

�صرب املاء عند العط�س فقط:

يح�ض �الإن�سان بالعط�ض عندما يرتفع تركيز �ل�سوديوم باجل�سم 
ل�سرب  �الإن�سان  يدفع  فاإنه  وبالتايل  بالدماغ  �لعط�ض  مركز  على  فيوؤثر 
كمية  لتحديد  كو�سيلة  �لعط�ض  على  �ملر�سى  يعتمد  �أال  ويجب  �مل��اء، 

�ل�سو�ئل �لتي يجب تناولها وذلك الأ�سباب عدة: 
�أواًل: �أن �لعط�ض هو ردة فعل متاأخرة لفقد�ن �ل�سو�ئل من �جل�سم. 
ثانًيا: �أن ردة فعل �لعط�ض �النعكا�سية ال تعمل ب�سورة جيدة لدى 

كبار �ل�سن. 
ثالًثا: �نه يف مر�حل �الإجهاد �حلر�ري ي�ساب �ملرء بعدم قدرته 

على �لركيز وت�سوي�ض �لذهن وبالتايل ي�سهو عن حاجته لل�سو�ئل. 
بع�سهم  �أن  للجفاف  �أك��ر  عر�سة  �لقلب  مر�سى  يجعل  ومم��ا 
ي�ستخدم مدر�ت �لبول �سو�ء يف �أدوية �لقلب �أو يف عالج �رتفاع �ل�سغط 
�لدم �ملزمن، و�جلفاف يعّرف بفقد )1.5٪( من �لوزن �الأ�سا�سي حتى 
ومل ي�سعر �الإن�سان بالعط�ض بل يبد�أ �الإن�سان بالعط�ض بعد فقد )2٪( من 

وزنه �الأ�سا�سي.
و�مل�سكلة يف مر�سى �ل�سكري من نو�ٍح عدة، حيث �إنه ب�سبب عدم 

�لتحكم يف �ل�سكر فاإن ذلك ي�سبب كرة �لتبول وبالتايل �جلفاف.
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النظارة ال�صم�صية الداكنة حتمي العني:

وهي  �أخ��ًر�  �نت�سرت  خطرة  ظاهرة  �إىل  عيون  ��ست�ساري  نبه 
فالنظارة  �ل�سحية؛  للمو��سفات  �ملطابقة  غر  �ل�سم�سية  �لنظار�ت 

�ل�سم�سية يجب �أن يتو�فر فيها بع�ض �ل�سروط، من �أهمها:
وجود مر�سح لالأ�سعة فوق �لبنف�سجية كما يكون لها خا�سية منع 
�الأ�سعة �ملنعك�سة من �الأ�سطح �مل�ستوية من �لدخول �إىل �لعن؛ وذلك الأن 
بع�ض �لنظار�ت �لد�كنة ال متنع دخول �الأ�سعة �ل�سارة �إىل �لعن، وقد 
وبالتايل  تو�سع �حلدقة  �إىل  توؤدي  نفعها، حيث  �أكر من  يكون �سررها 

دخول �الأ�سعة ب�سورة �أكر.

العالج النف�صي ي�صبب الإدمان:

ال تز�ل نظرة �لبع�ض للعالج �لنف�سي قا�سرة تعتمد على ما ين�سره 
�سفة  باأي  للو�قع  تنتمي  ال  وقد  فيها  مبالغ  �سخ�سية  �آر�ء  من  �لبع�ض 

حقيقية، يف حن ي�سر �لبع�ض على �أنها ت�سبب �الإدمان.
لذلك يحتاج �ملعنيون �إىل تو�سيح مفاهيم خاطئة قد حتول دون 
عبد�هلل  �لدكتور  حديث  جاء  �ملنطلق  هذ�  من  �ملجتمع،  و�سالمة  تقدم 
�ملخدر�ت،  ملكافحة  �لوطنية  للجنة  �لعامة  �الأمانة  م�ست�سار  �ل�سرقي 
مو�سًحا �أن �ملعتقد�ت �خلاطئة لدى عامة �لنا�ض يف �لعالجات �لنف�سية 
يعتقد  �لتي  �لنف�سية  �الأدوي���ة  بالذكر  وخ�ض  �حل��ال،  و�ق��ع  �إىل  ت�سيء 

�لبع�ض �أنها ت�سبب �الإدمان.
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وهي  �لنف�سي  �لطبيب  �أم��ام  �لو�سفات  من  نوعان  »هناك  وق��ال 
)�لعادية( و)�خلا�سعة للرقابة(، �أما بالن�سبة للو�سفات �لعادية فتكون 
�الإدم��ان  ت�سبب  وال  �حل��االت  �أغلب  ت�ستخدم يف  ما  وهي  �للون،  بي�ساء 
�للون  �لغالب حمر�ء  للرقابة فتكون يف  �لو�سفات �خلا�سعة  �أما  قطًعا، 
ومكتوب عليها ب�سكل و��سح عبارة )�أدوية خا�سعة للرقابة(، وغالًبا ما 
تكون متعددة �لن�سخ. ال يعني ذلك �أنها م�سببة لالإدمان، فاأحياًنا تفر�ض 
�لرقابة نتيجة وجود �أعر��ض جانبية خا�سة �أو نظام �إد�ري معن يتبعه 

�لطبيب«. 
و�جلرعات  �لطبيب  بو�سفات  �الل��ت��ز�م  ���س��رورة  �لدكتور  و�أك��د 
تعري�ض  عدم  على  د�ئًما  يحر�ض  �لنف�سي  �لطبيب  �إن  وقال  �ملحددة، 
مري�سه مل�سكلة �الإدمان على �لعقاقر �لنف�سية، و�أنه نادًر� جًد� ما يدمن 
�ملري�ض على �الأدوية، وال �سيما �إذ� تقيد باجلرعة �ملحددة وفرة �لعالج.

ا�صتخدام النظارة يحافظ على النظر:

�لنظر،  على  يحافظ  �لنظارة  ��ستخد�م  �أن  �لنا�ض  بع�ض  يعتقد 
ويعتقد �آخرون �أن ��ستخد�مها ي�سر �لنظر!

يوؤكد �خت�سا�سي عيون �أن م�سطلح نظارة "حفظ �لنظر" �ملتد�ول 
ملن  ت�ستخدم  �لطبية  فالنظارة  علمي؛  �أ�سا�ض  له  لي�ض  م�سطلح  �سعبًيا 
يعاين �عتالل �لنظر و�نحر�ف �لقرنية، �سو�ء كان ق�سر �لنظر �أو طوله، 
و�رتد�ء �لنظارة �لطبية ي�ساعد على ت�سحيح هذ� �العتالل ولي�ض عالجه 
�أو �إيقافه عند حد معن، ثم �إن �لنظر يتغر با�ستمر�ر خالل فرة نو 
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�جل�سم حتى �سن �لثامنة ع�سرة وما بعدها، و�رتد�ء �لنظارة �لطبية لن 
يوقف تغير �لنظر عند حد معن.

ان�صداد الأذن يف اأثناء الطريان:

�أثناء تنقالتهم  من �الأخطاء �ل�سائعة �لتي ميار�سها �لكثرون يف 
�لوقاية  بو�سائل  معرفتهم  عدم  �لطائرة،  بو��سطة  �آخر  �إىل  مكان  من 
من �ن�سد�د �الأذنن وتخفيف �الأمل �لناجت منه. فهناك من يحاول و�سع 
و�آخرون  �ملطلوبة،  بالنتيجة  تاأتي  ال  لكنها  �الأذن،  قناة  د�خل  �سد�د�ت 
ميار�سون نوًعا من �لطرق �ملو�سوفة لفك هذ� �الن�سد�د، ومنها �لنفخ من 
�لد�خل يف �الأنف )طرد هو�ء �لزفر(، وقد يعقب ذلك حدوث �نثقاب 

يف طبلة �الأذنن �أو �إحد�هما، خا�سة �إذ� كان �لنفخ �سديًد� وقوًيا.
�إن �لتغير�ت �لتي حتدث لل�سغط د�خل وخارج �جل�سم عند وجود 
�الإن�سان يف �الأماكن �ملرتفعة، كما يحدث عند �لتنقل بالطائر�ت، ميكن 
�أن تت�سبب يف حدوث �سعور غر مريح ب�سبب »�ن�سد�د« �الأذنن، وهو �أمر 
ميكن �لوقاية منه و�ال�ستمتاع ب�سفر مريح خال من �ملتاعب و�مل�ساعفات 
�ل�سحية. وقد ي�ساب �ل�سخ�ض، �إذ� حاول تخفيف �ل�سغط عن د�خل 
�لطريق  و�إتاحة  �الأذن؛  طبلة  بثقب  �خلاطئ،  �لنفخ  بطريقة  �الأذن��ن 
للبكتريا للدخول �إىل �الأذن �لو�سطى و�أجز�ء �أخرى من �الأذن �لد�خلية. 
�ملكتبة �لوطنية �الأمريكية للطب تقدم بع�ض �القر�حات �لتي ميكن �أن 

ت�ساعد يف تخفيف �ملعاناة من هذه �حلالة يف �أثناء �لطر�ن، ومنها: 
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- قبل نحو �ساعة من موعد �إقالع �لرحلة �ملقرر �أن تغادري فيها، 
تناويل �أحد �الأدوية �ملقاومة الحتقان �الأنف.

�لذي  �ل�سغط  لتخفيف  برفق  عدة  م��ر�ت  تتثاءبي  �أن  ح��اويل   -
يحدث مع تغير�ت �الرتفاع. وبعد ذلك، حاويل �لبلع.. فذلك ي�ساعد يف 

�حلفاظ على بقاء �الأذنن مفتوحتن وعدم غلقهما. 
- يف �أثناء �الإقالع و�لهبوط، حاويل �أن مت�سغي قطعة )علكة(. 

�أن  هنا  فالن�سيحة  لالأذنن،  �ن�سد�د  حدث  قد  كان  �إذ�  �أم��ا   -
تاأخذي �سهيًقا، ثم تقفلي فتحتي �الأنف، ثم تقومي باإخر�ج هو�ء �لزفر 

ا. بلطف �سديد مع �إغالق �لفم �أي�سً

الدوبامني:

يوجد �لدوبامن يف كل ركن وز�وية من زو�يا �لدماغ.. �أما وظيفته 
�الأ�سا�سية يف �جل�سم فهي بدء �حلركات �لع�سلية �لطبيعية، لكن �الأمر 
ال يتوقف عند هذ� �حلد، فالدوبامن يعمل على حفز �ل�سعور بال�سعادة 
و�الفتتان �لذي ي�سحب م�ساعر �حلب �الأوىل.. كما �أنه يوؤثر على �النتباه 
و�لقدرة على �لركيز. �إنه يف �الأ�سا�ض �أحد �لناقالت �لع�سبية �لتي ت�سيع 
�أن �رتفاع معدله يف  يف �ل�سخ�ض �ل�سعور بال�سعادة و�ملتعة؛ وهذ� يعني 
�ملخ ي�سعرك باأنك يف حالة جيدة. �إن �أي خلل يف معدالت �لدوبامن ميكن 
�أن ي�سبب مر�ض "باركن�سون" و�النف�سام و�ال�سطر�بات �ملز�جية، وغر 

ذلك من ��سطر�بات �ملخ.
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اأمرا�س العني:

�أمر��ض �لعن عديدة، هي: 
1- �لرمد: وهو �لتهاب �مللتحمة و�أ�سبابه كثرة، منها: 

�إىل �لعن، وقد ين�ساأ عن  كرة �ل�سوء، ودخول �الأج�سام �لغريبة 
�أو د�ء جلدي. وقد ي�ساحب  �أو عرق،  �حتبا�ض حي�ض، و�رتد�د نزيف، 

ا كثرة كاحل�سبة، و�جلدري، و�حلميات و�أمر��ض �ملخ. �أمر��سً
و�لرمد ثالثة �أنو�ع، هي:

�أ- �لرمد �خلفيف: وهو �حتقان ب�سيط يح�سل يف �مللتحمة فتحمر 
�لعن ويح�ض فيها برمل �أو غره فتدمع �لعن وتتاأمل.

ب- �لرمد �ل�سديد: وي�سحبه �سد�ع يذهب بالنوم.
ج- �لرمد �خلبيث: وهذ� �لنوع �أ�سد من �سابقيه ميتد فيه �اللتهاب 
�إىل بقية �أجز�ء �ملخ �أو ينتهي بالتقيح، ويتكون عنه خر�ج يف باطن �لعن، 
فتًقا  فيها  ويحدث  ميزقها،  �أو  ويلينها  �لقزحية  يف  �اللتهاب  يوؤثر  وقد 

تخرج منه �لقزحية �أو ت�سيل منه رطوبة �لعن فيفقد �الإب�سار.
�أخف من  و�أعر��سه  �ملر�ض �حلاد  يعقب هذ�  �ملزمن:  �لرمد  د- 
وغلظ  ودمعهما،  عينيه  �حمر�ر  ب��دو�م  �ساحبه  ويعرف  �حل��اد،  �لرمد 

�أجفانهما.
�أي ج�سم غريب يف  فاإذ� دخل  �لعن:  2- دخول ج�سم غريب يف 

�لعن فتلتهب وتتابع �لدموع.
3- ع�سا �لعن: �أي عدم �لروؤية نهاًر�.

www.alukah.net



1023 اللؤلؤة المنضودة في الفقرات المكنونة

�ملولودين  �الأطفال  يعري  مر�ض  وهو  للعن:  �ملعوي  �اللتهاب   -4
حديًثا.

يتطاير حول  �سر�ًر�  كاأن  �لنا�ض  بع�ض  يرى  �لعينية:  �ل�سر�رة   -5
�أعينهم ي�سبه �لرق، ويدل هذ� على تهيج �ملخ نتيجة �الأتربة �لكحولية.

اإجناز طبي .. رائحة الفم لكت�صاف �صرطان الرئة:
�الإمكان  يف  �أ�سبح  �لرئة،  �سرطان  جمال  يف  �كت�ساف  �أح��دث  يف 
�ليوم للمر�سى �لذين ي�سكون باإ�سابتهم بهذ� �لنوع من �ل�سرطان، �إجر�ء 

فح�ض لر�ئحة فمهم و�لتاأكد تالًيا مما �إذ� كانو� م�سابن بهذ� �لد�ء.
�أن  وب�سرعة  ب�سهولة  ميكنه  ��ست�سعار  جهاز  �لعلماء  ط��ور  فقد 
ر�ئحة  خالل  من  �لرئة  ب�سرطان  م�ساًبا  �ملري�ض  كان  ما  �إذ�  يكت�سف 
فمه، كما �أ�سبح يف �الإمكان من خالل هذ� �جلهاز �إنقاذ حياة �لكثرين 

من خالل �ملعرفة �مل�سبقة باإ�سابتهم بال�سرطان.
ا  وقد متت �لتجربة على جهاز �ال�ست�سعار من قبل )40( �سخ�سً
�أن  وتبن  �أ�سحاء،  هم  ممن  و)56(  بال�سرطان  �إ�سابتهم  يف  م�ستبًها 
يف  م�ستبه  هم  من  فم  ر�ئحة  يف  موجودة  ع�سوية  م��ادة   )42( هناك 
)83( يف  من  و�أقل  �ملائة  )83( يف  بن�سبة  �ل�سرطان  بر�ض  �إ�سابتهم 

�ملائة لدى �الأ�سحاء.
قام  قد  حيفا  يف  هيك  ح�سام  �لدكتور  �لفل�سطيني  �لعامل  وك��ان 
بهذه �لتجربة، �لتي قد توؤدي مع تطورها �إىل �حلد بن�سبة كبرة من �آثار 

مر�ض �سرطان �لرئة م�ستقباًل.
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و�صايا للتخل�س من الإم�صاك:

�الإم�ساك م�سكلة كبرة يعانيها �سريحة كبرة من �لنا�ض يف �لعامل 
�أن  �لطعام، كما  �الألياف يف  قلة  لالإم�ساك هو  �لرئي�ض  و�ل�سبب  �أجمع. 
�الأم��ور،  ببع�ض  �الإن�سان  �ن�سغال  ب�سبب  �لترز  يف  �لرغبة  تلبية  عدم 
�ل�سو�ئل،  تناول  من  و�الإقالل  �لع�سبي،  و�لقولون  و�لبو��سر،  و�ل�سفر، 

وقلة �حلركة، كلها �أمور ت�ساهم يف �إحد�ث �الإم�ساك. 
وللتخل�ض من �الإم�ساك ين�سح ب�: 

حتتوي  �لتي  و�لفاكهة  �خل�سر�و�ت  من  كبرة  كميات  تناول   -1
على �الألياف. 

2- تناول كمية كبرة من �ل�سو�ئل. 
3- عدم �إهمال �لرغبة يف �لترز، و�أخذ وقت كاف يف دورة �ملياه. 

4- ممار�سة ن�ساط ريا�سي منتظم. 
ي�سفها  �لتي  �مللينات  تناول  �إىل  �لبد�ية  يف  �الأم��ر  يحتاج  وق��د 

�لطبيب �ملخت�ض. 

ال�صامبو .. وال�صعر:

كانت �أنو�ع �ل�سامبو يف �ملا�سي تقت�سر على كونها منظفة لل�سعر، 
�أنو�ع مكيفة لل�سعر، و�أخرى لعالج  �أما �الآن فقد �ت�سع نطاقها فظهرت 

�أمر��ض �ل�سعر وفروة �لر�أ�ض. 
ويحتوي �ل�سامبو �أ�سا�ًسا على مادة منظفة، وبع�ض �ملو�د �لدهنية 
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و�ملو�د �الأخرى، وي�سرط فيه �أال يخر�ض �جللد و�لعينن. 
حتتويه  وم��ا  �لدهون  �إز�ل��ة  هو  �ل�سامبو  ��ستخد�م  من  و�لهدف 
�أو  �أو تهيج  �ل�سعر من جفاف  �أي تغير يف  �إحد�ث  �أو�ساخ من دون  من 
ح�سا�سية مفرطة. و�ل�سامبو �ل�سائل هو �الأكر �سيوًعا من �أنو�ع �ل�سامبو، 
ويحتوي على ثالثة مكونات �لهدف منها عمل �لرغوة و�لتنظيف �الأوىل، 
كانت  �إن  �لق�سرة  يزيل  كما  �لتنظيف،  وزي��ادة  �لرغوة  ��ستمر�رية  ثم 
موجودة.. �أما �ل�سامبو �لطبي فيحتوي على زنك �لبريثون �أو �ل�سلينيوم 

�أو قطر�ن �لفحم. 

نزع الأ�صنان ال�صناعية عند امل�صم�صة للو�صوء:

: ما حكم نزع  �ل�سيخ �بن عثيمن - يرحمه �هلل -   �سئل ف�سيلة 
�الأ�سنان �ل�سناعية )�لطقم( عند �مل�سم�سة وللو�سوء؟

فاأجاب: �إذ� كان على �الإن�سان �أ�سنان مركبة، فالظاهر �أنه ال يجب 
عليه �أن يزيلها، وت�سبه هذه �خلامت، و�خلامت ال يجب نزعه عند �لو�سوء، 
بل يحركه، لكن لي�ض على �سبيل �لوجوب؛ الأن �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص ، كان يلب�سه ومل 
ينقل �أنه كان ينزعه عند �لو�سوء، وهو �أظهر من كونه مانًعا من و�سول 
�لركيبة  هذه  تكون  �لنا�ض  بع�ض  �أن  �سيما  وال  �الأ�سنان،  هذه  من  �ملاء 

�ساًقا عليهم نزعها ثم ردها.
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م�ضطلحات متنوعة

اأن  اإل  نربتها،  وتده�شنا  م�شامعنا،  على  التي متر  امل�شطلحات  تتعدد 
امل�شحك هو اأننا رمبا نرددها دون وعي تام مبعانيها وتفا�شيلها.

املتعلمات ل يعرفن معنى  وبن هذا وذاك يظل هناك ق�شم كبري من 
هذه امل�شطلحات، ول يرددنها مطلًقا.

لذا.. كان ول بد من القيام بعمل ثقافة ب�شيطة يف ثورة امل�شطلحات، 
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ع�شر  يف  نعي�ض  فنحن  بكرثة؛  امل��ت��داول  على  والركيز  منها،  املهم  واختيار 
يعتمد على امل�شطلحات العلمية والتقنية وال�شيا�شية بكرثة والتي قد تغنيه 

عن الدخول يف كثري من التف�شيات.
ال��ع��دي��د م��ن امل�شطلحات الج��ت��م��اع��ي��ة،  ال��ف��ق��رة  وق���د ذك���رت يف ه���ذه 
الإعام  و�شائل  يف  تداولها  يكرث  التي  وال�شيا�شية،  والعلمية،  والقت�شادية، 

املختلفة.

www.alukah.net



1029 اللؤلؤة المنضودة في الفقرات المكنونة

اجتماعية: • م�ضطلحات 

- علم الجتماع: 

�أو  عملية،  در��سة  �الجتماعي  �ل�سلوك  بدر��سة  يعني  �لذي  �لعلم 
�أ�س�ض  بدر��سة �لفعل �الجتماعي للكائنات �الإن�سانية در��سة قائمة على 
�لنظرية  �لهياكل  بناء  جانب  �إىل  �الجتماع  علم  ويهتم  هذ�  منهجية، 
باإجر�ء  �لدر��سات �لتطبيقية على �ملجتمع �ملحلي وعلى �لقيم و�ملعاير 
�لفعل  در����س��ة  �أو  �جلماعات   در����س��ة  هو  �الجتماع  فعلم  ذل��ك  وعلى 
�الجتماعي ويعد �لعالمة �بن خلدون هو �ملوؤ�س�ض �الأول لهذ� �لعلم ومن 

بعده يجيء �لعامل �لفرن�سي �أوج�ست كونت يف �لعهد �حلديث. 

- ثقافة: 

�لعلمي  و�ال�ستخد�م  ب�سري  �أي جمتمع  �ل�سائد يف  �أ�سلوب �حلياة 
للكلمة ال يعني �لتهذيب �أو تقدم �ملعرفة، ومنذ �لبد�يات �الأوىل للجن�ض 
�لتجمعات  ع��ن  �الإن�����س��اين  �ملجتمع  مييز  م��ا  �أه��م  و�لثقافة  �لب�سري، 
�حليو�نية، فعاد�ت �جلماعات و�أفكارها و�جتاهاتها ت�ستمد من �لتاريخ، 

وتنتقل تر�ثًا �جتماعيًا �إىل �الأجيال �ملتعاقبة. 

- جمعية: 

تتاألف  معينة،  غر  �أو  معينة  ملدة  م�ستمر  تنظيم  ذ�ت  جماعات 
من عدد من �الأ�سخا�ض وتكون طبيعية �أو و�سفية لغر�ض �حل�سول على 
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بو�سفها جمعية  �إذ �سدر قر�ر  نفع عام  وتعد �جلمعية ذ�ت  ربح مادي 
�جتماعية �أو جماعة �جتماعية ويرتب على منح هذه �ل�سفة ثبوت بع�ض 

�حلقوق و�لو�جبات �لتي يتمتع بها �الأ�سخا�ض بالو�سفية �لعامة. 

- الذوق العام: 

جمموعة �لطرق و�لعاد�ت �ل�سعبية �لتي تنظم �ل�سلوك �ملالئم يف 
�ملجتمع، وهي �سمة �سعبية عامة تنت�سر يف �ملجتمع كو�سيلة من و�سائل 
مع  ل��الأف��ر�د  �خلارجية  �لعالقات  تنظم  بحيث  �الجتماعي،  �ل�سبط 

�جلماعات وبالتايل تنظم �حلرية �خلارجية.

اقت�ضادية: • م�ضطلحات 

- �صوق الأوراق املالية: 

�الأور�ق  تد�والت  �الإ�سر�ف،و�إد�رة  تتوىل  �لربح  ت�ستهدف  هيئة ال 
�ملالية.  

- الأ�صهم:

يف  ح�س�سا  �الأ���س��ه��م  متثل  �مل�����س��اه��م��ة،�إذ  �ل�سركة  ت�سدرها 
يف  ح�سة  بذلك  ي�سري  فاإنه  �سهما  �مل�ستثمر  ي�سري  �سركة،وعندما 
�الأ�سهم  �الأ�سهم.هما  من  رئي�سن  نوعن  �ل�سركات  �ل�سركة،وت�سدر 

�لعادية و�الأ�سهم �ملف�سلة.
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- التداول:

�ل�سناديق،  بوحد�ت  �لتعامالت  لو�سف  �لكلمة  ه��ذه  ت�ستخدم 
�الأ�سهم و�ل�سند�ت وغرها.

- �صعر ال�صرف:

هو �ل�سعر �لذي يتم فيه تبادل عملة مقابل عملة �أخرى.

- ال�صيولة:

هي حجم �الأمو�ل �لنقدية �ملتاحة لال�ستثمار، ويحتفظ �ل�سندوق 
�سيولة  �سكل  على  موجود�ته  �إجمايل  من   ٪  5 يعادل  با  �ال�ستثماري 
نقدية. �إال �أن حجم هذه �ل�سيولة قد يرتفع �أو ينخف�ض ح�سب �حلاجة، 
فعلى �سبيل �ملثال �إذ� ظهرت موؤ�سر�ت على �أن �ل�سوق �لتي ي�ستثمر فيها 
�ل�سندوق على و�سك �لر�جع، فاإنه ميكن ملدير �ل�سندوق زيادة �ل�سيولة 

ب�سكل موؤقت من خالل ت�سييل ن�سبة من موجود�ت �ل�سندوق.

- العمولة:

هي ر�سم �لبيع �ملبدئي �لذي ي�ساف �إىل �سعر وحد�ت �ل�سندوق، 
�أو يخ�سم من قيمة �ال�ستثمار، وت�سمى �ل�سناديق �لتي ال تفر�ض ر�سم 

."No-Loas Funds".بيع مبدئي بلفظ

- املحفظة:

لفظ ي�ستخدم لو�سف جمموعة �أو ت�سكيلة من �الأ�سهم و�ل�سند�ت.
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- اخل�صخ�صة:

�خل�سخ�سة هي بيع موجود�ت تابعة للدولة �إىل �لقطاع �خلا�ض.
وهناك �لكثر من �الأمثلة على عمليات بيع مماثلة يف �أوروبا.حيث تقوم 
�لنقل  �سركات  �لعام،مثل  للقطاع  تابعة  و�سناعات  �سركات  ببيع  �لدول 

و�ملو��سالت و�الت�ساالت و�لطاقة وغرها.

- النمو:

نو �ال�ستثمار هو �لزيادة يف �لقيمة �ملالية لالأ�سول �مل�ستثمرة مع 
�لدخل،  من  ثابتًا  عائدً�  ر  توفِّ �لتي  �ال�ستثمار�ت  وبعك�ض  �لزمن.  مرور 
فاإن هناك ��ستثمار�ت ال تهدف �إىل ذلك، و�إنا �إىل حتقيق نو م�سطرد 

يف �لقيمة �ملالية لالأ�سول �مل�ستثمرة مع مرور �لزمن.

- الدخل:

�أي�سًا بالعائد، �إجمايل �ملبالغ �لنقدية  ميثل �لدخل، �لذي يعرف 
و�الأ�سول �الأخرى �لتي تعود منفعتها لالأفر�د �أو �ل�سركات.

- قائمة الدخل:

قائمة �لدخل هي جزء من �لقو�ئم �ملالية �لتي تظهر �سايف �أرباح 
�أو  �سنة  لربع  تكون  ما  وغالبًا  زمنية حمددة،  لفرة  �ل�سركة  �أو خ�سائر 

ن�سف �سنة �أو �سنة كاملة.
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- الت�صخم: 

�ل�سلع  �أ�سعار  ملعظم  �مل�ستمر  و  �لكبر  �الرت��ف��اع  ه��و  �لت�سخم 
�النتعا�ض  لفر�ت  م�ساحبًا  �لت�سخم  يكون  ما  وغالبًا  و�خل��دم��ات. 

�القت�سادي.

- التاأمني:

ا يقع له من خطٍر  عقد يلتزم بوجبه �سخ�ض �أن يعو�ض �آخر عمَّ
ًنا  ًنا و�لثاين موؤمَّ ل موؤمِّ ى �الأوَّ معن مقابل دفع قيمة مالية معينة، وُي�سمِّ

له.

- التاأمني الجتماعي:

ُير�د به �الحتياط من نتائج بع�ض �ملخاطر �لتي ت�ستهدف  تاأمن 
لها فئة معينة من �الأ�سخا�ض ب�سبب حالتهم �ملادية �أو ظروفهم �خلا�سة.

- امليزان احل�صابي:

بيان ما للدولة وما عليها من �لديون ِقَبَل �لدول �الأخرى.

- امليزان التجاري:

بيان قيمة �ل�سادر�ت وقيمة �لو�رد�ت.

- البنك اأو امل�صرف:

�لبنك هو موؤ�س�سة تقوم بعملية �الئتمان باالقر��ض و�الإقر��ض.
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- الر�صوم اجلمركية:

�لوطنية،  �سلعة حلدودها  �لدولة بنا�سبة عبور  تفر�سها  �سريبة 
�سو�ء كانت �ل�سلعة م�ستوردة �أو م�سدرة.

 - التعريفات اجلمركية:

ت�سديرها،  عند  �ل�سريبة  عليها  �ملفرو�سة  بال�سلع  قو�ئم  ت�سمل 
وبالر�سوم �لو�جب حت�سيلها عليها.

- الإغراق:

جمموعة من �الإجر�ء�ت �لتي ترمي �إىل حتميل �ملنتجن �لوطنين 
يف  بالبيع  وذل��ك  �الأجنبية،  �الأ���س��و�ق  لتملك  �الأجانب  من  �أك��ر  �أعباء 

�خلارج باأ�سعار تقل كثًر� عن �أ�سعار �ل�سوق �لد�خلية.

- ال�صادرات:

�لب�سائع �لوطنية �لتي تر�سل �إىل دولة �أخرى.

- الواردات:

�لب�سائع �الأجنبية �لتي ت�سريها �لدولة �أو �مل�ستوردون من �خلارج.

- حرية التجارة:

هي �إطالق حرية تبادل �ل�سلع و�خلدمات بن �لدول دون تدخل من 
�لدولة �إال يف �أ�سيق �حلدود.
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- املناطق احلرة:
هي جزء من �أر�ض �لدولة يعد خارًجا عن �حلدود �جلمركية.

- ال�صوق ال�صوداء:
تطلق عادة على �لتعامل يف �خلفاء تهرًبا من �ل�سعر �الإجباري.

- الحتكار:
�سركة  �أو  فرد  �نفر�د  مثل  بعمل معن،  بالقيام  �سخ�ض  تفرد  هو 

باالإنتاج و�لبيع �أو �ل�سر�ء.

- البطالة:
هي عدم تو�فر �لعمل ل�سخ�ض ر�غب فيه وقادر عليه يف مهنة تتفق 

مع ��ستعد�ده نظًر� حلالة �سوق �لعمل.

- عقد العمل:
عقد يلتزم بوجبه �سخ�ض �أن يعمل يف خدمة �سخ�ض �آخر لقاء 

�أجر.

- املوؤ�ص�صة:
كل تنظيم يرمي �إىل �الإنتاج و�ملبادلة للح�سول على ربح.

- عالوة العامل:

هي �أجر �إ�سايف يتقا�ساه �لعامل.
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- ال�صركة:

عقد بن �ثنن �أو �أكر للقيام بعمل م�سرك.

- الندماج:
�ن�سمام عدة موؤ�س�سات بع�سها �إىل بع�ٍضٍ �ن�سماًما تفقد فيه كل 

و�حدٍة منها ��ستقاللها، وحتل حملها جميًعا �سركة و�حدة.

- �صركة م�صاهمة:
هي �سركة تتكون من �أ�سخا�ض غر م�سمن، وذلك بطريق �الكتتاب 

يف �أ�سهم.

- �صم�صار:
للبيع  �مل�ستعدين  �الأ�سخا�ض  بن  �ل�سلة  �إي��ج��اد  مهمته  و�سيط 

و�الأ�سخا�ض �لر�غبن يف �ل�سر�ء ُثمَّ �لعمل على حتقيق غر�سهم.

- الإ�صراب:
هو توقف �لعمال عن �مل�سي يف �لعمل �ملتفق عليه.

علمية • م�ضطلحات 

- ال�صفر املطلق:

حر�رة تناهز - 273.15 درجة مئوية ال ميكن ل�سيء يف �لكون �أن 
يتمتع بدرجة حر�رة �أبرد من ذلك.
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- ال�صبيكة:

�أو جزئيًا من �ملعادن.  �ملو�د موؤلف كليًا  هي كناية عن مزيج من 
�سيلكون  م��ادة  يف  معدنية  �سبيكة  عن  كناية  مثاًل  �الأ�سفر  فالنحا�ض 

�لفاناديوم وهي مادة مو�سلة فائقة �لتو�سيل.

 - التفاين "يف فيزياء اجل�صيمات ":

�لتفاين هو ما يحدث عندما ت�سطدم �ملادة ب�سادها فيدمر عند 
ئذ كل منهما �الآخر ويختفيان و�سط تدفق �لطاقة.

- امل�صادات احليوية: 

بغية  ت�ستخدم  وهي  عليها  وتق�سي  للجر�ثيم  تت�سدى  �أدوي��ة  هي 
مكافحة �الأمر��ض �لتي تعر�ض �لكائنات �حلية 

- الذكاء ال�صطناعي: 

هو فرع من فروع �لعلم يحاول �أن يطور بع�ض �الآالت �لتي ميكنها 
�أن ت�ست�سعر �لبيئة �ملحيطة بها وتتخذ �لقر�ر�ت من تلقاء نف�سها. وقد 

بد�أ ��ستخد�م �الآالت �لتي تتمتع باأ�سكال حمددة من �لذكاء.

- الذرة:

هي �لركيبة �لبنيوية �ل�سغرية لكافة �ملو�د يف �لكون فقطر �لذرة 
و�لنيوترونات  �لروتونات  من  مكونة  و�ل��ذرة  تقريبًا  �لنانومر  ي��و�زي 

و�الإلكرونات.
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- ملتهم اجلراثيم:

�أن��و�ع �جلر�ثيم خالل  بع�ض  على  �لق�ساء  على  ق��ادرة  هي حمى 
�جلر�ثيم  ملتهمي  در��سة  حاليًا  وتتم  فيها.  و�لتو�لد  خالياها  دخولها 
عن  لال�ستعا�سة  �إليها  �للجوء  من  يومًا  نتمكن  �أن  �ملحتمل  من  �إنه  �إذ 

�مل�ساد�ت �حليوية.

- الكتلة احليوية: 
�مل��و�د  م��ن  و�سو�هما  �ل��روث��ي  و�ل�سماد  �خل�سب  ع��ن  كناية  ه��ي 
بغية  نحرقها  �أن  ميكننا  و�لتي  و�حليو�نات  �لنباتات  من  �مل�ستخرجة 

�حل�سول على �لوقود.

- الثقب الأ�صود:
هو كناية عن جنم �أو �أي �سيء �آخر بالغ �لكثافة وحمطم يجتذب 
كل �سيء نحوه، حتى �ل�سوء نف�سه ومهما كان �سريعًا ال ميكنه �أن يفلت 

من جاذبية �لثقب �الأ�سود.

 - الكمري:
خمتلفن،  �أحيائين  نوعن  خاليا  �متز�ج  عن  ناجم  خملوق  هو 

كالكمر �لناجم مثاًل عن �متز�ج خاليا �لنعجة بخاليا �ملاعز.

- نظرية الفو�صى:

هي فرع من فروع �لريا�سيات ي�سعى ور�ء ناذج حمددة ويتوقع 
ماذ� �سيحدث يف �الأو�ساع و�حلاالت �لتي تبدو ع�سو�ئية وميكننا �أي�سًا 
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�أن نلجاأ �إىل نظرية �لفو�سى بغية توقع �ملناخ وتوقيت نب�سات �لقلب غر 
�ملنتظمة.

- الكرومو�صوم:

حية.  خلية  ن��و�ة  د�خ��ل  �لكائنة  �جلينات  �آالف  من  جمموعة  هو 
�أن �لكرومو�سومات هذه  للب�سر عمومًا �ستة و�أربعون كرومو�سومًا، علمًا 

.)DNA( حتتوي �جلينات �لتي توؤلف

- الن�صيل:

من  خالياه  تركيبة  وتكون  ��سطناعيًا  �إن�ساوؤه  يتم  حي  كائن  هو 
�جلينات مطابقة لركيبة �أحد و�لديه من �جلينات. ويتم �إنتاج �لن�سيل 

خمريًا من خالل تطعيم �لبوي�سة ب� )DNA( �أحد �لو�لدين.

- ال� )DNA( احلم�س النووي الريبي املنقو�س الأك�صجني: 

هو �ملادة �لكيميائية �لكائنة د�خل نو�ة كل خلية من خاليا �لكائنات 
�حلية وهو �لذي يحمل رمزها �جليني �لفريد من نوعه.

:)DNA( �دمغة ال -

�ساأنها يف ذلك �ساأن �لرميز باالأعمدة، دمغة �ل� )DNA( هي 
ما وهذه  �سخ�ض  لدى  �لنموذج �جليني  �لتي تظهر جزءً� من  �ل�سورة 
�لدمغة لدى كل و�حد منا فريدة من نوعها �إال يف حال كان لدينا تو�أم 

مثلنا متامًا. 
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- علم القريات: 

هو فرع من فروع �لعلم و�لهند�سة يدر�ض كيفية �سلوك �الأ�سياء على 
درجات حر�رة بالغة �لرودة.

- املادة املظلمة:
هي مادة يظن �لعلماء �أنها ت�سكل جزءً� كبرً� من �لكون ولكنها ال 

تز�ل حتى �الآن جمهولة �لهوية.

- اللوح الإلكرتوين:
هو كناية عن لوح رقيق ال يز�ل قيد �لت�سنيع ميكننا �أن نكتب عليه 
بو��سطة قلم ومن ثم نحي ما كتبناه �إلكرونيًا، ميكننا �أي�سًا �أن نحمل 

�للوح �الإلكروين هذ� ب�سور �أو ر�سوم بو��سطة �حلا�سوب.

- علم الأوبئة:
هو فرع من فروع �لطب يدر�ض ناذج �الأمر��ض ويقوم �ملتخ�س�سون 
يف هذ� �ملجال بالبحث عن ناذج �حلياة �ملرتبطة باالأمر��ض. فقد �أكد 

هوؤالء �لعلماء مثاًل �لر�بط بن �لتدخن ومر�ض �سرطان �لرئة.

- املفاعل الندماجي:
هو كناية عن �آلة ميكنها �أن تدمج نويات �لذر�ت معًا موؤلفة بذلك 
ملفاعل  �لطاقة.وميكن  من  هائلة  كميات  وحم��ررة  حجمًا  �أك��ر  ن��و�ة 
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�ندماجي �أن ي�سبح م�سدرً� نظيفًا للطاقة �أو م�سدرً� لكارثة )�لقنبلة 
�لهيدروجينية(

- اجلينة:

هي ك�سر من جزيء �ل� )DNA( وهي تقوم بعمل خا�ض جدً�، 
فيمكن للجينة �أن توؤثر على هيئة �لكائن �حلي كما وعلى طريقة عمله 
�أو �سلوكه �أو حتى �أي�سًا على كيفية نوه وتطوره، وجميع �جلينات لدى 
ب�سكلها  ت�سبه  �لتي  �لوحد�ت  من  ع�سر�ت  ب�سع  �سمن  �حلية  �لكائنات 

�سكل �لعيد�ن و�لتي تعرف بالكرومو�سومات.

- املعاجلة الر�صيمية: 

هي كناية عن عالج طبي يقوم بتغير �جلينات د�خل كافة خاليا 
�سخ�ض ما با يف ذلك �خلاليا �لتي �ستنتقل من �الأهل �إىل �أوالدهم يف 

�مل�ستقبل.

- الطاقة احلرارية الأر�صية )اجلوفية(: 

�أو �لناجمة عن مرور  هي �لطاقة �مل�ستخرجة من �لبخار �جلويف 
�ملياه فوق �ل�سخور �جلوفية �ملرتفعة �حلر�رة.

- الغلوون:

هو �جل�سيم �لذي ظن �أنه يولد �لقوة �لتي حتفظ �لكو�ركات )�لتي 
تكون �جل�سيمات �لدقيقة: �لروتونات و�لنيوترونات( مت�سامة.
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- الفاين الأعظم:

هو �لثقب �الأ�سود �لو�قع يف مركز جمرة درب �لتبانة.

- الواجهة احلا�صوبية الب�صرية:

هي كناية عن �جلزء �لذي ميكننا �أن نر�ه �أو ن�سعر به �أو ن�سمعه �أو 
نلم�سه من �لنظام �حلا�سوبي مثل �ل�سا�سة ولوحة �ملفاتيح.

- م�صروع التمامة اجلينية الب�صرية:

هو م�سروع عاملي هائل يعمل على تبين ناذج �جلينات �لتي تكون 
�ل� )DNA( �لب�سري، وقد �أجنز هذ� �مل�سروع يف �لعام 2000.

- التلقيح يف اأنبوب اختبار زجاجي: 

هي عملية يتم من خاللها جمع �حليو�ن �ملنوي و�لبوي�سة معًا يف 
�ملختر بغية م�ساعدتهما على توليد حياة جديدة. وهو ما ي�سمى �أطفال 

�الأنابيب.

- املركبة ال�صراعية اخلفيفة الوزن:

هي مركبة ف�سائية تدور بفعل �لطاقة �لتالدماغ. فيها �لفوتونات 
�لناجمة عن �ل�سم�ض، وبالتايل ت�سر هذه �ملركبة قدمًا عندما ت�سطدم 

تلك �لفوتونات ب�سر�عها �لهائل �خلفيف �لوزن.
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- اجلاذبية ال�صغرية:

هي قوى �جلاذبية �لدقيقة �لتي تن�ساأ بن �الأ�سياء �ل�سغرة كما 
بن ر�ئد �لف�ساء و�ملركبة �لف�سائية مثاًل.

- النانومرت:

هو جزء من �ألف مليون من �ملر.

 - التقانة الدقيقة: 

هي فرع من فروع �لهند�سة حتاول �أن ت�سنع �آالت تو�زي بحجمها 
ب�سع  حجم  بحجمها  تتخطى  ال  �آالت  �آخ��ر  بعنى  �أي  �لنانومر  حجم 

ذر�ت.

- الغيمة ال�صدميية:

هي غيمة من �لغبار يف �لف�ساء، وتتكون �لنجوم جر�ء جتمع �لغبار 
د�خل �لغيمة �ل�سدميية.

- ال�صبكة الع�صبية:

هي جمموعة من �لقطع �حلا�سوبية �مل�سبوكة معًا متامًا كاخلاليا 
�لع�سبية، وميكننا �أن ن�ستخدم �ل�سبكات �لع�سبية هذه بغية تقليد بع�ض 

�أجز�ء �لدماغ ودر��سة كيفية عملها.
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- م�صارع اجل�صيمات:

تبلغ  �أن  �إىل  �جل�سيمات  حركة  بت�سريع  تقوم  �آل��ة  عن  كناية  هو 
ويقوم  معًا.  وحتطمها  ذلك  بعد  لتعود  تقريبًا،  �ل�سوء  �سرعة  �سرعتها 
�لعلماء بعد ذلك بدر��سة �حلطام �لناجم عن �لت�سادمات �لتي حت�سل 
د�خل م�سارع �جل�سيمات بغية �لتحقق من �لركيبة �لبنيوية �الأ�سا�سية 

للكون.

- الفوتون:

هو �جل�سيمات �ل�سغرية و�خلفيفة �لوزن �لتي يتكون منها �ل�سوء.

- البالزما:

عندما ي�سبح غاز ما �سديد �حلر�رة تتبخر �إلكروناته تاركه �إياه 
مزودً� ب�سحنة كهربائية.

- التخاطر الكمي:

هو �الت�سال �لغريب �لكائن بن ج�سيمن متحدين بطريقة خا�سة 
تعرف بالت�سابك، ففي حال غرنا �أحد �جل�سيمن �سوف يتغر �جل�سيم 

�لثاين �أي�سًا حتى ولو كان هذ� �الأخر على جمرة نائية.

- العمالق الأحمر:

هو مظهر جنم ما يف �إحدى مر�حل فنائه فعندما ت�ستنفد �لنجمة 
كل طاقتها من �لوقود تختفي كهبة غاز هائلة حمر�ء �للون.
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 - ال�صت�صعار البعادي:
هي عملية ت�سوير �الأر�ض من �لف�ساء بامل�سح.

- �صبائك الذاكرة التي حتفظ �صكلها: 
حتى  �الأ�سلي،  �سكلها  تذكر  تظل  �لتي  �ل�سبائك  عن  كناية  هي 
�إنك �إن بعجت �سبيكة من هذ� �لنوع ميكنك عادة �أن تعيد �إليها �سكلها 

�الأ�سا�سي من خالل جمرد تعري�سها حلر�رة طفيفة مثاًل.

- املواد الذكية:
هي كناية عن مو�د ميكنها �أن ت�سعر بالبيئة �ملحيطة بها وتتفاعل 
�أحد  بناء  ت�ستخدم يف  �لتي  �الأ�سمنت  معها ومثال على ذلك قطعة من 

�جل�سور و�لتي يتغر لونها عندما تفوق حمولتها �لوزن �ملطلوب.

- اخللية ال�صم�صية:
هي مادة حتول طاقة نور �ل�سم�ض �إىل كهرباء.

- الرياح ال�صم�صية:
و�لتي  �ل�سم�ض  �ملنبعثة من  تيار�ت من �جل�سيمات  هي كناية عن 
ت�سافر عر نظامنا �ل�سم�سي، وتختلف قوة �لرياح �أو �لتيار�ت �ل�سم�سية 

هذه، ولكنها تكون �إجمااًل �أقوى بعد حدوث �ندالع �سم�سي.

- املركبة الف�صائية التي ت�صري بفعل البالزما:
هي كناية عن مركبة ف�سائية حتتوي على كرة من �لبالزما تقمع 
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د�فعن  �الآخ��ر،  و�لبالزما  �ل�سم�سية  �لرياح  عن  �لناجمة  �جل�سيمات 
باملركبة �لف�سائية قدمًا.

- املفردية:

هي نا�سئ عن جتمع كمية هائلة من �ملو�د د�خل نقطة و�حدة يف 
�لف�ساء، فقد كان �لكون باأ�سره مو�سبًا د�خل مفردية قد �نفجرت لتكون 
منذ  �لعظيم  �النفجار  ح��دوث  حلظة  وذل��ك  و�لزمن،  و�مل��ادة  �لف�ساء 

حو�يل خم�سة ع�سر مليون عام.

 - املعاجلة اجل�صدية:

هي عبارة عن عالج طبي يقوم بتغير �جلينات يف بع�ض خاليا 
�الإن�سان، ولكن �ملعاجلة �جل�سدية ال تغر �أبدً� خاليا �الإن�سان �لتنا�سلية 

وبالتايل فال تنتقل فو�ئد هذ� �لعالج من �الأهل �إىل �أوالدهم.

- اجل�صيمات دون الذرية: 

ف��االإل��ك��رون��ات  �ل����ذرة،  منها  تتكون  �ل��ت��ي  �جل�سيمات  م��ن  ه��ي 
و�لروتونات و�لنيوترونات جميعا ج�سيمات دون ذرية.

- احلا�صوب الفائق: 

هو حا�سوب يف غاية �ل�سرعة و�لفعالية وهو م�ستخدم بغية �لقيام 
بالعديد من �لعمليات �حل�سابية يف �آن معًا.

- املو�صل الفائق التو�صيل:
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�إنا ال يعرف  للتيار �لكهربائي،  هو كناية عن مادة غر مقاومة 
�لعلماء �سوى كيفية ت�سنيع �ملو�سالت �لفائقة �لتو�سيل �لتي تعمل على 
درجات حر�رة جد منخف�سة �أي على درجات �أكر برودة من)- 100( 

درجة مئوية

- املتجدد الأعظم:

هو �نفجار جنم هائل �حلجم يف طريقه نحو �لفناء، ويظل هذ� 
�ل�سم�ض  من  توهجًا  �أكر  تفجره  تلي  �لتي  �لقليلة  �الأي��ام  خالل  �لنجم 

بائة �ألف مرة، �إذ �إنه يظل يقذف حطامه يف �لف�ساء �ملحيط به.

- اآلة التنقل البعادي:

�الأ�سياء  تنقل  �أن  ميكنها  فقط،  �خليال  علم  يف  و�ردة  �آل��ة  هي 
جميعها وحتى �الإن�سان من مكان �إىل �آخر يف حلظة و�حدة فقط.

- اجلراحة البعادية:

�لغرفة  يف  متو�جد  غر  ج��ر�ح  طبيب  يجريها  طبية  عملية  هي 
�الأوىل يف هذ�  �لتجارب  �ملري�ض. وقد �عتمدت  �لتي يكون فيها  نف�سها 
حا�سوب  �أجهزة  بو��سطة  بها  �لتحكم  يتم  ومعد�ت  �أدو�ت  على  �ملجال 

م�سبوكة ببع�سها �لبع�ض ت�سابكًا بعاديًا.

- طرف العروة ال�صبغية: 

هو طرف �لكرومو�سوم، وكلما تقدم �لكائن �حلي بال�سن �أ�سبحت 



اللؤلؤة المنضودة في الفقرات المكنونة1048

�أطر�ف عرو�ته �ل�سبغية تعاين من �لبلى و�لتمزق، وهذ� �لو�قع يحول 
دون عمل �لكرومو�سومات على نحو �سحيح ومالئم، مما قد يكون �ل�سبب 

يف �ل�سيخوخة وحتى �ملوت �أحيانًا.

- م�صنع الأن�صجة:

هو خمتر ميكننا �أن ن�سنع فيه �أن�سجة ب�سرية حقيقية كالب�سرة �أو 
�لعظم �أو �لكبد �أو خاليا �لدماغ. وال يز�ل معظم م�سانع �الأن�سجة هذه 

م�سانع جتريبية لي�ض �إال.

- الكائن املختلف اجلينات:

هو ما يحتوي على جينات من نوع خمتلف، ويقوم �لعلماء حاليًا 
�أمل  على  ب�سرية  جينات  على  مثاًل  خالياها  حتتوي  حيو�نات  بربية 
عمليات  يف  ن�ستخدمها  �أن  ميكننا  �أع�ساء  �حليو�نات  تلك  يف  تنمو  �أن 

�الزدر�ع �لب�سرية.

:)Turing( اختبار تورينغ -

�آلن  �حلا�سوب  جمال  يف  �لر�ئد  ��ستنبطه  �ختبار  عن  كناية  هو 
تورينغ وتقوم من خالله باختبار ذكاء �حلا�سوب، وينجح �حلا�سوب يف 

�الختبار يف حال مل نتمكن من �لتمييز بن �إجاباته و�إجابات �الإن�سان.

- الثقب احللزوين:

�آخر  �إىل  ك��ون  من  حتى  �أو  �ملكاين  �لزمان  عر  نظري  ممر  هو 
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وميكننا �إن�ساء ثقوب حلزونية من خالل �سبكنا �لثقوب �ل�سود�ء بع�سها 
ببع�ض )وهذ� ممكن يف �خليال �لعلمي فقط(.

�ضيا�ضية • م�ضطلحات 

- براغماتية )ذرائعية(: 

ومعناه   " بر�غما   " �ليوناين  �للفظ  من  م�ستق  ��سم  بر�غماتية 
�لعمل، وهي مذهب فل�سفي – �سيا�سي يعد جناح �لعمل �ملعيار �لوحيد 
للحقيقة؛ فال�سيا�سي �لر�غماتي يدّعي د�ئمًا باأنه يت�سرف ويعمل من 
خالل �لنظر �إىل �لنتائج �لعملية �ملثمرة �لتي قد يوؤدي �إليها قر�ره، وهو 
ال يتخذ قر�ره بوحي من فكرة م�سبقة �أو �أيديولوجية �سيا�سية حمددة، 
و�إنا من خالل �لنتيجة �ملتوقعة للعمل. و�لر�غماتيون ال يعرفون بوجود 
�أنظمة دميقر�طية مثالية �إال �أنهم يف �لو�قع ينادون باأيديولوجية مثالية 
�ل�سمولية  �لنظريات  كل  ومعاد�ة  �ملطلقة،  �حلرية  على  قائمة  م�سترة 

و�أولها �ملارك�سية.

- بروليتاريا: 

م�سطلح �سيا�سي ُيطلق على طبقة �لعمال �الأجر�ء �لذين ي�ستغلون 
يف �الإنتاج �ل�سناعي وم�سدر دخلهم هو بيع ما ميلكون من قوة �لعمل، 

وبهذ� فهم يبيعون �أنف�سهم كاأي �سلعة جتارية. 
وهذه �لطبقة تعاين من �لفقر نتيجة �ال�ستغالل �لر�أ�سمايل لها، 
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والأنها هي �لتي تتاأثر �أكر من غرها بحاالت �لك�ساد و�الأزمات �لدورية، 
وتتحمل هذه �لطبقة جميع �أعباء �ملجتمع دون �لتمتع بميز�ت متكافئة 
نف�سها  جتد  �لطبقة  ه��ذه  ف��اإن  �ملارك�سي  �ملفهوم  وح�سب  جلهودها. 

م�سطرة لتوحيد مو�قفها لي�سبح لها دور �أكر يف �ملجتمع. 

- بورجوازية: 

�لع�سور  يف  �لكبرة  �مل��دن  يف  ُيطلق  ك��ان  �الأ�سل  فرن�سي  تعبر 
�لو�سطى على طبقة �لتجار و�أ�سحاب �الأعمال �لذين كانو� ي�سغلون مركزً� 
و�سطًا بن طبقة �لنبالء من جهة و�لعمال من جهة �أخرى، ومع �نهيار 
�ملجتمع �الإقطاعي قامت �لبورجو�زية با�ستالم زمام �الأمور �القت�سادية 
و�ل�سيا�سية و��ستفادت من ن�سوء �لع�سر �ل�سناعي؛ حتى �أ�سبحت متلك 
�لثور�ت  قيام  �إىل  �أدى  مما  و�لعقارية،  و�ل�سناعية  �لزر�عية  �لرو�ت 
�ل�سعبية �سدها ال�ستالم �ل�سلطة عن طريق م�سادرة �لروة �القت�سادية 

و�ل�سلطة �ل�سيا�سية. 
�لطبقة  تعني  و�ل�سيوعين  �ال���س��ر�ك��ي��ن  عند  و�ل��ب��ورج��و�زي��ة 
متلك  �لتي  �لغربية  �لدميقر�طية  �حلكومات  يف  �مل�ستغلة  �لر�أ�سمالية 

و�سائل �الإنتاج. 

- بريوقراطية: 

ُي�سرف  ما  دولة  يف  �لقائم  �حلكم  نظام  تعني  �لبروقر�طية 
على  �حلري�سن  �ملوظفن  كبار  من  طبقة  ويديرها  ويوجهها  عليها 
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�ل�سخ�سية؛  ب�ساحلهم  الرتباطه  �حلكم  نظام  وبقاء  ��ستمر�ر 
وير�فق  منهم،  ج��زًء�  �لنظام  وي�سبح  منه  ج��زًء�  ي�سبحو�  حتى 
�لتد�بر  من  معن  ونط  �ل�سلوك  قو�عد  من  جملة  �لبروقر�طية 
�ل�سكلي  و�لتم�سك  بالقانون  �حل��ريف  بالتقيد  �لغالب  يف  تت�سف 
تعد  فهي  وبهذ�  "؛  " �لروتن  ذلك  عن  فينتج  �لت�سريعات،  بظو�هر 
وتتال�سى  و�الإب��د�ع  �ملبادرة  روح  معها  تنتهي  حيث  للثورية،  نقي�سًا 
�لبروقر�طية  عجلة  يف  �سيء  كل  وي�سر  �ملنتجة،  �الجتهاد  فاعلية 
وفق قو�لب جاهزة، تفتقر �إىل �حليوية. و�لعدو �خلطر للثور�ت هي 
�ملعنى  �أن  كما  �لثور�ت،  معظم  نهاية  تكون  قد  �لتي  �لبروقر�طية 

�ملكاتب. حكم  يعني  بروقر�طية  لكلمة  �حلريف 

- تعددية: 

�أن �ملجتمع يتكون من رو�بط �سيا�سية وغر  مذهب لير�يل يرى 
�لتعدد مينع  و�أن هذ�  �سيا�سية متعددة، لها م�سالح م�سروعة متفرقة، 

متركز �حلكم، وي�ساعد على حتقيق �مل�ساركة وتوزيع �ملنافع. 

- دكتاتورية: 

كلمة ذ�ت �أ�سل يوناين ر�فقت �ملجتمعات �لب�سرية منذ تاأ�سي�سها، 
تدل يف معناها �ل�سيا�سي حاليًا على �سيا�سة ت�سبح فيها جميع �ل�سلطات 
بيد �سخ�ض و�حد ميار�سها ح�سب �إر�دته، دون ��سر�ط مو�فقة �ل�سعب 

على �لقر�ر�ت �لتي يتخذها. 
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 - دميقراطية: 

م�سطلح يوناين موؤلف من لفظن �الأول )دميو�ض( ومعناه �ل�سعب، 
و�الآخر )كر�تو�ض( ومعناه �سيادة، فمعنى �مل�سطلح �إذً� �سيادة �ل�سعب �أو 
حكم �ل�سعب. و�لدميقر�طية نظام �سيا�سي �جتماعي تكون فيه �ل�سيادة 
�لتي  �لت�سريعات  �مل�ساركة �حلرة يف �سنع  لهم  ويوفر  �ملو�طنن  جلميع 
حكم  على  تقوم  �سيا�سي  كنظام  و�لدميقر�طية  �لعامة،  �حلياة  تنظم 
�ل�سعب لنف�سه مبا�سرة، �أو بو��سطة ممثلن منتخبن بحرية كاملة )كما 
حياة  �أ�سلوب  �أنها  �أي  �جتماعية  �لدميقر�طية  تكون  �أن  و�إما  ُيزعم!(، 
�قت�سادية  تكون  �أن  و�إم��ا  و�لتفكر،  �ل��ر�أي  وحرية  �مل�ساو�ة  على  يقوم 

تنظم �الإنتاج وت�سون حقوق �لعمال، وحتقق �لعد�لة �الجتماعية. 
�لنظريات  وتعدد  للدميقر�طية  �لعام  �ملعنى  مقومات  ت�سعب  �إن 
حول  و�الختالف  �أنظمتها،  وتعدد  �أنو�عها  متيز  على  ع��الوة  ب�ساأنها، 
غاياتها، وحماولة تطبيقها يف جمتمعات ذ�ت قيم وتكوينات �جتماعية 
وثابت  دقيق  دميقر�طي  نط  حتديد  م�ساألة  يجعل  خمتلفة،  وتاريخية 
م�ساألة غر و�ردة عمليًا، �إال �أن للنظام �لدميقر�طي ثالثة �أركان �أ�سا�سية: 

�أ - حكم �ل�سعب. 
ب-�مل�ساو�ة. 

ج - �حلرية �لفكرية. 
ومعلوم ��ستغالل �لدول لهذ� �ل�سعار �لر�ق �لذي مل يجد تطبيًقا 
– كما  �لدول دميقر�طية  �أعرق  �لو�قع؛ حتى يف  �أر�ض  له على  حقيقًيا 
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ا تعار�ض بع�ض مكونات هذ� �ل�سعار �لر�ق �لذي  �أي�سً يقال -. ومعلوم 
�فُتنت به �لبع�ض مع �أحكام �الإ�سالم. 

- راديكالية )جذرية(: 
�لر�ديكالية لغة ن�سبة �إىل كلمة ر�ديكال �لفرن�سية وتعني �جلذر، 
�إىل  يتوجه  �لذي  �ل�سيا�سية  �الأحز�ب و�حلركات  نهج  تعني  و��سطالحًا 
على  هي  و�لر�ديكالية  �ملجتمع،  بنية  يف  وعميق  �سامل  �إ�سالح  �إح��د�ث 
تقاطع مع �للير�لية �الإ�سالحية �لتي يكتفي نهجها بالعمل على حتقيق 
تنظر  تقدمية  نزعة  و�لر�ديكالية  �ملجتمع،  و�قع  يف  �الإ�سالحات  بع�ض 
تتناول خمتلف  �ساملة  نظرة  ومعوقاته  ومع�سالته  �ملجتمع  م�ساكل  �إىل 
و�الجتماعية،  و�لفكرية  و�القت�سادية  و�لد�ستورية  �ل�سيا�سية  ميادينه 
�لتخلف و�جلمود  �إحد�ث تغر جذري يف بنيته، لنقله من و�قع  بق�سد 

�إىل و�قع �لتقدم و�لتطور. 
�ملتطرفة  �جل��م��اع��ات  على  �الآن  يطلق  �لر�ديكالية  وم�سطلح 

و�ملت�سددة يف مبادئها. 

- رجعية:

م�سطلح �سيا�سي �جتماعي يدل على �لتيار�ت �ملعار�سة للمفاهيم 
�لتقدمية �حلديثة وذلك عن طريق �لتم�سك بالتقاليد �ملوروثة، ويرتبط 
هذ� �ملفهوم باالجتاه �ليميني �ملتع�سب �ملعار�ض للتطور�ت �الجتماعية 
�ل�سيا�سية و�القت�سادية �إما من مو�قع طبقية �أو لتم�سك موهوم بالتقاليد، 
قطاعات  م�سالح  ميثل  الأنه  باملا�سي؛  �لت�سبث  �إىل  ت�سعى  حركة  وهي 
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خا�سة من �ل�سعب على ح�ساب �ل�سالح �لعام. )وقد ��ستورد �ملنافقون 
هذ� �مل�سطلح من �لغرب وحاولو� �إل�ساقه باأهل �الإ�سالم! �لد�عن �إىل 

حتكيم �لكتاب و�ل�سنة(.

- �صوفينية: 

�لقومي  �لتع�سب  �إىل  يرمز  فرن�سي  �أ�سل  من  �سيا�سي  م�سطلح 
�ملتطرف، وتطور معنى �مل�سطلح للداللة على �لتع�سب �لقومي �الأعمى 
�لفا�سية  �الأف��ك��ار  لو�سم  �مل�سطلح  ��ستخدم  كما  لالأجانب،  و�ل��ع��د�ء 
نيقوال  ��سمه  �إىل جندي فرن�سي  �مل�سطلح  وُين�سب  �أوروب��ا،  و�لنازية يف 
�سوفان حارب حتت قيادة نابليون وكان ُي�سرب به �ملثل لتع�سبه لوطنه. 

- فا�صية: 

على  �لفرد  على متجيد  يقوم  و�أيديولوجي عن�سري  فكري  نظام 
ح�ساب ��سطهاد جماعي لل�سعوب، و�لفا�سية تتمثل ب�سيطرة فئة دكتاتورية 
�سعيفة على مقدر�ت �الأمة ككل، طريقها يف ذلك �لعنف و�سفك �لدماء 
و�حلقد على حركة �ل�سعب وحريته، و�لطر�ز �الأوروبي يتمثل بنظام هتلر 
وفر�نكو ومو�سيليني، وهناك ع�سر�ت �لتنظيمات �لفا�سية �لتي ما تز�ل 
موجودة حتى �الآن، وهي حاليًا جتد �سد�ها عند ع�سابات متعددة يف 
ويعني  �الإيطايل  فا�سيو  لفظ  من  �لفا�سية  ��سم  و��ستق  �لثالث،  �لعامل 
حزمة من �لق�سبان ��ستخدمت رمزً� رومانيًا يعني �لوحدة و�لقوة، كما 
�أنها تعني �جلماعة �لتي �نف�سلت عن �حلزب �ال�سر�كي �الإيطايل بعد 
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كمذهب  بالفا�سية  نادى  من  �أول  يعد  �لذي  مو�سيليني  بزعامة  �حلرب 
�سيا�سي. 

- فيدرالية: 

نظام �سيا�سي يقوم على بناء عالقات تعاون حمل عالقات تبعية 
�أن يكون هذ� �الحتاد مبنًيا  بن عدة دول يربطها �حتاد مركزي؛ على 
�الحتادية،  �لدولة  لكل  مركزية  حكومة  بوجود  �الع��ر�ف  �أ�سا�ض  على 
وحكومات ذ�تية للواليات �أو �ملقاطعات �لتي تنق�سم �إليها �لدولة، ويكون 

توزيع �ل�سلطات مق�سمًا بن �حلكومات �الإقليمية و�حلكومة �ملركزية. 

- ليربالية )حتررية(: 

مذهب ر�أ�سمايل �قرن ظهوره بالثورة �ل�سناعية وظهور �لطبقة 
�سر�ع  �للير�لية  ومتثل  �الأوروبية،  �ملجتمعات  يف  �لو�سطى  �لرجو�زية 
�سد  �ل�سناعية  �لثورة  مع  ظهرت  �لتي  و�لتجارية  �ل�سناعية  �لطبقة 
�ال�ستبد�دية  �مللكية  بن  جتمع  كانت  �لتي  �الإقطاعية  �لتقليدية  �لقوى 

و�لكني�سة. 
�لتمثيل  حق  فيها  يتم  برملانية  حكومة  �إن�ساء  �للير�لية  وتعني 
�ل�سيا�سي جلميع �ملو�طنن، وحرية �لكلمة و�لعبادة، و�إلغاء �المتياز�ت 
�سئون  يف  �لدولة  تدخل  وع��دم  �خلارجية،  �لتجارة  وحرية  �لطبقية، 
�حلرية  من  �الأدن���ى  �حل��د  يوؤمن  �لتدخل  ه��ذ�  ك��ان  �إذ�  �إال  �القت�ساد 

�القت�سادية جلميع �ملو�طنن. 



اللؤلؤة المنضودة في الفقرات المكنونة1056

�لتي  �جلاهلية  �لفكرة  بهذه  لدينا  �لغرب  مقلدو  �فُتنت  )وق��د 
ُتعار�ض �أحكام �الإ�سالم يف كثر مما نادت به؛ وعلى ر�أ�سه: حرية �لكفر 
و�ل�سالل و�جلهر به؛ و�مل�ساو�ة بن ما فرق �هلل بينه.. �إلخ �النحر�فات 

�لتي لي�ض هنا جمال ذكرها(.

- ي�صار - ميني: 

يجل�ض  كان  �لريطاين، حيث  �لرملان  ��ستخدما يف  ��سطالحان 
�ملوؤيدون لل�سلطة يف �ليمن، و�ملعار�سون يف �لي�سار؛ فاأ�سبح ُيطلق على 
لتطور  نظرً�  �ال�سطالحان  وتطور  �لي�سار،  لقب  لل�سلطة  �ملعار�سن 
�الأو�ساع �ل�سيا�سية يف دول �لعامل؛ حيث �أ�سبح ُيطلق �ليمن على �لد�عن 
للمحافظة على �الأو�ساع �لقائمة، وم�سطلح �لي�سار على �ملطالبن بعمل 
تغير�ت جذرية، ومن ثم تطور مفهوم �مل�سطلحن �إىل �أن �ساع ��ستخد�م 
على  للداللة  و�ليمن  �لثورية،  �الجتاهات  على  للداللة  �لي�سار  م�سطلح 

�الجتاهات �ملحافظة، و�الجتاهات �لتي لها �سبغة دينية.
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مع الأنبياء والُر�ُضل

اأعظم اخللق هم الأنبياء والُر�ُشل - عليهم ال�شام - ، و�شريتهم اأعظم 
�شرية، ومنهجهم اأعظم منهج.

الأن��ب��ي��اء - عليهم  ال��ف��ق��رة لعر�ض �شري بع�ض م��ن  ك��ان��ت ه��ذه   ل���ذا.. 
ال�شام - ، ودعوة اإىل القتداء بهم، ورغبًة يف التذكري بهم.
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هارون - عليه ال�ضالم -

هو هارون بن عمر�ن بن ي�سهر بن قاهث بن يعقوب بن �إ�سحاق 
لفرعون  دعوته  يف  ملو�سى  معينا  ر���س��واًل  �هلل  بعثه  وق��د  �إب��ر�ه��ي��م،  بن 
وقومه، وهو �سقيق مو�سى ولد قبله بثالث �سنو�ت، وحن ذهب مو�سى 
مليقات ربه عند جبل �لطور � ووعدهم باأنه �سوف ياأتيهم بالتور�ه لتكون 
د�ستورً� و�سريعة لهم � ��ستخلف �أخاه هارون على بني �إ�سر�ئيل و�لقيام 
�أحد  �أمرهم حتى ال يفتنهم  و�إ�سالح �سئونهم و�ليقظة يف  ب�ساحلهم 
عن دينهم، وكانت مدة غياب مو�سى �أربعن ليلة، ويف يف �أثناء هذه �ملدة 
كانت �ملحنة �لعظيمة لبني �إ�سر�ئيل حن عبدو� �لعجل �لذي �سنعه لهم 
رجل يدعى "�ل�سامري" من �لذهب و�حللي و�ألقى عليه قب�سة من تر�ب 
كان قد �أخذها من �آثار فر�ض �سيدنا جريل حن نزل مع �ملالئكة الإغر�ق 
فرعون وقومه، و�أ�سبح لهذ� �لعجل �سوت ي�سبه �سوت �لبقر عند دخول 
�إن هذ�  �إ�سر�ئيل  لبني  �خلبيث  وقال هذ�  �أج��وف.  كان  الأنه  فيه  �لريح 
عنه، وحذرهم هارون من  ليبحث  مو�سى  �لذي ذهب  �لرب  هو  �لعجل 
ذلك �الفر�ء ولكنهم مل يلتفتو� �إىل كالمه وعبدو� ذلك �لعجل من دون 
�هلل. وملا رجع مو�سى ووجد قومه يف تلك �لفتنة حزن حزنًا �سديدً� وقال 
الأخيه: ما �لذي منعك عن وعظهم عندما ر�أيتهم على ذلك؟ فق�ض عليه 
ما حدث وتكذيبهم له وعدم �لتفاتهم �إىل كالمه ورف�سهم �ن�سياعهم 
الأمره، و�لتم�ض مو�سى �لعذر الأخيه وعذب �هلل ذلك "�ل�سامري" بالطرد 
وعدم �قر�ب �لنا�ض منه ملر�ض خبيث قد �بتاله �هلل به جز�ء له على 
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ما قدم من فتنة لقومه، و�أحرق مو�سى هذ� �لعجل وقذفه يف �لبحر وقال 
لقومه �إن هذ� لي�ض �إلهًا، �إن �إلهكم �هلل �لذي ال �إله غره رب �ل�سماو�ت 
و�الأر�ض خالق كل �سيء �لذي و�سع كل �سيء علمًا. وعا�ض هارون )122( 
عامًا، ثم توفاه �هلل قبل �أخيه مو�سى باأحد ع�سر �سهرً�، رحمة �هلل عليهم 

�أجمعن.

�ضليمان - عليه ال�ضالم -

هو �سليمان بن د�ود بن �إي�سا بن عويد، من �أبناء يهوذ� بن يعقوب 
بامللك.  ل�سليمان  و�أو�سى د�ود  �ل�سالم،  �إبر�هيم عليهم  �إ�سحاق بن  بن 
وملا مات د�ود ورثه �سليمان وكان عمره )12( عامًا و�أعطاه �هلل �حلكمة 
وح�سن �لق�ساء، وقام �سليمان بعمارة بيت �ملقد�ض وقام بعد ذلك ببناء 
مهتمًا  وكان  �سنة،   )13( يف  بناوؤه  ومت  �مللكي(،  )�لق�سر  وهو  �لهيكل 
من  جمموعة  له   وك��ان  بحري،  �أ�سطول  له  وك��ان  و�لعمر�ن  باالإ�سالح 
و�أك��رم �هلل  �لزوجات،  لعدد  �سريعتهم حتديد  يكن يف  �لن�ساء حيث مل 
�سليمان بنعم كثرة منها �إعطاوؤه �مللك مع �لنبوة، وعلمه منطق �لطر 
له  يغو�سون  و�ل�سياطن  �جلن  له  �هلل  و�سخر  �حليو�نات،  لغات  و�سائر 
�ل�سخمة  �ل�سروح  له  ويبنون  و�جلو�هر  �لكنوز  ال�ستخر�ج  �لبحار  يف 
و�لق�سور �لعالية و�الأحو��ض �لكبرة، و�أ�سال �هلل له عينًا من �لنحا�ض 
ي�سنع بها ما �ساء من �لدروع للحروب، وكان جنوده من �جلن و�الإن�ض 
و�لطر، ودعا �إىل عبادة �هلل وحده فاآمنت به "بلقي�ض: ملكة �سباأ ملا ر�أت 
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منه من ذكاء و�إميان وقوة فعرفت خطاأ ما كانت عليه من كفر و�سالل 
هي وقومها من عبادة �ل�سم�ض من دون �هلل تعاىل.

هود - عليه ال�ضالم -

ن�سبه  وينتهي  بن عاد،  بن �خللود  رباح  بن  بن عبد �هلل  هو هود 
�أر���ض  يف  )ع��اد(  م�ساكن  وكانت  �ل�سالم،  عليهم  ن��وح  �ب��ن  �سام  �إىل 
�أقوياء،  �أ�سد�ء  �لعمالقة  �لقبيلة من  �ليمن، وكانت هذه  �الأحقاف جهة 
ويقيمون �حل�سون  �ل�ساخمة  �لق�سور  يبنون  �حلياة  وكانو� مرفن يف 
�ملنيعة، وكان عندهم �لب�ساتن و�لعيون �جلارية، وكانو� �إذ� م�سو� على 
�الأر�ض تهتز من ثقلهم، فاغرو� بقوتهم و��ستكرو� على �هلل ومتادو� يف 
طغيانهم، وكان قوم هود �أ�سحاب �أوثان يعدونها من دون �هلل، و�أ�سماء 
تلك �الأ�سنام هي )�سد�، �سمد�، وهر�(، وكان ر�سولهم "هود" ينذرهم 
ويحذرهم من عذ�ب �هلل فاتهموه بال�سالل وعزمو� على قتله وظلو� على 
�هلل  �أهلكهم  �الأر�ض  يف  ف�سادهم  و��ستد  طغو�  فلما  وعنادهم،  كفرهم 
ثمانية  ملدة  �أبد�نهم  عن  وجوههم  تف�سل  �سديدة  رياحًا  عليهم  ف�سلط 
�ملوؤمنن،  من  معه  ومن  ه��ودً�  �هلل  وجنى  جميعًا  فهلكو�  متتابعة،  �أي��ام 
و�سكن هود بعد هالك قومه يف )ح�سرموت( باليمن ثم توفاه �هلل ودفن 
وعلى  باليمن، فرحمة �هلل عليه  �سرق ح�سرموت  قرب مدينة )ترمي( 

جميع �الأنبياء و�ملر�سلن. 
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�ضالح - عليه ال�ضالم -

هو �سالح بن عبيد بن �سف، وينتهي ن�سبه �إىل �سام بن نوح - عليهما 
�الأوثان من دون  �إىل قبيلة )ثمود( يعدون  �أر�سله �هلل  ، وقد  �ل�سالم - 
"�ساحلًا" ليهديهم �إىل طريق �لفوز و�ل�سعادة،  �إليهم  �هلل فاأر�سل �هلل 
فنهاهم عن عبادة �الأوثان وذكرهم بنعم �هلل عليهم فتكرو� وطغو� يف 
�لبالد وطلبو� منه معجزة تدل على �سدقه فيما يدعوهم �إليه، فقالو� له 
لو �أنك �أخرجت لنا من هذه �ل�سخرة ناقة ع�سر�ء )�أي حامل( نوؤمن بك 
ون�سدقك، فدعا ربه �أن يجيبهم فيما طلبو� فا�ستجاب �هلل له و�نفجرت 
بع�سهم  فاآمن  فده�سو�،  يريدون  كما  ناقة  منها  وخرجت  �ل�سخرة 
و��ستمر �أكرهم على �لعناد و�لكفر وحذرهم �سالح من �لتعر�ض للناقة 
ب�سوء، و�أخرهم باأنها �سوف ت�سرب من بئركم يومًا وت�سربون من �لبئر 
بذبحها  وقام  �لناقة  ذبح  على  و�أقدمو�  له  ي�ستجيبو�  مل  ولكنهم  يومًا، 
�أف�سد �لنا�ض و�أ�سقاهم وهو "قد�ر بن �سالف" وت�سعة ممن معه، وهمو� 
بقتل �سالح بعد ذلك الأنه قد �أنذرهم بالعذ�ب بعد ما فعلو� بالناقة، قال 
و�أر�سل �هلل  �أيام،  �لعذ�ب �سوف يقع عليكم من �هلل بعد ثالثة  �إن  لهم 
على �لذين �أر�دو� قتل �سالح حجارة من �ل�سماء �أهلكتهم، وبعد م�سي 
�أول يوم ��سفرت وجوههم ويف �ليوم �لثاين �حمرت وجوههم ويف �ليوم 
�ل�سم�ض  �لثالث ��سودت وجوههم، وملا �نتهت �الأيام �لثالثة ومع �سروق 
جاءتهم �سيحة من �ل�سماء ورجفة �سديدة من �الأر�ض ففا�ست �أرو�حهم 
وعا�ض �سالح  �ملوؤمنن،  جثثا هامدة، وجنى �هلل �ساحلًا ومن معه من 

www.alukah.net



1063 اللؤلؤة المنضودة في الفقرات المكنونة

مع قومه يعظهم ويذكرهم باهلل �إىل �أن توفاه �هلل ودفن يف نو�حي بلدة 
)�لرملة( بفل�سطن. 

اأيوب - عليه ال�ضالم -

�إبر�هيم  �أيوب بن �أمو�ض بن ز�رع بن �لعي�ض بن �إ�سحاق بن  هو 
عليهم �ل�سالم، وقد �بتاله �هلل �بتالًء �سديدً� يف نف�سه و�أهله وماله، ولكنه 

كان مثااًل للعبودية �حلقة هلل، وقد �أثنى �هلل عليه فقال: زب ٿٿ ٹٹ  
ٹ ٹڤ ڤ ڤ رب )�ض: 44(. 

وقوة  و�أر��ض  وبنن  ثروة كبرة  �الأغنياء �ساحب  �أيوب من  وكان 
و�سحة وكان مع ذلك عبدً� تقيًا �ساكرً� الأنعم �هلل مل تفتنه �لدنيا، ثم 
�بتاله �هلل ب�سلب هذه �لنعم ف�سر وحمد �هلل، وكانت له زوجة �ساحلة 
وكانت  �ل�سالم،  عليه  يو�سف  �سيدنا  �أحفاد  من  وهي  "رحمة"  تدعى 
�ل�سيطان  �إليها  فو�سو�ض  و�ل�سر�ء،  �ل�سر�ء  يف  �ساكرة  معه  �سابرة 
�إىل  فذهبت  �لبالء؟  هذ�  يف  �ست�سرين  متى  �إىل  لها:  وقال  يوم  ذ�ت 
�لبالء؟  هذ�  يف  نظل  �سوف  متى  �إىل  �هلل؟  تدعو  �أال  له:  وقالت  �أي��وب 
�هلل  بر�أين  لئن  و�هلل  لها:  وقال  �سديدً�  ذلك غ�سبًا  عند  �أيوب  فغ�سب 
وملا  تخدمه،  �أن  نف�سه  على  وحرم  �سوط،  مائة  الأ�سربنك  فيه  �أنا  مما 

 ��ستد عليه �ملر�ض و�لوحدة دعا ربه فقال: زب ٿ ٿ ٹٹ ٹ 
ٹ رب )�الأنبياء: 83(، فا�ستجاب �هلل دعاءه وك�سف بالءه و�أوحى 
�لبارد فاأمره  �الأر�ض ففعل فتفجر له منها �ملاء  �أن ي�سرب برجله  �إليه 
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�هلل �أن ي�سرب منه ويغت�سل ففعل ذلك ف�سفاه �هلل وعاد �أف�سل مما كان، 
ثم �أمره �هلل �أن ير بق�سمه فاأوحى �إليه �أن ي�سرب �مر�أته �سربة و�حدة 
بحزمة فيها مائة عود،وقد �سرع �هلل له ذلك رحمة به وبزوجته حل�سن 
خدمتها له و�سرها وحتملها معه يف حالتي �لر�سا و�لبالء، ورزقه �هلل 
�ملال و�لبنن وبعثه �إىل �لروم، وكان مقامه يف دم�سق فدعاهم �إىل عبادة 
تعاىل.  �هلل  توفاه  حتى  عامًا،   )93( �أيوب  وعا�ض  �لقهار،  �لو�حد  �هلل 

رحمة �هلل عليه وعلى جميع �الأنبياء و�ملر�سلن.

ذو الكفل - عليه ال�ضالم -

قال �أهل �لتاريخ: "ذو �لكفل" هو �بن �أيوب عليه �ل�سالم و��سمه 
"ذ� �لكفل" الأنه تكفل ببع�ض  �أيوب، و�سمي  "ب�سر"، وقد بعثه �هلل بعد 
�لطاعات هلل فوفى بها، وكان مقامه يف �ل�سام، و�لقر�آن �لكرمي مل يزد 
على ذكر ��سمه يف عد�د �الأنبياء، ومل يتعر�ض ل�سيء من ر�سالته و�لقوم 

�لذين �أر�سل �إليهم، فرحمة �هلل عليه وعلى جميع �الأنبياء و�ملر�سلن. 

اإليا�س - عليه ال�ضالم -

�إىل  ن�سبه  ينتهي  ه��ارون،  بن  �لعيز�ر  بن  فنحا�ض  بن  �إليا�ض  هو 
غرب  )بعلبك(  �أهل  �إىل  ر�سالته  وكانت   ،  - �ل�سالم  عليه   - �إبر�هيم 
دم�سق، وكان هوؤالء �لقوم لهم �سنم يعدونه من دون �هلل ��سمه "بعال"، 
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فاأنذرهم �إليا�ض وخوفهم من عذ�ب �هلل و�أمرهم بعبادة �هلل وحده وترك 
عبادة �الأ�سنام فرف�سو�، وعذبهم �هلل و�أنزل بهم �لهالك، وجنى �هلل 
�إليا�ض ومن معه من �ملوؤمنن ومكث يف قومه يذكرهم باهلل �إىل �أن توفاه 

�هلل تعاىل. 

الي�ضع - عليه ال�ضالم -

هو �لي�سع بن �أخطوب، وينتهي ن�سبه  �إىل �إبر�هيم عليه �ل�سالم، 
وقيل �إنه �بن عم �إليا�ض عليه �ل�سالم، وهو من �أنبياء بني �إ�سر�ئيل، وقد 
قام بدعوته بعد موت �إليا�ض، و�أخذ يدعو قومه �إىل عبادة �هلل متم�سكًا 
�مللوك  وطغيان  �خلطايا  زمانه  يف  كرت  وقد  و�سريعته،  �إليا�ض  بنهج 
وخوفهم من  فوعظهم  �ملوؤمنن،  و�سردو�  �الأنبياء  قتلو�  �لذي  �جلبابرة 
عذ�ب �هلل فرف�سو� دعوته، ثم توفاه �هلل و�سلط على بني �إ�سر�ئيل من 

ي�سومهم �سوء �لعذ�ب با فعلو� مع ر�سل �هلل. 

زكريا - عليه ال�ضالم -

كانت بعثته قبل ميالد �مل�سيح عي�سى بن مرمي، وقد بعثه �هلل ر�سواًل 
�إىل بني �إ�سر�ئيل فقام يدعوهم �إىل عبادة �هلل ويخوفهم عذ�به يف وقت 
��ستد فيه �لف�سق و�لفجور و�ملنكر�ت وكرت �ملعا�سي ون�سو� �هلل و�لد�ر 
�الآخرة. وقد لقي زكريا من �حلكام و�جلبابرة وبني �إ�سر�ئيل كل عنت 
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وم�سقة وناله من �أذ�هم �لكثر، فلما وهن �لعظم و��ستعل �لر�أ�ض بال�سيب 
طلب من �هلل �أن يعينه باأن يرزقه ولدً� يو��سيه يف �سيخوخته ويخلفه يف 
تبليغ �لر�سالة، وكانت زوجة زكريا - وتدعى �أ�سياع بنت عمر�ن - عاقرً� 
ال تلد، فا�ستجاب �هلل له فاأجنبت له "يحيى"، وعا�ض يف كنف �أبيه يف 
بيئة مليئة بالعفاف و�لتقى. وذكر بع�ض �ملوؤرخن �أن زكريا قتل �سهيدً�، 
فقد فتك به �ليهود وقتلوه ن�سرً� باملن�سار عندما دعاهم �إىل �هلل و�لكف 
عما هم فيه من �لكفر، ولقي ربه �سهيدً� -�سلو�ت �هلل و�سالمه عليه-. 

يحيى - عليه ال�ضالم -

ولد يحيى عليه �ل�سالم قبل مولد �مل�سيح بن مرمي بثالثة �أ�سهر، 
مظاهر  عن  بعيدً�  وعفاف  وطهر  وتقى  �سالح  ن�ساأة  يحيى  ن�ساأ  وق��د 
�لرف و�لنعيم، فكان �سابًا قويًا ح�سورً� )�أي ال ياأتي �لن�ساء مع قدرته 
�هلل،  خ�سية  من  و�لبكاء  و�لت�سرع  �لعبادة  كثر  وك��ان  �جلماع(،  على 
و�أ�سولها  �ل�سريعة  معرفة  على  و�أقبل  �سبي،  وهو  �حلكم  �هلل  �أتاه  وقد 
على  و�ل�سر  �هلل  لعبادة  قومه  ودعا  بارعًا،  عاملًا  �سار  حتى  و�أحكامها 
�مل�ستقيم، وكان يدعو قومه باحلكمة و�ملوعظة �حل�سنة، وكان  �لطريق 
رحيمًا  عليهم  عطوفًا  بو�لديه  ب��ارً�  وكان  و�لزكاة،  بال�سالة  ياأمرهم 
بهما، و�سبب قلته �أنه كان يوجد يف زمانه حاكم ظامل بفل�سطن يدعى 
بارعة  "هروديا" وكانت  �بنة تدعى  �لطاغية  "هرود�ض" وكانت لهذ� 
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�أعلن  بذلك  يحيى  علم  فلما  بها  يتزوج  "هرود�ض" �أن  ف��اأر�د  �جلمال 
كما هو حمرم   - �سريعتهم  عندهم يف  �ل��زو�ج حمرم  هذ�  الأن  رف�سه 
عند �مل�سلمن يف �لقر�آن - فلما علم "هرود�ض" بوقف يحيى من هذ� 
�لزو�ج قتله وف�سل رقبته عن ج�سده و�أعطى رقبته الأبيه زكريا، فرحمة 

�هلل عليه وعلى جميع �الأنبياء و�ملر�سلن. 

لوط - عليه ال�ضالم -

هو �أحد �لر�سل �لكر�م، وقد بعثه �هلل يف زمن �إبر�هيم �خلليل وهو 
�بن �أخيه، وقد �آمن بعمه �إبر�هيم و�هتدى بهديه ثم هاجر من �لعر�ق، 
ثم �أر�سله �هلل �إىل قرية "�سدوم" باالأردن وكان قومها من �أفجر �لنا�ض 
و�أكفرهم باهلل؛ فكانو� يقطعون �لطريق ويدعون �إىل �ملنكر، ومن �أقبح 
جر�ئمهم ومن �أ�سنعها هي �إتيان �لذكور من دون �الإناث، فدعاهم لوط 
عليه �ل�سالم �إىل �هلل ونهاهم عن ذلك وخوفهم من عذ�ب �هلل فهددوه 
بالرجم و�لطرد، وحن �أر�د �هلل �إهالكهم �أر�سل �إليهم �ملالئكة فدخلو� 
على لوط يف �سورة �سبان ح�سان ومل يخروه بحقيقتهم فظن �أنهم �سيوف 
فرحب بهم ولكنه خاف عليهم من هوؤالء �ملجرمن �أن مي�سوهم ب�سوء، 
وعندئذ �أقبل هوؤالء �ملجرمون على لوط يريدون �أن يفعلو� �لفاح�سة مع 
�أن  ودعاهم  بالرفق  وجادلهم  �هلل  �إىل  لوط  فدعاهم  �ل�سيوف،  هوؤالء 
ما  تعلم  �إنك  له  فقالو�  لهم  �أكرم  ذلك  فاإن  �لقرية  �إناث  من  يتزوجو� 
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بحقيقتهم  �ملالئكة  �أخرته  ذلك  وعند  وغمًا  همًا  لوط  ف��ازد�د  نريد، 
و�أنهم لي�سو� ب�سرً� و�إنا هم مالئكة جاءو� الإهالك هذه �لقرية باأمر �هلل 
و�أر�سل  لهم  �لقرية فجعلها مد�فن  بهم  الأنهم كانو� ظاملن، فقلب �هلل 
نار  من  عليهم حجارة  و�أمطر  �الآذ�ن  ت�سم  �ل�سماء  من  �سيحة  عليهم 
ى �هلل لوطًا ومن معه �إال �مر�أته، الأنها مل تكن موؤمنة  وهلكو� جميعًا، وجنَّ

باهلل، فحلَّ بها ما حل بقومها.
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خمرتعون وخمرتعات

الخ��راع عامل مليء بالعلماء الذين �شطروا من خال اخراعاتهم 
عرب الع�شور والقرون ما ي�شمن بقاء ِذكرهم، والثناء عليهم. 

ومل تقف الخراعات اإىل حد معن، ومل تقت�شر يف جمال دون اآخر، 
ومتنوعة  احللقات،  متعددة  �شل�شلة  هي  بل  غ��ريه؛  دون  علم  يف  تختزل  ومل 

الجتاهات، الكل ي�شتطيع امل�شاهمة فيها، وو�شع ب�شمات على حلقاتها.
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فالوقوف والتعرف على املخرع، والتذكري باإجنازاته هو جزء من حق 
ا دافع لكل من ي�شمع عنه اأن يفكر يف اأي جمال  املخرع الذي له علينا، واأي�شً

ي�شتطيع اأن يبدع فيه؛ حتى ي�شل اإىل ما و�شل اإليه هذا املخرع واأكرث.
العالية،  الهمم  باعًثا على  واملهمة  املخت�شرة،  الفقرة  كانت هذه  لذا.. 
اأهداًفا ت�شعى لتحقيقها، وال�شعي  الطالبة لها  واأن يجعل  والإرادة احلازمة، 

للح�شول عليها.
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) اأ (

• �آرثر وين / خمرع �لكلمات �ملتقاطعة / 1913م / �أمريكي. 

�ال�سطرالب. �آلة  مبتكر   / �لفز�ري  • �أبوبكر 

�ال�سطرالب. جهاز  خمرع   / �ل�ساغاين  حممد  بن  • �أحمد 

�مل�سكر�ت. منع  جمعية  موؤ�س�ض   / غلو�ض  • �أحمد 

�جلدري. م�سل  مكت�سف   / جير  • �أدو�رد 

�الإلكروين. �ملجهر  خمرع   / • �أر��سكا 

فرن�سي.   / �لطفيليات  مكت�سف   / • الفار�ن 

�لنيكل و�لكروم تتحمل �حلر�رة  • �ألبر مار�ض / م. �سبيكة من 
/ �أمريكي. 

فرن�سي.   / �لبخارية  �ل�سيارة  خمرع   / بولييه  • �أميديه 

فرن�سي.   / �لغاز�ت  خ�سائ�ض  علم  و��سع   / مي�سلن  • �أندريه 

فرن�سي.   / �جللفانومر  خمرع   / بيكريل  • �أنطو�ن 

�ملوؤ�س�ض �الأول للكيمياء �لفيزيائية / �أملاين.     / • �أو�ستو�لد 

�الأغالبة. دولة  موؤ�س�ض   / �الأغلب  بن  • �إبر�هيم 
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�ل�سغرى. �لدموية  �لدورة  مكت�سف   / �لنفي�ض  • �بن 

�ل�سوئي.  �النعكا�ض  ظاهرة  مكت�سف   / �لهيثم  • �بن 

�ندل�سي.   / �جلرب  جرثومة  مكت�سف   / زهر  • �بن 

�لزهور  �لعطرمن  ��ستخال�ض  طريقة  مبتكر   / �سينا  �ب��ن   •
بالتقطر. 

�ملعوية. �لطفيلية  مكت�سف   / �سينا  • �بن 

�ل�ساعة. رقا�ض  خمرع   / يون�ض  • �بن 

.1848  / �لثابتة  غر  �مللونة  �ل�سور  مبتكر   / بيكريل  • �أدمون 

.1952  / �لهيدروجينية  �لقنبلة  خمرع   / تيللر  • �إدو�ر 

�إجنليزي.   / �لورقي  �لنقد  نظام  خمرع   / باكويل  • �إدو�رد 

• �إ�سحاق �سنجر / خمرع �آلة �خلياطة.

• �إ�سحاق نيوتن / مكت�سف قانون �جلاذبية / 1672 / �إجنليزي. 

�ل�سوء.    وت�ستت  �للون  بن  �لعالقة  مكت�سف   / نيوتن  • �إ�سحاق 

�أمريكيان.   /  1903  / �لطائرة  خمرعا   / ر�يت  • �الأخو�ن 

�الأفالم. ت�سوير  �آلة  خمرعو   / روفر  • �الإخوة 

�لبالون / 1783 / فرن�سين.  • �الإخوة مونتجولفييه / خمرعا 
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�أورنيل / م�سمما �لطائر�ت �ل�سر�عية / 1899. • �الإخوة ويلر 

لل�ساعة. �لدقائق  نظام  مبتكر   / • �لبابليون 

�لعرو�ض. علم  مبتكر   / �لفر�هيدي  �أحمد  بن  • �خلليل 

. م  ق   1000  / �لبو�سلة  �كت�سف  من  �أول   / • �ل�سينيون 

�سويدي.     / �لديناميت  خمرع   / نوبل  • �ألفرد 

• �ألفون�سو دي �سوز� / مكت�سف ريودي جانرو�لر�زيلية/1531/ 
برتغايل. 

�أمريكي.   /  1887  / �لتلفون  بل / خمرع  • �ألك�ساندر جر�هام 

• �ألك�ساندرو فليمنج / مكت�سف �لبن�سلن / 1928 / �إ�سكتلندي. 

�لكهربائية. �ل�ساعة  مكت�سف   / بان  • �ألك�سندر 

و�ملحيطات. �ملناخ  علم  موؤ�س�ض   / هامبولت  • �ألك�سندر 

• �لي�ساندرو فولتا / خمرع �لبطارية �لكهربائية / �إيطايل. 

�أمريكي.    /  1852  / �مل�سعد  مبتكر   / �أوتي�ض  جريفز  • �لي�سا 

�إيطايل.   / �الأمازون  نهر  مكت�سف   / ف�سبوت�سي  • �أمريكو 

نووية. قنبلة  �أول  �سانع   / فرمي  • �أنريكو 

فرن�سي.     / �لكتلة  بقاء  قانون  مكت�سف   / الفو�زييه  • �أنطو�ن 
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 / �الأحمر / 1845  �لفو�سفور  مزن �سرودر / مكت�سف  �أنطون   •
ن�ساوي. 

)�لليتوتيب(. �لطباعة  ماكينة  خمرع   / مرجوتثالر  • �أومتار 

�لهليوكوبر. خمرع   / • �أيجور�سيكور�سكي 

�ملك�سيك. مكت�سف   / كورتيز  • �إيدهمان 

�إيطايل.   / �لكاريكاتر  مبتكر   / كار�ت�سي  • �إينبال 

�إ�سباين.     /  1850  / �جليتار  خمرع   / توري�ض  دي  • �يه 

) ب (   

 . )1(  / �أمريكي   / �لر�ن�سي�ستور  خمرع   / • باردين 

�لبخاري. �لتوربن  خمرع   / • بار�سر 

�لهو�ء. �سغط  مكت�سف   / • با�سكال 

�ل�سالح. �لرجاء  ر�أ�ض  طريق  مكت�سف   / موديان  • برتولو 

   .)2(  / �أمريكي   / �لر�ن�سي�ستور  خمرع   / • برتن 

�الأوك�سيجن. مكت�سف   / • بري�ستلي 

قادة  �أحد   / �الإ�سكندرية  مكتبة  موؤ�س�ض   / �الأول  بطليمو�ض   •
�الإ�سكندر.   
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فرن�سي.   / �لبار��سوت  خمرع   / • بالنكارد 

فرن�سي.   /  1642  / �حلا�سبة  �الآلة  خمرع   / با�سكال  • بليز 

�ل�سو�عق .  مانعة  خمرع   / فر�نكلن  • بنيامن 

فرن�سي.   /  1880  / �ل�سناعية  �حل�سانة  خمرع   / • بودين 

�لبعدين. ذ�ت  �لعد�سات  خمرع   / • بور�ض 

 1851  / لالأنباء  روير  وكالة  موؤ�س�ض   / روير  جوليو�ض  • بول 
/ �أملاين. 

تي .  دي  دي  �ل  مادة  مكت�سف   / مولر  • بول 

�أيرلندي.   / لالأر�ض  �جلوي  �لغالف  مكونات  مكت�سف   / • بويل 

• بيدرو دي مندوز� / مكت�سف بيون�ض �ير�ض / 1536 / �أ�سباين.

 ) ت (   

1935م.  / �لر�د�ر  خمرع   / يوجن  • تايلر 

�إيطايل.  / �حلر�رة  ميز�ن  مبتكر   / • توري�سللي 

 /  1879  / �لكهربائي  �ل�سوء  خم��رع   / �أدي�سون  توما�ض   •
�أمريكي. 

�إجنليزي.     /  1790  / �خلياطة  �آلة  خمرع   / �سانت  • توما�ض 
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 /  1951  / �لبلهار�سيا  جرثومة  مكت�سف   / بلهار�ض  تيودور   •
�أمريكي.

 ) ج (   

 /  1891  / �لثابتة  �مللونة  �ل�سور  مبتكر   / ليبمان  جابرييل   •
فرن�سي. 

فرن�سي.   / �ل�سرعة  معدل  قيا�ض  �آلة  خمرع   / بابنيه  • جاك 
فرن�سي.   / �لر�سا�ض  قلم  خمرع   / كونتيه  • جاك 

 /  1929  / �لكهربية  �حلالقة  ماكينة  م.   / �سيك  جاكوب   •
�أمريكي.   

�إيطايل.   / �لتل�سكوب  خمرع   / • جاليليو 
�إيطايل.     /  1709  / �لعطور  �سانع   / فارينا  باتي�ست  • جان 

�لزئبقي  �حلر�رة  درجة  مقيا�ض  خمرع   / فهرنهايت  • جريل 
)�لرمومر(.   

• ج. بيدلر / خمرع �آلة �لت�سوير �لن�سخي / 1906 / �أمريكي. 
خمرع �لنظارة / 1280 / �إيطايل.   / • �سالفينو�أرماتي 

يف  قمة  �أعلى  باأنها  �إفر�ست  قمة  مكت�سف   / �إفر�ست  جورج   •
�لعامل. 

 /1888  / �لفوتوغر�يف  �لت�سوير  �آلة  م.   / �ي�ستمان  جورج   •
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�أمريكي. 

 /  1954  / �حلمل  منع  حبوب  خمرع   / بيتكو�ض  • جريجوري 
�أمريكي. )2(  

�لقطار�ت. يف  �لنوم  عربات  خمرع   / بوملان  • جورج 

�أ�سكتلندي.   / �ملنفوخة  �الإطار�ت  م.   / د�نلوب  • جورج 

�لبخاري. �ملحرك  مبتكر   / �ستيفن�سون  • جورج 

�أمريكي.     / �ل�سيارة / 1922  ر�ديو  • جورج فرو�ست / خمرع 

�لور�ثة. قانون  مبتكر   / مندل  • جورج 

بريطاين.   / �الأ�سمنت  مكت�سف   / �آ�سن  • جوزيف 

 . 1897  / �الإلكرون  مكت�سف   / طوم�سون  • جوزيف 

فرن�سي.   / �إيفل  برج  م�سمم   / �إيفل  • جو�ستاف 

 . )2( �أمريكي   / �لكوكاكوال  �سر�ب  مبتكر   / برتون  • جون 

�أمريكي.   / �مللون  �لتلفزيون  خمرع   / برد  • جون 

�إجنليزي.     / �الألو�ن  عمى  مكت�سف   / د�لتون  • جون 

�أمريكي.     /  1954 / منع �حلمل  روك / خمرع حبوب  • جون 

.1497  / كند�  مكت�سف   / كابوت  • جون 

�لرطوبة.   لقيا�ض  �لهايجرومر  جهاز  م.   / لي�سلي  • جون 



اللؤلؤة المنضودة في الفقرات المكنونة1078

ووكر / خمرع �أعو�د �لثقاب. • جون 
• جوهان جوتنرغ / مكت�سف ماكينة �لطباعة / 1557 / �أملاين. 

.1010  / �ملو�سيقية  �لنوتة  خمرع   / ديزو  • جيد 
فرن�سي.     / �الأ�سرين  مكت�سف   / هاردت  • جر 

�ل�سكك  خطوط  يف  �لتحويل  �آل��ة  نظام  و��سع   / جي�سوب   •
�حلديدية.   

 /  1891 )�ال�سكاليتور(  �ل��دو�ر  �ل�سلم  م.   / رينو  جي�سي   •
�أمريكي. 

�أمريكي.     /  1891  / �ل�سلة  كرة  خمرع   / ني�سميث  • جي�سي 
�أمريكي.     / �لتوربن  خمرع   / فر�ن�سي�ض  • جيم�ض 

�إجنليزي.   / و�نركتيكا  �أ�سر�ليا  مكت�سف   / كوك  • جيم�ض 
• جيم�ض و�ت / خمرع �لقاطرة �لبخارية / 1784 / �إ�سكتلندي. 

�أملاين.     /  1850  / �لكولونيا  خمرع   / فرينا  �ساري  • جن 

) ح (

• �لدكتور ح�سن كامل �سباح / لقب باأدي�سون �لعرب حيث و�سل 
�لكهربائية  �لهند�سة  جم��االت  يف  و�آالت  �أجهزة  من  �خرعه  ما  عدد 
و�سبعن  و�ستة  مائة  من  �أكر  �إىل  و�لطاقة  �لطر�ن  وهند�سة  و�لتلفزة 
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�خر�ًعا / لبناين.

 ) د (   

�إجنليزي.   / �لر�د�ر  مبتكر   / و�ط  • د�ت�سون 

 / فهرنهيت  �حل��ر�رة  مقيا�ض  خمرع   / فهرنهايت  د�نيال   •
�أملاين. 

�إجنليزي.     / �مليكروفون  خمرع   / هوج�ض  • دفيد 

• دوم بين�سون / مكت�سف طريقة �إخ�ساب �لبي�سة عند �الأ�سماك.

للر�ديو. �ل�سوت  حملل  خمرع   / تورن�ست  • دي 

�أملاين.  /  1892  / �ل�سيارة  حمرك  خمرع   / • ديزل 

 ) ر (   

�ل�سوت. مكر�ت  خمرع   / �أليلوج  • ر�ي�ض 

نيوزلندي.   / جاما  و  بيتا  و  �ألفا  �أ�سعة  مكت�سف   / • رذرفورد 

 / �لعامل  يف  �لك�سفية  �حلركة  موؤ�س�ض   / باول  بادن  روبرت   •
�إجنليزي.   

 .1909  / �ل�سمايل  �لقطب  مكت�سف   / بري  • روبرت 

& iexcl; و�ل�سل  �لكولر�  جرثومة  مكت�سف   / كوخ  • روبرت 
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�لرئوي / �أملاين.   

�ملركب. �ملجهر  خمرع   / هوك  • روبرت 

�لطبية. �لنظار�ت  خمرع   / بيكون  • روجيه 

�لو�سطى / 1501  �أمريكا  با�ستيد��ض / مكت�سف  • رودريجو دي 
/ �أ�سباين. 

�لطو�بع.  مبتكر   / هل  • روالند 

�أملاين.   /  1895  / �إك�ض  �أ�سعة  مكت�سف   / • رونتجن 

�أول قاطرة بخارية / بريطاين.  تريفيتيك / خمرع  • ريت�سارد 

فرن�سي.  / �لطبيب  �سماعة  مبتكر   / ليناك  • رينيه 

 ) ز (   

�أملاين.   /  1900  / �ملنطاد  خمرع   / • زبلن 

 )�س(   

وهو  �جل��وجن  جهاز  �خرعت   / ميمني  عبد�لرحيم  �سامية   •
بن  ما  �لع�سبية  باخلاليا  �لتحكم  على  ي�ساعد  نوعه  من  فريد  جهاز 

فتحها و�إغالقها، وهذ� �جلهاز يعد �لوحيد يف �لعامل / �سعودية.

�الأطفال.  �سلل  م�سل  مكت�سف   / • �سابن 
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يوناين.   / م�ست�سفى  �أول  موؤ�س�ض   / بازيل  • �سانت 

• �سبا�ستيان �أر�رد / مبتكر �لبيانو �حلديث / 1822 / فرن�سي. 

�أمريكي.   /  1907  / �لكهربائية  �ملكن�سة  خمرع   / • �سباجنلر 

�أمريكي.  /  1885  / �لكهربائي  �ملحول  خمرع   / • �ستانلي 

• �ستيفن�سون / خمرع �لقاطرة �حلديدية / 1814 / �إجنليزي. 

�الأ�سعة. خمرع   / • �سو�ن 

 / �لدبابي�ض  ل�سناعة  �آلية  ماكينة  �أول  مبتكر   / هانت  • �سيث 
�أمريكي.

 )�س(   

 .1903  / �لب�سكويت  خمرع   / هيدبرت  • �سارلز 

 .1893  / �ملق�سي  �ملطاط  خمرع   / • �سارلزجودير 

�لعد�د.  خمرع   / • �سالنرجر 

�أمريكي.   /  1958  / �لليزر  �أ�سعة  خمرع   / • �ساوالو 

 . )3( �أمريكي   / �لر�ن�سي�ستور  خمرع   / • �سوكلي 

�أملاين.     / �الأوزون  غاز  مكت�سف   / • �سونبيان 
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 )�س(   

�أمريكي.     /  1836  / �مل�سد�ض  خمرع   / كولت  • �سمويل 

�أمريكي.     /  1832  / �لتلغر�ف  خمرع   / مور�ض  • �سمويل 

 )ط(   

بطريقة  م�سر  �أهر�م  �رتفاع  بقيا�ض  قام  من  �أول   / • طالي�ض 
�لظل / �إغريقي.

  )ع(   

��ستخر�ج  يف  �ل�سق  عملية  و�سف  من  �أول   / فرنا�ض  بن  • علي 
�حل�ساة. 

• على م�سطفى م�سرفة / مكت�سف �سر تفتيت �لذرة / م�سري.

 )ف( 

.1830  / �لدينامو  خمرع   / فار�دي     •

�الإلكروين.  �لتلفزيون  خمرع   / • فارن�سورت 

برتغايل.     / �لهادي  �ملحيط  مكت�سف   / جاما  • فا�سكودي 

بيز�رو / مكت�سف برو / 1532 / �أ�سباين.  • فر�ن�سي�سكو 
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 /  1886  / �لكوكاكوال  �سر�ب  خمرع   / روبرت�سون  فر�نك   •
�أمريكي.

فرن�سي.    /  1858  / �لثالجة  خمرع   / كاريه  • فرديناند 

�لتحليلي. �لنف�ض  علم  و��سع   / • فرويد 

�إجنليزي.   / �الأن�سولن / 1921  بانتينج / مكت�سف  • فريدريك 

�إجنليزي.  / �لفيتامينات  مكت�سف   / هوبكنز  • فريدريك 

د�نركي.     /  1899  / �مل�سجل  خمرع   / بول�سون  • فالدمير 

�أملاين.   /  1890  / �ل�سموم  م�ساد�ت  مكت�سف   / بهرنغ  • فون 

�أمريكي.  /  1775  / �لغو��سة  خمرع   / دريبل  • فون 

�ل�سومايل. جوبا  نهر  مكت�سف   / بوتيجو  • فيتوريو 

�إغريقي.    / �ل�سرب  جدول  مكت�سف   / • فيثاغور�ض 

�لكاوت�سوك )�الأ�ستيكة(/  �ملمحاة  • فرمادي ماجالن/ خمرع 
برتغايل. 

�لتلفاز. خمرع   / ندورث  • فيلونار 

فرن�سي.  /  1849  / �ل�سوء  �سرعة  حدد   / فيزو  • هيبولت 
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 )ك(   

• كارل �أندر�سون / خمرع �الإلكرون �ملوجب / 1937 / �أمريكي.   
�أملاين.   /  1885  / �ل�سيارة  خمرع   / بينز  • كارل 

�لدم. ف�سائل  مكت�سف   / �ستاير  الند  • كارل 
�لهيدروجن. غاز  مكت�سف   / • كافندي�ض 

�ل�سطرجن. لعبة  خمرع   / • كرماناك 
�لدم. نقل  عملية  مكت�سف   / • كريد 

�لربيعي .  �جلذر  عالمة  مبتكر   / رودولف  • كري�ستوف 
كوبا.  مكت�سف   / كوملب�ض  • كري�ستوفر 

• كري�ستوفر الئام �سولز / مبتكر �الآلة �لكاتبة / 1868 / �أمريكي. 
�إيطايل.   /  1710  / �لبيانو  خمرع   / • كري�ستوفوري 

�أمريكي.     /  1905  / �لدم  نقل  عملية  مكت�سف   / • كريل 
فرن�سي.   /  1915  / �لنيون  ملبات  خمرع   / • كلود 

• كنج كامب جيليت / خمرع �سفرة �حلالقة / 1904 / �أمريكي. 
�لوقت. ت�سجيل  �آلة  خمرع   / • كوبر 

�أمريكي.   /  1899  / �جلولف  كرة  خمرع   / ها�سكل  • كوبورن 
�لكذب.  ك�سف  �آلة  خمرع   / • كيلر 
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 )ل(   

• البال�ض / و��سع نظرية حركة �ملجموعة �ل�سم�سية.
�حلر.  قلم  خمرع   / د  د  • ال 

�ملجر.   /  1938  / �جلاف  �حلر  قلم  مطور   / • الزلوبايرو 
 . 1844  / �خلناق  ملر�ض  �مل�سبب  �مليكروب  مكت�سف   / • لوفلر 

�جلاف. �لقلم  خمرع   / • الند 
�لر�سا�سية. �الأحرف  خمرع   / • الن�سنت 

�لطبية.  �ل�سماعة  خمرع   / • النيك 
• لويجي جالفاين / مكت�سف وجود �لتيار �لكهربائي / �إيطايل.   

فرن�سي.   / �لكلب  دو�ء  مكت�سف   / با�ستور  • لوي�ض 
 /1829/ للمكفوفن  للقر�ءة  بريل  طريقة  م.   / بريل  لوي�ض   •

فرن�سي. 

• لوي�ض و�ترمان / خمرع �أول قلم حر عملي /1884 / فرن�سي. 

�لب�سيط. �ملجهر  خمرع   / • ليفنهوك 

 )م(   

�سعودي.   / بحرية  غو��سة  �أعمق   / دية  �أبو  جريل  • مهند 
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برتغايل.   / �الأر�ض  كروية  مكت�سف   / • ماجالن 

 / �ملجهري  �لت�سريح  علم  �أ�سا�ض  و��سع   / مالبيجي  • مار�سيللو 
�إيطايل. 

 / ق.م   63  / �ملختزلة  �لكتابة  نظام  خمرع   / ترو  • ماركو�ض 
روماين. 

�إيطايل.   /  1895  / �لر�ديو  خمرع   / • ماركوين 

 /  1898  / �لر�ديوم  مكت�سفا   / كوري  & بير  كوري  • ماري 
فرن�سيان. 

�إيطايل.   / �ملائل  بيز�  برج  م�سمم   / �أجنلو  • مايكل 

�لكهرومغناطي�سي /  • مايكل فار�د�ي / مكت�سف ظاهرة �حلث 
�إجنليزي. 

�ل�سفر. خمرع   / مو�سى  بن  • حممد 

عدة  �أو  عن�سر  من  تتكون  مادة  كل  �أن  مكت�سف   / • منديليف 
عنا�سر/ رو�سي. 

�لتلغر�ف. خمرع   / • مور�ض 

 )ن(   

�الأتاري. لعبة  خمرع   / بو�سنال  • نوالند 
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 /  1795  / �لر�سا�ض  �أق��الم  مطور   / كونتي  ج��اك  نيقوال   •
فرن�سي. 

فرن�سي.  /  1769  / �لبخارية  �لعربة  مبتكر   / كونبوت  • نيقوال 

 )هـ(   

 . 1913  / لل�سد�أ  قابل  غر  �حلديد  خمرع   / بربريل  • هاري 

�أمريكي.     /  1858  / �لغ�سالة  خمرع   / �سميث  • هاملتون 

هولندي.     /  1608  / تل�سكوب  �أول  خمرع   / لير�سي  • هانز 

�إجنليزي.     /  1831  / �أوتوبي�ض  �أول  خمرع   / • هانكوك 

�الأ�سفل  ر�سا�ض بمحاة يف  قلم  �أول  مبتكر   / ليبمان  • هاميان 
/ �أمريكي.   

 .1890  / �ل�سيار�ت  �سناعة  مطور   / فورد  • هاينز 

�ل�سوتية.  �ملوجات  مكت�سف   / • هرتز 

�أ�سباين.   /  1519  / �ملك�سيك  مكت�سف   / كورتي�ض  • هرناندو 

�أمريكي.   / �لكهربائية  �ملكو�ة  خمرع   / �سيلي  • ه�. 
فرن�سي.   / بيتا  �أ�سعة  مكونات  مكت�سف   / بيكريل  • هري 

• هري دونان / موؤ�س�ض جمعية �ل�سليب �الأحمر / �سوي�سري.   
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�لهيليوم.  مكت�سف   / كافينو�ض  • هري 
�إجنليزي.   /  1714  / �لكاتبة  �الآلة  خمرع   / مل  • هري 

�أملاين.     /  1892  / �لنارية  �لدر�جة  خمرع   / هيلد  • هري 
�جلر�حية. �لعمليات  يف  �لبنج  مكت�سف   / ولز  • هور��ض 

�أمريكي.     / �لغو��سة  خمرع   / • هوالند 
�أمريكي.   /  1900  / )�لر�كتور(  �جلر�ر  مبتكر   / • هولت 

�أملاين.   /  1669  / �لفو�سفور  مادة  مكت�سف   / بر�ند  • هينج 

 )و(   

 /  1879  / �لكهربائي  �لقطار  خمرع   / �سيمن�ض  فون  • و�رنر 
�أملاين. 

�ل�سغرة.  �لذرة  جزئيات  مكت�سف   / • و�ط�سون 
 . 1832  / خياطة  ماكينة  �أول  خمرع   / هنت  • ولر 

�لكهرباء .  مكت�سف   / جلرت  • وليم 
 / �لهو�ء  يف  �لنادرة  للغاز�ت  مكت�سف  �أول   / ر�م�ساي  وليم   •

�إجنليزي. 
�لكرى .  �لدموية  �لدورة  مكت�سف   / هاريف  • وليم 

�أمريكي.     / وجري  توم  �سخ�سية  مبتكر   / هانا  • وليم 
�إجنليزي       / �حلمر�ء  حتت  �الأ�سعة  مكت�سف   / هرت�سل  • وليم 
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مكت�سف كوكب �أور�نو�ض.  
�إجنليزي.   / �لكربون  ورق  خمرع   / • ويدغود 

�أمريكي.   /  1882  / �لكهربية  �ملروحة  خمرع   / • ويلر 
 /  1842  / متطور  تل�سكوب  �أول  مبتكر   / بار�سونز  ويليام   •

�إجنليزي. 
�أمريكي.   / للطائر�ت  بوينج  �سركة  م�سمم   / بوينج  • ويليام 

�لطائرة .  كرة  لعبة  مبتكر   / مورجان  • ويليام 
• ويليام هرت�سل / �أول من فكر بالب�سمة / 1859 / �إجنليزي.   

• ويلي�ض كارير / خمرع مكيف �لهو�ء / 1915 /  .

 )ي(   

 /  1852  / �لثقاب  �أعو�د  مطور   / لوند�سروم  �دو�رد  • يوهان 
�سويدي 

 / �لكو�كب  حلركة  �لثالثة  �لقو�نن  مكت�سف   / كيلر  يوهان   •
�أملاين.



اللؤلؤة المنضودة في الفقرات المكنونة1090

www.alukah.net



1091 اللؤلؤة المنضودة في الفقرات المكنونة

منــاٍه لفظيــة

الأل��ف��اظ حتمل  نعم  الأل��ف��اظ،  اإنها  بها..  نبايل  األ�شنتا ول  تخرج من 
معها املعاين والأ�شرار التي قد نحيط بعلمها، وقد ل نحيط وهو الأكرث؛ لذا 
اأحببنا اأن ن�شع بن اأيديكن جميًعا هذا الف�شل املنتقى من اأقوال اأهل التقى، 
يف �شيء من الألفاظ التي قد تخرج من األ�شنتنا اأو قد ن�شمعها من اإخواننا، 

فلنتعلم؛ فلي�ض املرء يولد عاملًا، ولي�ض اأخو علٍم كمن هو جاهل.
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اإىل ه��ذا البحث  اإن الأم��ر هن ول داع��ي  اأح��د الأ�شخا�ض  وق��د يقول 
فقط  لأح���د..  ي�شيء  اأن  يق�شد  ول  �شليمة،  املتكلم  نية  اأن  دام  ما  والتنقيب 

كلمات اعتاد عليها، وتكررت على ل�شانه و�شمعه.
عثيمن  اب��ن  العامة  ف�شيلة  �شئل  التوفيق:  وب��اهلل  ن��ق��ول،  ه��ذا  اإىل 
الألفاظ غري مهم  اأن ت�شحيح  النا�ض من  - يرحمه اهلل - عما يقول بع�ض 
اإجراءها على  الألفاظ  بت�شحيح  اأراد  اإن  بقوله:  فاأجاب  القلب؟  �شامة  مع 
اللغة العربية فهذا �شحيح فاإنه ل يهم - من جهة �شامة العقيدة - اأن تكون 
الألفاظ غري جارية على اللغة العربية ما دام املعنى مفهوًما و�شليًما.. اأما اإذا 
اأراد بت�شحيح الألفاظ ترك الألفاظ التي تدل على الكفر وال�شرك فكامه 
غري �شحيح، بل ت�شحيحها مهم، ول ميكن اأن نقول لاإن�شان اأطلق ل�شانك 
يف قول كل �شيء ما دامت النية �شحيحة، بل نقول الكلمات مقيدة مبا جاءت 

به ال�شريعة الإ�شامية.
ويقول ال�شيخ بكر اأبو زيد - يرحمه اهلل -: ومن العجب: اأن الإن�شان 
وال�شرقة  وال��زن��ا  والظلم  احل���رام  اأك��ل  م��ن  والح���راز  التحفظ  عليه  يهون 
من  التحفظ  عليه  وي�شعب  ذل��ك،  وغري  املحرم  النظر  ومن  اخلمر،  و�شرب 
وهو  والعبادة،  وال��زه��د  بالدين  اإليه  ُي�شار  الرجل  ت��رى  حتى  ل�شانه،  حركة 
يتكلم بالكلمات من �شخط اهلل ل يلقي لها باًل ينزل بالكلمة الواحدة منها 
اأبعد ما بن امل�شرق واملغرب؛ وكم ترى من رجل متورع عن الفواح�ض والظلم، 

ول�شانه يفري يف اأعرا�ض الأحياء والأموات ول يبايل ما يقول.
من  �شحيحه  يف  م�شلم  رواه  فيما  فانظري  ذل��ك  تعريف  اأن  اأردِت  واإذا 
حديث جندب بن عبداهلل قال: قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص : »قال رجل: واهلل ل يغفر 
اهلل لفان، فقال اهلل عز وجل: من ذا الذي يتاأىل عليَّ اأين ل اأغفر لفان؟ 
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اأن  �شاء  ما  اهلل  عبد  قد  ال��ذي  العابد  فهذا  عملك«.  واأحبطت  له  غفرت  قد 
يعبده اأحبطت هذه الكلمة الواحدة عمله كله.

ويف حديث اأبي هريرة نحو ذلك، ثم قال اأبو هريرة: تكلم بكلمة اأوبقت 
دنياه واآخرته. 

ويف ال�شحيحن من حديث اأبي هريرة --ر�شي اهلل عنه-- عن النبي 
ملسو هيلع هللا ىلص قال: »اإن العبد ليتكلم بالكلمة من ر�شوان اهلل ل يلقي لها باًل يرفعه اهلل 
بها درجات، واإن العبد ليتكلم بالكلمة من �شخط اهلل ل يلقي لها باًل يهوي 
بها يف جهنم«. وعند م�شلم: »اإن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبن ما فيها يزل 
بها يف النار اأبعد ما بن امل�شرق واملغرب«. )انتهى كامه - يرحمه اهلل - من 

كتابه معجم املناهي اللفظية(.
وقد األف العديد من العلماء - يرحمهم اهلل - جميًعا يف خطر الألفاظ 

ووجوب احلر�ض واحلذر من كل ما يخرج من الل�شان.
ونحن علينا يف مدار�شنا دور يف توعية وتوجيه الطالبات من خطر هذه 

الألفاظ املنت�شرة يف ما بينهن، من خال املنابر الثقافية.
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األفاظ منهي عنها يف ال�ضرع

�لتعظيم  يف  ت�سويته  دون  من  �الألفاظ  يف  باهلل  خملوق  • ت�سوية 
مثل قول: 

1- ما �ساء �هلل و�سئت 2- لوال �هلل و�أنت 3- د�خل على �هلل وعليك 
4- �هلل يل يف �ل�سماء و�أنت يل يف �الأر�ض 5- مايل �إال �هلل و�أنت 6- هذ� 
من بركات �هلل وبركتك 7- متوكل على �هلل وعليك 8- �أعوذ باهلل وبك 
9- لوال فالن لكان كذ� 10- وهذ� من �هلل وفالن 11- متوكل على فالن.
جميعها �ألفاظ منهي عنها يف �ل�سرع؛ الأن �هلل تعاىل قال: زب ۈ 
ۈ ٴۇ ۋ ۋ  ۅ رب )�لبقرة : 22( ، وقال �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص " قل: 
ما �ساء �هلل وحده«  وهذ� هو �الأكمل ، و�سح عنه ملسو هيلع هللا ىلص �أنه قال " ال تقولو�: 

ما �ساء �هلل و�ساء فالن ، ولكن قولو�: ما �ساء �هلل ثم فالن ".

األفاظ منهي عنها يف ال�ضرع

1- مناد�ة �ملمر�سة �لكافرة ب�)�س�سر(، منهي عنه؛ الأن معناها 
�أخت و�لكافر لي�ض �أخًا للم�سلم.

�أن يقول: )ال قدر  و�الأوىل  2- قول: )ال �سمح �هلل(، منهي عنه؛ 
�أبعد عن توهم ماال يجوز يف حق �هلل  �هلل( بداًل من ال �سمح �هلل الأنه 

تعاىل.
3- قول �لعا�سي عند �الإنكار عليه: )�أنا حر يف ت�سرفاتي(، منهي 
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عنه؛ ونقول له: ل�ست حرً� يف مع�سية �هلل. بل �إنك �إذ� ع�سيت ربك فقد 
خرجت من �لرق �لذي تدعيه يف عبودية �هلل �إىل رق �ل�سيطان و�لهوى.

4- قول: )بذمتي - ب�سريف - بها �لنعمة(، ال يجوز؛ الأنه ق�سم بغر 
�هلل وهذ� �سرك �أ�سغر.

5- يحتج بع�ض �لنا�ض �إذ� نهي عن �أمر خمالف لل�سريعة �أو لالآد�ب 
لقوله تعاىل:  لي�ض بحجة  يفعلون كذ�( وهذ�  بقوله:)�لنا�ض   �الإ�سالمية 
)�الأن��ع��ام:  رب  ۉۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ   زب 
رب  حت  جت  يب   ىب  مب  خب  تعاىل:زب  ولقوله   .)116
)يو�سف: 103 (. و�حلجة فيما قال �هلل تعاىل ور�سوله ملسو هيلع هللا ىلص، �أو كان عليه 

�ل�سلف �ل�سالح.

األفاظ منهي عنها يف ال�ضرع

1- قول: )بذلت ق�سارى جهدي و�لباقي على �هلل(، منهي عنه؛ 
جهدي  بذلت  يقول  ولكن  �أواًل  نف�سه  على  �عتمد  �لفاعل  �أن  يعني  الأنه 

و�أ�ساأل �هلل �ملعونة. 
�لرزق هو  �لهبل على �ملجانن(، منهي عنه؛ الأن  2- قول: )رزق 
وال  وموتًا  نفعًا  وال  رزق��ًا  لغره  وال  لنف�سه  ميلك  �أح��د  ولي�ض  وح��ده  هلل 
ژرب  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  زب  �لعزيز:  كتابه  يف  �هلل  قال  ن�سورً�، 
ال  حلكمة  يق�سمه  وتعاىل  �سبحانه  �هلل  بيد  فالرزق  )�ل��ذ�ري��ات:58(، 

يعلمها �إال هو. 
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�سبحانه  �هلل  الأن  عنه؛  منهي  بيخلى(،  وال  برحم  )ال  ق��ول:   -3
وتعاىل ال يوؤوده �سيء وال ينازعه يف �سلطانه منازع. وقال �هلل جل و عال: 

زب ۈ ۈ ٴۇ ۋۋ ۅ ۅ ۉ ۉې  ې ې ې ى ىائ ائەئ ەئ 
وئوئۇئ رب )فاطر: 2 (.فمن هذ� �ملخلوق �لذي ي�ستطيع �أن مينع 

رحمة �هلل، فهذ� �لقول ال يجوز.
4- قول: )ثور �هلل يف بر�سيمه(، منهي عنه؛  الأنه �سوء �أدب مع �هلل 

تعاىل. قال تعاىل: زب ٺ ٺ ٿ  ٿ ٿ ٿ ٹ  رب .
5- قول: )�أنا عبد �ملاأمور( هذه كلمة خاطئة الأننا كلنا عبيد هلل 
�لو�حد �الأحد �لقهار، فهي توحي �أن قائلها لي�ض عليه �أي ذنب �إذ� �أمره 
رئي�سه بفعل ما يغ�سب �هلل، و�حلقيقة غر ذلك، فكل �إن�سان م�سوؤول عن 
ُ َعنُهما - عن �لنبي  َي �هلَلّ �أفعاله م�سوؤولية كاملة، فعن �بن عمر - َر�سِ
ملسو هيلع هللا ىلص قال: " على �ملرء �مل�سلم �ل�سمع و�لطاعة فيما �أحب وكره، �إال �أن يوؤمر 

بع�سية، فاإذ� �أمر بع�سية فال �سمع وال طاعة " ُمَتَّفٌق َعَليِه. 

األفاظ منهي عنها يف ال�ضرع

1- قول: )يا م�ستعجل عطلك �هلل(، وطبعا �لغلط و��سحا؛ فاهلل 
جل �ساأنه ال يعطل �أحد�. ولكن �لعجلة )�ال�ستعجال( هي خطاأ حلديث 
�أن�ض بن مالك ر�سي �هلل عنه، عن �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »�لتاأين من �هلل و�لعجلة 
من �ل�سيطان«. 2- قول: )�لبقية يف حيا تك(، ما هذه �لبقية؟ ال حول وال 
قوه �إال باهلل هل ميوت �إن�سان قبل �نق�ساء عمره بحيث تكون �لبقية يرثها 
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�أن  قبل  �إن�سان  لن ميوت  بهتان عظيم.  �سبحان �هلل هذ�  �أوليائه،  �أحد 
ي�ستكمل �آخر حلظه يف عمره قال تعاىل: زب ں ں ڻڻ  ڻ ڻ ۀ ۀ 

ہ ہہ ہ  ھ ھ  رب  )�الأعر�ف: 34(.
3- قول: )�أنت ف�سويل( للذي ياأمر باملعروف وينهى عن �ملنكر. 
من  عليه  يخ�سى  �ملنكر  عن  وينهى  باملعروف  ياأمر  للذي  هذ�  قال  من 

�لكفر.
هذه  بذمتي(.  بالعون،  ب�سالتك،  ب�سريف،  )بحياتي،  ق��ول:   -4

�الألفاظ ونحوها من �حللف بغر �هلل تعاىل وهو �سرك �أ�سغر.
وفالن(.  �هلل  على  متوكل  و�أنا  يا فالن،  عليك  )توكلت  قول:   -5
هذ� يف معنى �ل�سرك �ملنهي عنه، بل �إن �ل�سيخ حممد بن �إبر�هيم يرى 
�أنها ال جتوز حتى ولو قال: ثم فالن: الأن �لتوكل كله عباده ، بل �جلائز 

�أن يقول وكلت فالنَا يف كذ�.

األفاظ منهي عنها يف ال�ضرع

1- قول: )لك خال�ض حتياتي ، لك خال�ض �سكري(، منهي عنه؛ 
الأنه ال �أحد يحيا على �الإطالق �إال �هلل، و�أما �إذ� حيا �إن�سان �إن�سانا على 
�سبيل �خل�سو�ض فال باأ�ض به فلو قلت: لك حتياتي، �أو لك حتياتنا، مع 
�لتحية فال باأ�ض؛ لكن �لتحيات على �سبيل �لعموم و�لكمال ال تكون �إال هلل 

عز وجل. 
2- قول: )حر�م عليك تفعل كذ�(. �إن يق�سد قائلها �أن �هلل حرم 
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هذ� �ل�سيء وهو حمرم �سرعَا فال حمذور فيه. و�إن كان يق�سد ما ذكر ، 
وهو غر حمرم �سرعا ، فهو قول على �هلل بال علم فيجب �جتنابه. 

3- قول: )خان �هلل من يخون(. قول منكر يجب �إنكاره، ويخ�سى 
على قائله. 

توجب  كلمه  الأنها  عنه؛  منهي  للجميع.  و�لوطن  هلل،  �لدين   -4
�لردة، ن�ساأل �هلل �ل�سالمة.

�أن  �لو�جب  بل  عنه؛  منهي  عربية(،  �لقد�ض  )�ستبقى  ق��ول:   -5
نقول: �ستبقى �لقد�ض �إ�سالمية. 

األفاظ منهي عنها يف ال�ضرع

1- قول: )�هلل موجود يف كل مكان(. هذ� �لقول يوجب تعدد ذ�ت 
�هلل �أو حلوله ووجوده يف �أماكن جن�سه وقذرة كاحلمامات وغرها، تعاىل 
�هلل وتقد�ض عن ذلك، و�ل�سو�ب �أن يقال: �هلل يف �ل�سماء وفوق �لعر�ض، 

و�هلل معنا يف كل مكان بعلمه، ي�سمع ويرى. 
�الألفاظ  من  هذ�  عبدَ�(.  له  �سرت  حرفَاَ  علمني  )من  قول:   -2
�ملنكرة، وخمالف الإجماع �مل�سلمن وقد �أنكره �سيخ �الإ�سالم �بن تيمية. 

3- قول: )�ساءت حكمة �هلل، �أو �ساءت قدرة �هلل، �أو �ساءت عناية 
�هلل،  حكمة  و�قت�ست  �هلل  �ساء  يقال:  بل  �لقول  ه��ذ�  ي�سح  ال  �هلل(، 

وعنايته �سبحانه. 
4- قول: )يا رحمة �هلل، يا مغفرة �هلل، يا قدرة �هلل، يا عزة �هلل(، 

www.alukah.net



1099 اللؤلؤة المنضودة في الفقرات المكنونة

�إنا ي�سرف ملن  و�لدعاء  �ل�سفة،  باب دعاء  الأن هذ� من  منهي عنه؛ 
�ت�سف بها �سبحانه، لهذ� فال يجوز هذ� �لدعاء. ويجوز �لتو�سل بها يف 

�لدعاء و�حللف بها.
5- قول: )�هلل باخلر(. �سئل �ل�سيخ عبد� هلل �أبا بطن عن هذ� يف 
�لتحية فقال: هذ� �لكالم فا�سد خالف �لتحية �لتي �سرعها �هلل ور�سيها 

وهو �ل�سالم ، فلو قال: �سبحك �هلل باخلر بعد �ل�سالم، فال ينكر.

األفاظ منهي عنها يف ال�ضرع

1- قول: )يعلم �هلل �إين فعلت كذ�، �أو يعلم �هلل �أين ما فعلت كذ�( 
وهو كاذب. 

� �إن كان قائلها يتيقن �أن �الأمر كما قال: فال باأ�ض بها.
�أقبح  فهو من  ه��ذ�:  كاذبا يف كالمه  وك��ان   ، �سك يف ذلك  و�إن   �
�لقبائح الأنه تعر�ض للكذب على �هلل تعاىل وفيه �أمر �أخطر من هذ� وهو: 
�أنه تعر�ض لو�سف �هلل باأنه يعلم �الأمر على خالف ماهو عليه ، وذلك لو 

حتقق كان كفرَ�. 
�أيامك(، منهي عنه؛ الأن دو�م �الأيام حمال  2- قول: )�أد�م �هلل 

ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ   ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  زب  تعاىل:  لقوله  مناف 
ژ رب.

3- قول: )�أطال �هلل بقاءك ، �أو طال عمرك(. قال �ل�سيخ حممد 
بن عثيمن رحمه �هلل تعاىل: ال ينبغي �أن يطلق �لقول بطول �لبقاء. الأن 
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طول �لبقاء قد يكون خرَ�، وقد يكون �سرَ� فاإن �سر �لنا�ض من طال عمره 
و�ساء عمله، وعلى هذ� فلو قال: �أطال �هلل بقاءك على طاعته، ونحوه فال 

باأ�ض بذلك. 
4- قول: )خ�سرت يف �حلج كذ�، وخ�سرت يف �لعمرة كذ�( ، منهي 
�حلقيقي  �لربح  هو  بل  بخ�سارة،  لي�ض  �هلل  بذل يف طاعة  ما  الأن  عنه؛ 
و�إنا �خل�سارة ما �سرف يف مع�سية �أو يف ما ال فائدة فيه. و�أما ما فيه 

فائدة دنيوية �أو دينية فاإنه لي�ض بخ�سارة.
5- قول: )تقبل �هلل منا ومنك( بعد �ل�سالة، بدعة؛ الأنها لي�ض 

لها دليل من �ل�سنة وال �أثر.

األفاظ منهي عنها يف ال�ضرع

1- قول: �أ�ساألك بوجه �هلل، �أو وجه �هلل عليك(، منهي عنه؛ الأن 
�أن ي�ساأل به �الإن�سان �سيئا من �لدنيا، فال يقدمن  �أعظم من  وجه �هلل 
�أحد على مثل هذ� �ل�سوؤ�ل، �أي: ال يقل: وجه �هلل عليك، �أو �أ�ساألك بوجه 

�هلل �أو ما �أ�سبه ذلك. 
�ملعا�سرين  �لكتاب  بع�ض  و�سف  مثل  �الأعلى(.  )�ملثل  ق��ول:   -2
بع�ض �لنا�ض باأن لهم �ملثل �الأعلى، بل �ملثل �الأعلى هلل �سبحانه وتعاىل، 

زب ڃ ڃ ڃ چ چ  چچ ڇ  ڇ   تعاىل جل يف عاله:  قال 
ڇ رب . 

فائدة  ال  �لق�سور  الأن  عنه؛  منهي  وق�سور(،  لب  )�لدين  قول:   -3
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منها و�لدين خر كله �أ�سوله وفروعه وو�جباته و�سننه.
�هلل  الأن  كفر،  �لقول  هذ�  كفارَ�(.  لي�سو�  �لكتاب  )�أهل  قول:   -4

جب  يئ  مئىئ  حئ  جئ  ی  ی   زب  يق��ول:  تعاىل 
حب  رب.

�ليوبيل  الأن  عنه؛  منهي  �لذهبي(،  �أو  �لف�سي  )�ليوبيل  قول:   -5
كلمة يهودية معناها �خلال�ض و�لتحرير و�الحتفال به حمرم.

األفاظ منهي عنها يف ال�ضرع

1- ت�سمية �الأحكام �ل�سرعية )عاد�ت وتقاليد(، منهي عنه؛ الأنها 
�لتغير  تقبل  �أ�سالفنا  عن  ورثناها  وتقاليد  ع��اد�ت  �الإ�سالم  �أن  توهم 

و�لتبديل.
2- قول �الإن�سان ل�سيفه: )وجه �هلل �إال �أن تاأكل(، منهي عنه؛ الأنه 
ال يجوز الأحد �أن ي�ست�سفع باهلل عز وجل �إىل �أحد من �خللق، فاإن �هلل 
�أعلى  �أن ي�ست�سفع �إىل خلقه وذلك الأن مرتبة �مل�سفوع  �أعظم و�أجل من 
من مرتبة �ل�سافع و�مل�سفوع له، فكيف ي�سح �أن يجعل �هلل تعاىل يف عاله 

�سافعَا عند �أحد.
3- قول: )مل ت�سمح يل �لظروف �أو مل ي�سمح يل �لوقت(. �إن كان 
�لق�سد �أنه مل يح�سل وقت يتمكن فيه من �ملق�سود فال باأ�ض، و�إن كان 

�لق�سد �أن للوقت تاأثرَ� فال يجوز.
و�إنا  �ل�سيطان،  بلعن  يوؤمر  مل  �الإن�سان  �ل�سيطان(.  )لعن   -4
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�أمر باال�ستعاذة منه كما قال �هلل تع��اىل: زب ہ ھ ھ ھھ  
ے ےۓ ۓڭڭ ڭ ڭ رب )ف�سلت: 36(.

5- قول: )�هلل ور�سوله �أعلم(. ال يجوز �إطالقها بعد وفاته ملسو هيلع هللا ىلص �إال 
ما كان من �الأحكام �ل�سرعية.

اأخطئ مع النا�س ول ت�ضب وحدك

ومثله عند �أهل �للغة: خطاأ م�سهور خر من �سو�ب مهجور. 
كنت  و�إن  �حل��ق  مع  فكن  يتبع،  �أن  �أح��ق  فاحلق  خطاأ،  وكالهما 
على  كان  بن  �لعرة  و�إن��ا  �ل�سالكن،  بكرة  �لعرة  فلي�ست  وح��دك، 

�ل�سر�ط �مل�ستقيم. 

ا�ضتجرت بر�ضول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص

�ال�ستجارة بالر�سول ملسو هيلع هللا ىلص ��ستجارة بخلوق، وهي على ثالثة �أنو�ع: 
1- ��ستجارة به يف حياته فيما يقدر عليه من �أمور �لدنيا، فهذ� 

جائز. 
2- ��ستجارة به يف حياته فيما ال يقدر عليه، وهو من خ�سائ�ض 

�هلل - �سبحانه - فهذ� �سرك �أكر يحرم عمله، �أو �إقر�ره. 
3- ��ستجارة به بعد وفاته ملسو هيلع هللا ىلص فهذ� �سرك �أكر خمرج عن �مللة، 

يحرم على �مل�سلم عمله، �أو �إقر�ره. 
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اهلل ما ي�ضرب بع�ضى

هذه من �الألفاظ �لد�رجة على �أل�سنة بع�ض �لعامة، عند �ملغالبة 
زب ڳ  ق�سط  �سبحانه - حكم   - �أن �هلل  �مل��ر�د:  �أن  ويظهر  و�مل�ساهدة، 
ڳ  ڳ ڱ رب )�لكهف: 49(، لكن يف �لتعبر بها �سوء �أدب، وجفاء، 

فتجتنب، وينهى عنها من يتلفظ بها. 

اهلل ين�ضد عن حالك

�إذ� قال و�حد لالآخر: كيف حالك،  �أعر�ب �جلزيرة،  لدى بع�ض 
قال �الآخر: �هلل ين�سد عن حالك. 

وهذه �لكلمة �إغر�ق يف �جلهل، وغاية يف �لقبح، وال يظهر لها حممل 
ح�سن، ولو فر�ض لوجب �جتنابها؛ الأن علم �هلل - �سبحانه - حميط بكل 

�سيء، ال تخفى عليه خافية، فعلى من �سمعها �إنكارها و�هلل �أعلم. 

اللهم ل حتوجنا لأحد من خلقك

يروى عن علي - ر�سي �هلل تعاىل عنه - �أنه قال: �للهم ال حتوجني 
هو  �إال  �أح��د  لي�ض  فاإنه  تقل هكذ�،  »ال  ملسو هيلع هللا ىلص:  فقال  �أح��د من خلقك،  �إىل 
حمتاج �إىل �لنا�ض، ولكن قل: �للهم ال حتوجني �إىل �سر�ر خلقك، �لذين 

�إذ� �أعطو� منو�، و�إن منعو� عابو�«. 
ال �أ�سل له، فيه �بن فر�سخ، يتهم بالو�سع. 
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وقال �لعجلوين: )قال �بن حجر �ملكي، نقاًل عن �حلافظ �ل�سيوطي: 
�إنه مو�سوع، بل قد يقال: �إن �لدعاء به ممنوع، �سمع �أحمد رجاًل يقول: 
�للهم ال حتوجني �إىل �أحد من خلقك، فقال: هذ� رجل متنى �ملوت. ثم 

ذكر �أثر على �ملذكور( � ه�. و�هلل �أعلم. 

اأهل الكتاب لي�ضوا كفارًا

�هلل  قال  �الإ���س��الم:  عن  مرتد  ومعتقده  �سريح،  كفر  �لقول  هذ� 
رب  حب   جب  يئ  مئىئ  حئ  جئ  ی  ی   زب  تعاىل: 

)�آل عمر�ن: 70(.
ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   چ  زب   :- �سبحانه   - وق��ال 
ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ   ڎ  ڎ  ڌ  ڌ 
کگ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ  ڱ رب )�لتوبة: 

 .)29
و�الآيات و�الأحاديث يف هذ� �ملعنى كثرة. و�حلكم بكفر من مل يوؤمن 
بر�سالة حممد ملسو هيلع هللا ىلص من �أهل �لكتاب، من �الأحكام �لقطعية يف �الإ�سالم، 

فمن مل يكفرهم فهو كافر؛ الأنه مكذب لن�سو�ض �لوحين �ل�سريفن. 

التطرف الديني

ع�سر  �خلام�ض  �لقرن  مطلع  يف  �ال�سطالح  بهذ�  �ملحدثون  لهج 
�لهجري يف وقت ح�سل فيه رجوع عامة �سباب �مل�سلمن �إىل �هلل تعاىل 
ينبز من  قبُل  فكان  �إليه،  و�لدعوة  و�آد�به  �الإ�سالم،  باأحكام  و�لتز�مهم 
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هذ� �سبيله بالرجعية، و�لتع�سب، و�جلمود، ونحوها.
يقرون  �الإ�سالم  كان علماء  وقد  و�جلايف،  �لغايل،  بن  ودين �هلل 
�لنهي عن �لغلو يف �لدين، وين�سرون �لن�سو�ض بذلك، يف �لوقت �لذي 
يحثون فيه على �لتوبة و�لرجوع �إىل �هلل تعاىل، فقلبت �لقو�ض ركوة يف 
هذه �الأزمان، ف�سار �لتائب �ملنيب �إىل ربه ينبز باأنه متطرف؛ للتنفر 

منه، و�سل حركة �لدعوة �إىل �هلل تعاىل. 
ومن �لغريب �أنه مع �سوء ما يرمي �إليه فهو و�فد من - يهود قبحهم 

�هلل - فتلقفه �مل�سلمون فيا ليتهم يرف�سونه.
�مل�سهور:  "�لغلو" كما يف �حلديث  �لعلم هو  �أهل  لدى  و�مل�سطلح 

و�لغلو" �حلديث.  "�إياكم 
قال �لذهبي: )قلت: غالة �ملعتزلة، وغالة �ل�سيعة، وغالة �حلنابلة، 
وغالة �الأ�ساعرة، وغالة �ملرجئة، وغالة �جلهمية، وغالة �لكر�مية، قد 

ماجت بهم �الأهو�ء( �نتهى. 

روح الدين الإ�ضالمي

"عامية  من  مهولة  زحمة  يف  يعي�سون  �لزمان  هذ�  يف  �لعلم  �أهل 
د�ئرة  يف  �لوقوع  ومن  �مل�سطلحات"،  "توليد  ومن  �ملعا�سرة"  �لثقافة 
�للفظ،  هذ�  هذه:  ومن  ي�سعرون،  ال  حيث  �ملت�سوفة" من  "��سطالح 
ونحوه، مثل: روح �ل�سريعة، روح �الإ�سالم، ومعلوم �أن لفظ "�لروحانية"، 
وهذه �لبالد فيها روحانية، وهذه �ملجال�سة فيها روحانية، وهكذ�، كلها 
و�إن  �مل�سلمن جتنبها،  فعلى  بها،  لل�سريعة  عهد  ال  �سوفية  م�سطلحات 
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على  ت�ستمل  �أو  خو�ء،  يجدها  لها،  �لب�سر  تاأمل  فعند  بريق،  لها  كان 
منابذة لل�سريعة بوجه ما. و�هلل �مل�ستعان. 

ال�ضحوة الإ�ضالمية

وال  ح��ادث،  ��سطالح  فهو  حكمًا،  عليه  �هلل  يعلق  مل  و�سف  هذ� 
نعرفه يف ل�سان �ل�سلف جاريًا، وجرى ��ستعماله يف فو�حت �لقرن �خلام�ض 
ثم  "�لكني�سة".  �إىل  كالن�سارى  �لكفار  �أعقاب عودة  �لهجري يف  ع�سر 
تدرج �إىل �مل�سلمن، وال ي�سوغ للم�سلمن ��ستجر�ر لبا�ض �أجنبي عنهم يف 
�لدين، وال �إيجاد �سعار لهم ياأذن �هلل به وال ر�سوله؛ �إذ �الألقاب �ل�سرعية 
م�سلم،  فاملنت�سب:  �لتقوى،  �الإح�سان،  �الإمي���ان،  �الإ���س��الم،  توقيفية: 
موؤمن، حم�سن، تقي .. فليت �سعري ما هي �لن�سبة �إىل هذ� �مل�ستحدث 
�الإ�سالم  �أن  يعني  �إنه  ثم  ماذ�؟؟  �أم  �ساح،  �الإ�سالمية":  "�ل�سحوة 
كانت يف  �لن�سر�نية  كالديانة  �مل�سجد -  كان يف غفوة، وحال عزل يف 
بخ�سو�ض  ففي هذ�  و�النت�سار،  �لتمدد  �أخذ يف  ثم   - �لكني�سة فح�سب 
�الإ�سالم �إغفال للو�قع، ومغالطة للحقيقة، و�إيجاد جو كبر للتخوف من 
�ملتدينن و�لرعب منهم حتى تتم مقاومتهم، ويف م�سطلحات �ل�سوفية 
كما يف ر�سالة �بن عربي "م�سطلحات �ل�سوفية": �ل�سحوة: رجوع �إىل 

�الإح�سا�ض بعد �لغيبة بو�رد قوى. 

www.alukah.net



1107 اللؤلؤة المنضودة في الفقرات المكنونة

جديد هل تعلمني؟

نفو�ض  اإىل  واملحببة  واملمتعة،  ال�شيقة  ال��ف��ق��رات  م��ن  تعلمن؟..  ه��ل 
ال�شامعات، �شواًء معلمات اأو طالبات.

اأو  ثقافية،  اأو  دينية،  �شواًء  خمتلفة  معلومات  جمع  على  تعتمد  وهي 
اجتماعية، اأو علمية، اأو ريا�شية، اأو غريها من حقول العلم املختلفة، ومن ثم 

�شياغتها بالقالب ال�شيق هل تعلمن؟
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واملمتعة،  وال�شيقة،  املختلفة  املعلومات  م��ن  الكثري  هنا  جمعت  وق��د 
باأن ل يكرثن  اأخواتي املعلمات والطالبات؛  اأذّكر  باأن  اأن�شى  واملفيدة؛ لكن ل 
ع  من هذه الفقرة )هل تعلمن؟(؛ حتى ل متل الطالبات من �شماعها؛ بل ُينوَّ

بغريها من الفقرات، ويخ�ش�ض لها يوم اأو يومان من الأ�شبوع.. ل تزيد. 
ومن خال ماحظتي لهذه الفقرة يف اأثناء ا�شتماعي لطاب املدار�ض 
يف يف اأثناء اإلقائها، لحظت ال�شرعة ال�شديدة من الطاب يف اأثناء اإلقائها، 
للم�شتمع  يت�شنى  حتى  الإل��ق��اء؛  يف  ب��طء  اإىل  حتتاج  بالعك�ض  الفقرة  وه��ذه 
من  املن�شود  الهدف  اإىل  و�شولنا  وبالتايل  الفقرة،  ه��ذه  نقاط  مع  الركيز 

ورائها.

www.alukah.net



1109 اللؤلؤة المنضودة في الفقرات المكنونة

• هل تعلمني اأن:  
رجال  يح�سره  �الأمريكية  �أورالن��دو  كل عام بدينة  يعقد  موؤمترً� 
 ، معلوماتهم   وحتديث  �إث��ر�ء  بغر�ض  �لعامل  �أنحاء  جميع  يف  �الإد�رة 
ويبلغ عدد �مل�ساركن �ستة �آالف م�سارك ي�ستمعون الأكر من ثالثة �آالف 

حما�سرة يف �أثناء مدة �نعقاد �ملوؤمتر!! 

اأن:   تعلمني  •  هل 
عام  �سيكاغو  يف  عقد  �ل��ط��ر�ن  ح��رك��ة  لتنظيم  �ج��ت��م��اع  �أول 

)1324ه�( �إثر �نتهاء �حلرب �لعاملية �لثانية. 

اأن:   تعلمني  • هل 
لت�سير  ت�سامنت  �أوربية  دولة  ع�سرة  ثالث  من  �سياحية  وكاالت   
رحلة  �أول  �ل�سن  �سرت  وق��د  �خل��ارج��ي.  للف�ساء  �سياحية  رح��الت 
�سياحية للف�ساء �خلارجي )1411ه�( وكذلك عملت وكالة مارتن ماريت 
�الأمريكية �لتي تقوم ب�سناعة �ملحركات �لنفاثة للطائر�ت �حلربية وعلى 
�لرغم من �أن �أ�سر�ليا مل ت�سارك بعد يف علوم �لف�ساء م�ساركة تذكر 
�إال �أنها خ�س�ست قاعدة كاملة لتكون نقطة �نطالق للرحالت �ل�سياحية 

�ملتجهة �إىل �لف�ساء.. 

اأن:  تعلمني  • هل 

 �أطباء �لعيون )يف �أمريكا( �أثبتو� �أن ترك �لعد�سات �لال�سقة على 
�لعيون ملدة طويلة يت�سبب يف �إ�سابة �لعن بتقريح  �لقرنية. 
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اأن:   تعلمني  • هل 
 تقريرً� للبنك �لدويل ديون �لعامل لعام )1413- 1414ه�( �أ�سار 
مائة  بلغت  �لعربية  �ل��دول  على  �سد�دها  �لو�جب  �لديون  قيمة  �أن  �إىل 
�أن  كما  )1942ه���(  عام  بنهاية  �أمريكًيا  دوالر�  بليون  وثمانن  وت�سعة 

عائد�ت تلك �لديون �رتفعت �إىل �أكر من ثمانية ع�سر بليون دوالر.

 • هل تعلمني اأن:  
�الأمية يف �لعامل ت�ساوي )40٪( من �إجمايل عدد �ل�سكان. ويتوقع 
�ملخت�سمون �أن هذه �لن�سبة �سوف تقل عام )2000م( �إىل )15٪( فقط. 

�ل�سمنة.  ي�سببان  و�لتوتر  �لقلق  �أن:   تعلمن  • هل 
تقنيات  و�سع  جاهدين  يحاولون  �جليولوجين  �أن  تعلمن  • هل 
�ليابان  من  كل  فهبت  �الأر�سية،  �لهز�ت  بحدوث  �لتنبوؤ  بهدف  علمية 
�ل��زالزل  لدر��سة  علمية  �سبكات  لو�سع  �ملتحدة  و�ل��والي��ات  ورو�سيا 
�ل�سبكات  ه��ذه  وتت�سمن  �ل�سخرية،  �لطبقات  يف  �لتغر�ت  ومعرفة 
مر�سمًا وميز�نا للثقل �لنوعي يعمل على ت�سجيل حتوالت �جلاذبية، كما 
يهتم �لعلماء بتحديد كمية غاز �لد�رون �لناجت عن ��سمحالل �لر�ديوم 
يف �ل�سخور �ملغمورة باملياه. و��ستنتج خر�ء �لزالزل يف �ل�سن ورو�سيا 
�أن زيادة �سغط �ل�سخور توؤدي �إىل زيادة غاز �لر�دون وهو غاز خطر 

ي�سبب �ل�سرطان. 
ورغم جناح �لعلماء يف �لك�سف عن م�سببات �لزالزل �إال �أن جوف 

�لق�سرة �الأر�سية ال يز�ل عامرً� باالأ�سر�ر �لتي مل تكت�سف بعد. 
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اأن:   تعلمني  • هل 

�لواليات �ملتحدة �أعلنت �حلرب على �ملخدر�ت �أربعن مرة خالل 
�أقل من ع�سرين عامًا، وقد �تفق �لر�أي �لعام من وجهة �لنظر �لر�سمية 
على �أن �ملخدر�ت �سر مطلق يجب حماربته ب�ستى �لو�سائل؛ وذلك ب�سبب 

ما تركته من �آثار فادحة على حياة �الأفر�د و�الأمن �الجتماعي!! 

اأن:   تعلمني  • هل 

عام  �أم��ري��ك��ا  يف  تلقائيًا  تفتح  ك��ان��ت  �حل��دي��د  �ل�سكة  �إ���س��ار�ت 
�لكهربائي، فت�سادم عدد كبر من  �لتيار  ب�سبب عطل يف  )1409ه���( 

�لقطار�ت نتجت عنه خ�سائر كثرة. 

اأن:   تعلمني  • هل 

�الأطباء  متكنو� من حتليل �سخ�سية �الإن�سان من خالل �الأحالم 
�لتي ير�ها يف منامه، و�أول من عالج هذه �لظاهرة �لطبيب �لنم�ساوي 

�ل�سهر فرويد!! 

اأن:   تعلمني  •  هل 

ملا  �ملكونة  �لرئي�سية  �لغاز�ت  من  و�مليثان  �لكربون  �أك�سيد  ثاين 
يعرف بظاهرة �لبيت �لزجاجي يف �لغالف �جلوي ومهمة هذه �لغاز�ت 
�لغالف �جلوي   ملعادلة درجات �حلر�رة يف  �ل�سم�سية  �لطاقة  ��سطياد 
تركيز  ز�د  وق��د  �الأر����ض.  �سطح  على  �حلياة  ��ستمر�رية  حتفظ  حتى 
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�لثورة �ل�سناعية بب�سب �الأن�سطة  �لغاز�ت يف �لغالف �جلوي بعد  هذه 
�لب�سرية �ل�سارة كحرق و�إز�لة �لغاز�ت!! 

اأن:   تعلمني  • هل 

�لدماغ يفرز مو�دً� كيميائية عديدة بينها مادة لها نف�ض خ�سائ�ض 
�ملروفن فتعمل على تثبيط بع�ض مناطق يف �جلهاز �لع�سبي  �ملركزي 
وتوؤدي جرعة �سغرة من تلك �ملادة )خم�سة غر�مات( لتخدير و�إز�لة 
�آالمه  يتحمل  وجعله  �الإن�سان  تهدئة  وظيفتها،  �لنف�سي،  و�ل�سعور  �الآالم 

�لنف�سية و�جل�سدية يف جلد. 

اأن:   تعلمني  • هل 

عدد �الأطفال �لذين يعي�سون بعيدً� عن �آبائهم ير�وح بن )20( 
�إىل )50٪( من �أطفال �لواليات �ملتحدة �الأمريكية. 

اأن:   تعلمني  • هل 

�لكبد يقوم باأكر من ت�سعن وظيفة غر تلك �لتي مل تك�سف بعد، 
�لبالغن )1.5( كجم،  يبلغ وزنه لدى  �أع�ساء �جل�سم،  �أكر  �أحد  وهو 
ويوجد يف مكان حيوي يف �جلزء �لعلوي من جتويف �لبطن حتت �حلجاب 
�حلاجز يف �جلهة �ليمنى ويتكون من ف�سن �أمين و�أي�سر يتكون كل و�حد 
منهما من ف�سو�ض �سغرة ير�وح عددها ما بن )50000 و 100000(. 
�لغذ�ء  حاماًل  �له�سمي  �جلهاز  من  �خلارج  �لدم  �لكبد  ي�ستقبل 
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ليقوم  �لقلب  �إىل  �لدم  يعود  �أن  قبل  �لبابي  �لوريد  طريق  عن  �ملمت�ض 
بتوزيعه على خمتلف �أجز�ء �جل�سم. 

اأن:   تعلمني  • هل 

جنكيز خان هو �لذي وحد قبائل �لتتار يف بد�ية �لقرن �ل�سابع ع�سر 
ثم �جته بها غربًا فاجتاح �لرك�ستان وجرف عر�ض حممد بن خو�رزم 
�ساه، ومن بعده عر�ض �بنه جالل �لدين، وخرب �ملدن و�لقرى وظل ذلك 
ديدنه حتى عام )624 ه�(، ثم تقدم هوالكو فا�ستوىل على قالع �إير�ن 
�إىل بغد�د فا�ستوىل عليها عام )656ه�(؛ وق�سى على  و�لقوقاز و�جته 
�ل�سلطان قطز  لكن  ��ستمرت خم�سة قرون  �أن  بعد  �الإ�سالمية  �خلالفة 
)�سلطان م�سر �آنئذ( عزم على �سده فخرج �إليه بجي�ض عرمرم و�لتقى 
�جلمعان يف عن جالوت باأر�ض فل�سطن يف يوم �جلمعة )658/9/25ه�( 
فهزم �لتتار و�أجهز على قائدهم كتبغا و�نت�سر �مل�سلمون ثم غادر �لتتار 

بالد �الإ�سالم �إىل غر رجعة.

اأن:   تعلمني  • هل 

�ملعلقات �لتي ظهرت بعد �الإ�سالم بلغ عددها ع�سر�
و�سلنا  ما  �أبلغ  وتعد  �جلاهلي  �ل�سعر  خ�سائ�ض  فيها  برزت  وقد 
من �أدب �لعرب و�أ�سحاب �ملعلقات، وهم �مروؤ �لقي�ض، طرفة بن �لعبد و 
زهر بن �أبي �سلمى، لبيد، عنرة و عمرو بن كلثوم، �حلارث بن حلزة، 
�الأبر�ض. وقد عا�ض جميعهم يف  �لذبياين، �الأع�سى، وعبيد بن  �لنابغة 
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�جلاهلية كما عا�ض بع�سهم حتى �أو�سك �الإ�سالم. وقد �سميت �ملعلقات 
�أن  �لكعبة بعد  �أ�ستار  هكذ� الأنها كانت تخط باء �لذهب ثم تعلق  يف 

تنال �إعجاب �جلميع. ويطلق عليها �لبع�ض �ملذهبات! 

اأن:   تعلمني  • هل 

�لعرب �أول من �بتكر �لبو�سلة، وقد نقلها �إىل �أوربا بطر�ض فوت 
ماريكو عام )668ه�(!

اأن:   تعلمني  • هل 

لذ�  �لب�سرة  جفاف  ي�سبب  بال�سابون  م��ر�ت  ع��دة  �لوجه  غ�سل 
ين�سح �الأطباء �لنا�ض - خا�سة �لن�ساء - بغ�سل �لوجه مرتن يف �ليوم 
و�أخرى  �ل�سباح  �أن يكون ذلك متباعدً�، مرة يف  بال�سابون على  فقط 
على  �ملوجودة  �لطبيعية  �لزيت  طبقة  يزيل  �ل�سابون  الأن  �مل�ساء.  يف 
�لب�سرة �لتي يوفرها �جل�سم تلقائيًا وتقل تلك �لكمية كلما تقدم �لعمر 
و�آنئٍذ تفقد ب�سرة من ي�سرف يف ��ستخد�م �ل�سابون طر�وتها ونعومتها 

وي�سيبها �جلفاف و�اللتهاب نبتجة كمية �ملياه �ملوجودة بها. 

اأن:   تعلمني  • هل 

تبلغ  باأ�سبانيا  �جل��دي��د  �ل��ث��ق��ايف  �الإ���س��الم��ي  �مل��رك��ز  م�ساحة   
و�الأدو�ر  �الأر���ض  حتت  ن�سفها  طو�بق  �ستة  من  بني  وقد  )16000م2( 
�لثالثة �لعليا عبارة عن م�سجد يت�سع لثمانائة م�سل لها منارة طولها 
�ستة وثالثون مرً� وي�سم �ملبنى باالإ�سافة للم�سجد مكتبة ومعر�سًا وقاعة 
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�لهرمية  و�سقوفه  نو�فره  وت�سبه  ريا�سيًا  ومركزً�  ومطعمًا  �جتماعات 
�الإ�سالمية  �لعمر�نية  �ملعامل  �أحد  ميثل  �لذي  بغرناطة  �حلمر�ء  ق�سر 
�لتي ال تز�ل ت�سهد بتفن �مل�سلمن يف �لعمارة �أخرً� بقى �أن تعرف �أن 
كل هذ� قد ترع به خادم �حلرمن �ل�سريفن �مللك فهد بن عبد �لعزيز 

طيب �هلل ثر�ه. 

اأن:   تعلمني  • هل 

�أقدم عا�سمة يف �لعامل هي �سنعاء �إذ يعود �إن�ساوؤها �إىل �أكر من 
خم�سة �آالف عام م�ست. 

اأن:   تعلمني  • هل 
لدغة �لعقرب �أقل �أملًا من ل�سعة �لنحل. 

اأن:   تعلمني  • هل 
�لكوال ثمار �سجرة تنمو غرب �أفريقيا وجامايكا. ي�سل �رتفاعها 
وتدخل  ي�سعرون باجلوع  �الأهايل هناك عندما  ع�سرين مرً�  مي�سغها 
بدورها يف �سناعة كثر من �ملرطبات و�حللويات كما ت�ستعمل يف �سناعة 

�الأدوية. 

اأن:   تعلمني  • هل 
درجة حر�رة �لكرة �الأر�سية �آخذة يف �الزدياد �سيئًا ف�سيئًا ب�سبب 
�ل�سناعة،  عن  تن�ساأ  �لتي  �مل�ستعلة  �مل��و�د  وتاأثر  �لب�سرية  �لن�ساطات 
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ثاين  غاز  ب�سبب  وكذلك  �لبيئة  ي�سيب  �ل��ذي  �لتلوث  هذ�  �إىل  �أ�سف 
�لع�سرية،  للحياة  نتيجة  ملحوظ  ب�سكل  يتز�يد  �لذي  �لكربون  �أك�سيد 
�سيوؤدي  ��ستمر بعدله �حلايل  �إذ�  تز�يد �حلر�رة  �أن  �لعلماء  �أكد  وقد 
حتمًا لذوبان �جلليد و�لثلوج يف �لقطبن )�ل�سمايل و�جلنوبي( فيتعر�ض 
�لعامل لطوفان يغمر �لكرة �الأر�سية بكاملها يعقبه جدب يف كل �لعامل 

عندما تتبخر كمية �ملياه �ملوجودة ب�سبب �رتفاع �حلر�رة. 

اأن:   تعلمني  • هل 

 تقارير طبية ن�سرت يف لندن �أفادت �أن �الأمهات �لالتي ي�ستخدمون 
�أبنائهن �لر�سع  م�ستح�سر�ت للعناية بب�سرتهن قد يت�سبن يف تعري�ض 
ملخاطر دون �أن يدرين. وتنبع �مل�سكلة من مادة �لالنولن �لدهنية �لتي 
�أفاد �لباحثون  ت�سنع من زيوت طبيعية توجد يف �سوف �خلر�ف، كما 
�أن �أثر �ملبيد�ت �حل�سرية �لتي تاأكلها �حليو�نات قد تبقى رغم �لتكر�ر 
وقالت  بالب�سرة،  �لعناية  وكرميات  �لتجميل  مل�ستح�سر�ت  وتت�سرب 
�لرئي�سي  �لقلق  �إن  �لبحث  فريق  تر�أ�ست  �لتي  ر�بي  مار�سا  �لدكتورة: 
يكمن يف ��ستخد�م كرميات �لالنولن لتخفيف حدة �لتهاب حلمة �لثدي 
مما يعر�ض �سحة �أطفالهن للخطر ب�سبب وجود �آثار �ملبيد�ت �حل�سرية 

�لتي ت�سل لكرميات بو��سطة �الأع�ساب. 

اأن:   تعلمني  • هل 

جمموعة خر�ء يف �لواليات �ملتحدة �أعلنت �أن �لطحالب �ملعروفة 
با�سم �سرولينا �ستكون �لغذ�ء �لرئي�سي للعامل يف �مل�ستقبل نظرً� لتز�يد 

www.alukah.net



1117 اللؤلؤة المنضودة في الفقرات المكنونة

�لكثافة �ل�سكانية و�أو�سح �لعلماء �أن و�حد جر�م من �لطحالب يحتوي 
على ثالثة �أ�سعاف �لروتن �لذي يحتويه و�حد جر�م من �للحم �لبقري 
عن  �سعفًا  وع�سرين  خم�سة  �لطحالب(  )من  �لفد�ن  حم�سول  ويزيد 

حم�سول فد�ن فول �ل�سويا.

اأن:   تعلمني  • هل 

هذ�  حدث  �حتاللها  ثم  ومن  دولة  غزو  يف  ت�سبب  بريديًا  طابعًا 
كوريا،  �إىل  �لال�سقة  �لريدية  �لطو�بع  �إدخال  �ليابانيونعلى  حن عمل 
ي�ستقبلو�  مل  كوريا  مو�طني  لكن  تو�سع.  قد  �آنئذ  �لياباين  �لنفوذ  وكان 
ذلك با كان يتمناه �ليابانيون فخرجو� يف مظاهر�ت عارمة �حتجاجا 
على �إدخال �لطو�بع �إىل بالدهم فمزقو� �لطو�بع و�أحرقو� مكتب �لريد 
يف �سيول، فوجدت قو�ت �ليابان �لفر�سة �ل�سانحة للتدخل ففعلو� �إىل �أن 
�حتلو� كوريا بحجة �حلفاظ على �الأمن و��ستمر �حتاللهم لها حتى عام 

)1365ه�(.

اأن:   تعلمني  • هل 

�لهند�ستانية،  �للغة  بينها  لغة،  ثمانائة  �لنا�ض  يتحدث  �لهند  يف 
وهي مزيج بن �لهندية  و�الأوردية. 

اأن:   تعلمني  • هل 

)�لركيز(،  ومعناها:  �إيطايل  �أ�سل  من  م�ستق  كاريكاتر  لفظ 
�أ�سكالها  بختلف  �الأح��د�ث  يف  �آر�ئهم  عن  �لر�سامون  يعر  وبو��سطته 
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ويعد �لر�سام �لعاملي ليوناردو د�فن�سي من�سئ هذ� �للون من �لفنون ! 

اأن:   تعلمني  • هل 
عبد  �مللك  عهد  يف  ت�سدر  �سعودية  �سحيفة  �أول  �لقرى((  ))�أم 
�ندماجية  وحدة  يف  �سمله  وجامع  �لكيان  هذ�  باين  �سعود،  �آل  �لعزيز 
مل ي�سهد لها �لتاريخ مثياًل وقد �سدر عددها �الأول عام )1343ه�( ثم 

جاءت بعدها زميلتها "�سوت �حلجاز" عام )1350ه�(.

تعلمني اأن:   • هل 
ن�سمة  مليار  )1421ه����(  ع��ام  يف  �لعامل  يف  �ملت�سردين  ع��دد  �أن 

)خم�ض �سكان �الأر�ض(!! 

اأن:   تعلمني  • هل 
�أثيوبيا،  تغطي )44٪( من م�ساحة  �لغابات  كانت  قبل مائة عام 

�أما �ليوم فال يزيد حجمها عن )4٪( فقط. 

اأن:   تعلمني  • هل 
ذبابة �لت�سي ت�سي تتغذى على دم �لفقاريات، ولها خرطوم ي�سبه 
�لرمح وي�ستطيع �أن يثقب جلد وحيد �لقرن و�أن يقطع قما�ض �لقنب �لذي 

ي�سنع منه �سكان �الأدغال خيامهم �لتي يحتمون فيها من �لذبابة. 

اأن:   تعلمني  • هل 
�ل�سخ�ض �إذ� كان يحلم يف �أثناء نومه ثم �أيقظناه فجاأة  ت�سطرب 
تهدئ  كاملة  ل�ساعة  ويحتاج  �سديدين  وقلق  ب�سيق  وي�سعر  �أع�سابه 
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�أع�سابه ويعود �إىل طبيعته من جديد. 

اأن:   تعلمني  • هل 
)1401ه����(   ع��ام  ت�سجيلها  مت  قد  �الإي���دز  ح��االت  من  حالة  �أول 
بالواليات �ملتحدة �الأمريكية ومن خالل مر�جعة �مللفات �لطبية لبع�ض 
حاالت �لوفاة �لتي حدثت عام )1399ه�( �ت�سح �أنها كانت ب�سبب �الإيدز 

�أي�سًا �إال �أن �ملر�ض مل يكن معروفًا �آنذ�ك. 

اأن:   تعلمني  • هل 

يف �أفريقيا �ثنن وع�سرين نوعًا من ذبابة �لت�سي ت�سي �لتي ت�سبب 
مر�ض �لنوم!! 

اأن:   تعلمني  • هل 

طائر�ت �لكونكورد �لعمالقة ت�سافر من لندن �إىل �أ�سر�ليا خالل 
�أربع �ساعات فقط وتنقل حو�يل ثالثمائة ر�كب وتبلغ تكلفة �إنتاج �لو�حدة 

منها ع�سرة مليار�ت  جنيهًا �إ�سرلينيًا. 

اأن:   تعلمني  • هل 

عدد حاملي ميكروب �الإيدز منذ ظهوره حتى هذ� �لعام بلغ مائة 
�لعاملية  �ل�سحة  منظمة  تقارير  �أف��ادت  وقد  �لعامل  يف  �سخ�ض  مليون 
�أن )75٪( من هوؤالء هم �ل�ساذون جن�سيًا �إذ �إن تلك �أ�سد و�سائل نقل 

�مليكروب من �سخ�ض الآخر. 
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اأن:   تعلمني  • هل 

 �للبتون وحدة نقد رومانية ت�ساوي جزءً� و�حدً� من مائة جزء من 
�لدرخمة. 

اأن:   تعلمني  • هل 

له  لون  ال  �سفاف  غ�ساء  يغمرها  �سبغية  حبيبيات  �حلرباء  بجلد 
تختلف  �نعكا�سات  �تخاذ  من  �جللد  ميكن  �مل�سعرة  �لبلورة  مقام  يقوم 
لونها ولي�ض �ملكان �لذي توجد فيه �حلرباء �لذي يغر لونها كما يعتقد 
كثرون، وقد ينتج ذلك عن �لغ�سب �أو �خلوف �أو روؤية �لفري�سة �أو روؤية 
عدو  معروف  كما �أن �ل�سوء و�حلر�رة ميثالن يف ذلك دورً� ال يغفل لذ� 

ترى �حلرباء خ�سر�ء يف �لظل و�سمر�ء د�كنة يف �ل�سم�ض. 

اأن:   تعلمني  • هل 
يف  �حلو��ض  بحوث  ملركز  �ل�سابق  �ملدير  هنك�ض  روب��رت  �لدكتور 
جامعة جورج تاون �أثبت �أن �لعالقة �لزوجية قد يعريها �لفتور و�مللل �إذ� 
فقد �أحد �لزوجن حا�سة �ل�سم وبنى على ذلك در��سته ملئات �حلاالت ومل 
يجد �سببًا و��سحًا للتوتر بن �الأزو�ج؛ وعندما �أجري عليهم �ختبار�ت 

جديدة فوجئ باأن كثرً�  منهم قد فقد )جزئيًا �أو كليًا( حا�سة �ل�سم! 

اأن:   تعلمني  • هل 
�لغالب  يف  معها  وتتم  ج��دً�،  ب�سيطة  �للوزتن  ��ستئ�سال  عملية   

عملية ��ستئ�سال �لزو�ئد �الأنفية.! 
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اأن:   تعلمني  • هل 

��ستعمل  حن  عام  ثمانائة  قبل  بد�أت  �لب�سرية  �الأع�ساء  زر�عة 
�جلر�حون �لهنود �سريحة من جلد جبهة مري�ض الإ�سالح �أنف مقطوع، 
وطبيعي �أال تنجح تلك �لعملية كما ينبغي �إال �أنها كانت خطوة �سرورية 
جناح  �سبيل  تعر�ض  �لتي  �ل��ك��اأد�ء  و�لعقبة  طويل.  �ساق  طريق  على 
عمليات زر�عة �الأع�ساء تكمن يف رف�ض ج�سم �الإن�سان الأي ع�سو غريب 
عنه الأن به �سفرة خا�سة )ور�ثية( متكنه من �لتعرف على �جلزء �ملزروع  
فيه فيقوم باإتالف خالياه وطرده بنف�ض �ملو�د �مل�سادة �لتي يقاوم بها 
�لبكريا �ل�سارة. ولهذ� �أ�سبح جناح مثل هذه �لعمليات مرهون بدى 
وقد  عنه،  �لغريبة  لالأع�ساء  �جل�سم  مقاومة  �إلغاء  على  �لطب  مقدرة 

تو�سل �الأطباء لطريقتن: 
1- �لعالج بالعقاقر. 

�إتالف  �أج�سامًا م�سادة تعمل على  تنتج  �لتي  �إتالف �خلاليا   -2
�الأع�ساء �جلديدة. 

كثرين  جعلت  مر�سية  لنتائج  �الآن  �لعلم  تو�سل  حال:  كل  وعلى 
يفيدون جدً� من زر�عة �الأع�ساء كالكلية �أو �لرئة  و�لقلب و�لكبد وغرها 
ويا  �إيجابًا..  �أو  �سلبًا  �الإن�سان  حياة  عليها  تتوقف  ح�سا�سة  �أجهزة  من 

�سبحان �هلل!!! 

اأن:   تعلمني  • هل 
�أن�ساأ مكتبة عامة بدينة �لريا�ض هو �الأمر م�ساعد بن  �أول من 

عبد �لرحمن �لفي�سل، وكان ذلك عام )1363ه�(!.
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اأن:   تعلمني  • هل 
و�لزنك  �لر�سا�ض  م��ن  �أق���وى  ويعد  ج���دً�،  ق��وي  �الإن�����س��ان  �سعر   
و�الأملونيوم و�لنحا�ض، ويلي �حلديد و�لرونز و�لفوالذ من حيث �ل�سالبة 
على �لرغم من �أن �سمك �ل�سعرة �لو�حدة ال يزيد عن )0.5( مليمر 

ورغم هذ� تتحمل ثقل قدره مائة جر�م! 

اأن:   تعلمني  • هل 

يف  وتوجد  �لكوجنر�ض  مكتبة  هي  �لعامل  يف  عامة  مكتبة  �أك��ر 
ووثائق  كتب  من  م��ادة  مليون  وثالثن  مائة  من  �أك��ر  ت�سم  و  �أمريكا، 
ومو�د  كاتالوج  �سكل  على  كتاب  مليون  وع�سرون  ت�سعة  منها  �سابه،  وما 

مطبوعة باأربعمائة و�ستن لغة.
ويف �ملكتبة �أكر من ثمان وخم�سن مليون وثيقة، وتعد �أكر مرجع 

للمو�د �حلقوقية و�خلر�ئط و�الأفالم و�ملعزوفات �ملو�سيقية.

اأن:   تعلمني  • هل 

 فريقًا من �أ�ساتذة علوم �لطاقة �الإ�سعاعية يف �أيرلند� �أ�سار �إىل 
�أن كرة فرقعة �الأ�سابع توؤدي - يف �ملدى �لبعيد - لتلف مفا�سل �ليد! 

اأن:   تعلمني  • هل 

من  كثرة  �أن���و�ع  ت�سببه  �سائع  مر�ض  �الأنفية  �جليوب  �لتهاب   
توؤثر  كما  �لد�خلي،  وجتويفها  �الأنف  غ�ساء  على  بتاأثرها  �لفرو�سات 
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�أحيانًا على �سعر�ت �لق�سبة �لهو�ئية. 
�إىل  �أو هو�ء ملوث  �الإ�سابة بنزلة �لرد عندما يدخل رذ�ذ  تبد�أ 
ثمان  �إىل  ع�سرة  ثماين  بن  ما  ت��ر�وح  وخ��الل فرة  �حللق؛  �أو  �الأن��ف 
و�أربعن �ساعة من مهاجمة �لفرو�ض يلتهب جتويف �الأنف ويبد�أ �ملخاط  
طريق  عن  �حللق  �إىل  ذل��ك  بعد  �لفرو�ض  ينتقل  ثم  ملحوظ،  ب�سكل 

�الأهد�ب فيلتهب وي�سر ح�سا�سًا جدً�. 
يبد�أ  �لرئة  يف  �لهو�ئية  �ل�سعر�ت  �إىل  �ل��ع��دوى  ت�سل  وعندما 

�مل�ساب يف �ل�سعال. 

اأن:   تعلمني  • هل 

 �سربة �جلز�ء �حت�سبت الأول مرة يف كرة �لقدم عام )1309ه�(!.

اأن:   تعلمني  • هل 

�أمريكا  �أما يف  �ستة مالين  يبلغ  �ملتحدة  �ململكة  �لكالب يف  عدد 
خم�سن مليونًا ومئتي �ألف كلب. 

اأن:   تعلمني  • هل 

�أل�سنة  على  ��سمه  ظل  وقد  لقمان  هو  �جلاهلية  يف  حكيم  �أ�سهر 
�ل�سعر�ء و�الإخبارين و�ملف�سرين و�أ�سحاب �الأمثال. 

ويقال �إنه جمع يف �حلكمة  �أربعمائة �ألف كلمة و�ختار منها �ثنتن 
مما ين�سى و ال يذكر وهما �إح�سانك �إىل �خللق و�إ�ساءة �خللق �إليك. 
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اأن:   تعلمني  • هل 
�لبابا �لثاين �أوربان هو �لذي �ألقى �أول خطاب �سريح �أقر �حلمالت 
عام  بفرن�سا  مونت  كلر  مدينة  من  �مل�سلمن،  ب��الد  على   �ل�سليبية 

)488 ه�(.
بعد �أن ح�سل على مو�فقة ودعم كل حكام �أوربا، و�سارت �لفيالق 
 489( ع��ام��ي  خ��الل  فو�سلوها  �لق�سطنطينية  جت��اه  �الأوىل  �الأرب��ع��ة 

و490ه�(.
ويف عام )492ه�( قامو� باأول حملة لال�ستيالء على بيت �ملقد�ض، 
�سد  ��ستطاع  يومئٍذ(  �لفاطمي  �ملدينة  )حاكم  �ل��دول��ة  �فتخار  لكن 

�لهجوم. 
�مل�سجد  �ل�سليبيون  �قتحم  )490ه����(،  �سعبان  من  �ل�سابع  ويف 
�الأق�سى و�حتلوه و�أعملو� �ل�سيف فيمن بقي من �مل�سلمن حتى �أفنوهم 

عن �آخرهم!. 

اأن:   تعلمني  • هل 
�إبلي�ض  ح�سد  )يعنى  �ل�سماء  يف  �هلل  به  ُع�سى  ذنب  �أول  �حل�سد 
�آخاه  �آدم  �أول ذنب ُع�سِي به �هلل يف �الأر�ض )ح�سد �بن  �أنه  �آدم( كما 

حتى قتله(! 

اأن:   تعلمني  • هل 

عام  ن��ال  )باك�ستان(  �ل�سالم  عبد  حممد  يدعى  م�سلمًا  عاملًا 
)1359ه�( جائزة نوبل يف �لفيزياء! 
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• هل تعلمني اأن:  

درجة حر�رة �ملنزل يف �لظروف �لعادية تبلغ )22ْ م( فقط!.

اأن: تعلمني  • هل 

)78٪( من حاالت �حلمل جته�ض تلقائيًا دون �سبب ظاهر و )٪5( 
ت�سقط دون �أن تعلم �ملر�أة �أنها حامل! 

اأن:   تعلمني  • هل 

دلت  �إذ�  �لعامل،  يف  �ل�سناعي  و�لتقدم  �ملدينة  مر�ض  �ل�سد�ع 
�ملتقدمة  �لبلد�ن  يف  �ملر�ض  هذ�  �نت�سار  على  �ل�سحية  �الإح�ساء�ت 
�أكر من  �أكر من غرها بن�سبة )30٪( و�نت�ساره بن �لن�ساء  �سناعيًا 
يف  �الإن�سان  تقدم  كلما  وت�سعف  تقل  نوباته  لكن  �لرجال،  بن  �نت�ساره 

�لعمر. 
ويقول �ملخت�سون �أن عالجه يحتاج يف �لعادة لوقت طويل، وربا 
�ل�سديدة  و�سدماته  نوباته  وتعري  م�ستع�سيًا.  �حلاالت  بع�ض  يف  كان 
�ملري�ض يف �أثناء �لليل وتوقظه من نومه مذعورً�، تزد�د �سدة �الأمل عند 
�مل�سابن باأمر��ض �جلهاز �له�سمي، لذ� ين�سح �الأطباء بتجنب تناول 
�الإمكان،  بقدر  �لن�سويات  من  و�الإق��الل  و�ل�سكوالتة  �لد�سمة  �الأطعمة 

تنظيم مو�قيت للطعام! 
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اأن:   تعلمني  • هل 

جملة �الإ�سالح هي �أول جملة �سعودية يف عهد �مللك عبد �لعزيز 
�الأول منها عام  �لعدد  وقد �سدر  �لفتية،  �لبالد  موؤ�س�ض هذه  �سعود  �آل 

)1347ه�(!. 

اأن:   تعلمني  • هل 

ويتطلب  �لنمو،  ناق�سة  حو��سه  جميع  تكون  يولد  عندما  �لطفل 
�أكد  وقد  �لن�سج.  درجة  �إىل  تلك �حلو��ض  ت�سل  كي  وقتًا طوياًل  �الأمر 
�لعلماء �أنه كلما ز�دت مدة �حلمل ز�دت بالتايل مدة نو �حلو��ض. ومن 
�ملعروف �أن �لطفل يولد �أعمى و�أ�سم عدمي �ملقدرة على ��ستعمال ج�سمه 
�أو �إدر�ك �أي �سيء حوله غر �ل�سعور باجلوع و�ل�سبع. ويف �الأيام �الأوىل 
�ل�سعور  على  قدرته  �أن  رغم  وظيفتها  مبا�سرة  �لعن  تبد�أ  والدت��ه  من 

بال�سوء تكون �سئيلة �إال �أنه ي�ستطيع �أن مييز بن �لنور و�لظالم. 
باإمعان  �أمامه  �لتي  لالأ�سياء  ينظر  ثالثة  �أو  �سهرين  مرور  وبعد 
�سديد. وعندما يبلغ �ل�سنة �لثالثة مييز �للون �الأخ�سر و�الأ�سفر و�الأحمر 

و�الأزرق وقد يخطئ �أحيانًا. 

اأن:   تعلمني  • هل 

جتارب عملية �أجريت موؤخرً� يف نيويورك �أثبتت �أن ع�سر �لليمون 
�لطبيعي �ملركز �أف�سل مزيل لر�ئحة �لعرق!
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اأن:   تعلمني  • هل 
بكر  �أبو  �ملعروف  �لعربي  �لطبيب  �بتكر خيوط �جلر�حة  �أول من 

�لر�زي.. �سنعها من �أن�سجة �حليو�ن!

اأن:   تعلمني  • هل 
لرً�/   )4550( وت�ستهلك  بالكرو�سن  تعمل  �لطائر�ت  معظم 

�ساعة! 

اأن:   تعلمني  • هل 
�لعرب �مل�سلمن �أول �أمة يف �لتاريخ تقرر �لعالج �ملجاين. كما �أنهم 
�أول من ��ستخرج �حل�سوة من �ملثانة و�أ�سارو� الإمكان تكون �حل�سوة من 

مناطق �أخرى من �جل�سم. 

اأن:   تعلمني  • هل 
�أول طبيب ب�سري هو �أبو قر�ط �ليوناين )460ق.م(، وقد كان له 
ف�سل كبر يف �إدخال تعديالت مهمة يف جمال �لطب حتى عرف ب�)�أبو 

�لطب( 
وقد �كت�سف حقائق علمية يعمل بها �ليوم يف �لطب مثلما عملو� 

بها قبل �ألفي عام! 

تعلمني اأن:   • هل 

يحارب  )1410ه���(  عام  حتى  �لغرب  يف  �سدر  كتاب  �ألف  �ستن 
�الإ�سالم و�مل�سلمن! 
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اأن:   تعلمني  • هل 

ال�ستخد�م �ل�سوف يف عمل �ملالب�ض �ل�ستوية عدة �أ�سباب �أهمها: 
للحر�رة  �لتو�سيل  رديئة  منها  يتكون  �لتي  �الأ�سا�سية  1-�مل���ادة 

وبالتايل �ل�سوف مو�سل رديء للحر�رة . 
2- يحتوى على قدر كبر من �ل�سوء و�لهو�ء �أ�سد رد�ءة من حيث 

تو�سيل �حلر�رة. 
تزيد مقدرته على  وبذلك  �ملحيط  �لرطوبة من �جلو  3- ميت�ض 

�لتدفئة. 

اأن:   تعلمني  • هل 

كان طفاًل.  �لب�سرة عندما  �أ�سو�ق  يبيع �خلبز يف  كان  �جلاحظ 
وعند �آخر �لنهار  يعود با ح�سل من نقود الأمه لتدبر به معي�سة �الأ�سرة. 
�سغوفًا  كان  الأن��ه  كتابًا   و��سرى  �خلبز  �جلاحظ  باع  يوم  وذ�ت 
بالدر��سة و�لقر�ءة ومل يعباأ با ميكن �أن يو�جه من لوم وتوبيخ. وعندما 
�أح�ض باجلوع طلب من �أمه �أن حت�سر له طعامًا فاأح�سرت له طبقًا فارغًا 

وو�سعت فيه �لكتاب! 

اأن:   تعلمني  • هل 

 لفظة �الأم�ض هي �للفظة �لوحيدة يف �للغة �لعربية �لتي �إذ� نكرت 
فت نكرت فاإذ� قلنا �أم�ض �أفادت �لذي قبل يومنا مبا�سرة.  فت و�إذ� عرَّ عرَّ

�أما �إذ� قلنا �الأم�ض دلت على �أي يوم قبل يومنا �لذي نحن فيه. 
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اأن:   تعلمني  • هل 

بينز �أول من �سنع �سيارة ذ�ت ماكينة ت�سر بالوقود كان ذلك عام 
)1303ه�(! 

اأن:   تعلمني  • هل 
�ل�سخور  بن  عيادة  و�فتتح  �لطب،  ميتهن  �الأ�سماك  �أنو�ع  بع�ض 
عند قاع �لبحار حيث تفد �إليه �الأ�سماك وجتل�ض �لقرف�ساء يف �نتظار 
و�آثار  �لفطريات  �ملري�سة من  �الأ�سماك  بتنظيف  �لطبيب  دورها فيقوم 
بجانب  �سيادين؛  �أو  باأعد�ء  �أو  بال�سخور  ال�سطد�مها  نتيجة  �جلروح 
بح�سانة  تتمتع  فاإنها  �لطبيبة من طعام جماين  �ل�سمكة  به  ما حتظى 
دبلوما�سية �سد �أي هجوم ت�سنه �الأ�سماك �ملفر�سة كاحلنكلي�ض و�سمكة 

�لعقرب �ل�سامة وغرهما من �الأ�سماك! 

اأن:   تعلمني  • هل 
�حل�سن بن �لهيثم �أول من �بتكر �لنظارة و�آلة �لت�سوير! 

اأن:   تعلمني  • هل 
كل مر�كز �الأبحاث و�ملختر�ت يف �لعامل �أجمعت �أن �سعاع �لليزر 
بنجاح  ��ستخد�مه  وقد مت  �لطب؛  �حلياة يف عامل  �سعاع  بالفعل  �أ�سبح 
�الأور�م  من  وغرها  �ل�سرطانية  �الأم��ر����ض  ع��الج  يف  �لنظر  منقطع 
وحاالت  �ل�سدرية  �الأمر��ض  عالج  يف  ي�ستخدم  �أ�سبح  كما  �خلبيثة. 
�سيق �أوعية �لقلب و�الأورطي باإز�لة �ملو�د �لدهنية �لعالقة على جدر�نها، 
كذلك �حتل �لليزر حمل م�سرط �جلر�ح يف معظم �جلر�حات �لع�سرة 
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دون �أن يرك �أثر للجرح. 

اأن:   تعلمني  • هل 
�ملخ  بر�سام  ي��ع��رف  �الأح���الم  م��دة  لقيا�ض  ج��ه��ازً�  �بتكر  ع��امل��ًا 
�لكهربائي وقد تو�سل �لعلماء بو��سطته الأن �حللم ممكن �أن ي�ستمر �أكر 

من ت�سعن دقيقة. 

اأن:   تعلمني  • هل 
�عتقاد�ت و�آر�ء كثرة �نت�سرت حول �لرتقال، فاعتره �ل�سينيون 
ور�سمه  �لفردو�ض،  �أ�سجار  من  فاعتروه  �لفر�ض  �أم��ا  لل�سعادة،  رم��زً� 
�لوقت  يف  وحتى  لوحاتهم،  خمتلف  يف  و�ل��غ��رب  �ل�سرق  يف  �لفنانون 
�حلا�سر ت�ستخدم زهور �لرتقال يف �لغرب يف تيجان �لعر�سان و�ل�سبب 
مائة  عن  يقل  ال  ما  تنتج  �لو�حدة  �لرتقال  �سجرة  الأن  يعود  ذلك  يف 
�أكر  �إنتاجها بنف�ض �ملعدل، بل يزيد  �لو�حد وي�ستمر  �لعام  برتقالة يف 

من ن�سف قرن من �لزمان!.

اأن: تعلمني  • هل 
مئذنة م�سجد �لفتح بالقاهرة تعد �أعلى مئذنة يف �لعامل حيث يبلغ 
�ملئذنة  �أمتار وهي  �رتفاعها مائة وثالثن مرً� وعر�ض قاعدتها �سبعة 
يت�سع  كهربائي  ب�سعد  بد�خلها  �ل�سعود  يتم  �لتي  �لعامل  يف  �لوحيدة 

الأربعة �أفر�د. 
علمًا �أن بناء هذه �ملئذنة �لفريدة ��ستغرق خم�ض �سنو�ت وتتو�ّسط 
�سحن �مل�سجد ويبلغ وزنها خم�سة �آالف وخم�سمائة طن ويف �أعالها هالل 
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دة بكّر�ت �سوت حديثة ي�سل  نحا�سي �رتفاعه �سبعة �أمتار، وهي مزوَّ
�سوت �الآذ�ن من خاللها �إىل د�ئرة قطرها ثالثة كيلو مر�ت، وبد�خلها 
�أجهزة مانعة لل�سو�عق وجهاز لتحذير �لطائر�ت من �القر�ب منها و�أن 
من ي�سعد �أعلى �ملئذنة ي�ستطيع �أن ي�ساهد معامل �لقاهرة يف بانور�ما 

جميلة حتى مطار �لقاهرة.

اأن: تعلمني  • هل 
عام  يف  ولد  �لذي  �ساندويت�ض(  )�إي��رل  هو  �ل�ساندويت�ض  خمرع   
و�للغة  �خليل  رك��وب  تعلم  �ل��ر�ق��ي��ة...  �لطبقة  من  الأبوين  )1718م( 
�لالتينية ككل �أبناء ع�سره وطبقته، ثم دخل )جامعة كمردج( لدر��سة 
�خلطابة، ولكن هذه �لدر��سة مل تعجبه، كان جمال در��سته هو �ملطبخ؛ 
�الإجنليزية معقدة، وهكذ� كان يدخل  �ملطبخ  تقاليد  �أن  يرى  فقد كان 
مطبخ �جلامعة ليجرب �أكالت خمتلفة �أكر ب�ساطة، ومل يردد يف �سرقة 
طردته  �أن  �لنتيجة  وكانت  جتاربه  الإج��ر�ء  �للحم  وقطع  �خلبز  �أرغفة 

�جلامعة.
وهناك  �ل�سويد،  �إىل  و�سافر  كلها  �إجنلر�  )�ساندويت�ض(  وترك 
�أم�سى ثالث �سنو�ت يدر�ض عاد�ت �الأكل �ملختلفة، و�سجل يف مذكر�ته 
ما  كل  من  �أهم  �سيئًا  �ساأبتكر  �أنني  مقتنع  �إنني  فيها  يقول  ر�ئعة  جملة 
بالتحديد  باالأطعمة  خا�ض  �البتكار  هذ�  �إن  �الآن  حتى  �الإن�سان  �بتكره 

و�سع �الأطعمة فوق بع�ض، �إن هذ� هو طعام �مل�ستقبل.
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ريا�ضة يف ريا�ضة

من  ال��ع��دي��د  م��ن  ال��وق��اي��ة  يف  مهم  دور  اليومية  حياتنا  يف  للريا�شة 
الأمرا�ض، وكذلك منع التعر�ض للكثري من الإ�شابات - باإذن اهلل.

اأي  اأهملنا الريا�شة يف حياتنا اليومية، فلي�ض هناك  اأننا ولاأ�شف  اإل 
ن�شاط ريا�شي يقوم به الفرد، وي�شتمر عليه ب�شكل يومي، اأو �شبه اأ�شبوعي - 

اإل ما ندر-.
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بل العجيب اأننا نرى تزايد الأمرا�ض يف جمتمعنا العربي والإ�شامي، 
�شواًء الأمرا�ض املزمنة مثل ال�شكري وال�شغط اأو غريهما من الأمرا�ض.

وكل هذه الأمرا�ض ما كانت لتكون لول ق�شاء اهلل وقدره.. ثم اإهمالنا 
يف الهتمام بالريا�شة من متارين وغريها.

لذا .. كان ل بد من امل�شاهمة من خال هذا املرجع بعمل فقرة خا�شة 
اإىل  يتبادر  للجميع(؛ حتى  )الريا�شة  ال�شهري  بالعنوان  اأ�شميناها  للريا�شة 
وال�شحيح  والكبري،  ال�شغري  الريا�شة هي ملك للجميع،  باأن  الطالبة  ذهن 
ا  واملري�ض، والذكر والأنثى.. اجلميع له حق مبمار�شة الريا�شة، ولنف�شه اأي�شً

حق بذلك.
حق  الريا�شة  ب��اأن  امل��دار���ض  يف  طالباتنا  اإىل  ر�شالة  نو�شل  اأن  فرنيد 
عليها  وال�شتمرار  اأ�شد احلر�ض،  عليها  بد من احلر�ض  والعقل، ل  للج�شم 

قدر الإمكان، وترك الك�شل واخلمول؛ لأنهما عدوان لدودان للريا�شة.
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ما فائدة امل�صي ملدة )30( دقيقة كل يوم؟!:

.. وكلنا يعلم ما للريا�سة من فو�ئد..  من دون �أن ترهقي ميز�نيتِكِ
فهي تقي من �الأمر��ض �لتي تهدد حياتِك مثل �أمر��ض �لقلب �أو �ل�سر�ين 
�أو �ل�سكري �أو �ل�سرطان.. �إنها طريقِك �إىل �الحتفاظ بن�سارة �ل�سباب.. 
�لقيام  على  �لقلب  ت�ساعد  �لريا�سة  �ل�سباب.  ��ستعادة  يف  ت�ساعدِك  �أو 
بعمله بارتياح.. متنع �نغالق �ل�سر�ين.. تقلل من �لكول�سرول و�رتفاع 
�سغط �لدم.. حت�سن يف ��ستقبال �الأن�سولن يف �خلاليا.. �أو ت�سهل تدفقه 
�أو  �مل�سي  ريا�سة  ممار�سة  يف  يومًيا  دقيقة  و)30(  �جل�سم،  خاليا  �إىل 
�لقيام بتمارين ريا�سية ب�سكل منتظم ملدة �ساعة يوًما بعد يوم متنع زيادة 
وزنك، ومتكنِك من �الحتفاظ بر�ساقتك بغ�ض �لنظر عن كمية �لطعام.. 
وتعيدِك �إىل ر�ساقة ما قبل ع�سر �ل�سيار�ت وتعفيِك من �اللتز�م بر�مج 

�حلمية �لتي ينتهي مفعولها بانتهاء مدتها.
من  تقوي  يومًيا  دقيقة  ثالثن  ملدة  �مل�سي  �أو  �لريا�سة  ممار�سة 
ومتنحِك  باحلياة  متعتِك  من  وتزيد  �له�سا�سة..  عنها  ومتنع  عظامِك 
�لقدرة على باحلركة من دون �أمل.. �أما تاأثر �لريا�سة يف تخفي�ض �رتفاع 
�جلن�ض،  �أو  �ل��وزن،  �أو  �لعمر،  عن  �لنظر  بغ�ض  مفيد  فهو  �لدم  �سغط 
و�أف�سل �لريا�سة يف هذه �حلالة ما �ساحبها زيادة يف عدد دقات �لقلب 
عدة  مر�ت  �لو�حدة،  �ملرة  يف  دقيقة   )30( �إىل   )20( ت�ستغرق  و�لتي 

�أ�سبوعًيا.. �أمتنى لكن �الإفادة.
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كيف مت�صني؟:

نعم.. كلنا يعرف �مل�سي، لكن مقد�ر �لفائدة منه مرتبطة بدى 
�سحة طريقة �مل�سي. 

ب�سع  بعد  على  و�نظري  مرفوًعا  ر�أ���س��ِك  �جعلي  مت�سن  عندما 
بل  �سد،  دون  مكانه  يف  �ل�سفلي  �لفك  على  وحافظي  �أمامِك،  خطو�ت 

�جعلي ع�سالته منب�سطة.
�إىل  �إىل �خللف دون �سد، وال جتعليهما منحنين  �لكتفن  �جعلي 

�الأمام، وحافظي على �ل�سدر مرتفًعا و�لظهر م�ستقيًما وقائًما.
�ل��د�خ��ل،  �إىل  قلياًل  م�سدودة  �لبطن  ع�سالت  تكون  �أن  يجب 
ا. وع�سالت �لورك و�لعجيزة )�ملوؤخرة( م�سدودة قلياًل �إىل �لد�خل �أي�سً
- ال بد �أن يكون مف�سل �لركبة مرًنا للحركة فال جتعليه م�سدوًد� 

بحيث يتحرك �ل�ساق و�لفخذ مًعا.
دون  ومن  كاملة  قب�سة  تكوين  دون  للد�خل من  �ليد  �أ�سابع  �ثني 
�سغط عليها، وال جتعلي يديك تتدليان و�لكف مفتوحة، �جعلي �لذر�ع 
�الأمام و�خللف  �إىل  ب�سكل ز�وية قائمة من عند �ملرفق، وحّركي يديك 
وت�سل  �الأم��ام  �إىل  �ليد  �أعلى يف حركة  �إىل  �لكف  قب�سة  ترتفع  بحيث 
�أمام  تتاأرجح  وال جتعليها  �خللف،  �إىل  �لورك يف حركتها  �إىل حماذ�ة 

ج�سمك.
�الأمامية  �لقدم  عرقوب  يكون  بحيث  �خلطوة  �جعلي  �مل�سي  عند 
على �الأر�ض �أواًل، وبعد ذلك بقية �لرجل �بتد�ًء من �لعرقوب �إىل �أطر�ف 
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�الأ�سابع، و�دفعي باأ�سابع �لرجل �خللفية لرفعيها �إىل �الأمام، وهكذ�.... 
ثم حاويل �أن تتخيلي وكاأن هناك خًطا على طول �مل�سار �أمامك حماولة 
�أن ت�سري بو�سع رجليك بالقرب منه وب�سكل مو�ز له، بحيث تكون �أ�سابع 

�لقدمن متجهة �إىل �الأمام ولي�ض �إىل �ليمن �أو �لي�سار.
مع �زدياد �ل�سرعة يجب �أن تكون �لقدمان بالقرب من �خلط يف 
حركتهما، وعند �مل�سي ببطء تكون �لقدمان بعيدتن قلياًل عن هذ� �خلط 
�سيتحرك  �لورك  فاإن  ت�سرعن  وعندما  له.  مو�زيتان  لكنهما  �لوهمي، 
�إىل �الأمام ب�سورة طبيعية مع تقدم كل رجل، وعند ذلك توجهن حركة 
�لورك �جلانبية �إىل �خلط؛ فحركة �لورك هي �لتي ت�سبط وترة و�سرعة 

�مل�سي، ولي�ست حركة �لذر�عن �أو �ل�ساقن.
قومي  بل  و��سعة،  خطوتك  جتعلي  فال  ب�سرعة  �مل�سي  �أردِت  �إذ� 
بزيادة عدد �خلطو�ت )زيادة �ل�سرعة(. وال تق�سري من �خلطو�ت، بل 

�الأف�سل �ل�سر باخلطو�ت �لطبيعية �ملريحة لك.
وال  �ل���ورك،  نحو  �خللف  �إىل  ذر�ع��ي��ِك  �أرج��ع��ي  �مل�سي  حركة  مع 
جتعليهما يرتفعان يف �لهو�ء، وتذكري �أن حركة �الأذرع تاأتي من �لكتف 

ولي�ض من �ملرفق.
قد يبدو لِك خالل �مل�سي �أن �ل�ساقن و�الأرجل هي �الأهم يف حركة 
�مل�سي، ولكن ذلك غر �سحيح. يحدد �لوركان خالل �مل�سي وترة و�سرعة 
�مل�سي؛ ولذلك يجب م�ساعدتهما باأن تكوين و�عية لو�سع قامتِك، بحيث 
يكون �لظهر م�ستقيًما وع�سالت �لبطن �إىل �لد�خل قلياًل، و�لر�أ�ض �إىل 
�أعلى و�ل�سدر بارًز� قلياًل، و�الأكتاف �إىل �خللف و�الأذرع متاأرجحة من 
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�أعلى �إىل �خللف بز�وية قائمة.

اختيار احلذاء:

يختلف حذ�ء �مل�سي عن �الأحذية �الأخرى �لتي ت�ستخدم عادة، كما 
�أو  �لتن�ض  �أو  باجلري  �لريا�سية �خلا�سة  �الأحذية  بقية  يختلف عن  �أنه 
كرة �لقدم مثاًل؛ وذلك الأن �آلية )ميكانيكية( حركة �لقدم خالل �مل�سي 
تختلف عنها يف �لريا�سات �الأخرى. يجب �أن يكون حذ�ء �مل�سي ذ� كعب 
يكون  �أن  دون  للكعب  يكون حا�سًنا  و�أن  �لو�سط،  مرن يف  ونعل  عري�ض 
�سيًقا عليه، و�أن تكون حركة �أ�سابع �لرجل يف �لطرف �الأمامي للحذ�ء 
ممكنة. يجب تغير �حلذ�ء �إذ� تاآكل جزء من نعله، وعند �سر�ئه يجب 
�لتاأكد من �أنه مريح من �أول جتربة لب�ض له و�سفاته مطابقة لل�سفات 
�ل�سابق ذكرها. ويف�سل �سر�ء �حلذ�ء من �ملحال �ملتخ�س�سة؛ والأن �سكل 
بطن �لقدم يختلف من �سخ�ض الآخر، فيكون �إما م�سطًحا �أو مقو�ًسا، وهو 
ما ميكن معرفته بالن�سبة لقدمِك برطيب بطن �لقدم باملاء وعمل طبعه 
على ورق مقوى )كرتون( فاإذ� كانت �لطبعة للعرقوب و�الأ�سابع وقليل من 
و�سط �لقدم فقدمِك من �لنوع �ملقو�ض، ولكن �إذ� �أظهرت �لطبعة بطن 
�لقدم كاماًل فقدمِك من �لنوع �مل�سطح. �إن معرفة نوع �لقدم مهم من 
�أجل �ختيار �حلذ�ء �ملنا�سب لها؛ الأن حركة �لرجل ذ�ت �لقدم �مل�سطحة 
تكون �إىل �لد�خل خالل �مل�سي و�لرك�ض بينما تكون �إىل �خلارج يف حالة 
�لقدم �ملقو�سة. والأن معظم �ل�سدمات و�حلمل يف �أثناء �مل�سي يقع على 
�لعرقوب فيجب �أن يكون مكانه يف �حلذ�ء ذ� و�سادة لتمت�ض �ل�سدمة، 
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قلياًل  �سلًبا  بالعرقوب  �ملحيط  �حل��ذ�ء  من  �لعلوي  �جل��زء  يكون  و�أن 
و�سط  �أما  باالأر�ض..  �الرتطام  عند  حلركته  منًعا  للعرقوب؛  وحا�سًنا 
عند  و�الأ�سابع  �لقدم  حركة  لي�سّهال  مرنن  فيكونان  ومقدمته  �حلذ�ء 
�مل�سي. من �ل�سروري بعد �مل�سي جتفيف �حلذ�ء بركه يف �لهو�ء، ويجب 
�الأج��ز�ء  على  يوؤثر  ذلك  الأن  �حلارقة؛  �ل�سم�ض  يف  �حل��ذ�ء  و�سع  عدم 
�ملطاطية فيه، وال بد من مالحظة �أن بع�ض �الأحذية غر قابلة للغ�سل. 
و�أخًر� هناك جو�رب خا�سة بامل�سي ومتتاز �أنها ت�سمح بتهوية �لقدمن 
ملقا�ض  منا�سًبا  يكون حجم �جلو�رب  �أن  ويجب  �لعرق،  من  وبالتخل�ض 
�لقدم، بحيث ال تنطوي �أو تكّون زو�ئد توؤدي �إىل رفع درجة حر�رة �لقدم 

و�إىل �الإ�سابة بالنفطات )�النتفاخات �ملائية(.

اأنواع ال�صباحة وكيفيتها:

�أواًل: �سباحة �ل�سدر: يف �سباحة �ل�سدر يقوم �ل�سباح بو�سع ج�سمه 
على �ل�سدر، و�لكتفان يكونان على خط و�حد مع �سطح ماء �حلو�ض. 
يجب على �ل�سباح �إظهار جزء من موؤخرة ر�أ�سه فوق �ملاء، ويخرج فمه 

تارة للتنف�ض. 
ثانًيا: �سباحة �لظهر: يف �سباحة �لظهر يقوم �ل�سباح باالندفاع من 
�حلائط عند �لبد�ية على ظهره ويبد�أ بالتجديف �لتباديل �جلانبي من 
خلف �لر�أ�ض وحتى مو�ز�ة �لفخذ، وتكون �لقدمان ممتدتن وم�ستمرتن 

يف �حلركة، ويجب عدم خروج �لركبتن من �ملاء.
ثالًثا: �سباحة �لفر��سة: يف �سباحة �لفر��سة يقوم �ل�سباح بتحريك 
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كلتا ذر�عيه �إىل �الأمام وفوق �ملاء، ومن ثم يدفعهما �إىل �خللف مًعا ويعيد 
�ل�سباحات؛  �أ�سعب  �لفر��سة من  �حلركة ب�سكل متو��سل. وتعد �سباحة 
وذلك الأنها تتطلب قوة ع�سلية كافية، وخا�سة يف منطقة �خل�سر ولياقة 

بدنية عالية.
)يجب �إظهار �الأيدي على �سطح �ملاء يف �أثناء �خلروج للتنف�ض(.

و�أك��ره��ا  �ل�سباحة  �أن���و�ع  �أ�سهر  م��ن  �حل���رة:  �ل�سباحة  ر�ب��ًع��ا: 
�أي طريقة  ��ستخد�م  ت�ستطيع  ت�سميتها �حلرة الأنك  ��ستخد�ًما، و�سبب 
للزحف على �ملاء.. لكن يف �ل�سباقات و�لبطوالت ال ت�ستخدم �إال طريقة 

و�حدة .

ممار�صة الريا�صة اخلفيفة:

�إن ممار�سة �لريا�سة �خلفيفة يوميًّا ملدة ن�سف �ساعة متثل عالًجا 
�إىل  �حلاجة  دون  �لعظام،  ه�سا�سة  مر�ض  �سد  فعااًل  وقائيًّا  �إج��ر�ء  �أو 
��ستخد�م �لعالجات �لهرمونية �ل�سناعية. و�أو�سح �لباحثون �أن �مل�سي 
مع  يتنا�سب  �آخر  ن�ساط  �أي  �أو  و�ليوجا،  �لب�سيطة  و�لهرولة  و�ل�سباحة 
م�ستوى �للياقة وتركيبة �لعظام عند �ل�سخ�ض، وخا�سة عند �مل�سابن 
ويف  �سالمتها.  على  و�حلفاظ  �لعظام  حماية  يف  يفيد  �لعظام؛  برقق 
در��سة �أخرى �أكد باحثون �أمريكيون �أن �مل�سي ملدة �أربع �ساعات �أ�سبوعيًّا 
قد يقلل بن�سبة )40٪( �حتماالت �إ�سابة �لن�ساء بك�سور �لفخذ �لناجتة 
� للن�ساء �لالتي يخ�سن  من ه�سا�سة �لعظام. وتعد هذه �لنتيجة نباأ �سارًّ

خماطر �لعالج �لتكميلي بالهرمونات.
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تاأثري الريا�صة على اأجهزة اجل�صم املختلفة:

مًعا  �سن�ستعر�ض  �لريا�سة يف حياتنا  �أهمية  �أكر يف فهم  لنتعّمق 
باخت�سار تاأثر �لريا�سة على �أجهزه �جل�سم �ملختلفة.. 

�أواًل: �جلهاز �لدوري
كافة  �جل�سم  �أج��ز�ء  �إىل  �ل��دم  ل�سخ  �لرئي�ض  �ملركز  وهو  �لقلب 
تاأثر  �لقلب  �لريا�سة على  تاأثر  فاإن  بالدم )�سائل �حلياة(؛  لتغذيتها 
عظيم، فهي توؤدي �إىل زيادة قوة �سربات �لقلب؛ مما يوؤدي �إىل زيادة 
قوة �سخ �لدم �إىل �أجز�ء �جل�سم كافة، وبالتايل تكون �حلاجة �إىل زيادة 
�سربات �لقلب يف �أوقات �ملجهود �أقل فيقل �حلمل على �لقلب؛ مما يوؤدي 

�إىل تقليل فر�ض �حتمال �الإ�سابة باأمر��ض ف�سل ع�سالت �لقلب.
ثانًيا : �جلهاز �لدوري �لطريف.

و�ملتمثل بال�سر�ين �لتي متد �الأجز�ء �ملختلفة للج�سم بالدم.
ا للريا�سة تاأثر عظيم عليه تتمثل يف �لتايل: و�أي�سً

وهي  �الحتياطية،  بال�سر�ين  يعرف  ما  فتح  على  �مل�ساعدة   -1
�سر�ين موجودة - بف�سل �هلل تعاىل - عندنا جميًعا، وهي مغلقة وغر 
عاملة؛ وذلك من رحمة �هلل تعاىل، فاإذ� ما تعر�ض جزء من �أجز�ء ج�سم 
�الإن�سان �إىل �الإ�سابة، فاإن هذه �ل�سر�ين ت�ستجيب لالإ�سابة وتفتح لكي 

متد �جلزء �مل�ساب بالدم لكي ال ميوت.
  وممار�سة �لريا�سة ت�ساعد على فتح تلك �ل�سر�ين؛ مما يوؤدي 
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�إيل زيادة كمية �لدم �لو�رد �إىل �أجز�ء �جل�سم، وبالتايل زيادة كفاءتها 
وحيويتها.

2- �إفر�ز مو�د تعمل على تقليل لزوجة �لدم؛ مما يوؤدي �إىل تقليل 
فر�ض �الإ�سابة باجللطات.

3- زيادة كمية �لدم �لو�رد �إىل �ل�سر�ين مما يزيد من م�ساحتها، 
بت�سلبات  �الإ�سابة  فر�ض  تقليل  على  ذل��ك  فيعمل  ليونتها  وبالتايل 

�ل�سر�ين.
4- زيادة كمية �لدم �لو�رد �إىل �ملخ فيوؤدي ذلك �إىل زيادة �لركيز 

و�لذ�كرة.
تنظيم  �إىل  ي��وؤدي  �إىل �جللد؛ مما  �ل��و�رد  �ل��دم  زي��ادة كمية   -5
�حليوية  �لعمليات  من  للكثر  مهمة  هي  و�لتي  �جل�سم،  ح��ر�رة  درج��ة 

د�خل �جل�سم.
ثالًثا: �جلهاز �لع�سلي �حلركي

�ملتمثل بالعظام و�لع�سالت وما يحيط بهما من �أن�سجة رخوة ومن 
�أربطة، وما �إىل ذلك.

وتتمثل فو�ئد �لريا�سة على هذ� �جلهاز يف �لتايل:
و�ل�سروخ  �لك�سور  يقلل من حدوث  �لعظام؛ مما  كثافة  زيادة   -1
و�أمر��ض ه�سا�سة �لعظام �لتي �أ�سبحت �سمة مميزة يف ع�سرنا؛ وذلك 
�إىل  يوؤدي  �لعظام  معّن من  �لتحميل على جزء  �أن  �لعلماء وجدو�  باأن 
كثافتها، ذلك �أّن �جل�سم يطور �جلزء �لذي ي�ستخدم وي�سمر �جلزء غر 
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�مل�ستخدم، وللمزيد من �لفهم ننظر �إىل �سخ�ض حدث له ك�سر يف ذر�ع 
وو�سعت يف �جلب�ض لفرة ت�سل �إىل �سهرين، فبعد فك �جلب�ض جند �أن 
ذر�ع هذ� �الإن�سان قد �سمرت ب�سكل و��سح نتيجة قلة �ال�ستخد�م، ومع 
وقوته  �لطبيعي  و�سعه  �إىل  يعود  جنده  �أخرى  مرة  ال�ستخد�مه  �لعودة 

�ل�سابقة.
�الأ�سياء  حمل  من  متكننا  �لتي  وه��ي  �لع�سالت،  ق��وة  زي��ادة   -2
ا  و�لتحكم يف �الأج�سام �ملحيطة بنا، ومتكننا من �حلركة يف �لكون، و�أي�سً

�لتحكم يف �سكل �جل�سم.
ثبات  عن  �مل�سوؤول  �جل��زء  هي  و�الأرب��ط��ة  �الأربطة  قوة  زي��ادة   -3
�لك�سر  م��ن  �لعظام  حتمي  وبالتايل  �لفجائية،  �الأو���س��اع  يف  �جل�سم 
و�لع�سالت من �لتمّزق؛ فالريا�سة ت�ساعد على تقويتها، وبالتايل يتحمل 
ويزيد من  ثباته  فيزيد من  فيها  يو�سع  �لتي  �ملختلفة  �الأو�ساع  �جل�سم 

�ملدى �حلركي له.
ر�بًعا: �جلهاز �لتنف�سي

ال يفوتنا �أبًد� دور �لريا�سة يف تنمية �جلهاز �لتنف�سي؛ فهي تزيد 
من كفاءة ��ستخد�م �لرئتن وت�ساعد على زيادة كفاءة ع�سالتها؛ مما 
يزيد من �لقدرة على �لكحة، �لتي تعد من نعم �هلل على �الإن�سان؛ الأنها 
متكن �الإن�سان من وقاية جهازه �لتنف�سي من �الأج�سام �لغريبة، �سو�ء من 
د�خل �جل�سم كالبلغم، وما �إىل ذلك، �أو من خارجه كالعو�دم وغرها 

من �مللوثات.
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خام�ًسا: �جلهاز �لع�سبي
وتتمثل فو�ئد �لريا�سة على هذ� �جلهاز يف �لتايل:

بتفريغ  يعرف  فيما  وذلك  �لع�سبية  �ل�سغوط  من  �لتخل�ض   -1
�لطاقة ب�سكل بناء.

�لكفاءة  زيادة  �إىل  يوؤدي  �لركيز؛ مما  وزي��ادة  �لنوم  تنظيم   -2
�الإنتاجية للفرد. 

3- تعويد �الإن�سان على �لتفكر �ملنّظم و�ملنطقي؛ الأنها تعمل على 
تنبيه �الأجز�ء �لع�سبية كافة يف �ملخ و�لنخاع �ل�سوكي.

�ملختلفة  �جل�سم  �أجز�ء  �إىل  �لع�سبي  �لتو�سيل  �سرعة  زيادة   -4
فتمكن �الإن�سان من �لتحكم يف نف�سه ب�سوره �أف�سل.

�ملو�قف  يف  �لت�سرف  على  و�ل��ق��درة  لالإن�سان  �لثقة  �إعطاء   -5
�ل�سعبة؛ ذلك �أن �جل�سم يكون معتاًد� على �ل�سغط.

�ساد�ًسا: �جلهاز �له�سمي
وعمليات  �له�سم  على  �لعظيم  وتاأثرها  �لريا�سة  دور  يفوتنا  ال 

�المت�سا�ض؛ فهي: 
على ه�سم  ت�ساعد  �لتي  �لها�سمة  �الأنزميات  كمية  من  تزيد   -1
و�لقرح  �له�سم  ع�سر  حدوث  فر�ض  من  فتقّلل  �أف�سل؛  ب�سورة  �لطعام 

�ملعدية.
جميع  من  �ال�ستفادة  على  وت�ساعده  �الإن�سان  �سهية  تنّظم   -2

�لعنا�سر �لتي ياأكلها.
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�سابًعا: �جلهاز �الإخر�جي
عملية  تنظم  �أنها  يف  �جلهاز  ه��ذ�  على  �لريا�سة  فو�ئد  وتتمثل 
�الإخر�ج وجتعلها تتم ب�سورة �أف�سل فتقلل من فر�ض حدوث �الإم�ساك؛ 
وذلك الأنها ت�ساعد على زيادة �لقدرة �حلركية للقولون، فبالتايل متنع 
حدوث �أمر��ض �لقولون.. كما وحت�ّسن من �إخر�ج �لبول �لذي يوؤدي �إىل 

تنظيم عمل �لكلي ومتنع تكّون �حل�سو�ت.

التمارين الريا�صية:

يتجدد  �الإن�سان  �سباب  جتعل  �سحرية  �أقر��ض  من  هناك  لي�ض   
كنِت  رب��ا  لكن  و���س��ع��ادة..  و�سرعة  ق��وة  و�أك��ر  ر�ساقة،  �أك��ر  وي�سبح 
�أن تتناوليه خالل تطبيقِك  خمطئة الأن هناك دو�ًء و�حًد� يجب عليِك 
تتناوليه كل يوم  �أن  �ل�سن، ويجب  للتقدم يف  �مل�سادة  للحمية )رجيم( 

ليكون فعااًل، وهذ� �لدو�ء ��سمه �لريا�سة.
على خالف �لكثر من �خلر�ء �لذين ين�سحون بالريا�سة �لقوية 
�الأ���س��ب��وع، ميكن ممار�سة  �أي��ام يف  �أو خم�سة  �أرب��ع��ة  م��دة  طويلة  ف��رة 

�لريا�سة �ملعتدلة بكميات �أكر، �سرط �أن تكون كل يوم.
فهي ت�سمل �مل�سي مدة )15( �أو )20( دقيقة كل يوم، �أو �ل�سباحة 
�أو تطبيق برنامج متارين حركات  �أو ممار�سة ريا�سة �لهرولة كل يوم، 
بعيدة  يبقيِك  وذلك  يوم..  وكل  �ليوم  و�حدة يف  مرة  �ملنزل  ريا�سة يف 
�الإفر�ط يف  �ل�سروري  ولي�ض من  �سبابِك وقوتِك،  �لطبيب ويحفظ  عن 

�لريا�سة؛ فقد يكون �مل�سي �ل�سريع كافًيا ويجب ممار�سته كل يوم.
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�للياقة..  يحقق  �لريا�سة  من  �الأدن��ى  فاحلد  نف�سِك؛  ترهقي  وال 
ولقد َوَجَد �أحد مر�كز �الأبحاث يف �لواليات �ملتحدة �الأمريكية �خلا�سة 
 )30( غ�سون  يف  �ليوم  يف  ميلن  م�سافة  �مل�سي  �أن  �لهو�ئية  بالريا�سة 
�لتي تعطيك  �لبدنية  �للياقة  �أو )40( دقيقة يحقق م�ستوًى معتداًل من 

�سعوًر� جديًد� يتجاوب معه ج�سدِك.
وت�سر �لدر��سات �إىل �أن م�ستويات �لكول�سرول عند �أولئك �لذين 
مي�سون كثًر� هي �أقل مما عليه عند �لذين ال ميار�سون �مل�سي �إال قلياًل. 

التفاعل بني الرجيم والريا�صة:

يف عام )1980م( يف �لواليات �ملتحدة �الأمريكية �أعلنت �لهيئات 
�لطبية �أهمية �لغذ�ء �لغني بالكربوهيدر�ت و�لقليل بالروتينات لالأد�ء 
�لريا�سي و�لقدرة على �حتمال ذلك �الأد�ء. وقد ن�سحت هذه �لهيئات 
باأن ن�سبة )70( يف �ملائة من �إجمايل �لوحد�ت �حلر�رية �ليومية على 

�سكل كربوهيدر�ت مركبة تعطي �أف�سل �لنتائج يف �لريا�سة.
)رجيم(  �حلمية  من  ي�ستفيدون  �لذين  فقط  لي�سو�  �لريا�سيون 
�أن  �ل�سروري  من  ولي�ض  بالكربوهيدر�ت.  و�لغنية  �لروتينات  �لقليلة 
ولتجعلي  )رج��ي��م(،  �حلمية  من  لت�ستفيدي  حمرفة  ريا�سية  تكوين 

ج�سدك يقوم بوظائفه بليونة وفعالية مثل �الآلة.
�لغذ�ء  بن  �لعالقة  �أثبت  قد  �الأطباء  �أحد  كان  �سابقة  �سنة  ويف 
على  قدرتهم  حت�سن  على  �لريا�سين  وق��درة  بالكربوهيدر�ت  �لغني 
�الحتمال، وذلك يف �إطار در��سة على ثالث جمموعات من �الأ�سخا�ض 
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طلب �إليهم تناول ثالثة �أنو�ع خمتلفة من �لغذ�ء مدة ثالثة �أو �أربعة �أيام. 
�أحد �أنو�ع �لغذ�ء كان �لغذ�ء �لعادي �ملختلط، و�لنوع �لثاين ي�ستند �إىل 
تناول �لروتينات و�لدهون ب�سكل �أويل، و�لغذ�ء �لثالث هو �لغذ�ء �لغني 
بالكربوهيدر�ت �ملركبة و�لقليل من �لروتينات. كانت نتيجة �الختالف 
يف �الأد�ء �لريا�سي مده�سة بحيث ت�ساعفت قدرة �الحتمال عند �لذين 

تناولو� �لنوع �الأخر من �لغذ�ء.
�أو  �لريا�سي  �لطب  جم��ال  يف  ع��دة  �ختبار�ت  ح�سلت  و�أخ���ًر� 
وريا�سين حمرفن يف  ريا�سًيا،  نا�سطن  �أ�سخا�ض  بن  �لريا�سة  طب 
خمتلف �أنو�ع �لريا�سة، و�أ�سارت كل �الختبار�ت �سمن �أنو�ع خمتلفة من 
��ستنز�ف  �إجهاد �جل�سد، حيث  �أن قلة �لروتينات تخفف  �إىل  �لغذ�ء، 
�أف�سل لوظائف �لع�سالت،  �أقل ويح�سل تنفيذ  �لنيروجن فيه ي�سبح 

ف�ساًل عن ��ستعمال �أف�سل للجليكوجن �ملخّزن يف �لع�سالت.
فاجل�سد ي�ستعمل �أواًل �لكربوهيدر�ت �ملخزنة فيه، يليها ��ستعماله 
للدهون �ملخزنة، و�أخًر� �لروتينات؛ وذلك للح�سول على �لطاقة �لتي 
يحتاجها. وخاليا �لع�سالت �لتي تن�سط خالل �أي ن�ساط ريا�سي تعمل 
��ستعمال  من  تتمكن  عندما  �لقوة  من  �ملزيد  وتعطيك  �أق��وى  بفعالية 

�جلليكوجن �ملخزن ب�سكل حمدود وبطريقة مقت�سدة.
وقليلة  بالكربوهيدر�ت  �لغنية  )رجيم(  �حلمية  تفعله  ما  ه��ذ� 
�لروتينات، و�حتمالِك للن�ساط �لذي تقومن به يعتمد على مدى قدرة 
ع�سالتِك على ��ستعمال خمزون �لطاقة �لتي حتتاجن �إليها، وبداًل من 
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تبديد �لطاقة �الأي�سية )يف �إطار حتويل �لطعام �إىل مادة حية وطاقة( 
يف ه�سم �لروتينات ي�ستمد هنا �جل�سد �لوقود �لكايف للريا�سة مبا�سرة 

من �لكربوهيدر�ت �الأ�سهل ه�سًما.
كامل  ب�سكل  مًعا  ن�ساط ميتزجان  وما متار�سينه من  تاأكلينه  فما 
جلعل ج�سدك �أكر قدرة وحيوية وحياة من قبل، و�لريا�سة تزيد �إنتاج 
�خلمائر �لتي ت�سهل �إنفاق �لطاقة وت�سخم خاليا �لع�سالت يف �جل�سد 
�أكر  ب�سرعة  �لطعام  يتم حتويل  �أي  �الأي�ض عندِك،  يزيد معدل  بحيث 
�أن ن�سبة �لن�سيج �جل�سدي �خلايل من �لدهن  �إىل وقود، و�لنتيجة هي 
تزيد وتنخف�ض ن�سبتها من �لدهون، وهذ� �لتغر يف �لن�سبة بن �لن�سيج 
لو مل  ر�ساقتك �جلديدة حتى  �سبب  هو  �لدهني  و�لن�سيج غر  �لدهني 

تفقدي كثًر� من وزنك.

منافع عديدة للريا�صة:

 هناك منافع عديدة للريا�سة ميكن �أن جتنيها، منها:
باأنه  �إدر�ك��ِك  �لريا�سة يزيد  �لد�فع: كلما زدِت من ممار�سة   -1
باإمكانِك فعل �ملزيد، و�إذ� خ�سرِت نحو كيلوين �ثنن من وزنِك ومار�سِت 
�مل�سي م�سافة ميلن يف �ليوم، �سوف تكت�سفن �أنِك ت�ستمتعن حًقا بخفتِك 

ولياقتِك �جلديدتن.
�أو  �مل�سي  فبعد  للطعام،  �سهيتِك  من  تخف�ض  �لريا�سة  �إن   -2

�ل�سباحة �ستجدين �أن رغبتِك يف �الأكل �أ�سعف.
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3- �لريا�سة جتعلِك حترقن �لوحد�ت �حلر�رية ب�سرعة �أكر بعد 
ممار�سة �لن�ساط؛ وهذ� �سحيح الأن �لريا�سة تزيد من �سرعة �الأي�ض �أو 
حتويل �لطعام �إىل طاقة، وتبقيه مرتفًعا ملدة �ست �أو ثماين �ساعات بعد 
�لتوقف عن �لتمرين و�نتهائه. وهذ� يعني �أن ج�سدِك يتابع عملية �إحر�ق 
لو  �لتمرين؛ لذلك وحتى  �لتي كانت حت�سل خالل  �لوحد�ت �حلر�رية 
كنِت جال�سة على كر�سي يف �ملكتب بعد ثالث �ساعات على �نتهاء �لتمرين 
�أو �مل�سي، فاإنك تتابعن حرق �لوحد�ت �حلر�رية �أكر من �ليوم �لذي ال 

يح�سل فيه �أي مترين.
4- زيادة �لقدرة: مع فقد�نِك لبع�ض �لكيلوجر�مات وفًقا للحمية 
)ريجيم( �مل�سادة للتقدم يف �ل�سن، �سوف جتدين من �الأ�سهل ممار�سة 

�لريا�سة الأنك ال حتملن وزًنا كبًر�.
 )75( �إىل  كيلوجر�ًما   )90( من  �إح��د�ه��ن  وزن  �نخف�ض  ف��اإذ� 
حترق  ال  ت�سبح  هذ�  �جلديد  وزنها  خالل  من  فاإنها  مثاًل،  كيلوجر�ًما 
�الأول.  �لوزن  يح�سل يف  كان  كما  �لوحد�ت �حلر�رية،  من  ذ�ته  �لعدد 

فكلما �نخف�ض �لوزن قل �إنفاق �لطاقة خالل ممار�سة �لريا�سة.
5- زيادة �لطاقة: معظم �حلميات �القت�سادية ت�ستنزف طاقتِك؛ 
الأن �لطعام �لذي يعطيِك طاقة �ال�ستمر�ر ممنوع ح�سب تلك �حلميات.. 
لذلك ت�سعرين بال�سعف من �النخفا�ض �ملفاجئ يف �لوحد�ت �حلر�رية 
�مل�ستهلكة، لكن يف �حلمية )رجيم( �مل�سادة للتقدم يف �ل�سن ال ت�سعرين 
عليها  حت�سلن  �لتي  و�الألياف  �ملركبة  �لكربوهيدر�ت  الأن  باالإرهاق؛ 
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بوجب �حلمية )رجيم( متو�فرة للج�سد على �سكل طاقة مبا�سرة �أكر 
مما توفره �لروتينات. ومع ممار�ستِك للريا�سة ت�سعن فوًر� �لعنا�سر 
�لغذ�ئية قيد �ال�ستعمال يف ج�سدِك بحيث تزيل �لدهون غر �ل�سرورية 

�أو �ملو�د �ل�سامة �ملوؤذية.
وال  للريا�سة،  �ل��ي��وم  يف  دقيقة   )15( تخ�سي�ض  عليِك  لذلك 
وح�سب.  متار�سيها  �أن  �ملهم  بل  للريا�سة،  ممار�ستِك  تكون  كيف  يهم 
و�لطريقة �لوحيدة لنجاح خطة �الأكل �جلديدة هي �لتاأكد من �إرفاقها 
�إىل �ل�سحة  �لو�سول  �أجل  بالريا�سة؛ الأنهما وحدتان ال تنف�سالن من 
فال  �سًنا  �أ�سغر  تبدين  بحيث  �ل�سن  يف  �لتقدم  عملية  و�إبطاء  �جليدة 

وجود للحمية )رجيم( �ملنا�سبة من دون �لريا�سة.

الريا�صة والتدخني:

كلنا نعرف م�سار �لتدخن ومدى �أهمية عدم �لتدخن لل�سخ�ض 
�لريا�سي؛ فالتدخن يوؤدي �إىل تدهور حتمي يف كفاءة �جلهاز �لتنف�سي 

للفرد يتنا�سب تنا�سًبا طردًيا مع عدد �ل�سجائر ومدة �لتدخن. 
�إن �الأد�ء �لريا�سي يعتمد على مقدرة حمل كميات كبرة  وحيث 
كفاءة  على  يعتمد  �ل��ذي  �الأم��ر  �جل�سم،  خاليا  �إىل  �الأوك�سجن  من 
�جلهاز �لتنف�سي؛ فاإن قلة �الأوك�سجن توؤدي �إىل تدين �مل�ستوى �لريا�سي 
�أو  تدريبات  �أية  مع  �ل�سريع  �الإره��اق  �سورة  يف  ذلك  ويظهر  وكفاءته، 

مترينات ريا�سية.
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بع�ض  ن�سبة  �رتفاع  �إىل  يوؤدي  �لدم  �ملوجود يف  �لنيكوتن  �أن  كما 
�لهرمونات مثل �الأدرنالن و�لنور�أدرنالن، �لتي توؤدي بالتايل �إىل �رتفاع 

�سغط �لدم وزيادة �سربات �لقلب.
طريق  عن  متت�ض  �لتي  �ل�سجائر  يف  �مل��وج��ودة  �لقطر�ن  وم��ادة 
�جلهاز �لتنف�سي هي مادة مهيجة لل�سعب �لهو�ئية و�لغ�ساء �ملبطن لها؛ 
لذلك يزيد �ل�سعال، كما يجعل �ملدخن عر�سة لالإ�سابة ب�سرطان �جلهاز 

�لتنف�سي. 
�ل�سهية  تقلل  �أن��ه��ا  لل�سجائر  �الأخ���رى  �جلانبية  �الأ���س��ر�ر  وم��ن 

و�ال�ستطعام و�لتذوق و�لنوم، وهي �أمور مهمة جًد� لل�سخ�ض �لريا�سي.

 الأن�ضطة الريا�ضية 
وما حترقه من ال�ضعرات احلرارية

يحتاج كل �سخ�ض يومًيا �إىل نحو )25( �إىل )30( �سعًر� حر�رًيا 
لكل كيلوجر�م من وزنه �ملثايل حتى يظل وزنه ثابًتا على ما هو عليه.

 )70( �ملثايل  ووزن��ه  �سم   )170( طوله  �سخ�ض  يحتاج  مثال: 
كجم �إىل )1750- 2100( �سعر حر�ري يومًيا.. ويف هذ� �جلدول نبن 
كمية �ل�سعر�ت �حلر�رية �لتي حترق )يف �ل�ساعة( من قبل �لعديد من 

�الأن�سطة �لريا�سية. 



اللؤلؤة المنضودة في الفقرات المكنونة1152

نوع الن�شاط                                                                            
  كمية ال�شعرات 
احلرارية التي 

حترق يف ال�شاعة(
100عند �جللو�ض �أو م�ساهدة �لتلفزيون

135�لوقوف
210ت�سوية �لفر��ض
210�مل�سي �لبطيء

300-450�لعناية بالزرع و �حلد�ئق
150-210�مل�سي �لبطيء ) 1ميل/ �ساعة (
300�مل�سي �ملعتدل ) 3 ميل/ �ساعة (

420-480�مل�سي �ل�سريع ) 4-5 ميل / �ساعة (
360�مل�سي �ل�سريع )5و3 ميل/ �ساعة (

425هبوط �ل�سلم
600-1080�سعود �ل�سلم

240ركوب �لدر�جة  ب�سرعة 5 ميل/ �ساعة
300ركوب �لدر�جة  ب�سرعة 8 ميل/ �ساعة

420ركوب �لدر�جة  ب�سرعة 10 ميل/ �ساعة
660ركوب �لدر�جة  ب�سرعة 13 ميل/ �ساعة

350تن�ض �لري�سة
400�لبولنج
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نوع الن�شاط                                                                            
  كمية ال�شعرات 
احلرارية التي 

حترق يف ال�شاعة(
260-700�ل�سباحة �لبطيئة
360-500�ل�سباحة �ل�سريعة

360�لتن�ض �لزوجي
480�لتن�ض �لفردي
300�لكرة �لطائرة

360�الألعاب �جلمبازية �خلفيفة
�الألعاب �جلمبازية )�لتي تتطلب جمهوًد� 

600كبًر�(

240-360�جلولف باأنو�عه
600-750�لعدو �لبطيء
870-1020�لعدو �ملعتدل
1،13-1،285�لعدو �ل�سريع

�لتزحلق �لبطيء ) على �جلليد �أو على �ملزجلة 
420ذ�ت �لعجالت (

700�لتزحلق �ل�سريع
360-660كرة �ل�سلة
840�لتجديف
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ل عذر من دون ريا�صة .. والعك�س �صحيح:
�لبد�ية ثبت �أن �لريا�سة تعمل على �إنقا�ض �لوزن �لز�ئد و�ملحافظة 
�الإ�سابة  تقلل من خماطر  �أنها  �لريا�سة  �أثبتت  كما  �سليم،  على ج�سم 
بد�ء �ل�سكري، و�سغط �لدم، و�أمر��ض �لقلب و�سرطان �لقولون، و�لتهاب 
�ملفا�سل و�آالم �لظهر، ونحول �لعظام.. كما �أن �لريا�سة تنظم �ل�سهية 

بحيث متنعنا من �ملبالغة يف �الأكل، ومن ثم زيادة �لوزن.
لكن؛ على �لرغم من �أن �لريا�سة متنحنا �ل�سعور بالر�سا و�لتمتع 
ب�سحة جيدة، فاإنها ال تعد بدياًل عن �لغذ�ء �ملتو�زن، فعلينا يف �ملقام 
�الأول �لعناية باختيار �لطعام �ملنا�سب �لذي يفي بكل ما نحتاج �إليه من 
�لطاقة �لتي ن�ستمدها من �لن�سويات و�لدهون و�لروتينات و�لفيتامينات 
هو  �ملتو�زن  و�لغذ�ء  و�جل�سم.  �لع�سالت  لوظائف  �ل�سرورية  و�ملعادن 
�حلد  يجب  فبينما  �مل�سادر.  كل هذه  من  �ملنا�سبة  �لكميات  من  مزيج 
من �لدهون و�الأمالح و�ل�سكريات يف �لغذ�ء، فاإن �ملاء و�الألياف �سرورية 
�ل�سن؛  كبار  ا  خ�سو�سً للبالغن،  �سرورية  و�لريا�سة  �ل�سليم..  للغذ�ء 
حيث �إن خماطر تعر�سهم الأمر��ض ناجتة من �لبد�نة �أعلى لديهم منها 
لدى غرهم؛ وذلك ب�سبب قلة �لن�ساط و�حلركة، باالإ�سافة �إىل �لغذ�ء 

غر �ملتو�زن.
ن�سبة  حتمل  على  تعمل  بانتظام  �لريا�سة  ممار�سة  �أن  ثبت  وقد 
كبار  به  ي�ساب  ما  غالًبا  �لذي  �ل�سكري  بد�ء  �مل�سابن  لدى  �جللوكوز 
�ل�سن، وتعمل ممار�سة �لريا�سة �لب�سيطة كامل�سي على �لوقاية من نحول 

�لعظام.
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وكذلك جتنب �لريا�سة �الأطفال و�ل�سباب زيادة �لوزن و�الأمر��ض 
�ملزمنة �الأخرى �لتي تن�ساأ عنها، كما �أنها حت�سن قدر�ت �لرئتن و�لقلب، 
�جل�سمانية  �الأن�سطة  حتمل  على  �جل�سم  يعن  مما  ع�سالتهما،  وقوة 
يتحملون  �لذين  �لريا�سين  لدى  ملحوظ  هو  مما  و�ملجهدة،  �لعنيفة 

�الأن�سطة �ملجهدة كممار�سة كرة �لقدم مثاًل.
وتعد �الأطعمة �لكربوهيدر�تية �ملركبة مثل خبز �لقمح و�ملعكرونة 
�الألبان  ومنتجات  و�لبي�ض  �للحوم  ت�سكل  بينما  للطاقة،  جيًد�  م�سدًر� 
من  و�مل��ع��ادن  �لفيتامينات  على  �حل�سول  وميكن  للروتن،  م�سدًر� 
�حلبوب و�لفو�كه و�خل�سر�و�ت. وبعك�ض �العتقاد �ل�سائع، فاإن �أقر��ض 
وجبة  من  فائدة  �أكر  لي�ست  �لروتن  مركبات  �أو  �ملركبة  �لفيتامينات 
متو�زنة ب�سكل �سليم. وميكن و�سف �لوجبة متو�زنة، حيث تكون �لدهون 
بن�سبة )30٪( من جمموع �ل�سعر�ت �حلر�رية �ل�سرورية، و�لروتينات 
 )٪60 �إىل   50( ن�سبة  �لن�سويات  ت�سكل  بينما   ،)٪20 �إىل   10( بن�سبة 
�ملتبقية. ويرتب على تناول �مل�سروبات �لغازية ذ�ت �لن�سب �لعالية من 
�ل�سكر و�الأطعمة �لدهنية �جلاهزة حرمان �ل�سباب يف مر�حل �لنمو من 

�لغذ�ء �ل�سروري للتمتع بج�سم �سليم وعقل �سليم. 
ومن �لناحية �لعلمية، فاإن �جل�سم ال يفرق بن �لريا�سة �لتي تتم 
يف  �ل�سباحة  �أو  �لر�سيف،  على  و�مل�سي  �الأجهزة  با�ستخد�م  ممار�ستها 
على  نف�سه  �لتاأثر  له  ذلك  فكل  مفتوحة،  وبحرة  د�فئ  �سباحة  حمام 
�جل�سم. ويو�سى بامل�سي �أو �جلري �أو �ل�سباحة �أو ممار�سة غر ذلك من 
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�لريا�سات �خلفيفة كحد �أدنى ملدة )30( دقيقة ثالثة �أيام يف �الأ�سبوع. 
�الأهم؛  هو  �ليومية  حياتنا  يف  ن�سط  �أ�سلوب  �تباع  فاإن  حال،  �أي  وعلى 
بداًل من  �أوقاتنا يف �خل��ارج  �أكر من  �أن ن�سي ج��زًء�  بب�ساطة  وذلك 
ا عن �مل�ساعد  �أن نحيا حياة �ساكنة، و�أن نتعود ��ستخد�م �ل�سالمل عو�سً
�لكهربائية، و�أن ن�سي قلياًل حيث ي�سعنا �لركوب؛ الأن ذلك كله ي�سكل 
وما  ناأكله  ما  بن  �ملو�زنة  دوًما  فينبغي  بالن�ساط.  مفعمة  حياة  �أ�سلوب 

ناأتيه من �أن�سطة ج�سمانية يف �أوقات �لفر�غ.
�أث��ن��اء �الإج����از�ت  �ل��ري��ا���س��ة يف يف  �أخ����رة مل��ن مي��ار���س��ن  كلمة 
�الأ�سبوعية، و�لالتي ميار�سن �لريا�سة بالتز�م؛ فعليهن توخي �حلذر باأن 
يبد�أن باالإحماء لفرة ب�سيطة، و�أن يتحلن بال�سر وجتنب �الإفر�ط،، 
�أن  كما  �ل�سكري.  د�ء  من  �أو  �لقلب  يف  علاًل  يعانن  �لالتي  ا  وخ�سو�سً
�الأيام  ففي  �الأهمية،  من  جانب  على  �أخ��رى  م�سكلة  يكون  قد  �جلفاف 
تناول ما يكفي  �لرطوبة، علينا  ون�سبة  ترتفع فيها درجة �حلر�رة  �لتي 
من �ل�سو�ئل. �أما بالن�سبة لغر �لريا�سيات، فنقول لهن �إن �لريا�سة ال 
�لتليفزيونية  بر�جمهن  م�ساهدة  فيمكنهن  كبًر�،  عبًئا  ت�سكل  �أن  يجب 
�ال�ستماع  �أو  �مل�سي،  �أجهزة  �لريا�سة على  بينما هن ميار�سن  �ملف�سلة، 
�إىل �الأ�سرطة �مل�سجلة بينما يقمن بامل�سي.. فالعقل �ل�سليم يف �جل�سم 

�ل�سليم.
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معــامل �ضيــاحية

اأحببنا يف هذه الفقرة اأن نعر�ض عدًدا من املدن ال�شياحية، ذات املعامل 
والتاريخ والثقافة ال�شاربة يف القدم.

وهدفنا الأ�شمى من هذه الفقرة؛ هو اأن تتعرف الطالبة على اأن بادنا 
الإ�شامية فيها العديد من املعامل ال�شياحية التي ت�شتحق الزيارة بدًل من 

النبهار باملعامل ال�شياحية الغربية.
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اجلزيـرة اخل�ضــراء

�سبعمائة  م�ساحتها  وتبلغ  �لكويت  يف  �خل�سر�ء  �جلزيرة  تقع    
وخم�سة وثمانن �ألف مر مربع.

ويربطها بالر ممر طوله مائة و�أربعة وثالثون مرً�.  
 وهي جزيرة ��سطناعية مت �كت�سابها من �لبحر بعد ردمه، وت�ستقبل 

هذه �جلزيرة ع�سر�ت �الآالف من �جلمهور يف عطالت نهاية �الأ�سبوع. 
�ملتغرة  �خلليج  مياه  من  مياهها  بحرة  على  �جلزيرة    وحتتوي 

تاأتيها وتغادرها من حتت ج�سرين طبقًا لظاهرتي �ملد و�جلزر. 
  ويوجد يف �جلزيرة عدة مطاعم ومركز خدمة نوذجي وم�سرح 
وثالثن  خم�سة  �إىل  يرتفع  �لذي  �ل�سياحي  �لرج  يوجد  كما  مك�سوف، 

مرً�. 
 وتوجد قلعة لالأطفال مزودة بخنادق مائية و�سالالت �سغرة. 
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العـــال

لو�حة  حديث  ��سم  وهو  �ل�سعودية،  �لعربية  �ململكة  يف  �لعال  تقع 
تاريخية لعبت دورً� هامًا عندما كانت مقرً� للد�د�نين و�ملعينين. 

 وكان ما ي�سمى �ليوم باخلريبة حا�سرة مملكة د�د�ن و�لتي تلتها دولة 
حليان ثم جاء بعدها �حلكم �ملعيني �لذي �نتهى با�ستيالء �الأنباط وذلك 

خالل �لفرة ما بن �لقرن �ل�ساد�ض ونهاية �لقرن �لثالث قبل �مليالد.
�سل�سلة من  بن  �لقرى  و�دي  �ملنورة يف  �ملدينة  �سمال  �لعال  وتقع 
�جلبال يف �ل�سرق و�لغرب، ويوجد بها عدد من �لكهوف �ملنحوتة نحتًا 
و�للحيانية  و�ملعينية  �لد�د�نية  �لنقو�ض  من  ع��دد  مع  بارعًا  هند�سيًا 

و�لثمودية و�لنبطية ثم بقايا �سد كان طوله �سبعمائة وخم�سن مرً�.
ومن �آثار �لعال �الإ�سالمية قلعة على جبل مو�سى تن�سب �إىل �لقائد 

�مل�سلم �ل�سهر مو�سى بن ن�سر.
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املدينة املنورة

تزخر �ملدينة �ملنورة بعامل �أثرية كثرة، بع�سها يعود �إىل �لعهد 
�لنبوي وع�سر �سدر �الإ�سالم، وبع�سها �آثار عثمانية ُبنيت يف عهد لي�ض 
بالبعيد. ومن هذه �الآثار �لقالع و�حل�سون �لتي ما ز�لت ماثلًة للعيان يف 

�ملدينة �ملنورة.
منها: قلعة قباء بناها ب�سري با�سا حمافظ �ملدينة وقائد ع�ساكرها 
ثالث  معها  بنى  كما  �الأوىل،  �لعاملية  �حلرب  بد�ية  عند  فيها  �ملر�بطة 
قالع �أخرى �سغرة، �إحد�ها تقع يف منطقة �لعيون �سمال �ملدينة �ملنورة، 
و�الأخرى على طرف جبل �أحد �لغربّي، �أما �لثالثة فهي على طريق عروة 
عند هبوط �لطريق من �حلرة �لغربية �إىل و�دي �لعقيق، وقد �أزيلت هذه 

�الأخرة عند تو�سعة �لطريق قبل �سنو�ت قليلة.
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قلعة حلب

قلعة  تعد  �لو�سطى.  �لع�سور  �إىل  يعود  حم�سن  ق�سر  حلب  قلعة 
�لذي  �لتل  ��ستخد�م  يعود  �لعامل،  �لقالع يف  و�أك��ر  �أق��دم  �إح��دى  حلب 
فيما  �حتلتها  حيث  �مليالد،  قبل  �لثالثة  �الألفية  �إىل  �لقلعة  عليه  تو�سع 
بعد �لعديد من �حل�سار�ت با يف ذلك �الإغريق و�لبيزنطين و�ملماليك 
و�الأيوبين، بينما يظهر �أن �أغلب �لبناء �حلايل يعود �إىل �لفرة �الأيوبية. 
�أجرت عليها موؤ�س�سة �آغا خان للثقافة و�جلمعية �الأثرية يف حلب عمليات 
حفظ و��سعة يف عام 2000م. تقع �لقلعة يف مركز �ملدينة �لقدمية �لتي 
�أدرجتها منظمة �ليون�سكو على الئحة مو�قع �لر�ث �لعاملي عام 1986م.
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ق�ضطنطيـنيــة

 مدينة ق�سطنطينية �إحدى �ملدن �لتي تقع يف �سرق �جلز�ئر.
وتقع على قمة م�سيق يحمي �ملدينة من جميع �جلهات.

مدينة  �أنها  وخا�سة  �جلميلة  باملناظر  �ليوم  �ملدينة  هذه  وتتميز 
كبرة.

�أما عن �مل�سيق �لذي مير باأطر�ف �ملدينة فيقطعها، ميكن عبوره 
بو��سطة �أحد ك�َب�َاٍر �أربعة و�لتي منها كوبري بونت �سيدي.

ثر�ئها  يف  يكمن  ال  ق�سطنطينية  مدينة  يف  �جل��ذب  عامل  �إن       
باالأماكن و�ملعامل، بل يكمن يف مظاهر �حلياة و�ملعاملة �لودودة من �أهل 

هذه �ملدينة.
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مدائـن �ضـالــح

�إحدى �ملدن �لقدمية - وحالي�ًا �ملهجورة - يف   مد�ئن �سالح هي 
�سمال  �لكيلومر�ت  مئات  بعد  على  وتقع  �ل�سعودية،  �لعربية  �ململكة 

�ملدينة �ملنورة.
�لعربية  �ململكة  يف  �الأثرية  �الأماكن  �أ�سهر  من  �سالح  ومد�ئن       

�ل�سعودية و�أكرها جذب�ًا للناظرين.
وكانت هذه �ملدينة يف �أول ن�ساأتها حمطة هامة على طريق �لقو�فل 
�إىل  و�ملتجهة  �لعربية  للبخور يف �جلزيرة  �ملنتجة  �ملناطق  �لقادمة من 
�سوريا وم�سر وبيزنطة وغرها من �الأماكن.     كانت �ملقابر �حلجرية 
�ل�سخمة، و�لتي هي �سبب �سهرة �ملدينة قد مت نق�سها ما بن عامي مائة 

قبل �مليالد، ومائة ميالدية.
وكانت �ملدينة نف�سها هي ثاين �ملدن يف �إمر�طورية �لنبطين بعد 

مدينة "بر�" �ملوجودة يف �الأردن �ليوم.
مد�ئن  على  �مل��رور  للنا�ض من  بد  ال  كان  �الإ�سالم  وبعد ظهور       

�سالح يف طريقهم للحج من دم�سق �إىل مكة �ملكرمة.
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ح�ضـن امل�ضمك

�لعربية  �ململكة  من  �لو�سطى  �ملنطقة  يف  يوجد  �مل�سمك   ح�سن 
�ل�سعودية يف مدينة �لريا�ض.

وقد بني هذ� �حل�سن �أ�سا�س�ًا من �لطن �ملجفف.
ذلك  على  ��ستولو�  قد  و�أتباعه  �سعود  �آل  �لعزيز  عبد  �مللك  وكان 
�حل�سن عام �ألٍف وت�سعمائة و�ثنن ميالدية، وكان ذلك �حلدث بد�ية 

تاريخ �ململكة �لعربية �ل�سعودية �حلديثة.
يوجد يف �لطابق �الأر�سي لهذ� �حل�سن جمل�ض تقليدي مت ترميمه 
وجتديده كما يحتوي فناء �حل�سن على بئر ما ز�ل ي�ستخدم حتى �الآن.

ويحيط بهذ� �لفناء �ستة �أبو�ب ملونة توؤدي �إىل غرف خالية.
�أما �جلزء �لعلوي فهو عبارة عن جدر�ن عليها نقو�ض ر�ئعة.

كما يوجد ثالثة �أعمدة لتدعم �ل�سطح �خل�سبي.
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مـدينـة بابــل

تقع مدينة بابل على بعد ت�سعن كيلو مرً� جنوب بغد�د.
وقد كانت يف يوم من �الأيام عا�سمة �ململكة �لبابلية.

وميكن �لقول �إن بابل هي �أ�سهر �الأماكن �الأثرية يف �لعر�ق كلها.
وقد برزت مدينة بابل الأول مرة يف عهد �مللك حامور�بي وو�سلت 
�إىل ذروة تاألقها يف ظل حكم �مللك نبوخذ ن�سر �لثاين )�ستمائة وخم�سة 

قبل �مليالد - �ستة وخم�سن قبل �مليالد(.
وت�ستهر مدينة بابل بجدر�نها �لعالية �حل�سينة وفخامة معابدها 

وق�سورها.
     كما ت�ستهر بابل بحد�ئقها �ملعلقة، �إحدى عجائب �لدنيا �ل�سبع، 

�لتي بناها �مللك نبوخذ ن�سر لزوجته �أميتا�ض.
ببناء  �مللك  فاأمر  جبلية  منطقة  تقطن  كانت  �أميتا�ض  �إن  ويقال 

�حلد�ئق �ملعلقة ليخفف عنها �ل�سعور بالغربة و�حلنن �إىل �لوطن.
يتبق من  �أن��ه مل  و�خل��ر�ب حتى  �لدمار  بها  بابل قد حلق  �أن   �إال 
�أجمادها �ل�سابقة �سوى متثال �الأ�سد �حلجري �لكبر بنقو�سه �لعظيمة.
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وادي رّم

 من �أروع �الأماكن يف �الأردن.
وي�ستطيع من يزور و�دي رّم �أن يلم�ض �سفاء �لطبيعة يف �ل�سحر�ء 
�لعربية، وعلى �الأخ�ض �إذ� كان ذلك يف ف�سل �لربيع.    يف و�دي رم، تبدو 

طبيعة �ملكان وكاأنها �سفحة من �سفحات �لقمر.
ترى �سفوح �الأودية ذ�ت �لرمال �مللونة �حلمر�ء، وهي تعانق �جلبال 
�إىل  ي�سعدو�  لكي  �لت�سلق  هو�ة  تتحدى  �لتي  �ل�ساخمة  �رتفاعاتها  يف 
ذر�ها �لعمودية، �أو ي�سرو� يف دروب �لو�دي وم�ساربه، ويتوغلو� بعيدً� يف 

�ملر�بع �لف�سيحة، �أو يقومو� برحالت جماعية على �أظهر �جلمال. 
يف  �لرومان�سية  روح  ميثل  �ل��و�دي  هذ�  يف  �لطبيعة  جمال  �إن       

�ل�سحر�ء.
تز�ل  ما  �لبدوية  �لقبائل  من  ع��ددً�  �أن  جاذبيته  من  يزيد  ومما 

تتخذ منه د�ر �إقامة لها.
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ق�ضـر احلمــرا

ق�سر  ويعد  �أ�سبانيا.  بدولة  غرناطة  مدينة  يف  �لق�سر   يوجد 
�حلمر� من �أ�سهر �أمثلة �لفن �ملعماري �ملغربي، وربا كان �أ�سهر �ملباين 

�الإ�سالمية على �الإطالق.  
الأ�سبانيا  �الأوروب��ي  بعد عودة �حلكم  �لق�سر  �إن�ساء هذ�  بد�أ   وقد 

وهو ما ي�ساف �إىل �أهمية هذ� �لق�سر.
ظل  يف  �لثقافية  ع�سورها  �أزه��ى  �إىل  و�سلت  قد  �أ�سبانيا  وكانت 

�حلكم �الإ�سالمي. 
 بد�أ ت�سييد ق�سر �حلمر� يف �أو�خر �لقرن �لثالث ع�سر، ويتكون من 

جمموعة من �لق�سور.
و�لفكرة  �خلا�ض.  ق�سره  منهم  ولكل  �حلكام  من  �لعديد  بناها 
�لتي تكمن ور�ء �لعديد من �ملباين يف مدينة �حلمر� هي حماولة خلق 

ن�سخة من �لفردو�ض على وجه �الأر�ض.  
�أعمدة  تف�سلها  مم��ر�ت  من  �ل��روم��اين  �لت�سميم  ه��ذ�   ويتكون 

وينابيع من �ملياه و�ل�سوء �لذي ينعك�ض يف �أحو��ض �ملياه.
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بئر هداج

بئر هد�ج من �أ�سهر �الآبار يف جزيرة �لعرب ويقع يف �سمال غرب 
�ململكة �لعربية �ل�سعودية يف مدينة تيماء وفيه عن من ز�ويته �جلنوبية 
قدًما   )50( قطرها  يبلغ  و��سعة  �لبئر  وفوهة  �الآن  �إىل  ترفده  ز�لت  ال 
وعمقها )40( قدًما، ذ�ت �سكل د�ئري غر منتظم، مطوية باحلجارة، 
�سرب بها �ملثل بالكرم فو�سف �لرجل �ملعطاء ب "هد�ج تيماء"؟!.. �إنها 
بئر �أ�سطورية تقع يف و�سط �لبلدة �لقدمية د�خل �إطار د�ئري من �أ�سجار 

�لنخيل �لبا�سقة. يعتقد �أن �لبئر يعود �إىل �الألف �الأول ق.م.
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اليــمن

هي  وعا�سمتها  �ل�سعبية،  �ليمن  جمهورية  لها  �لر�سمي   �ال�سم 
وثمانائة  �ألف�ًا  وثالثن  و�ستة  تبلغ م�ساحتها خم�سمائة  مدينة �سنعاء، 

وت�سعة و�ستن كيلو مرً� مربع�ًا. 
 ومن �أ�سهر �ملدن �ليمنية �ل�سهرة: عدن، �حلديدة.  

�لريال  ويعد  و�الإجنليزية،  �لعربية  فهي  �مل�ستخدمة  �للغات   �أما 
�ليمني �لعملة �ملتد�ولة.  

طبق�ًا  وذل��ك  ن�سمة  مليون  ع�سر  �ثني  فيبلغ  �سكانها  ع��دد   �أم��ا 
بالذكر  وت�سعن، ومن �جلدير  وو�حد  وت�سعمائة  �ألٍف  الإح�سائيات عام 
�أن معدل �ملدنية، طبق�ًا الآخر �إح�سائيات عام �ألٍف وت�سعمائة وت�سعن، 

هو ت�سعة وع�سرون باملائة. 
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متحف �ضكة احلجاز

رجب  �سهر  يف  �ملتحف  تاأ�س�ض  �ملنورة.  باملدينة  �أثري  متحف  هو 
حمطة  مبنى  يف  �لعنرية  ب��اب  ميد�ن  يف  ويقع  )1419ه����(  ع��ام  من 
�لقطار �لعثمانية )تعرف حمليا باال�ست�سيون( �ملطل على �سارع عمر بن 

�خلطاب.
�أوىل خطو�ت م�سروع �ملتحف بد�أت يف �لعام )1419ه�(، و�فتتحت 

ر�سمًيا على يد �الأمر عبد �ملجيد بن عبد �لعزيز.
عبد  عهد  يف  بنيت  �لتي  �حلجاز  �سكة  تاريخ  على  �ملتحف  يركز 
�حلميد �لثاين وقد مت جمع عدة عربات وحمركات من مناطق وحمطات 
وبا�ستطاعتها  �ملحركات  �إح��دى  ترميم  �عيد  وقد  �ل�سكة  على  �أخ��رى 

�حلركة على �سكة �ملتحف.
ا على �أو�ين فخارية، �أدو�ت �لقهوة، جمموعة  و يحتوى �ملتحف �أي�سً
�لفوتوغر�فية  �ل�سور  من  وجمموعة  �أ�سلحة  �لورقية،  �لعمالت  من 

�لقدمية للمدينة �ملنورة يعود تاريخها �إىل �لعام )1880م(.
ا الإقامة بع�ض �ملهرجانات �لثقافية. ي�ستخدم �ملتحف �أي�سً
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ـِف الطـَّائـ

�ملنتجعات  �أهم  �أحد  لكونها  �ل�سعودية،  �ملدن  �أ�سهر  من   �لط�َّاِئف 
�جلبلية �ل�سياحية �لوطنية، و�ملقر �ل�سيفي للحكومة �ل�سعودية، ومركًز� 

مهم�ّا للموؤمتر�ت �لدولية �لتي تعقد يف �لبالد. 
�ألٍف  �رتفاع  على  �ل�سرو�ت  جلبال  �ل�سرقية  �ملنحدر�ت  عند   تقع 
و�سبعمائة مر فوق م�ستوى �سطح �لبحر، يف �جلنوب �لغربي من �سبه 
�جلزيرة �لعربية وي�سمى هذ� �ملرتفع جبل غزو�ن، وتبعد م�سافة خم�سة 
جدة  عن  مًر�  كيلو  و�ستن  ومائة  �ملكرمة  مكة  عن  مًر�  كيلو  وثمانن 

وت�سعمائة وو�حد كيلو مر عن �لريا�ض.
وب�سبب هذ� �ملوقع �ملمتاز و�ملناخ �جلميل �سهدت �ملدينة �أحد�ث�ًا 
ح�سينة،  ع�سكرية  مدينة  فيها  �لعثمانيون  وبنى  �الإ�سالم،  قبل  عديدة 

وكتب عنها �ملوؤرخون و�لرحالة و�متدحو� هو�ءها وخر�تها.
تبلغ م�ساحة �ملدينة ثمانية �آالف هكتار �أي ثمانن كيلو مًر� مربع�ًا. 
 مييل مناخ �لطائف �إىل �العتد�ل يف �ل�سيف و�لرودة �ستاًء ب�سبب 

وقوعها بن مرتفعات جبلية يف �لغرب و�ل�سهل �ملنب�سط يف �ل�سمال.
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قلعة حم�س

حم�ض  مدينة  من  �لغربي  �جلنوب  يف  �لقلعة  تقع  حم�ض  قلعة 
�لقدمية / �سوريا على تل �رتفاعه 32 م من �ملدينة وعلى �رتفاع 533 

عن �سطح �لبحر ويعود بناء �لقلعة �إىل �الألف �لثالث قبل �مليالد.
�ل�سرقية  �لرومانية  لالإمر�طورية  تابعة  حم�ض  �أ�سبحت  عندما 
يف �سوريا وخا�سة يف ع�سر جوليا دومنا �بنة كاهن �ل�سم�ض يف حم�ض 
ملكية  مدينة  وكاأنها  �لد�خل  من  �لقلعة  وتبدو  وقلعتها،  �ملدينة  �ت�سعت 
كاملة فيها �أماكن لالإقامة وم�ساكن وم�ستودعات ومباين �إد�رية ويحيط 
وتدل  �الأي��وب��ي  �لعهد  �إىل  يعود�ن  برجان  وفيها  د�ئ��ري  �سبه  �سور  بها 
�سركوه(  �لدين  )�أ�سد  هو  بناه  من  �أن  �ل�سمايل  �لرج  على  �لكتابات 
�إىل  �أما باقي حت�سيناتها فتعود  حيث ز�د �سركوه يف حت�سن �لقلعة، 
�لعهدين �ململوكي و�لعثماين، وقد لعبت دوًر� مرموًقا يف �لتاريخ وخا�سة 

يف عهد �لدولة �الأيوبية و�ملماليك.
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درب زبيد

هند�سية  مفخرة  �لر�سيد  ه��ارون  عهد  منذ   » زبيدة  »درب  ميثل 
�سبع  قبل  �أم��ر  حتى  معامله،  ت�سيع  ك��ادت  و�ل��ذي  للحجاج  �ملياه  لتاأمن 
�سنو�ت خادم �حلرمن �ل�سريفن �مللك عبد �هلل بن عبد �لعزيز، وكان 
جنح  كما  �لقدمية،  معامله  بتجديد  �لطريق،  �إحياء  للعهد،  ولًيا  حينها 
فريق من �الآثارين �ل�سعودين يف ت�سجيل وحفظ مو�قع على �لطريق قبل 
�لطريق ب�سكل عام حو�يل )1500( كيلومر،  )32( عاًما. ويبلغ طول 
�إىل  ي�سل  �أن  �إىل  وو�سطها  �ل�سعودية  ب�سمال  م��رورً�  �لعر�ق  من  وميتد 
وتتوزع على طول  �ملكرمة،  مكة  ثم  �ملنورة  �ملدينة  �ملقد�سة يف  �الأماكن 
كيلومًر�،  تزيد على )40(  ال  �ملياه ب�سافات  �الآبار وخز�نات  �لطريق 
و�سالكي  ل�سقيا �حلجاج  �ملياه  قنو�ت  ر�ئع من  بنظام  �لطريق  توج  كما 

�لطريق.
وبد�أت ق�سة �إن�ساء �لطريق عام )800م(، عندما �سارفت زوجة 
جعفر  �أب��ي  بن  جعفر  بنت  زبيدة  �لعبا�سي،  �خلليفة  �لر�سيد،  ه��ارون 
�ملن�سور، على �لهالك وهي يف طريقها الأد�ء منا�سك �حلج، ونذرت على 
�إىل  طريقهم  يف  وهم  �لعط�ض  من  ذلك  بعد  �حلجاج  يعاين  �أال  نف�سها 
�حلج. حيث �أن�ساأت �لطريق من �لكوفة عر �أ�سد �ملناطق �سحًا باملياه، 
بناء  للحجاج من خالل  �ملياه  لتاأمن  �لطريق مفخرة هند�سية  و�أ�سبح 
�سبكة هائلة من خز�نات �ملياه، تبد�أ من �لكوفة مرورً� باحلدود �ل�سمالية 
جهة  �إىل  �لطريق  مييل  ثم  فالق�سيم،  حائل  ثم  �ل�سعودية،  �لبالد  من 
�ملكرمة.  ومكة  �ملنورة  �ملدينة  �إىل  �ل�سحر�ء  �ساقًا  �لغربي،  �جلنوب 
وخز�نات  �الآب��ار  زبيدة«،  ب���»درب  �ملعروف  �لطريق  طول  على  وتتوزع 
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باملاء.  للتزود  �أخ��رى  �إىل  توقف  نقطة  من  تعر  �جلمال  وكانت  �ملياه، 
كما توج �لطريق بنظام ر�ئع من قنو�ت �ملياه خارج مكة �ملكرمة لتاأمن 
�ملياه خالل فرة �حلج، كما زود �لطريق بخز�نات للمياه ُعرفت با�سم 
»�لرك«، وذلك خالل عدة قرون، وال يز�ل �لبع�ض منها باقًيا �إىل �ليوم، 

حيث ي�ستفيد منها �لبدو ل�سقيا مو��سيهم.
�هلل  عبد  �لدكتور  برئا�سة  �الآث��اري��ن  �لباحثن  من  فريق  وجن��ح 
�مل�سري، مدير �أول �إد�رة لالآثار و�ملتاحف يف �ل�سعودية، عام )1975م(، 
يف ت�سجيل وحفظ طريق �حلج. حيث وثق �لفريق حو�يل )90( موقًعا 
ووح��د�ت  وق�سور  وح�سون  جو�مع  على  �حتوت  �لطريق،  على  �أث��رًي��ا 
�أنقا�ض �حلجارة  �ملباين من  ترميم  رئي�سة، ومت  �سكنية وخز�نات مياه 
�لطن  �مل�سنوع من  �لطوب  مع خليط من  تاأ�سي�سها  �أجل  �ملوجودة من 
كهيكل علوي، وال يز�ل بع�ض هذه �ملن�ساآت قائمًا، خ�سو�سًا بقايا �لطرق 
�ل�سيار�ت تغرت �لطرق  �ملعّبدة وعالمات �لطرق �ملتنوعة. ومع ظهور 
ومل يبق من هذ� �لدرب �لعظيم �إال �آثاره. وينتهي �لطريق يف عن زبيدة، 
�لتي تنبع من و�دي نعمان، ثم متر يف عرفات، فتقطع و�دي عرنة، ثم 
وتنت�سر  �نحد�رية.  �ن�سيابية  وكانت م�سممة بطريقة  �إىل مكة،  تنحدر 
على �لطريق �لذي ظل �سالكًا طو�ل ثالثة ع�سر قرًنا، معامل �أخرى متثلت 
يف عالمات �الأميال على �لطريق، و�ملنار�ت و�أماكن خم�س�سة لالإنارة 
من خالل �إ�سعال �لنار فيها لهد�ية �حلجاج لياًل. كما �سّيد �لعبا�سيون 

يف جزء من �لطريق، منازل وحفرو� فيه �الآبار وبنو� ق�سًر� وم�سجًد�.
ويبد�أ �لطريق من �لكوفة حتى ي�سل �إىل منطقة مهد �لذهب، لتبد�أ 
حمطات مهمة يف �لطريق، هي �لعمق، ثم �إىل غار زبيدة، ثم �إىل جبل 
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�سايد، فه�سبة �ل�سر�ر، ثم مهد �لذهب، لي�سر �لدرب ناحية �جلنوب 
�إىل فرعن،  �لدرب  ليتفرع  ر�يان،  �ل�سايلة فجبل  بو�دي  �لغربي مرورً� 
و»�مل�سلح«.  »�الأفيعية«  عر  و�الآخ��ر  و»وح��اذة«،  »�سفينة«  عر  �أحدهما 

)�مل�سدر: �سحيفة �ل�سرق �لو�سط(.
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 معلومات ثقافية عامة 

املعلومات؛ لذا.. كانت  املعلومات، بل يف ثورة  باأننا يف ع�شر  كلنا يعلم 
هذه الفقرة من اأهم فقرات هذا الكتاب، وهي بكل ب�شاطة معلومات متفرقة 

ولي�شت حم�شورة يف حقل معن.
وهنا اأدعو اجلميع اإىل الهتمام ال�شديد بهذه الفقرة.
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اآبار مكة قبل زمزم

وت�سرب قبل ظهور زمزم  ت�ستقي منها  �آب��ارً�  حفرت قري�ض بكة 
وى،وَبذّر، و�حَلقر، و�ُسقيَّة، و�ل�سنبلة، و�لغمر". لهم وهي: "�لطَّ

 ، وُخمَّ  ، ُرمَّ منها:  مكة،  خارج  قدمية  �أخ��رى  �آب��ار  لهم  كانت  كما 
فلما ظهرت زمزم، ن�سيت قري�ض جميع �الآبار �الأخرى، و�ن�سرف �لنا�ض 
�إليها؛ الأنها بئر �إ�سماعيل -عليه �ل�سالم-، وملكانها من �لبيت �حلر�م، 

ولف�سلها على ما �سو�ها من �ملياه.

اأبرهة وفيله و�ضائ�ضه
�لعظيم،  وفيله  �لكعبة، بجي�سه  �الأ�سرم على هدم  �أبرهة  ملا عزم 
�أهلكهم �هلل تعاىل بالطر �الأبابيل �لتي حتمل حجارة من �سجيل، مع كل 

طائر ثالثة �أحجار يحملها، حجر يف منقاره وحجر�ن يف رجليه.
�أما �أبرهة فقد �أ�سابه حجر، وظهر على ج�سده بالء عظيم، فخرج 
بع�ض من جنا من جي�سه ب�ه، و�أجز�ء ج�سمه تت�ساقط جزءً� جزءً�، حتى 
قدمو� به �سنعاء باليمن وهو مثل فرخ طائر، فما مات حتى �ن�سق �سدره 
�جلي�ض،  يتقدم  كان  �لذي  �لعظيم  فيله  و�أما  يزعمون.  فيما  قلبه،  عن 
فقد جنا، وكذلك �سائ�ض �لفيل وخادمه، و��سمه �أني�ض، فقد جلاأ �إىل مكة 
وعا�سا بها �إىل �أن �ساخا وعميا وت�سوال �لنا�ض. وقد قالت �ل�سيدة عائ�سة 
�أعمين  بكة  و�سائ�سه  �لفيل  قائد  ر�أي��ت  "لقد   :  - عنها  �هلل  ر�سي   -

ُمقعدين ي�ستطعمان �لنا�ض".
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اأبو حنيفة وفطنته
قال عبد �هلل بن �ملبارك: ر�أيت �أبا حنيفة يف طريق مكة، وقد �سوى 
ملن معه ف�سيل �سمن، فا�ستهو� �أن ياأكلوه بخل، فلم يجدو� �سيئا ي�سبون 

فيه �خلل، فتحرو�.
فر�أيت �أبا حنيفة وقد حفر يف �لرمل حفرة، وب�سط عليها �ل�سفرة، 

و�سكب �خلل على ذلك �ملو�سع، فاأكلو� �ل�سو�ء باخلل.
فقالو� له: حُت�سن كل �سيء!! فقال: عليكم بال�سكر، فاإن هذ� �سيء 

�ألهمته لكم، ف�ساًل من �هلل عليكم.

اأبو لهب

هو عم �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص كان م�سركًا ومل يوؤمن. نا�سب هو وزوجته �لعد�ء 
لر�سوله �هلل، وذكر ذلك يف �لقر�آن �لكرمي)�نظر �سورة �مل�سد(.

��سمه: عبد �لعزى بن عبد �ملطلب. مل ي�سرك يف معركة بدر وتويف 
بعدها باأيام، عام 2ه�.

الأبنو�س

جمموعة  مُيثل  وهو  �سالبته،  و�سدة  �الأ�سود  بلونه  يتميز  خ�سب 
با�ستعد�ده  �الأبنو�ض  ويتميز  باالأبنو�ض..  �ال�ستو�ئية تعرف  �الأ�سجار  من 
لل�سقل؛ ل�سدة �ن�سمامه �أليافه، لهذ� �ساع ��ستعماله منذ �أقدم �لع�سور 

يف �سناعة �الأثاث �لفاخر وُدمى �ل�سطرجن و�ملقاب�ض ومفاتيح �لبيانو.
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و�لعظم  بالعاج  �ملغطى  �الأبنو�ض  �مل�سنوعة من  �لتحف  ز�لت  وما 
بها  تزخر  �لتي  �الإ�سالمي  و�لفن  �لقدمي  �مل�سري  �لفن  بد�ئع  متثل 

�ملتاحف.

الأبــواء

مو�سع بن مكة و�ملدينة بالقرب من �جلحفة، تذكر �لرو�يات �أن 
�ل�سيدة �آمنة بنت وهب، �أم �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص، توفيت ودفنت فيه، وهي ر�جعة 
�إىل مكة بعد زيارة �أخو�لها باملدينة.. وكان ملسو هيلع هللا ىلص يف �ل�ساد�سة من عمره 

)حو�يل عام 576ه�(.

اآدم -عليه ال�ضالم- وذريته

قيل �إن �سيدنا �آدم -عليه �ل�سالم- عا�ض �ألف عام. وولدت له حو�ء 
�أربعن ولدً�، يف كل بطن ذكر و�أنثى. فاأولهم قابيل و�أخته قليما. ومل ميت 
�آدم -عليه �ل�سالم- حتى ر�أى من ولده وولد ولده �أربعن �ألفًا. و�نقر�ض 
ن�سلهم، غر ن�سل �بنه �سيث -عليه �ل�سالم-. ثم �نقر�ض �لن�سل وبقى 
�أوالد نوح عليه �ل�سالم، وهو: �سام وحام ويافث. ف�سام �أبو �لعرب، وحام 
�أبو �لزجن، ويافث �أبو �لروم و�لرك. )وياأجوج وماأجوج نوع من �لرك(.

الأزبكية

�أخذ ��سمه من  �لو�سطى،  �أحياء �لقاهرة  �الأزبكية حي �سهر من 
قايتباي. �ململوكي  �ل�سلطان  �أمر�ء  �أحد  "�أزبك" وهو 



اللؤلؤة المنضودة في الفقرات المكنونة1182

وقد عرف هذ� �حلي بحديقة �الأزبكية �لتي كانت يف �الأ�سل بركة 
عام  �إ�سماعيل  �خلديوي  �أمر  فد�نًا،  ع�سرين  نحو  م�ساحتها  بلغت  مياه 

)1876م( بردمها، فاأ�سبحت حديقة عامة.
طريق  و�سطها  يف  و�سق  �أ���س��و�ره��ا،  �أزي��ل��ت  )1952م(  ع��ام  ويف 

لل�سيار�ت، و�أقيمت بها م�سارح ونو�د ومقاهي.
وكان من �أ�سباب �سهرة هذ� �حلي باعة �لكتب �لعديدون، �لذين 

�سكلو� ما يعرف ب�سوق �الأزبكية للكتاب.

اأ�ضد الغابة

�أ�سد �لغابة كتاب مهم يف �لر�ث �الإ�سالمي. موؤلفه هو �ملوؤرخ عز 
�إىل  عام )555  عا�ض من  �الأثر  بابن  �ملعروف  بن حممد،  على  �لدين 

630ه�(. 
يف  كتاب  فهو  �ل�سحابة.  معرفة  يف  �لغابة  �أ�سد  ��سمه:  و�لكتاب 
تر�جم �ل�سحابة �لكر�م، ي�ستمل على )7500( ترجمة. مرتبة �أبجديًا. 

ولعله يكون �لكتاب �الأف�سل بن كافة �لر�جم �الإ�سالمية.

الإ�ضقربوط

مر�ض يت�سبب عن نق�ض فيتامن )ج( يف �لغذ�ء، و�أعر��سه: تورم 
يف �للثة، ونزفها، وخلخلة �الأ�سنان.. ويف �الأحو�ل �ملتقدمة يظهر طفح 
وللعالج يعطى فيتامن  للطعام، وخمول ذهني.  �ل�سهية  نزيف، وفقد�ن 
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)ج( مع ت�سمن �لغذ�ء �لفو�كه و�خل�سر�و�ت �لطازجة وع�سر �لليمون. 
وكان �لبحارة ُي�سابون بهذ� �ملر�ض كثرً� العتمادهم يف طعامهم على 

�ملعلبات ال �لغذ�ء �لطازج.

الأكرث اأو�ضمة

هو  و�لنيا�سن  �الأو�سمة  من  ع��دد  �أك��ر  ح��از  �ل��ذي  �ل�سخ�ض  �إن 
)1892م(  عام  �ملولود  �سي،  �سيال  هيال  �ل�سهر:  �حلب�سة  �إمر�طور 
و�ملتوفى عام )1975م(؛ فقد حاز )50( و�سامًا كان ي�سعها جميعا على 

�سدره، ُم�سكلة )14( �سفا.

الأكرث �ضفرًا

ثرية مليونرة  �إجنليزية تدعى" كالر� ماكبث" كانت  �مر�أة  هي 
ق�ست )17( �سنة على �سطح باخرة �سياحية، وعندما كانت ت�سعر بامللل، 
كانت تركب  �لباخرة: �مللكة �إليز�بيث �لثانية، وتدور حول �لعامل، وقد 

بلغ عدد هذه �لدور�ت �أربعًا.

الأكرث طالقًا

طلقت  ثم  تزوجت  فقد  �أفري"..  فينا  "بيفريل  �الأمريكية  �إنها 
وقد �سرحت عند خروجها  عام )1957م(،  �آخرها  وكان  مرة،   )16(
ذ�ت مرة من �ملحكمة، �أنها ك�سرت �أنوف خم�سة من �أزو�جها �ل�سابقن، 

�إثر م�ساجر�ت قامت بينها وبينهم.
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املدينة الفا�ضلة

فا�سلة،  مدنا  و�ملفكرون  و�لكتاب  �لفال�سفة  تخيل  �لتاريخ،  عر 
يعي�ض �أهلها يف عامل ي�سوده �ل�سالم و�لعدل و�ملثالية، وو�سعو� يف ذلك 
�أوغ�سطن: مدينة  و�لقدي�ض  �أفالطون: �جلمهورية..  كتبا عدة.. فكتب 
يوتوبيا..  مور:  وتوما�ض  �لفا�سلة..  �ملدينة  �أهل  �آر�ء  و�لفار�بي:  �الإله.. 
�أطالنط�ض �جلديدة..  بيكون:  �ل�سم�ض.. وفرن�سي�ض  وكامبانيال: مدينة 

وه�.ج. ولز: يوتوبيا حديثة. 

الأيوبيون

�الأيوبيون )1169-1250م(، �أ�سرة كردية �الأ�سل، من �أقوى �الأ�سر 
م�سر،  حكمت  �لو�سطى..  �لع�سور  يف  �لعربي  �ل�سرق  يف  �الإ�سالمية 
و�ل�سام، و�ليمن.. �أ�س�سها �سالح �لدين �الأيوبي فوحد �جلبهة �الإ�سالمية 
للق�ساء على حكم �ل�سليبن، و�نت�سر عليهم يف كثر من �ملعارك.. قامت 
و�لركمان،  و�الأك��ر�د،  �لرك،  من  جيو�ض  على  �حلربية  �الأيوبين  قوة 
و�لعربان، وجنحو� يف �لق�ساء على �ملذهب �لفاطمي �أو �ل�سيعي.. �سيدو� 

�لقالع و�حل�سون.
و�أ�س�سو�  �مل�ساجد  و�أق��ام��و�  و�الأ���س��و�ر،  بالقاهرة(  �جلبل  )قلعة 
�ملد�ر�ض.. كانو� يف معارك مت�سلة مع �ل�سليبن، و��ستطاعو� �أن يجلوهم 

عن مناطق كثرة.

www.alukah.net



1185 اللؤلؤة المنضودة في الفقرات المكنونة

اإن�ضان اآيل

�لتي  �الأعمال  ببع�ض  يقوم  بحيث  "�آيل" �سمم  ميكانيكي  �خرع 
م�سرحية  �سخ�سية يف  �إىل  ترجع  روبوت،  و�لت�سمية  �الإن�سان،  بها  يقوم 
كتبها كاريل ت�سابك، ي�سف فيها �لقيام باأعمال حتتاج �إىل تفكر عقلي 
�لطائرة على خط  �الإن�سان �الآيل حلفظ  ولكن بال عاطفة..،وي�ستخدم 
�ملالحة دون قائد، وفيما ي�سمى بالعقل �الإلكروين،ويف توجيه �لقذ�ئف 
و�سو�ريخ �لف�ساء، و�الإن�سان �الآيل عبارة عن جمموعة دو�ئر �إلكرونية 

وحركات ميكانيكية.

واجبات اإمام امل�ضلمني

حقوق �الأمة �لتي هي و�جبات �الإمام ميكن �أن جتمع يف ع�سرة: 
�ل�سرعي  �لعلم  ون�سر   ، تطبيقه  على  و�حل��ث  �لدين  حفظ   )1(

وتعظيم �أهله وخمالطتهم وم�ساورتهم . 
)2( حر��سة �لبالد و�لدفاع عنها ، وحفظ �الأمن �لد�خلي . 

)3( �لنظر يف �خل�سومات ، وتنفيذ �الأحكام . 
)4( �إقامة �لعدل يف جميع �سئون �لدولة . 

)5( تطبيق �حلدود �ل�سرعية . 
)6( �إقامة فر�ض �جلهاد . 

)7( عمارة �لبالد ، وت�سهيل �سبل �لعي�ض ، ون�سر �لرخاء . 
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)8( جباية �الأمو�ل على ما �أوجبه �ل�سرع من غر عنف ، و�سرفها 
يف �لوجوه �مل�سروعة "305" وعلى �مل�ستحقن ، من غر �سرف وال تقتر . 

)9( �أن يويل �أعمال �لدولة �الأمناء �لن�سحاء �أهل �خلرة . 
)10( �أن يهتم بنف�سه ب�سيا�سة �الأمة وم�ساحلها ، و�أن ير�قب �أمور 

�لدولة ويت�سفح �أحو�ل �لقائمن عليها.

واجبات الدولة العامة

�مل�سالح  ترعى  �أن  �سلطاتها  بجموع  ممثلة  �لدولة  على  يتعن 
�لعامة للم�سلمن �لد�خلن حتت واليتها، وجماع هذه �مل�سالح يعود �إىل: 
1( حفظ �أ�سول �لدين و�إقامة �ل�سريعة. وتنظر �الأحكام �ملتعلقة 
بهذه �مل�سلحة يف م�سطلحات: )�إمامة كرى، ردة، بدعة، �سروريات، 

وجهاد(.
2( �إقامة �حلدود، وعقوبة �مل�ستحق وتعزيره. وتنظر �أحكامها يف 

م�سطلحات: )ق�سا�ض، تعزير(.
3( حفظ �ملال �لعام للدولة، وير�جع يف هذ� م�سطلح بيت �ملال.

4( �إقامة �لعدل وتنفيذ �الأحكام وقطع �خل�سومات.
)5( رعاية �أهل �لذمة.

)6( تكثر �لعمارة.
)7( �إقامة �ل�سيا�سة �ل�سرعية.
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�ضرير البحرية

هو قاع �لبحرة حتت كتلة �ملاء �ملحاطة بالياب�سة، ويكون مفرو�سًا 
بو�د غر ع�سوية مثل �لرمال و�لطمي، ومو�د ع�سوية من بقايا �لنباتات 
و�حليو�نات �ملتحللة، وعلى هذه �لفر�سة ينمو غطاء نباتي ويعي�ض جمتمع 
حيو�ين مرتبط بنوع وحجم رو��سب �لقاع، ولو �أخذنا مقطعًا ر�أ�سيا يف 
�سرير �لبحرة نر�ه يتكون من طبقات غامقة و�أخرى فاحتة، وكاأنه �سرير 
مفرو�ض باأغطية بع�سها فوق بع�ض. وكل طبقتن متتاليتن ت�سر�ن �إىل 
ير�سب  �لدقيقة  �لكائنات  متوت  حيث  �ل�ستاء  ففي  و�حد،  عام  رو��سب 
ع�سوية  مو�د  فتر�سب  �ل�سيف  ياأتي  ثم  د�كنة،  طبقة  مكونًا  �لكربون 

قليلة متنح �لقاع طبقة فاحتة.

حركة اجلبال

وغر  بطيئة  حركة  تتحرك،  �جلبال  �أن  �لعلماء  در��سات  �أثبتت 
�الأع���و�م.  ع�سر�ت  م��دى  على  و�ملتابعة  �لدقيق  بالر�سد  �إال  ملحوظة 
�لق�سرة  منها  تتكون  �لتي  "�لتكتونية"  �الأل���و�ح  حركة  تتبع  وحركتها 
�الأر�سية، و�لتي ت�سبه زو�رق عائمة على �سهارة باطن �الأر�ض �ل�سائلة 
�الألو�ح  هذه  حتريك  �إىل  ��سطر�بها  يوؤدي  و�لتي  و�مل�سطربة،  �حلارة 

�لتكتونية، وحتريك �جلبال فوقها.



اللؤلؤة المنضودة في الفقرات المكنونة1188

الفهد ال�ضياد

هو �أ�سرع حيو�ن على وجه �الأر�ض؛ الأن �سرعته تبلع )100( كيلو 
�لو�سول  من  �لفهد  ويتمكن  ثو�ن.  �أربع  �أو  ثالث  �ل�ساعة خالل  مر يف 
�إىل هذه �ل�سرعة بف�سل مرونة عموده �لفقري ور�ساقته وطول �أقد�مه. 
و�لفهود  ب�سرعة.  عليها  و�الإجهاز  �أر�سا  فري�سته  طرح  يف  ينجح  وهو 
تقتات بالظباء و�حليو�نات �الأخرى �أكلة �لع�سب، وتعي�ض يف �ل�سحاري 

و�لر�ري �الإفريقية.

الطاقة ال�ضم�ضية

�لنظيفة،  �الآمنة  و�مل�ستقبل  �ملا�سي  طاقة  هي  �ل�سم�سية  �لطاقة 
وهي تتكون من �سقن: �سوئي وحر�ري، وميكن �حل�سول على �لكهرباء 
�سوء  حتول  �لتي  �لكهرو�سوئية  �خلاليا  با�ستخد�م  �ل�سم�ض  �سوء  من 
و�أي�سًا عن طريق تركيز حر�رة �ل�سم�ض  �إىل كهرباء،  �ل�سم�ض مبا�سرة 
�ل�سم�ض  ح��ر�رة  �أم��ا  �لكهرباء،  تولد  تدير"�لتوربينات"  مياه  لتبخر 
فهناك و�سائل عديدة لال�ستفادة منها مبا�سرة للت�سخن و�لتدفئة، لكن 
�لليل،  يف  ال�ستخد�مها  �ل�سم�سية  �لطاقة  لتخزين  �سرورة  هناك  تظل 
يف  جدً�  عالية  حر�رة  بدرجات  تخزينها  فيمكن  ممتدة،  فر�ت  وعلى 
الأنها  للتخزين  فعالة  و�سيلة  و�الأم��الح  �ملذ�بة،  باالأمالح  مملوءة  �أوعية 
مثل  �أب�سط  و�سائل  وهناك  عالية،  �سعة حر�رية  ولها  �لتكلفة  منخف�سة 
�ملاء و�الأحجار وكذلك �سمع �لبار�فن، �أما تخزين �لكهرباء �ملتولدة من 
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�لطاقة �ل�سم�سية بدياًل للطاقات �الأخرى �مللوثة للبيئة مثل طاقة �لفحم 
و�لنفط و�لطاقة �لنووية �سديدة �خلطورة.

من غرائب اجلراحة

كثرً� ما ي�سطر �لطبيب �جلر�ح �إىل ترقيع جلد �مل�ساب بقطعة 
جلد توؤخذ من ع�سو �سليم من ج�سم �مل�ساب نف�سه �أو من ج�سم غره، 
�أ�ساتذة  �بتدع  ولذلك  �ل�سعف.  �أوج��ه  من  تخلو  ال  �لطريقة  هذه  ولكن 
جديدة  طريقة  �الأمريكية  �سن�سناتي  بجامعة  �لطب  بكلية  �جلر�حة 
لرقيع �جللد، وذلك باأن يذر على �ملكان �ملر�د ترقيعه "ببودرة �جللد" 
بطريقة  جمهز  حقيقي  جلد  م�سحوق  هي  �لبودرة  وهذه  م�سحوقة.  �أي 
جلد  عليه  ترقيعه نا  �ملر�د  �ملكان  على  منه  قلياًل  ذررت  فاإذ�  علمية، 

�سحيح ال يلبث طوياًل حتى يلتحم باجللد �ملحيط به وال يرك �أي �أثر. 

اإعادة نب�ضات القلب

توقف  �لوفاة  وقعت  ف��اإذ�  �حلياة،  على  دليل  هو  �لقلب  خفقان 
�خلفقان متامًا، وقد وقفنا على خر يف �إحدى �ملجالت �لعلمية مفاده 
�أن �أحدهم �خرع �إبرة كهربائية تعيد �إىل �لقلب نب�ساته وتفعل فيه فعل 
تنظيم  بو��سطتها  ميكن  �أنه  �الإب��رة  هذه  مز�يا  ومن  بالكافور،  �حلقن 
عدد نب�سات �لقلب و�لتحكم فيها حتى يكون ذلك �لعدد مطابقًا ل�سن 

�ل�سخ�ض �ملر�د �إعادة نب�سات قلبه. 
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الرجتاف من الربد

ثبت من �الأبحاث �لطبية �لتي قام بها بع�ض �الأطباء �أن �الرجتاف 
هو �لو�سيلة �لتي تلجاأ �إليها �لطبيعة لتدفئة �جل�سم.

�الأوعية  ع�سالت  تاأخذ  �جل�سم  ب�سرة  ترد  ملا  �أن��ه  ذلك  ويف�سر 
�الأوعية  من  يتدفق  �ل��دم  يجعل  �لتقل�ض  وه��ذ�  �لتقل�ض،  يف  �لدموية 
�لدموية �ل�سغرى �إىل �الأوعية �لدموية �لكرى. وبا �أن �الأوعية �الأخرة 
تتمدد ب�سبب ح�سول �لرد، فاإن تتابع �لتقل�ض و�لتمدد على وجه �أ�سبه 
بنوبة ت�سنجية ي�سبب �الرجتاف. وقد ثبت باالختبار �أن �لتنف�ض بو��سطة 

�الأنف يزيد يف �أوك�سجن �لدم ويوؤدي �إىل �إنتاج �حلر�رة. 

�ضبع عجائب طبية

�لتي وفق  �أعظم �النت�سار�ت  �أن  �ملتفق عليه بن جمهور �الأطباء 
بح�سب  نذكرها  �الآتية،  �ل�سبعة  هي  �حلديثة  �لع�سور  يف  �لطب  �إليها 

ترتيب �أهميتها:
1- �إيجاد �ملناعة �سد بع�ض �الأمر��ض. 

2- �لتخدير. 
3- �كت�ساف �أنو�ع �لفيتامن �ملختلفة و�إظهار عالقته بالتغذية. 

4- �كت�ساف و�سائل ملنع ت�سمم �جلروح وف�سادها. 
5- ��ستخد�م �الأ�سعة وو�سائل �لتهوية. 

�مل��و�د  حم��ل  حت��ل  �سناعية  ب��و�د  �جل�سم  �أع�ساء  معاجلة   -6
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بال�سكر  �لكبد ومعاجلة �مل�سابن  �الأنيميا بخال�سة  �لطبيعية كمعاجلة 
بادة �الأن�سولن. 

7- جر�حة �لقلب و�لدماغ و�أع�ساء �جل�سم �ل�سناعية. 

معلومات خمتلفة

قبل  �لغذ�ئية  �مل��و�د  تريد  �إن  �لغذ�ئية:  �ل�سناعات  جملة  تقول 
و�سعها يف علب يحفظها من �لف�ساد ويحفظ ما بها من فيتامن. 

وقد يظل �خلبز طازجًا عدة �أ�سابيع �إذ� برد بالو�سائل �ل�سناعية. 
وكذلك ميكن حفظ �لعنب طويال �إذ� و�سع يف �سناديق مثلجة. 

و�أح�سن �أنو�ع �جلن ما �سنع من لن مثلج. 
�لرطوبة عن  تنق�ض هذه  )وقلما  رطوبته  منه  تز�ل  �لذي  و�الأرز 
"25" يف �ملائة( ي�سلم من �لف�ساد، و�إذ� كانت غرفة �ملوؤونة مردة كانت 

�أقل عر�سة للفئر�ن.

هو ل يبايل باحللف

�أر�د قا�سي �لبدو �أن ي�ستحلف �خل�سم، فقال �خل�سم �الآخر: هو 
ال يبايل باحللف، فقال: �ساأحمله على حلف ال ي�ستجرئ عليه، قل: جعل 
َبَر�سا،  و�سلخي  رق�سا،  وم�سيي  غ�س�سا،  وطعامي  نغ�سا،  نومي  �هلل 
�أن  فاأبى  �لع�سا!  بهذه  و�بتالين  قف�سا،  و�أدخلني  ا،  رَم�سَ عينيَّ  ومالأ 

يحلف، و�أذعن للحق!



اللؤلؤة المنضودة في الفقرات المكنونة1192

اد درجات احُل�ضَّ

اد، فقال �أحدهم ل�ساحبه: ما بلغ من ح�سدك؟  �جتمع ثالثة ح�سَّ
�أنت رجل  �لثاين:  باأحد خر� قط! فقال  �أفعل  ال  �أن  ��ستهيت  له:  فقال 
�سالح، ولكني ما ��ستهيت �أن يفعل �أحد باأحد خر� قط! فقال �لثالث: ما 
يف �الأر�ض �أ�سلح منكما! ولكني ما ��ستهيت �أن يفعل بي �أحد خر� قط!!

يتع�ضى قبل اأن ي�ضرق

فدخلت  فر�سا من حي،  الأ�سرق  بني عقيل: ذهبت  من  رجل  قال 
�لبيت،  دخلت  حتى  فاحتلت  �لفر�ض،  مكان  �أتعرف  زل��ت  فما  �حل��ي، 

فجل�ض �لرجل و�مر�أته ياأكالن يف �لظلمة.
فاأهويت بيدي �إىل �لق�سعة وكنت جائعا، فاأنكر �لرجل يدي وقب�ض 
عليها! فقب�ست على يد �ملر�أة بيدي �الأخرى! فقالت �ملر�أة: مالك ويدي؟ 

فظن �أنه قاب�ض على يد �مر�أته، فرك يدي، فركت يد �ملر�أة.
يد  على  فقب�ست  عليه،  فقب�ست  يدي  �مل��ر�أة  �أنكرِت  ثم  و�أكلنا، 
�لرجل، فقال لها: مالِك ويدي؟ فركت يدي! فركت يده! ثم نام، فقمت 

فاأخذت �لفر�ض!
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اأكمل الل�سُّ العدد!

قال علي بن �لقا�سم - رحمة �هلل - : حدثني رجل قال: ر�أيت يف 
و�أنا  �ثنتا ع�سرة جنازة!  �أخرجت من د�ري  كاأنه  �لطاعون،  �أيام  �ملنام 

وعيايل �ثنا ع�سر، فمات منا �أحد ع�سر، وبقيت وحدي.
�ل��د�ر، ثم رجعت  �لعدد، فخرجت من  �أنا متام  نف�سي:  فقلت يف 
من غد �إليها، فاإذ� ل�ض قد دخل لل�سرقة، فاأ�سيب بالطاعون يف �لد�ر 

فمات، فاأخرجنا جنازته!.

كرم! هن اهلل فما له من مُّ ومن يُّ

عى م�سيلمة �لكذ�ب �أنه نبي يوحى �إليه! فبلغه �أن �لنبي حممد�  �دَّ
ملسو هيلع هللا ىلص كان �إذ� تفل يف بئر عذب ماوؤها، و�أنه كان يحنك �ل�سبيان، و�أنه كان 
�إذ� �أتي ب�سبي م�سح ر�أ�سه. فتفل م�سيلمة يف بئر، ف�سارت ملحا �أجاجا! 

وحنك �سبيا، فخرج ومل ينطق! وم�سح ر�أ�ض �سبي، فقرع ر�أ�سه!.

فاقد ال�ضيء ل يعطيه

هناك �أنا�ض غر �سعد�ء الأن �آخرين غر �سعد�ء! هكذ� هم يقولون. 
�أنف�سهم  د�خل  كذلك يف  الأنهم  �سعد�ء؛  �لنا�ض غر  �أغلب  �أن  �حلقيقة 
وب�سبب �أنف�سهم، حتى ولو �سعد �الآخرون فلن ي�سعدو�؛ الأنهم ال ميلكون 

�ل�سعادة. 
�إن �الإن�سان �حلري�ض على �إ�سعاد �الآخرين يجب �أن يكون هو �أواًل 
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�سعيدً�؛ الأن فاقد �ل�سيء ال يعطيه. كيف يعطي �ل�سعادة من ال ميلكها؟ 
�إن مثل ذلك كمثل �لذي يهدي �ملال وهو ال ميلكه؛ ولتكن لديِك �أولوية، 

ويكفيِك الإ�سعاد �الآخرين �أن تكوين �أنِت نف�سِك �سعيدة. 

املوؤمنون اأ�ضعد النا�س

وكو�كبه  بجر�ته  �لكون  خلق  بالذي  مرتبطن  �ملوؤمنون  كان  ملا 
وكل  منطوقه.  وتف�سر  مفهومه  �إدر�ك  عليهم  �سهل  فقد  وخملوقاته. 
�ملوؤمن  �إال  الأحد  ذلك  ولي�ض  �ل�سعادة،  كامل  فهو  �الإمي��ان  كامل  موؤمن 

�لكامل �الإميان. 
لكن ينبغي �الإ�سارة �إىل �أن �أغلب �ملوؤمنن غر �سعد�ء رغم �أنهم 
�أ�سعد من غرهم بالعموم، الأن �خللط يعريهم من تطرف �أو ت�سيب �أو 
فهم خاطئ �أو ممار�سات منحرفة بحق �أنف�سهم �أو �أهلهم �أو �الآخرين. 
فاملوؤمن غر �ل�سعيد ينبغي �أن ير�جع نف�سه �أو منهجه! فاإما �أن يكون على 

منهج خاطئ، و�إما �أن يكون ال يفهم �ملنهج جيدً�، و�إما �أنه ال  يطبق! 

تنف�ضي الهواء النقي

�لهو�ء )�الأوك�سجن( �أهم �سيء يف �حلياة، فاالإن�سان ال يعي�ض �أكر 
من دقائق دون هو�ء. ونحن نتنف�ض �لهو�ء وبا�ستمر�ر، و�مل�سكلة تكمن يف 
�لتلوث �لذي �سار ميالأ �ملجتمعات �ملزدحمة وغر �ملزدحمة، با�ستثناء 
بع�ض �أعايل �جلبال. وب�سبب كرة �لتلوث و�نت�ساره فينبغي �أن ت�سديه 
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ب�ساد�ت تلوت تتناولينها يوميًا، و�أهمها فيتامن )ج�(، وفيتامن )�أ(، 
وفيتامن )ه�(، ومعدن �ل�سيلينيوم، وياأتي �سرح كل و�حدة منها. 

وين�سح �أن تكوين قريبًة من �الأ�سجار بع�ض �الأحيان فهي متت�ض 
�لتلوث وتخرج �الأك�سجن �لنقي. 



اللؤلؤة المنضودة في الفقرات المكنونة1196

www.alukah.net



1197 اللؤلؤة المنضودة في الفقرات المكنونة

لـماذا ينتحرون؟

وال�شرقية  الغربية  ال��دول  من  العديد  يف  النتحار  معدلت  اأ�شبحت 
مرتفعة، وتنذر بخطر كبري، ونحن كم�شلمن؛ موؤمنون باهلل، واإمياننا باهلل 

هو احلامي الأول لنا من النتحار، ومن كل الأمرا�ض النف�شية املنت�شرة.
لذا.. جمعنا يف هذه الفقرة العديد من املو�شوعات املهمة، والتي ينبغي 

طرحها على الطالبات، وتوعيتهن بها.
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ملاذا ينتحرون؟

�النتحار  معدالت  �أن  �حلديثة  و�لتقارير  �الإح�ساء�ت  �أثبتت  لقد 
يف �لدول �لغربية، و�ل�سرقية غر �مل�سلمة يف �زدياد م�ستمر، و�أن كثًر� 
يف  رغبة  �النتحار  �إىل  يلجاأون  و�ل�سيوخ  و�لن�ساء  و�لرجال  �ل�سباب  من 
�لتخل�ض مما يعانونه من م�سكالت، و�أزمات فهل يدل هذ� على �سعادة 

هوؤالء �أم على �سقائهم؟ 
�لعلمية  و�ملخرعات  �حلديثة  �لعلوم  نا�سية  ه��وؤالء  �متلك  لقد 
و�لتقدم �لتقني و�لتكنولوجي.. لقد متتعو� بكثر من �خلدمات �ل�سحية 
و�الجتماعية و�لتعليمية و�ملالية وغر ذلك.. لقد ح�سلو� على كثر من 
�حلقوق �ل�سيا�سية و�حلريات �ملزعومة �لتي يت�سدقون بها يف كل وقت..  
�لتي  �لعالية  و�الأبر�ج  �لو��سعة،  و�لطرق  �لفارهة،  باملر�كب  لقد متتعو� 
�سئون �حلياة.. ومع  �ملتقدمة يف كل  و�الأنظمة  �ل�سحاب،  بها  يناطحون 

ذلك كله تزد�د ن�سبة �النتحار عندهم يوًما بعد يوم!
ما �ل�سبب يف ذلك؟ 

�ألي�سو� يعي�سون حياة �لرفاهية ورغد �لعي�ض؟ 
�ألي�سو� يتمتعون بال�سهو�ت بال �سابط وال قيد؟ 

�أمل تاأخذ �ملر�أة عندهم حقوقها كاملة كما يزعمون؟ 
�جلنة  ويفارقون  �أنف�سهم  يزهقون  وملاذ�  ينتحرون؟  فلماذ�  �إذن 

�ملزعومة �لتي يعي�سون فيها؟!
�القت�سادية  كامل�سكالت  مادية  �أ�سباب  �إىل  ذل��ك  يعزون  �إنهم 
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و�ل�سحية و�الجتماعية، وغر ذلك من �مل�سكالت كالبطالة و�ملالحقات 
لهذه  �لرئي�ض  �ل�سبب  عن  يتعامون  بذلك  وهم  و�ل��دي��ون..   �لق�سائية 

�مل�سكلة �خلطرة، وهو فقد�ن �الإميان باهلل و�ليوم �الآخر. 
و�ل�سحية  �القت�سادية  �مل�سكالت  تعاين  �الإ�سالمية  �ل��دول  �إن 
يف  منت�سر  فالفقر  ه��وؤالء؛  يعانيه  ما  �أ�سعاف  و�لتعليمية  و�الجتماعية 
و�لتخلف  و�لبطالة  �ملر�ض و�جلهل  �الإ�سالمية، وكذلك  �لدول  كثر من 
�لدول  هذه  يف  �النتحار  ظاهرة  ت�سكل  ال  ذلك  ومع  كافة،  �ملجاالت  يف 
�الإ�سالمية ن�سبة ملحوظة، و�ل�سبب يف ذلك �أن �الإميان باهلل و�ليوم �الآخر 
مينع �ساحبه من �إزهاق نف�سه و�العتد�ء عليها؛ الأن �مل�سلم يعلم �أن هذه 
�أمانة يجب عليه �ملحافظة عليها وعدم  له، بل هي  لي�ست ملًكا  �لنف�ض 

ہ ہہہ  ھھ  زب ۀ ۀ  تعاىل:  قال  كان.  خطر  الأي  تعري�سها 
ھھ ےے رب )�لبقرة: 195(. 

النتحار يف الوليات املتحدة:

ن�سرت �ل�سلطات �الأمريكية تقريًر� يحدد �أجنع �ل�سبل يف مو�جهة 
ظاهرة �النتحار �ملتف�سية يف �لبالد، و�لتي تهدد �ال�ستقر�ر �الجتماعي.

ودعا �لتقرير �جلماعات �لدينية و�ملذيعن و�الأطباء و�ملحامن �إىل 
�مل�ساهمة يف حماربة هذه �لظاهرة �لتي حت�سد �سنوًيا نحو )30( �ألف 
�سخ�ض، و�قرح بع�ض �خلر�ء ��ستخد�م م�سطلحات خا�سة باالنتحار 
يف �مل�ست�سفيات، ودرج �الأطباء وحمققو �لوفيات على ��ستبعاد �النتحار يف 

كثر من حاالت �لوفاة من �أجل تخفيف �أمل �أ�سر �ل�سحايا ومو��ساتهم.
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من  �لعديد  م��وت  ور�ء  �النتحار  �إن  ��ستا�سر:  ديفيد  د.  وق��ال 
�الأم��ري��ك��ي��ن.  وك��ان��ت خطة ح��ول حم��ارب��ة �الن��ت��ح��ار ق��د و�سعت عام 
تو�سية،   )80( �أ�سدر  �خل�سو�ض  بهذ�  موؤمتر  �أعقاب  يف  )1998م( 

ينتظر �أن تظهر نتائجها عام )2000م(.
دوالر  مليون   )75( مبلغ  توفر  �إىل  �أمريكيون  برملانيون  وي�سعى 
متنح  ت�سريعات  وم�ساندة  �الأطفال!  و�سط  لالنتحار  �لت�سدي  �أجل  من 

�ملر�سى �لعقلين دعًما �إ�سافًيا من �لتاأمن �الجتماعي. 
�أ�سباب  ثمانية  �أحد  �النتحار  �أن  �إىل  ت�سر  �الإح�ساء�ت  �أن  يذكر 
رئي�سة للوفاة، وتقدر عدد حاالت �النتحار بنحو )30( �ألف �سخ�ض كل 
عام، يف حن ي�سل عدد �لذين يحاولون �النتحار �إىل )500( �ألف �سنوًيا!

بريطانيا والنتحار:

�إذ  �الأزمة؛  بريطانيا درجة  �ل�سبان يف  �النتحار بن  بلغت حاالت 
كان  وبينما  �ملائة،  يف   )72( �إىل  �ل�سبان  من  �ملنتحرين  ن�سبة  �رتفعت 
�لو�سيلة  �ل�سنق  �أ�سبح  �أنف�سهم،  ت�سميم  يف�سلون  �ل�سابق  �ملنتحرون يف 
بن  �أعمارهم  تر�وح  �لذين  �ل�سبان  بن  �حلياة  على  للق�ساء  �ملف�سلة 

�خلام�سة ع�سرة و�لتا�سعة ع�سرة. 
هذ� ما جاءت به در��سة ن�سرت يف جملة علم �لنف�ض �لريطانية. 

ويقول �لدكتور مارك ماكلور �خت�سا�سي علم �لنف�ض �لذي �أجرى 
�مل�ستوى  تخفي  �ملجال  ه��ذ�  يف  �ملتو�فرة  �الإح�سائيات  �إن  �لدر��سة: 
�خلطر �لذي بلغته �مل�سكلة؛ الأن �ملحققن يف �لغالب، ي�سنفون حاالت 
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�لوفيات �لتي ال يجدون لها تف�سًر� باأنها حو�دث جمهولة �الأ�سباب عند 
وجود �أي �سك يف كونها �نتحاًر�. 

�ل�سباب  بن  �الأزمة  درجة  بلغ  قد  �لو�سع  �إن  ماكلور:  د.  وي�سيف 
�لذكور، وقد يكون �ل�سبب هو وجود �أزمة ثقة بن �ل�سباب تدفعهم نحو 

�إنهاء حياتهم. 
وز�د: �إن �لعديد من حاالت �لوفيات �ملجهولة �الأ�سباب يدخل �سمن 

حاالت �النتحار، لكن �ملحققن يرددون يف و�سفها حاالت �نتحار. 

14 من كل "100" األف بريطاين يقدمون على النتحار:

حذر �لباحثون من �أن �لكثرين من �لذين يقدمون على �النتحار 
�إن  وقالو�:  عقلية.  �أو  نف�سية  باأمر��ض  م�سابن  لي�سو�  فيه  يفكرون  �أو 
وفقد�ن  بالياأ�ض،  �ل�سعور  هو  �النتحار  حاالت  ملعظم  �مل�سرك  �لقا�سم 

�الأمل بالتقدم يف �حلياة، ولي�ض بال�سرورة ب�سبب �أمر��ض عقلية.
�ألف على �النتحار يف  ا من كل )100(  ويقدم نحو )14( �سخ�سً

بريطانيا. 
نول  و�لروفي�سور  �سر�ثكاليد،  جامعة  من  روري  �لدكتور  وقال 
�سيهي من جامعة كوينز يف بلفا�ست: �إن هناك �أدلة على وجود حالة من 
�لياأ�ض و�ل�سغوط �لنف�سية �لتي ال تطاق عند )90٪( من �لذين يقدمون 

على �النتحار �أو يفكرون فيه. 
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فرن�صا والنتحار:

قالت وز�رة �ل�سحة �لفرن�سية: �إن �النتحار هو ثالث �أ�سباب �لوفاة 
بن �الأ�سخا�ض �لذين تقل �أعمارهم عن )70( عاًما يف فرن�سا، و�أنها يف 

كل )43( دقيقة تقع حالة �نتحار. 
و�أ�سافت �لوز�رة يف تقرير، �أن )12( �ألف �سخ�ض يقتلون �أنف�سهم 
لكنهم  �النتحار  يحاولون  �آخرين  �سخ�ض  �أل��ف   )160( و�أن  ع��ام،  كل 

يف�سلون.
ح��و�دث  وقبل  �لقلب،  و�أم��ر����ض  �ل�سرطان  بعد  �النتحار  وياأتي 

�ل�سيار�ت ك�سبب رئي�ض للوفاة يف فرن�سا. 
وقالت �لوز�رة: �إن �النتحار كان �أهم �سبب للوفاة بن �الأ�سخا�ض 

�لذي تر�وح �أعمارهم بن )15 و24( عاًما يف عام )1993م(.
وبد�أت �حلكومة �لفرن�سية يف �سباط عام )1998م( حملة قومية 
��ستمرت ثالثة �أعو�م خلف�ض معدل �النتحار �لذي ت�ساعف على مدى 

�الأعو�م �ل�)25( �ملا�سية.
�حلقيقي  �لرقم  من  تقلل  ربا  �الإح�ساء�ت  �إن  �لتقرير:  وق��ال 
�لتفريق  �ل�سعب  من  الأن  )20٪(؛  �إىل  ت�سل  بن�سبة  �النتحار  حلاالت 

بينها وبن حاالت �لوفاة �لناجتة عن �حلو�دث. 
)�إ�ساء�ت(

1- �النتحار م�سكلة تع�سف باملجتمع �ال�سكتلندي. 
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2- هذه �مل�سكلة يف �زدياد م�ستمر. 
3- �ملتخ�س�سون يف در��سة هذه �لظاهرة ال يعرفون، حتى هذه 

�للحظة كيف ي�ساعدون �ل�سباب على �لتخل�ض من هذه �لظاهرة. 
4- من �أ�سباب �النتحار يف ��سكتلند�: �مل�سكالت، وتلك �لعالقات 

�الجتماعية و�لبطالة، و�إدمان تعاطي �ملخدر�ت. 
5- ز�دت حاالت �النتحاريات �لن�ساء منذ بد�ية �ل�سبعينيات. 

اليابان والنتحار:

�لثاين  للعام  قيا�سًيا  �رتفاًعا  �ليابان  يف  �النتحار  حاالت  �سجلت 
 )2000( عام  مار�ض  نهاية  يف  �ملنتحرين  عدد  بلغ  حيث  �لتو�يل،  على 
�أكر من )33( �ألف �سخ�ض، وقد �أرجع ن�سف حاالت �النتحار مل�سكالت 

�سحية. 
ويقول تقرير للوكالة �لقومية لل�سرطة: �إن عدد �ملنتحرين ب�سبب 
�مل�ساعب �القت�سادية �رتفع بن�سبة )11٪( و�سكل �الأ�سخا�ض ذوو �لعقد 
من  ت�سررت  �لتي  �لفئة  وهي  �نتحاًر�،  �لعمرية  �لفئات  �أكر  �خلام�ض 

�أ�سو�أ ركود �قت�سادي تتعر�ض له �ليابان يف فرة ما بعد �حلرب.
وو�سلت �لبطالة يف �ليابان �إىل �أعلى معدالتها، كما تعمل �ل�سركات 
جاهدة لتجنب �النهيار ب�سبب �لركود �القت�سادي، وكان مدير كبر يف 
متجر �سوجو، وهو �أحد �أكر �ملتاجر يف �ليابان قد �نتحر �سنًقا يف وقت 
�سابق من هذ� �لعام، بعد �أن طلبت جمموعة �سوجو من د�ئنيها �إعفاءها 
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من ديون ت�سل �إىل �ستة مليار�ت دوالر!
وي�سع �ملحللون تفكك �الأ�سرة �سمن �أ�سباب تز�يد �النتحار، خا�سة 

ا يف �لعام �ملا�سي.  �أن معدالت �لطالق �سجلت �رتفاًعا قيا�سًيا �أي�سً
من  للهرب  �أنف�سهم  لقتل  ع��ادة  �ل��ي��اب��ان  يف  �ملنتحرون  ويلجاأ 
�الإح�سا�ض باخلزي، �أو لتجنب عائالتهم �حلرج �أو �خل�سارة �ملالية، وال 

حترم �لديانتان �لرئي�ستان �لبوذية و�ل�سنتوية يف �ليابان �النتحار.

ال�صني والنتحار:

�أن  �إىل  و�سينيون  �أمريكيون  باحثون  بها  ق��ام  د�ر���س��ة  خل�ست 
�النتحار هو �مل�سوؤول عن �أكر عدد من �لوفيات بن �ل�سباب يف �ل�سن، 
�ل�سباب  بن  �لوفيات  عدد  من   )٪20( �أن  �الإح�ساء�ت  �أظهرت  وقد 
منتحرين،  ميوتون  عاًما  و34(   15( بن  ما  �أعمارهم  ت��ر�وح  �لذين 
وو�سلت �لن�سبة �إىل )33٪( بن �لن�ساء �لريف من �لفئة �لعمرية نف�سها. 
فيها  يزيد  �لتي  �لعامل  يف  �لوحيدة  �لدولة  هي  �ل�سن  �أن  يذكر 

�النتحار بن �لن�ساء عنه بن �لرجال. 
وذكر �لباحثون �أن �النتحار �أ�سبح ميثل م�سكلة �جتماعية �سخمة 

يف �ل�سن. 
تلك  �نت�سار  على  �ساعدت  �لتي  �الأ�سباب  من  �إن  �لباحثون:  وقال 
�لديني،  �ل���ر�دع  وغياب  لالنتحار،  �لقو�نن  جت��رمي  ع��دم  �لظاهرة: 
ونق�ض �سبل �لرعاية �لنف�سية للفئات �الأكر �نتحاًر�، �إ�سافة �إىل �سهولة 
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��ستندت  وق��د  �لريفية.  �ملناطق  يف  �ل�سامة  �ملبيد�ت  على  �حل�سول 
�لدر��سة الإح�ساء�ت وز�رة �ل�سحة �ل�سينية عن �لوفيات يف �لفرة ما 

بن عامي )1994 و1995م(.

الهند والنتحار:

جنوب  نانغلور  مدينة  �أن  نيودلهي،  يف  ن�سرت  �إح�سائية  ذك��رت 
�لهند ت�سهد �أعلى معدالت حلاالت �النتحار بن �ملدن �لهندية، و�أن �لذين 
يعتقدون �أن �النتحار هو �حلل �جلذري للكثر من �مل�سكالت و�ل�سعوبات 
�لتي تو�جههم كبر جًد�، وذلك ب�سبب �سغوط �حلياة و�سعوبة �ملعي�سة. 
و�ل�سباب ممن  �ملر�هقن  �ملنتحرين هم من  �أن معظم  و�أ�سافت 
حاالت  ع��دد  �أن  �إىل  م�سرة  عاًما،  و19(   15( بن  �أعمارهم  ت��ر�وح 

�النتحار يف �ستى �أنحاء �لهند يبلغ نحو )100( �ألف حالة �سنوًيا.
حاالت  �رتفاع  �جلر�ئم  الإح�ساء  �لقومية  �لهيئة  م�سوؤول  وع��ز� 
�إىل �لتطور �ل�سناعي و�لهجرة �ملعاك�سة من �لريف  �النتحار يف �لهند 

�إىل �ملدينة يف ظل ظروف �قت�سادية �سعبة!
و�أو�سح �أن من �أهم �لعو�مل �لتي تقود �إىل �النتحار: 

وجود �سو�بق تاريخية ملحاولة �نتحار، �إ�سافة �إىل �لعنف �ملنزيل، 
وتناول �لكحول ب�سورة منتظمة، م�سيًفا �أن طموحات �لنا�ض تغرت مع 
�جليل  على عك�ض  يجني  قنوًعا با  �ل�سابق  �جليل  وكان  �حلياة،  تطور 

�حلايل. 
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و�أ�ساف �أن �لهند تعد من �أكر �لدول تاأثًر� بالتحوالت �ل�سريعة يف 
�أنه مع هذه  و�لتكنولوجي، مبيًنا  �ل�سناعي  �لعامل، وبخا�سة يف �ملجال 
�لتحوالت تغرت مفاهيم �الأ�سخا�ض للحياة، وتغرت �لقيم مما ز�د من 

�سغوط �حلياة. 

هل ت�صدق؟ .. برنامج تلفزيوين لراغبي النتحار:

لقد بلغ �لهو�ض بهوؤالء �لقوم و�لتناق�ض �لذي يعي�سون فيه �أن �سمحو� 
�النتحار،  كيفية  �لنا�ض  يعلم  برنامج  وتقدمي  باإعد�د  مهوو�ض  لرجل 

وي�سهل على �لنا�ض �الإقد�م على هذه �لعملية بال خوف وال وجل. 
هذه  يجابهون  �أنهم  يدعون  كيف  �إذ  ذلك  يف  ظاهرة  و�لتناق�ض 
�مل�سكلة وي�سعون للق�ساء عليها �أو تقليل معدالتها، ثم هم ي�سمحون ببث 

مثل هذ� �لرنامج �ل�سخيف؟
�أوريجون  يف  �لتلفزيوين  م�ساهدي  باإمكان  �أ�سبح  �لتقرير:  يقول 
�أمريكية ي�سمح فيها للمو�طنن باالنتحار ب�ساعدة �الأطباء،  �أول والية 
�أن ي�ساهدو� برناجًما ي�سرح لهم كيفية �الإقد�م على �النتحار باأنف�سهم 

دون م�ساعدة من �أحد.
وي�ستهدف �لرنامج �لذي تعر�سه �إحدى �لقنو�ت �خلا�سة بوالية 

�أوريجون �ملر�سى �مل�سابن باأمر��ض ميئو�ض منها!
من  كبرة  قطاعات  ل��دى  �سديًد�  غ�سًبا  �أث��ار  �لرنامج  �أن  �إال 
يعانون  و�لذين  باالكتئاب  �مل�سابن  ي�سجع  �إنه  قالو�:  �لذين  �ملو�طنن 

متاعب نف�سية على حماولة �النتحار. 
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و�لرنامج �لذي يحمل عنو�ن "�ملهرب �الأخر" من �إعد�د دريك 
تعدت  مبيعات عالية  نف�سه حقق  بالعنو�ن  كتاب  له  ُن�سر  �لذي  همفري 

�ملليون ن�سخة وترجم �إىل )12( لغة! 
ملنح  �لر�مية  حملته  يف  و�ساعدوه  همفري  �أي��دو�  من  بع�ض  ولكن 
عنه،  باأنف�سهم  ون��اأو�  هجروه  �لطبيب  ب�ساعدة  �النتحار  حق  �ملر�سى 
�أنه يحر�ض �ملر�سى على  �إعد�د هذ� �لرنامج بدعوى  عندما �سرع يف 
�الجنر�ف باجتاه عو�طفهم �ل�سلبية، و�أنه يعطي �النطباع باأن �النتحار 

هو �أمر مقبول، ويعلم من يفكرون يف �النتحار كيف يقتلون �أنف�سهم. 
�أر�د  ملن  م�ساع  �أن��ه  �لرنامج  ه��ذ�  ح��ول  �خل��الف  �أ�سباب  وم��ن 
م�ساهدته، و�أن �آالًفا من �مل�ساهدين قد ي�ساهدونه دون �أن تنطبق عليهم 

�سروط همفري �لذي �بتعد عنه كثرون ممن �أيدوه �سابًقا. 

هل ت�صدقني؟ .. دولة جتيز النتحار:

�أعلنت وزيرة �ل�سحة �لهولندية �ل�سماح للطاعنن يف �ل�سن  �لذين 
�سئمو� �حلياة بتناول �أقر��ض �النتحار كطريقة الإنهاء حياتهم!

�أقر��ض  �مل�سنن  تناول  تعار�ض  �إنها ال  �لوزيرة يف مقابلة:  وقالت 
على  يقت�سر  بحيث  ممار�سته،  تنظيم  �الإم��ك��ان  يف  د�م  ما  �النتحار 

�لطاعنن يف �ل�سن �لذين نالو� �لق�سط �لكايف من �حلياة!
و�ليائ�سن  �مل�سنن  ل��ه��وؤالء  �ل�سماح  يكون  �أن  ��ستبعدت  لكنها 
بتناول �أقر��ض �النتحار نوًعا من �أنو�ع �لقتل �لرحيم!!. وقالت: �لياأ�ض 
فاأنت  �الأطباء،  �أو  �لطب  �أو  �لرحيم  بالقتل  عالقة  له  لي�ض  �حلياة  من 
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بهذ� ت�ساعد �ل�سخ�ض على �لتحرر من معاناة لي�ض لها �سلة باملر�ض �أو 
�الإعاقة.

وتخبط  تناق�ض  من  ه��وؤالء  �إليه  و�سل  ما   - �أخو�تي   - �أر�أيتم   -
كالم  ف��اإن  ولذلك  تعاىل؛  ب��اهلل  �الإمي��ان  من  ن��وع  �أي  عن  وبعد  وق�سوة 
�ملجانن و�ملعتوهن �أح�سن حااًل من كالم هوؤالء �مل�سوؤولن �ملتخ�س�سن.
�الآالم عن  لتخفيف  ت�سعى  �أن  بداًل من  �ل�سحة يف هولند�  وزيرة 
تناول  لهم  �لنف�سية جتيز  تعديل �سحتهم  و�ل�سعي يف  بعالجهم  �لنا�ض 
�أقر��ض �النتحار لتنتهي بذلك معاناتهم وم�سكالتهم، فما �أرحم هوؤالء 

بو�طنيهم؟! وما �أرق قلوبهم على �ملر�سى و�مل�سنن!!

حكاية القتل الرحيم:

�أ�سبحت هولند� �أول دولة تعرف بجو�ز قتل �ملر�سى �مليئو�ض من 
جمل�ض  مو�فقة  بعد  وذلك  �لرحيم"،  "�لقتل  با�سم  و�ملعروف  �سفائهم 

�ل�سيوخ �لهولندي على �قر�ح بهذ� �ل�سدد.
وعلى �لرغم من �أن �لقانون قد �أ�سفى �سرعية على �أمر ميار�ض يف 
هولند� منذ عقدين، فاإنه �أثار ��ستياء يف بع�ض �لبلد�ن �الأخرى، و�سبهه 
�لبع�ض ب�سيا�سات �أملانيا �لنازية، حيث كان �ملعوقون من �لكبار و�الأطفال 

يقتلون بانتظام. 
تلك  يف  �حلكومية  �مل�ست�سفيات  دخ��ول  من  �ملر�سى  فليحذر  �أال 
�لبالد، فقد يقع على �أحدهم �الختيار فيكون �سحية ما ي�سمى "بالقتل 

�لرحيم" �لذي �أقره جمل�ض �ل�سيوخ �لهولندي.
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ال�صبكة العنكبوتية والنتحار:

بد�أت �الأجهزة �الأمنية و�لق�سائية يف كوريا �جلنوبية حملة حتقيق 
و��سعة حول �ملو�قع �لتي تروج لالنتحار عر �سبكة �الإنرنت، وتاأتي هذه 
�حلملة يف �أعقاب �إلقاء �ل�سرطة �لقب�ض على رجل متهم بطعن �سخ�ض 

�آخر حتى �ملوت بناًء على طلب �ملنتحر. 
بجر�ئم  يعرف  بات  فيما  نوعه  من  �الأول  هو  �حل��ادث  هذ�  ويعد 
يبلغ  �لذي  �ملتهم  �عرف  وقد  �لعنكبوتية،  �ل�سبكة  عر  �ملاأجور  �لقتل 
من �لعمر )19( عاًما يف �أثناء �لتحقيق معه باأنه تقا�سى )300( دوالر 
من �لقتيل �لذي �لتقاه يف موقع خم�س�ض لهو�ة �النتحار على �ل�سبكة 

�لعنكبوتية.
تف�سيلية  ناذج  يقدم  �ملذكور  �ملوقع  �إن  �لتحقيق:  جهات  وتقول 
"�سركاء يف  �أنف�سهم  �إعالنات ملن ي�سمون  لر�غبي �النتحار، كما يحوي 

�النتحار"، حيث يردد �أن عدد زو�ره جتاوز )50( �ألًفا. 
بن )30  ي��ر�وح  ما  �أن هناك  �الإنرنت  خ��ر�ء يف جمال  ويقدر 

و40( موقًعا كورًيا عن �النتحار تنت�سر عر �ل�سبكة. 
وكانت �ملو�قع �ملخ�س�سة لالنتحار قد �أثارت نوًعا من �ل�سدمة يف 
�ليابان، عندما �أقدم رجل و�مر�أة يف �أكتوبر عام )2000م( على �إنهاء 
حياتهما بطريقة متبادلة، وقد �لتقى �الثنان يف �أحد �ملو�قع �النتحارية، 

وتبادال ر�سائل �إلكرونية عدة عن �إمكانية تبادل �مل�ساعدة على �ملوت. 
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ويف دي�سمر عام )1998م( قتلت �سيدة يف طوكيو بعد تناولها �سم 
�ل�سيانيد، �لذي زودها به �أحد رو�د موقع �نتحاري. 

اأحدث تقرير عن النتحار:

ذكر تقرير �سدر عن منظمة �ل�سحة �لعاملية �أن �لعنف يف �لعامل 
باأ�سكاله كافة يودي بحياة نحو )6،1( مليون �سخ�ض �سنوًيا. 

ويعد �لتقرير - �لذي ��ستغرق �إعد�ده ثالث �سنو�ت، و�سارك فيه 
)160( خبًر� من خمتلف �أرجاء �لعامل - �أ�سمل در��سة عن ق�سوة بني 

�الإن�سان على �أنف�سهم وعلى بع�سهم �لبع�ض. 
ووفًقا للتقرير �لذي جاء يف )350( �سفحة، فاإن ن�سف �سحايا 
عام  �ألًفا   )815( عددهم  بلغ  �إذ  �ملنتحرين؛  من  هم  �ل�سنوي  �لعنف 
�أعمارهم  )2000(، ويزد�د �النتحار بعدل ثالث مر�ت بن من تزيد 
على )75( عاًما مقارنة مع من تر�وح �أعمارهم بن )15 و24( عاًما. 

وت�سهد �أوروبا �ل�سرقية �أعلى معدالت �النتحار، بينما تعرف دول 
من  �أك��ر  �أن  حن  يف  معدل،  �أدن��ى  �آ�سيا  دول  وبع�ض  �لالتينية  �أمريكا 

)60٪( من عمليات �النتحار يقدم عليها �لرجال.
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الغـذاء قبل الدواء

الطب،  القراآن( خا من  )اأي  كتابكم  اإن  امل�شلمن:  علماء  لأح��د  قيل 
فاأجاب: اإن اهلل جمع الطب كله يف ن�شف اآية قال �شبحانه: زب پ ڀ  

ڀڀڀ ٺ  ٺ ٺ ٺ رب )�الأعر�ف: 31(.
وهذه الآية هي اأ�شا�ض الطب الوقائي والعاجي، وما من مرجع طبي 
الطعام..  ت��ن��اول  يف  الإ���ش��راف  وع��دم  التو�شط  ���ش��رورة  على  التاأكيد  فيه  اإل 
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ال�شكري  وال��ب��ول  القلب  واأم��را���ض  ال�شمنة  اإىل  ي��وؤدي  الطعام  يف  فالإ�شراف 
وال�شيخوخة املبكرة.

التي ت�شتقبل  الأع�شاء احليوية واملهمة  اأول  الداء؛ لأنها  واملعدة بيت 
عليه   - والر�شول  التخمة،  اإىل  ي��وؤدي  وال�شراب  بالطعام  واإجهادها  الطعام، 
ال�شاة وال�شام -يقول: »ما ماأ اآدمي وعاًء �شًرا من بطنه، بح�شب ابن اآدم 
اأكات يقمن �شلبه، فاإن كان ل حمالة، فثلث لطعامه، وثلث ل�شرابه، وثلث 

لنف�شه«.
ال�شهرية )غ��ذاوؤك دواوؤك( والتي جعلناها عنواًنا  وكما تقول احلكمة 

لهذه الفقرة.
الغذائية يف املجتمع، قمنا  الثقافة  الغذائية، ون�شر  التوعية  ومن باب 
باختيار، واإعداد هذه الفقرة، ودعمناها مبختلف التقارير والبحوث املتعلقة 

مبجال الغذاء وال�شحة.
ا منظمة الغذاء، اأي اأنها  وللعلم، فاإن منظمة الدواء الأمريكية هي اأي�شً
تعنى بالأمرين، بل ا�شم هذه املنظمة هو )منظمة الغذاء والدواء الأمريكية( 
ا دليل اإ�شايف لأهمية الغذاء، واأنه مبثابة الدواء احلقيقي لاإن�شان،  وهذا اأي�شً

بل هو الواقي احلقيقي بعد اهلل - عز وجل -.
لذا.. اأو�شي املعنيات باأمر الإذاعة املدر�شية، بانتقاء املو�شوعات الغذائية 
من هذه الفقرة وطرحها عرب منرب الإذاعة؛ بل وحماولة متابعة ما ي�شتجد 
ا من املفيد جًدا الرجوع  يف �شاأن ال�شحة الغذائية يف ال�شحف وغريها، واأي�شً

اإىل موقع هيئة الغذاء والدواء ال�شعودية ملتابعة ما ي�شتجد يف اأمور الغذاء.
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الغذاء وطول العمر:

يف  علمية  خطبة  �الأمريكين،  �لعلماء  �أحد  ماكي،  �لدكتور  �ألقى 
�أ�سباب  �الأكل من  �لنهم يف  �أن  بها  �أثبت  �الأمريكي  �لعلوم  تقدم  جممع 
ق�سر �لعمر، و�أن �الإقالل من �لغذ�ء �إىل �حلد �مل�ستطاع مطيل للعمر، 
ومما قاله هذ� �لعامل �إنه قام بتجارب عدة الإثبات هذه �لنظرية فجاء 
طائفتن  منها  ن��وع  ك��ل  م  وق�سَّ وخالفها،  و�جل���رذ�ن  �لفئر�ن  بئات 
يعطي  كان  �أنه  �إال  و�حد،  بطعام  �ها جميعها  وغذَّ �لعدد  مت�ساويتن يف 
قليلة،  �الآخر كميات  و�لبع�ض  �لغذ�ء  �لطو�ئف كميات كبرة من  بع�ض 
وجه،  كل  و�أح�سن من  �أن�سط  �الأخرة  �لطو�ئف  كانت  �أ�سهر عدة  وبعد 
تتناول  كانت  �لتي  �لطو�ئف  من  كبر  جانب  على  ق�سى  �ملوت  �أن  غر 

كميات كبرة من �لغذ�ء.
و�أورد �لعامل �ملذكور �أدلة �أخرى مقنعة تثبت �أن �الإفر�ط يف �لغذ�ء 
يف مقدمة �أ�سباب ق�سر �لعمر، لي�ض يف �حليو�ن فقط، بل يف �الإن�سان 

ا. �أي�سً

الكاكاو:

�سخمة  هيدروليكية  �سو�غط  ت��ق��وم  �ل��ك��اك��او  م�سحوق  ل�سنع 
وت�سكل  �مل�سخن،  �لكاكاو  �سر�ب  من  �لكاكاو  زبدة  بع�ض  با�ستخال�ض 
�لكتل �ل�سخمة �ملتبقية يف �ل�سو�غط �لهيدروليكية قو�لب كعك �سلبة، 
يتم طحنها وحتويلها �إىل م�سحوق ناعم ذي لون بني مائل �إىل �حلمرة، 
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ي�ستخدمه �سناع �حللوى و�خلبازون و�سناع "�الآي�ض كرمي" وغرهم من 
منتجي �الأطعمة.

التوابل:

كالفلفل  �لياب�سة  �الأ�سياء  من  �لطعام  به  يطيب  ما  هي  �لتو�بل 
و�لكمون و�لبهار و�لد�ر �سيني و�لقرنفل و�لقرفة و�لكزبرة، وغرها من 
منبهات �سهوة �لطعام، ويقول �لعلماء: �إن ��ستعمال هذه �لتو�بل باعتد�ل 
غ�ساء  يف  تهيًجا  حتدث  فاإنها  منها؛  �الإف��ر�ط  بخالف  لله�سم  م�ساعد 
تتاأثر  �لتي  هي  مكر�سكوبية  حبيبات  �لغ�ساء  هذ�  ويف  �له�سمي  للجهاز 

بالتو�بل وت�ساعد على �له�سم.
�أن نح�سب �لب�سل و�لثوم و�لكر�ث و�جلرجر وما �سابه  وميكننا 
من �لتو�بل، �إال �أنها �أ�سعف �أثًر� منها ولعل �لب�سل �أ�سعفها ولكن للب�سل 

خا�سية ميتاز بها، وهي �أنه منٍق للدم.

هل تدرك الأمهات هذا؟:

كان من نتائج �ملدنية �حلا�سرة �أن �أكر �الأمهات يهربن من و�جب 
�إر�ساع �أطفالهن، وي�ستع�سن عن ذلك باإر�ساعهم بالو�سائل �ل�سناعية، 
بن  �أق��ل  �لوفيات  ن�سبة  �أن  على  تدل  �لعلمية  �الأبحاث  �أح��دث  �أن  وبا 
�الأطفال �لذين ير�سعون لن �أمهاتهم منها بن �لذين ير�سعون بالو�سائل 
�ل�سناعية. وتقول جملة "ر�سالة �الأخبار �لعلمية" يف �لعدد )691( �أن 
طفل،  �أل��ف   )20( عن  �إح�ساء�ت  جمعو�  �الأمريكين  �الأط��ب��اء  بع�ض 
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بالو�سائل  ير�سعون  كانو�  �لذين  �الأطفال  �ملتوفن من  �أن عدد  فوجدو� 
و�الألبان  �أمهاتهم  �ملتوفن ممن ر�سعو� لن  �أ�سعاف  �ل�سناعية ع�سرة 

ا �أقل بكثر ممن مل ير�سعو� �إال بالو�سائل �ل�سناعية. �الأخرى �أي�سً
فهل تتعظ �الأمهات ويدركن �لو�جب �لذي تفر�سه �لطبيعة عليهن 

�إز�ء �أطفالهن فيعملن على تقليل ن�سبة �لوفيات بينهم؟.

م�صغ اخلبز:

كل من ينظر �إىل �ل�سباع من �لقط �إىل �الأ�سد يجد �أنها ال مت�سغ 
�للحم بل تبلعه، وكل من ينظر �إىل �لبهائم يجد �أنها تدمن م�سغ �لع�سب 
�إدماًنا طوياًل وبع�سها يجره، �أي يعيد م�سغه. وهذ� ما يجب �أن نفعله 
و�الأمعاء  �ملعدة  �أحما�ض  الأن  �إىل م�سغ طويل؛  يحتاج  ال  فاللحم  نحن، 
قادرة على ه�سمه، �أما �خلبز و�لبقول و�خل�سر�و�ت فتحتاج �إىل �إجادة 

�مل�سغ حتى ميكن ه�سمها.

الأطعمة يف الف�صول املختلفة:

�لف�سل  ذلك  طبيعة  تو�فق  �أطعمة  �ل�سنة  ف�سول  من  ف�سل  لكل 
وتغذي �الإن�سان �لتغذية �لو�جبة، فاللحوم لل�ستاء ومعظم �لطيور - ما 
يف  �أف�سل  �أنو�عها  �ختالف  على  و�الأ�سماك  لل�سيف.   - �حلمام  عد� 
يف  منها  �ل�سيف  يف  �أف�سل  �لن�سوية  و�مل��و�د  �ل�سيف.  يف  منها  �ل�ستاء 
�ل�ستاء، و�لفو�كه لل�سيف، و�الأطعمة �لد�سمة على وجه �الإجمال لل�ستاء. 
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حلم ال�صمك .. وقاية للقلب:

خالل ثالثة �أيام من )9 �إىل 11( �أبريل )ني�سان( عام )2002م( 
ن�سرت ثالث در��سات كبرة يف ثالث من �أ�سهر �ملجالت �لطبية �لعاملية، 
جتمع على فو�ئد �ل�سمك يف وقاية �لقلب فقد �أظهرت �لدر��سة �الأوىل �لتي 
ن�سرت يف جملة "جملة نيو �جنالند �لطبية" يف )11( �أبريل )ني�سان( 
قلبية  بجلطة  �الإ�سابة  نتيجة  �ملفاجئ  �ملوت  خطر  �أن  )2002م(،  عام 
ينخف�ض بن�سبة ت�سل �إىل )81٪(عند �الأ�سخا�ض �لذين ياأكلون �ل�سمك 

بانتظام.
وقد تابعت تلك �لدر��سة �حلالة �ل�سحية ل�)22( �ألًفا من �الأطباء 
�لذكور، وقالت �لدكتورة كري�ستن �ألرت �لتي قادت �لدر��سة: �إن تناول 
ملا  ذلك  ويعزى  �ملفاجئ،  �مل��وت  من  كبرة  وقاية  �إىل  �أدى  قد  �ل�سمك 
�ملفيدة،   )3 )�أوميغا  نوع  من  �لدهنية  �الأحما�ض  من  �ل�سمك  يحتويه 

و�لتي تهدئ من ��ستثارة �خلاليا �لقلبية وتقي من �ملوت �ملفاجئ.
�لطبية" يف  �جنالند  نيو  "جملة  ن�سر يف جملة  رئي�ض  مقال  ويف 
�لعدد �ل�سادر يف )11( �أبريل )ني�سان( عام )2002م( �أعلن �لدكتور 
روزنرغ، �أن هذه �لدر��سة �إ�سافة عظيمة لالأدلة �لكثرة �لتي تقول: �إن 

تناول حلم �ل�سمك قد يوفر حماية من �ملوت �ملفاجئ.
وحده  �لعمل  بهذ�  يقوم  ال  �ل�سمك  "�إن  رون��رن��رغ:  د.  و�أ���س��اف 
�أكدتها �لدر��سات �ل�سابقة  �أخرى  �إ�سافية  �إن هناك فو�ئد  فح�سب، بل 
�لدم،  يف  )�لريجي�سريد(  �لثالثية  �لدهون  م�ستوى  يخف�ض  �أنه  وهي 
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ويح�سن من وظيفة �جلهاز �ملناعي يف �جل�سم، ومن ن�ساط ونو �جلهاز 
�لع�سبي �ملركزي، كما �أنه يخف�ض �سغط �لدم �ملرتفع".

الرمان .. جممة للقلب:

للتغذية  �الأم��ري��ك��ي��ة  "�ملجلة  يف  ن�سر  م��ق��ال  يف  �لباحثون  وج��د 
�لكول�سرول  تو�سع  من  قلل  قد  �لرمان  ع�سر  تناول  �أن  �ل�سريرية" 
�أنزمي خا�ض م�ساد لالأك�سدة بقد�ر  �ل�سار يف �ل�سر�ين، وز�د ن�ساط 

.)٪20(
كما الحظ �لباحثون �لذين �أجرو� جتاربه على �لفئر�ن �أن ع�سر 
�لرمان يقلل من �أك�سدة �لكول�سرول �ل�سار، وميكن �أن يقلل من تر�سبه 
�لبحث  من  مزيد  �إىل  يحتاج  �الأم��ر  ز�ل  وم��ا  �ل�سر�ين.  ج��در�ن  على 

�لعلمي.

اللوز .. و�صالمة القلب:

�أكد عدد من �لدر��سات �حلديثة، �أن تناول �للوز يخف�ض م�ستوى 
بر�ض  �الإ�سابة  خطر  من  الإقالل  يف  ي�ساعد  كما  �ل�سار،  �لكول�سرول 

�سر�ين �لقلب �لتاجية.
 )30( يعادل  ما  �أو  �للوز  من  حفنة  تناول  �أن  �لباحثون  ويعتقد 
تقليل خطر مر�ض  ي�ساعد يف  �ل�سحي  �لغذ�ء  يومًيا كجزء من  جر�ًما 

�سر�ين �لقلب. 
�أن  �لكندية  تورنتو  جامعة  يف  �أجريت  حديثة  در��سة  �أ�سارت  وقد 
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على خف�ض  �أدى  قد  يومًيا  �لق�سر(  �للوز )مع  من  تناول )30( جر�ًما 
م�ستوى �لكول�سرول بن�سبة)٪3(.

و�قرح �لباحثون يف جامعة تافت�ض �الأمريكية �أن �لعنا�سر �ملغذية 
كانت  لو  مما  �أك��ر،  حماية  مًعا  تقدم  ق�سوره  ويف  �للوز  يف  �مل��وج��ودة 
�أ�سار  كاليفورنيا،  جامعة  من  �أخرى  در��سة  ويف  بع�سها،  عن  منف�سلة 
�إىل  �إ�سافة  �للوز،  ق�سور  يف  لالأك�سدة  �مل�سادة  �ملو�د  �أن  �إىل  �لباحثون 
حمتو�ه �لطبيعي من �لفيتامن )ه�( توؤثر ب�سورة �إيجابية يف �جل�سم. 

وهذ� ما يدعم �لر�أي �لذي يدعو دوًما �إىل تناول �لثمار بق�سورها.
و�ملعروف �أن �للوز غني بالدهون، ويحذر من �الإفر�ط يف تناوله، 
لكن در��سة حديثة �أجريت يف كلية كنغ يف لندن �أ�سارت �إىل �أن جدر�ن 
للدهون  �جل�سم  �مت�سا�ض  يف  دوًر�  يلعب  قد  �للوز  ثمار  يف  �خلاليا 

�ملوجودة فيه، ويطرح جزًء� من �لدهون مع �لر�ز.

التفاح يخف�س دهون الدم:

�أ�سار عدد من �لدر��سات �لغربية �أخًر� �إىل فو�ئد �لتفاح �ل�سحية، 
�إال �أن �ليابانين مل يتقبلو� تلك �لنتائج، لكن �لباحثن يف �ملعهد �لقومي 
 )14( على  �أجريت  حديثة  در��سة  يف  �أك��دو�  �ليابان  يف  �لفاكهة  لعلوم 
تخفي�ض  يف  ي�سهم  يومًيا  )تفاحتن(  جر�م   )400( تناول  �أن  متطوًعا 
معدل �لكول�سرول يف �لدم. فقد تناول �ملتطوعون تفاحتن يومًيا وملدة 
ا يف �لكول�سرول بن�سبة و�سلت  ثالثة �أ�سابيع، و�أظهرت �لنتائج �نخفا�سً
�إىل )21٪(، وقال �لروف�سور كيتي تاناكا رئي�ض فريق �لبحث: �إن �لتفاح 
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يزيد ن�سبة فيتامن �سي يف �لدم ب�سورة ملحوظة.
وكان �ليابانيون يعتقدون لفرة طويلة �أن تناول �لتفاح غر �سحي، 

و�أن �لفو�كه �حللوة ب�سكل عام توؤدي الرتفاع ن�سبة �لدهون.
و�حلقيقة �أن هذه �لدر��سة در��سة �سغرة، ومع ذلك ن�سجع على 
ا تفاحة على  �أف�سل �لفاكهة، وخ�سو�سً �أنه من  �لتفاح، فال �سك  تناول 

�لريق.

اجلوز يخف�س الكول�صرتول:

وجد �لباحثون حديًثا �أن تناول �جلوز يوؤدي �إىل خف�ض �لكول�سرول؛ 
فقد جاء يف در��سة ن�سرتها جملة "�ملجلة �الأمريكية للتغذية �ل�سريرية" 

�أن للجوز تاأثر�ت مفيدة خاف�سة للكول�سرول �ل�سار.
ا كلهم جتاوز �ل�ستن من  وقد �أجريت �لدر��سة على )18( �سخ�سً
�ل�سار  �لكول�سرول  �نخف�ض  وقد  �لدم،  دهون  �رتفاع  ويعانون  �لعمر، 

ب�سورة ملحوظة عند تناول �جلوز.
ورغم �أن �جلوز غني بال�سعر�ت �حلر�رية، فاإنه مل يطر�أ على وزن 

�ملر�سى تغير يذكر؛ وذلك ب�سبب �لتز�مهم بكمية معينة.
و�أكدت �لدكتورة كوليت كيلي، وهي عاملة بريطانية متخ�س�سة يف 
�سئون �لتغذية، �سرورة �النتباه �إىل ما يتناوله �ملرء من دهون. و�أو�سحت 
�أن �جلوز غني بالدهون؛ ولذلك يتعن على �الأ�سخا�ض �أن يتناولو� �جلوز 

بداًل من �ملاأكوالت �لغنية بالدهون �مل�سبعة كالزبدة و�لكعك و�ملعجنات.
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الإقالل من الطعام .. وقاية من �صرطان الثدي:

حديثة  در����س��ة  �ل�سهرة  �لطبية"  �لريطانية  "�لطبية  ن�سرت 
بهولند�،  )كر�كاو(  يف  �لعامة  �ل�سحة  معهد  يف  �لن�ساء  على  �أجريت 
يف  مهًما  دوًر�  يلعبان  �لريا�سة  وممار�سة  �لغذ�ئي  �لنظام  �أن  �أظهرت 

�لوقاية من �الإ�سابة ب�سرطان �لثدي.
وبمار�سة  �لطعام،  يف  باالعتد�ل  �ل�سيد�ت  �لباحثون  ون�سح 
�ملزيد من �لتمارين �لريا�سية؛ للحد من خطر �الإ�سابة بهذ� �لنوع من 

�ل�سرطان.
و�حلد  �لبدين،  �لن�ساط  زي��ادة  �إن  جي�سين�سكا:  �لدكتورة  وقالت 
�الإقالل  �إىل  يوؤدي  �لعالية  �ل�سعر�ت �حلر�رية  �الأطعمة ذ�ت  تناول  من 
خطر  من  يقلل  مما  و�لروج�سرون؛  �ال�سروجن  هرموين  تركيز  من 

�الإ�سابة ب�سرطان �لثدي.
و�لو��سح �أن �لن�ساء �للو�تي يع�سن يف �لبلد�ن �ملتقدمة �أكر عر�سة 

الإ�سابة بهذ� �ملر�ض من �للو�تي يع�سن يف �لبلد�ن �لفقرة.
ووجد �لباحثون �أن �رتفاع م�ستوى �لروج�سرون يف �لدم مرتبط 
بازدياد �لتعر�ض لالإ�سابة بهذ� �ملر�ض، لكن ميكن تعديل م�ستو�ه، وذلك 

باتباع نظام غذ�ئي �سحي وممار�سة نوع من �لريا�سة �لبدنية.
ومن �ملعروف �أن �سرطان �لثدي هو من �أكر �ل�سرطانات �نت�ساًر� 
عند �لن�ساء، و�أن �مر�أة و�حدة من كل ثماين �سيد�ت �أمريكيات معر�سة 

لالإ�سابة به يف فرة ما من فر�ت �لعمر.
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الزعفران واٍقٍ من ال�صرطان:

و�لبيولوجية  "�لطب  جملة  ن�سرتها  در��سة  يف  �لباحثون  �كت�سف 
�لتجريبية" �أن للزعفر�ن خو��ض م�سادة لل�سرطان. وال مينع �لزعفر�ن 
ت�سكل �أور�م �سرطانية جديدة فح�سب، بل �إنه قد يقل�ض �الأور�م �ملوجودة 

�أ�ساًل.
�لتو�بل  كاأحد  �لطعام  على  ي�ساف  �لزعفر�ن  �أن  �ملعروف  ومن 

و�لبهار�ت الإ�سفاء نكهة خا�سة عليه.
�لعايل  حمتو�ه  �إىل  للزعفر�ن  �ل�سحية  �لفو�ئد  �خل��ر�ء  ويعزو 
من مركبات خا�سة ت�سمى)كاروتينويد( و�لتي ت�سمل مادة )اليكوبن( 

و)بيتاكاروتن(.

نبات اجلن�صنج .. ومر�س ال�صكري:

عام  �ل�سكري"  "مر�ض  جملة  يف  ن�سرت  حديثة  در��سة  �أظهرت 
عند  �الأن�سولن  عمل  من  تقوى  �جلن�سنج  ثمار  خال�سة  �أن  )2002م(، 
�لفئر�ن �لتي �كت�سبت مر�ض �ل�سكري يف �ملختر، كما تخف�ض من معدل 

�لكول�سرول.
�لعامل،  يف  ��ستخد�ًما  �الأع�ساب  �أك��ر  من  �جلن�سنج  نبات  ويعد 
جذوره  وت�ستخدم  �لتقليدي.  �ل�سيني  �لعالج  يف  ي�ستخدم  ما  وكثًر� 
�ألفي عام يف �لطب �ل�سعبي، كما ي�ستخدم كمقو للج�سم  �أكر من  منذ 
ومن�سط جن�سي. وننوه �إىل �أن �لباحثن يف جامعة �سيكاغو قامو� بدر��سة 
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هذ�  ثمار  �أن  ويعتقد  �جلن�سنج.  ج��ذور  ولي�ض  �جلن�سنج  نبات  ثمار 
لها خ�سائ�ض عالجية تدعى )جينز  �لنبات حتتوي على مو�د مركزة 

و�سايد�ض(.
"�إن ثمار �جلن�سنغ حتتوي على مو�د  وقال �لدكتور )�سويطرن(: 
كبًر�  �ختالًفا  هناك  و�أن  قبل.  من  طبًيا  ت�ستغل  مل  مميزة  كيماوية 
�ال�سطر�بات  ت�سحيح  على  قدرتها  يف  وج��ذوره  �جلن�سنج  ثمار  بن 

�ال�ستقالبية �مل�ساحبة ملر�ض �ل�سكري".
وال �سك �أن هذه در��سة بد�ئية �أجريت على �لفئر�ن، وحتتاج �إىل 

�ملزيد من �لدر��سات على �الإن�سان قبل ثبوت نتائجها.

فوائد زيت الزيتون:

من  ا  بع�سً �لقدماء  عرف  لالإن�سان،  �ل�سماء  هبة  �لزيتون  زيت 
ا �آخر.  فو�ئده، و�أدرك �لطب �حلديث - منذ �سنو�ت معدودة فقط - بع�سً
جلطة  �لع�سر..  مر�ض  من  يقي  �لزيتون  زيت  �أن  حديًثا  عرفنا 
�لتي كانت  �الأ�سطورة  �أخًر�  �ل�سر�ين. وتال�ست  �لقلب، ويوؤخر ت�سلب 
�إن زيت �لزيتون يزيد كول�سرول �لدم، ذلك �ل�سبخ �لذي يق�ض  تقول: 
يخف�ض  �لزيتون  زي��ت  �أن  �حل��دي��ث  للعلم  وتبن  �لكثرين،  م�ساجع 

�لكول�سرول �ل�سار، ويحاربه �أنى كان يف ج�سم �الإن�سان. 
ببع�ض  �لن�ساء  يخت�ض  �أن   - عاله  يف  جل   - �هلل  �إر�دة  و�ساءت 
من بركات هذ� �لزيت �ملبارك، فتو�لت �لدر��سات �لعلمية يف �ل�سنو�ت 
�الأخرة ت�سر �إىل �أن زيت �لزيتون ميكن �أن يقي من �سرطان �لثدي.. 
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�أن  )1995م(  عام  ن�سرت  در��سة  �أظهرت  فقد  �لرحم،  �سرطان  ومن 
�سرطان  حدوث  �حتمال  �نخفا�ض  �إىل  �أدى  قد  �لزيتون  زيت  ��ستعمال 

�لثدي. 
"�لتحكم  جملة  يف  )1995م(  يف  ن�سرت  �أخ��رى  در��سة  و�أك��دت 
ب�سرطان  م�سابة  �م��ر�أة   )2564( على  و�أجريت  �ل�سرطان"  ب�سبب 
�لثدي، �أن هناك عالقة عك�سية بن �حتمال حدوث �سرطان �لثدي، وبن 
�ساهم يف  قد  �لزيتون  زيت  تناول  �الإكثار من  و�أن  �لزيتون،  زيت  تناول 

�لوقاية من �سرطان �لثدي.
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 وقفات مع �ضور 
القـراآن الكريـم

رب  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ   گ   گ  ک  زب  ت��ع��اىل:  ق���ال 

)حممد: 24(.

اأن كتاب اهلل هو حبله املتن ونوره املبن الذي  اأختي امل�شلمة: اعلمي 

ل ياأتيه الباطل من بن يديه ول من خلفه.. تنزيل من حكيم حميد؛ ولكي 
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نتدبر القراآن ل بد لنا من معرفة حمتوى كل �شورة منه وما تت�شمنه من 

اأحداث كي نعلم عند قراءتنا لها عن اأي �شيء تتحدث، لكي يح�شل لنا التفكر 

والتدبر واليقظة وما اأريد بها، وكيف ل وقد قال ربنا - جل وعا -: زب ڭ 

ۇۇ ۆۆ  ۈ ۈ ٴۇ رب )�لزخرف: 44(.
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�ضورة الفاحتة

هي �سورة مكية، وهي �أول �سورة نزلت بتمامها، وهي ت�ستمل على 
جممل ما يف �لقر�آن، وتبن مقا�سده �لتي هي بيان �لتوحيد، وبيان �لوعد 
و�لب�سرى للموؤمن، وبيان �لوعيد و �الإنذ�ر للكافر، وبيان �لعبادة وطريق 
�ل�سعادة يف �لدنيا و�الآخرة، وق�س�ض �لذين �أطاعو� �هلل ففازو� وق�س�ض 
�لذين كفرو� به وع�سوه فخابو�، و�سورة �لفاحتة ت�ستمل بطريق �الإيجاز 

على هذه �ملقا�سد كلها ولذلك �سميت بفاحتة �لكتاب.

�ضورة البقرة

�لقر�آن، وقد حتدثت عن  �أطول �سورة يف  هي �سورة مدنية، وهي 
�سدق �لقر�آن و�أن دعوته حق ال ريب فيها، ثم حتدثت عن �أ�سناف �لنا�ض 
�لثالثة: �ملوؤمنن و�لكافرين و�ملنافقن، وعن �لدعوة لعبادة �هلل وحده، 
وعن �إنذ�ر �لكافرين وتب�سر �ملوؤمنن، ثم خ�ست بني �إ�سر�ئيل بالدعوة 
و�لتذكر بحو�دثهم مع مو�سى -عليه �ل�سالم-، ثم ذكرت ق�سة �إبر�هيم 
و�إ�سماعيل � عليهما �ل�سالم � وبناءهما للكعبة، وفيها حديث موجه �إىل 
ثم ذكرت ق�سة حتويل  و�لن�سارى،  لليهود  للو�سف با حدث  �ملوؤمنن 
�لقبلة، ثم جاء �حلديث عن �لتذكر باآيات �هلل �لد�لة عليه، ثم �حلديث 
عن �ل�سرك و�ملحرمات و�أ�سول �لر، و�أحكام �ل�سيام و�أكل �أمو�ل �لنا�ض 
و�لطالق  و�لنكاح  و�ملي�سر  و�خلمر  و�حلج  و�لقتال  و�لق�سا�ض  بالباطل 
و�لعدة. كما حتدثت عن �لعقائد كالتوحيد و�لبعث، وحتدثت عن �الإنفاق 
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�أن  �أج��ل  من  ربهم  بدعاء  �ملوؤمنن  �أم��رت  ثم  �لدين،  وكتابة  و�لتجارة 
يوؤيدهم وين�سرهم على �لكافرين.

�ضورة اآل عمران

عن  فيها  يذكره  ما  خالل  من  �لقر�آن  يتحدث  مدنية  �سورة  هي 
�سن �هلل �لكونية وعن �لعر �لتي ت�ستنتج منها، ويبن فيها �لكثر من 
�لعقائد و�الأحكام و�الأخالق، وتر�سد �إىل ما ينبغي �أن يكون عليه �ملوؤمن 
يف  �لعاد�ت  وتبن  و�ملجادلة،  �حلو�ر  �آد�ب  وتبن  و�سلوكه،  عقيدته  يف 
وتبن  �لقيامة،  يوم  ومقامهم  �ل�سهد�ء  ف�سل  وتبن  و�لف�سل،  �النت�سار 
عموم �جلز�ء للذكر و�الأنثى، وتر�سم طريق �لفالح للموؤمنن وتاأمرهم 

بال�سر و�لتقوى.

�ضورة الن�ضاء

للجن�سن،  �مللكية  �ملو�ريث وحقوق  �أحكام  بينت  �سورة مدنية  هي 
وتناولت �لعالقات �ملالية و�لتجارية �لتي ت�ساهم يف حمو �آثار �جلاهلية 
تظهر �آثار �ملجتمع �مل�سلم، ثم تبن �سرورة �لعودة على �أ�سول �الإ�سالم 
وتقبح  و�لتكافل  بالبذل  �الأمر  مع  �الإ�سالم،  و�سرط  �الإمي��ان  حد  وبيان 
�الإنفاق،  يف  و�ل��ري��اء  �لنعمة  وكتمان  بالر�ء  و�الختيال  باملال  �لبخل 
و�أ�سارت �إىل حال �أهل �لكتاب وك�سف �أهد�فهم �خلبيثة للنيل من �مل�سلمن 
وت�سرح طبيعة كيدهم يف �لتباطوؤ عن �لقتال يف �سبيل �هلل و�مل�ست�سعفن 
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�ملوؤمنن  وحتث  ينتظرهم،  �لذي  و�لعذ�ب  م�سرهم  ب�سوء  وتهددهم 
�لن�سوز و�الإعر��ض من جانب  و�لعدل، وتعالج  �الأمانة  و�أد�ء  �لعفة  على 
وبينت عذ�ب  و�لزوجات،  �الأزو�ج  معا�سرة  �ملطلوب من  ليتحقق  �لزوج 
�هلل للكافرين وتبن طريق �لهدى خوفًا من �ل�سالل، وتختم بعلم �هلل 

�ملطلق لكل �سيء.

�ضورة املائدة

هي �سورة مدنية ��ستملت على وجوب �لوفاء بالعقود عامة �سو�ء 
بع�ض  وبينت  بع�ض،  مع  بع�سهم  �لنا�ض  بن  �أو  ورب��ه  �لعبد  بن  كانت 
وذكر  �لكتاب،  �أهل  ن�ساء  وِح��ّل  منها  و�حل��الل  �الأطعمة  من  �ملحرمات 
�أركان �لو�سوء و�لتيمم، وبينت �لعد�لة مع �لعدو، و�أ�سارت �إىل نعم �هلل 
�ليهود حرفو�  �أن  وبينت  كتابهم،  �ملحافظة على  �مل�سلمن ووجوب  على 
�لكلم عن مو��سعه و�أن �لن�سارى كفرو� بقولهم �مل�سيح بن �هلل، وتكذيب 
�لذين يدعون �أنهم �أبناء �هلل و�أحباوؤه وهم �ليهود و�لن�سارى، وت�سمنت 
�آدم، ثم وجوب  �بن  �أن �العتد�ء يف طبيعة  تثبت  �لتي  �آدم  ولدي  ق�سة 
�لق�سا�ض لتهذيب هذه �لطبيعة، وبينت عقوبة �لبغاء و�ل�سرقة، وبيان 
حتريف �ليهود لالأحكام �ل�سرعية �لتي ��ستملت عليها �لتور�ة، وبيان �أن 
�لتور�ة و�الإجنيل كان فيهما �حلق قبل �لتحريف، وقررت وجوب �حلكم 
با �أنزل �هلل، وبينت عد�وة �ليهود و�لن�سارى للموؤمنن، ووجوب عدم 
�خل�سوع لهم ومقاومتهم، وقررت كفر �لذين قالو� �إن �هلل ثالث ثالثة، 
ثم �أن�سف �لقر�آن بع�ض �لن�سارى �لذين �أقرو� باحلق و�آمنو� به، وبينت 
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كفارة �ليمن �إذ� حنث �لعبد، ثم حرمت �خلمر حترميًا قطعيًا، ثم بينت 
منا�سك �حلج ومكانة �لكعبة و�الأ�سهر �حلرم، كما بينت حكم �لو�سية، 
وختمت باملعجز�ت �لتي جرت على يد عي�سى عليه �ل�سالم مع ذكر كفر 
�هلل  ملك  وبيان  عبدوه،  �لذين  من  عي�سى  تروؤ  وبينت  �إ�سر�ئيل،  بني 

�سبحانه لل�سماو�ت و�الأر�ض وكمال قدرته.

�ضورة الأنعام

على  داللة  من  فيه  وما  �لكون  �إىل  �لنا�ض  نبهت  مكية  �سورة  هي 
عظم �ملن�سئ وجالله ووحد�نيته و�أنه ال ي�ساركه �أحد يف �خللق و�لعبادة 
�ل�سالم-  -عليه  �إبر�هيم  كق�سة  �لنبين  ق�س�ض  وت�سمنت  و�ل��ذ�ت، 
وبيان �أنه �أخذ معنى �لعبادة و�لوحد�نية من مطالعة �لكون وتتبع ما فيه 
�إىل �أن و�سل �إىل عبادة �هلل وحده، ووجهت �الأنظار �إىل عجائب �خللق 
و�لتكوين، وبينت �سفات �جلاحدين ومتلقهم باأوهام تبعدهم عن �حلق، 
وبينت �حلالل �لذي �أحله �هلل يف �الأطعمة و�سالل �مل�سركن فيما حرموه 
على �أنف�سهم من غر �أن يعتمدو� على دليل، وبينت حترمي �ل�سرك و�لزنا 
وحتقيق  و�مليز�ن  �لكيل  �إيفاء  ووج��وب  �ليتيم،  مال  و�أك��ل  �لنف�ض  وقتل 

�لعد�لة و�لوفاء بالعهد و�الإح�سان �إىل �لو�لدين ومنع و�أد �لبنات.

�ضورة الأعراف

هي �سورة مكية ��ستملت على بدء �خلليقة �الإن�سانية فذكرت ق�سة 
خلق �آدم وحو�ء وخروجهما من �جلنة بو�سو�سة �ل�سيطان، كما تعر�ست 
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�إىل �لنظر يف �ل�سماو�ت و�الأر�ض وما فيها من نظام بديع، كما تعر�ست 
، ثم  �لنبين كنوح وهود و�سالح ولوط و�سعيب ومو�سى  لق�س�ض بع�ض 
بينت من يعطي �لهد�ية فين�سلخ منها بت�سليل �ل�سيطان، وبينت �الإميان 

باحلق �لذي جاء به حممد ملسو هيلع هللا ىلص.

�ضورة الأنفال

هي �سورة مدنية وقد بن �هلل فيها بع�ض �أحكام �لقتال و�لبو�عث 
و�أحكام  �النت�سار،  يف  �ملعنوية  �لدعوة  ومقام  �لن�سر  و�أ�سباب  عليه، 
غنائم �حلرب، ومتى يكون �الأ�سر، وفيها ق�سة غزوة بدر وبع�ض ما كان 
من قبلها من �أحد�ث وما جاء يف �أعقابها و�الإ�سارة �إىل �سببها، ويذكر 
ذلك،  �إىل  جلئو�  �إذ�  �ل�سلم  ووجوب  للحرب،  �ال�ستعد�د  �سبحانه  فيها 
�ملوؤمنن  هجرة  ووج��وب  لبع�ض  بع�سهم  �ملوؤمنن  والي��ة  ببيان  وختمت 
�سبيل  �ملوؤمنن يف  �أوليائهم من  ليجاهدو� مع  فيها  ي�ستذلون  �أر�ض  من 

�الإ�سالم وعزتهم.

�ضورة التوبة

هي �سورة مدنية �بتد�أت بر�ءة �هلل ور�سوله من �مل�سركن، وذكرت 
بعد ذلك حرمة �الأ�سهر �حلرم، وعهد �مل�سركن ووجوب �لوفاء به ما مل 
ينكثو� ومن ينكث يف �لعهد فاإنه يجب حربه، وبينت �أن ُلّب �لتقرب �إىل 
�هلل هو �الإميان به،و�أنه ال يكمل �الإميان �إال �إذ� كان �هلل ور�سوله �أحب �إىل 
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�ملوؤمنن من كل �سيء، وذكر �سبحانه �أن �الغر�ر بالقوة يبعد �لن�سر، 
و�أ�سار �إىل حال �مل�سلمن يف غزوة حنن وفيها حرم على �مل�سركن دخول 
�ض، وفيها �لوجوب على قتال �ليهود و�لن�سارى  �مل�سجد �حلر�م �أنهم جَنَ
حتى يعطو� �جلزية عن يد، وبينت عدد �الأ�سهر �حلرم، وبينت �سرورة 
�ملخلفن  �إىل  و�أ���س��ارت  تكا�سل،  غر  من  ن��د�ء  كل  عند  للقتال  �لنفرة 
معاملتهم  يف  �ملنافقن  �أح��و�ل  وبيان  للقتال،  �خل��روج  عن  و�ملعوقن 
للموؤمنن يف �ل�سلم و�حلرب، وبينت عقوبة �لنفاق وهو �أال ي�سلى عليه 
�لنبي ملسو هيلع هللا ىلص وذكر �هلل �الأعذ�ر �لتي �أدت بهم �إىل �لتخلف عن �لقتال، وذكر 
بعد ذلك �أو�ساف �ملوؤمنن �ل�سادقن يف �إميانهم، وتوبة �لذين قد خلفو� 
عن ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص وقبول �لتوبة، وذكر �أحو�ل �لنا�ض يف تلقي �آيات �هلل 
ال  وهو  للر�سالة،  ملسو هيلع هللا ىلص  �ختار حممدً�  �سبحانه  باأنه  وختمت  نزولها،  عند 
يريد عنت من �أر�سل �إليهم و�أنه رءوف رحيم، و�أن �هلل ح�سبه �إذ� تولو� 

عنه.

�ضورة يون�س

يقوله  وما  �لكرمي،  �لكتاب  مكانة  ببيان  ب��د�أت  مدينة  �سورة  هي 
�ملنافقون يف �ساأن �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص، ثم ذكر �لكون و�آيات �هلل فيه، و�جلز�ء يوم 
�لقيامة و�سنة �هلل بالن�سبة للكافرين و�لتنديد عليهم يف عقائدهم، وحال 
�الأوثان  وعجز  �سيء،  كل  على  �هلل  وقدرة  و�ل�سر�ء،  �ل�سر�ء  �لنا�ض يف 
عن �أي �سيء، و�لتحدي لهم على �أن ياأتو� ب�سورة من مثل ما يف �لقر�آن، 
ومر�قبة �هلل  �لنا�ض  نفو�ض  و�أحو�ل  بعذ�ب �هلل،  �ل�سديد  �لتهديد  وفيه 
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ملسو هيلع هللا ىلص بذكر ق�س�ض �الأنبياء مع قومهم مثل  الأعمالهم، و�سري عن �لنبي 
نوح ومو�سى وهارون مع فرعون، ثم �جتهت �ل�سورة للنبي ملسو هيلع هللا ىلص مرة �أخرى 

لتمام �لعظة و�لو�سف.

�ضورة هود

ثم  و�لتب�سر،  و�الإنذ�ر  بعبادة �هلل وحده  �بتد�أت  �سورة مكية  هي 
بيان قدرة �هلل وربوبيته، و�أحو�ل �لنا�ض يف تلقيهم لنعمه ونقمه، ثم مقام 
�لقر�آن و�لتحدي به وكفر �لكافرين به من غر عذر وبيان ثو�ب �ملوؤمنن، 
ثم ق�ض �سبحانه ق�س�ض �لنبين وجمادلة �أقو�مهم لهم و�إنز�ل �لعذ�ب 
�لدنيوي بالكافرين وجناة �ملوؤمنن، ثم دعوة �ملوؤمنن �إىل �لعمل و�نتظار 

�لثو�ب، ثم ذكرت علم �هلل �سبحانه �لكامل ووجوب �لتوكل عليه.

�ضورة يو�ضف

ق�سة  على  �حتوت  الأنها  �لق�س�ض  �أح�سن  وهي  مكية،  �سورة  هي 
باإظهار  يكون  �الأ�سرة  يف  �حل�سد  �سيوع  �أن  و�أظهرت  بتمامها،  يو�سف 
�ملحبة لفرد دون �الآخر، فكان ح�سد �أوالد يعقوب الأخيهم �لذي حملهم 
على �إلقائه يف �لبئر، ولكن �هلل حفظه من مكرهم كما حفظه من �إغر�ء 
�مر�أة �لعزيز، ومكن �هلل له يف �أر�ض م�سر وجعله جناة للذين �ئتمرو� 
به، وكذلك �ساأنه �سبحانه مع �أوليائه ين�سرهم على �أعد�ئهم وميكن لهم 

يف �الأر�ض ما مت�سكو� باحلق و�عت�سمو� به �سبحنه وتعاىل.
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�ضورة الرعد

بوحي  و�أنه  �لكرمي  �لقر�آن  ببيان منزلة  �بتد�أت  �سورة مدنية  هي 
من �هلل، وبينت �سلطان �هلل يف �لكون وما فيه من �إبد�ع ومنافع، وقدرته 
�سبحانه على �لبعث وعلمه بكل �سيء، وقدرته على �لعقاب، وبينت �أحو�ل 
�لنا�ض يف تلقيهم للهدى، وذكر �أو�ساف �ملوؤمنن يف عالقاتهم، و�أخالق 
مع  �لقر�آن  غر  ملعجز�ت  وطلبهم  بر�سولهم  ��ستهز�ئهم  يف  �لكافرين 
منزلته، وبيان �أن �لقر�آن هو �ملعجزة �لباقية �إىل يوم �لقيامة� و�أن �هلل 
�مل�سركون  كان  �إذ�  وبيان  معجز�ت،  من  ير�ه  با  ر�سله  يوؤيد  �لذي  هو 

ينكرون ر�سالة �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص فاهلل ي�سهد ب�سدقها وح�سبه ذلك وكفى.

�ضورة اإبراهيم

وهي  �إن��ز�ل��ه  من  و�لغاية  �ل��ق��ر�آن  منزلة  بينت  مكية،  �سورة  هي 
�إخر�ج �لنا�ض من �لظلمات �إىل �لنور، وبيان مهمة �لر�سول وهي �الإنذ�ر 
للهد�ية و�الإ�سارة، �إال �أن �لهد�ية ال تكون �إال باإذن �هلل �لعزيز �حلكيم، 
و�أ�سارت �إىل ق�س�ض �الأنبياء كمو�سى ونوح وعاد وثمود وقوم هود و�سالح 
وبيان تكذيبهم لر�سلهم وعاقبة ذلك، وبينت �سفات �لظاملن و�سخرية 
�لقيامة، ودعت لالإنفاق يف �سبيل �هلل، كما  يوم  �تبعوه  �ل�سيطان ممن 
يفعله  با  �هلل  بعلم  ختمت  ثم  �هلل،  خليل  �إبر�هيم  ق�سة  �إىل  �أ�سارت 
بالغ  �لقر�آن  �أن  وبيان  ع��ذ�ب،  من  ي�ستحقونه  با  وتوعدهم  �لظاملون 

للنا�ض ليعلمو� �أن خالقهم و�حد �سبحانه.
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�ضورة احلجر

هي �سورة مكية تبن �لعر باالأمم �ل�سابقة، و�الإ�سارة �إىل ما لقيه 
�الأنبياء من �أقو�مهم، وتبن �آيات �هلل يف �لكون من �سماء و�أر�ض وجبال 
ورياح، وت�سر �إىل �ملعركة �الأوىل بن �إبلي�ض و�آدم وزوجه و��ستمر�ر هذه 
�ملعركة بن �خلر و�ل�سر �إىل �أن يرث �هلل �الأر�ض ومن عليها، ثم بيان 
�إبر�هيم  �الأنبياء  وبيان ق�س�ض  �لقيامة،  يوم  �إىل  و�ل�سر  عاقبة �خلر 
ولوط و�أ�سحاب �حلجر، ثم �الإ�سارة �إىل منزلة �لقر�آن وحال �مل�سركن 
يف تلقيه وما يجب على �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص نحو جحودهم به باأن يعلن ويعبد ربه 

حتى ياأتيه �ليقن.

�ضورة النحل

�بتد�أت بالوعيد للم�سركن وبيان قدرة �هلل على  هي �سورة مكية 
�لنا�ض، ثم  بيان نعمه على  و�الأر�ض، ثم  لل�سماو�ت  تنفيذه بدليل خلقه 
�أ�سار �إىل ما ت�ستوجبه هذه �لنعم من �سكر، ووجوب عبادته وحده، وبيان 
�دعاء �مل�سركن على �لقر�آن �أنه �أ�ساطر �الأولن، ثم �الإ�سارة �إىل عذ�ب 
�مل�سركن ونعيم �ملوؤمنن، ثم ذكر خ�سوع �لكون كله له �سبحانه، و�أ�سار 
بالعهد،  و�لوفاء  �الأرحام  بالعدل و�سلة  �لقيام  �الإ�سالم يف  �إىل مطالب 
وبيان �أن على �ملوؤمنن �أن ي�سرو� ويتحلو� باالإح�سان و�لتقوى ليوؤيدهم 

�هلل بن�سره ومتكينه.
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�ضورة الإ�ضراء

هي �سورة مكية �بتد�أت بت�سبيح �هلل وذكر ق�سة �الإ�سر�ء ثم ق�سة 
�لهد�ية  يف  �لكرمي  �لقر�آن  منزلة  بينت  ثم  �إ�سر�ئيل،  بني  مع  مو�سى 
�أن ياأتو� بثله، و�أ�سارت �إىل قدرة �هلل  و�الإعجاز، وعجز �الإن�ض و�جلن 
يف �لكون وما يكون للنا�ض من جز�ء على ما يفعلونه من �أعمال يف �لدنيا 
�لروح  �إىل  و�أ�سارت  �لو�لدين،  بر  �الأمم، كما حتدثت عن  وبينت ف�ساد 
و�أ�سر�رها، وبينت ما يجب على �ملوؤمنن �ل�سادقن من �أن يحمدو� ربهم 

ويكروه.

�ضورة الكهف

�لغر�ض من  �لقر�آن وبيان  �بتد�أت بحمد �هلل الإنز�له  �سورة مكية 
�أهل �لكهف، ثم بعد ذلك  �إنز�له وهو �الإنذ�ر و�لتب�سر، ثم ذكر ق�سة 
�أمر �هلل ر�سوله �أن يتلو �لقر�آن، ثم بيان حال �أهل �جلنة و�لنار، ثم بن 
و�أنها فانية، ثم بيان ما يكون يوم �لقيامة  �لدنيا  �سبحانه زينة �حلياة 
�لعبد �ل�سالح، ثم ق�سة  �أو نعيم، ثم ذكر ق�سة مو�سى مع  من عذ�ب 
ذي �لقرنن، ثم �الإ�سارة �إىل علمه �سبحانه و�أن كلماته ال تنفد، وبيان 

�لطريق �لذي يوؤدي �إىل مر�ساته �سبحانه وتعاىل.
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�ضورة مرمي

�سورة مكية فيها ق�سة والدة يحيى بن زكريا، وبينت طلب زكريا 
-عليه �ل�سالم-، ثم ق�سة �إبر�هيم -عليه �ل�سالم- ودعوته للوحد�نية، 
جز�ء  هي  �جلنة  �أن  �إىل  و�أ���س��ارت  �ل�سالم-،  -عليه  �إدري�����ض  وق�سة 
�ملوؤمنن، و�لنار هي جز�ء �لكافرين، وبينت �أحو�ل �لكافرين يف جهنم، 
و�أ�سارت �إىل �ملنحرفن �لذين قالو� باأن �هلل �تخذ ولدً�، كما �أ�سارت �إىل 
منزلة �لقر�آن وعذ�ب �لكافرين �لذين كفرو� به، و�أ�سار �سبحانه �أنهم ال 

�آثار لهم وال وجود.

�ضورة طه

�سورة مكية �بتد�أت بذكر منزلة �لقر�آن و�أن �سرفه ب�سرف منزله 
�ل�سر  يعلم  �ل��ذي  و�الأر���ض  �ل�سماو�ت  مالك  وتعاىل  �سبحانه  �هلل  وهو 
مو�سى  بن  �ملجاوبة  وفيها  فرعون  مع  مو�سى  ق�سة  ذكر  ثم  و�أخفى، 
وفرعون، ثم بن مو�سى و�ل�سحرة وحال مو�سى مع خوف �لهزمية �أمام 
�ل�سحرة، ثم �إميان �ل�سحرة وهالك فرعون وجناة مو�سى، وكيف تركهم 
بعبادة هكيل عجل م�سنوع من  �ل�سامري  فاأ�سلهم  ربه  ليناجي  وذهب 
�ملوؤمنن  و�سف  ثم  ع��ذ�ب،  من  �ل�سامري  �أ�ساب  ما  بيان  ثم  �لذهب، 
بال�سر و�ل�سالة و�لعفة، وبيان ما يكون للموؤمنن من ثو�ب و�لكافرين 

من عذ�ب.
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�ضورة الأنبياء

�سورة مكية تبن قرب �ل�ساعة من غفلة �مل�سركن عنها وقد �دعو� 
و�أ�سغاث  و�سعر  �سحر  باأنه  �لقر�آن  وو�سفو�  ب�سرً�،  يكون  ال  �لر�سول  �أن 
�أن  وبيان  بعدهم قري�ض،  �ل�سابقن كذبو� كما كذبت  �أن  وبيان  �أحالم، 
�ملالئكة ي�سبحون ربهم وال يفرون، وبيان �أن �سالح �ل�سماو�ت و�الأر�ض 
دليل على �أن موجدهما و�حد فلو �ساركه �أحد لف�سدتا، وبيان �أن �لر�سل 
جاءو� لعبادة �هلل وحده ولي�ض له �سريك وال ولد، وال يقول �أحد منهم �إنه 
�إله من دونه فلو قال �أحد ذلك فجز�وؤه جهنم. ثم ذكرت عجائب خلقه 
وتكوينه لل�سماو�ت و�الأر�ض، و�أ�سار �سبحانه �إىل حفظه للنا�ض، وذكرت 
و�أي��وب  ود�ود  ون��وح  و�سليمان  ول��وط  و�إبر�هيم  مو�سى  �لنبين  ق�س�ض 
و�إ�سماعيل وذ� �لكفل وذ� �لنون ومرمي، ثم حتدثت عن ياأجوج وماأجوج، 
يوم  وحالهم  و�أح�سنو�  �تقو�  �لذين  به  يجازي  ما  وتعاىل  �سبحانه  وبن 

�لقيامة و�أن �الأمر هلل يحكم فهو خر �حلاكمن.

�ضورة احلج

�لقيامة،  باأهو�ل  و�لتذكر  �هلل  من  بالتخويف  بد�أت  مكية  �سورة 
و�لتعريف باملجادلن بالباطل، وك�سف �سياق �لبعث م�سورً� تطور خلق 
�الإن�سان، وتعر�ست للمخا�سمة يف �هلل ونتيجتها، وذكرت �حلج �لعظيم 
خلق  عن  عاجزون  باأنهم  �مل�سركن  بتحدي  وختمت  �ل�سعائر،  وتعظيم 
و�لعبادة  و�ل��زك��اة  �ل�سالة  �إىل  ودع��ت  �ل��ذب��اب،  وه��و  خملوق  �أ�سعف 
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و�جلهاد و�العت�سام باهلل فهو نعم �ملوىل ونعم �لن�سر.

�ضورة املوؤمنون

�سفاتهم،  وبيان  للموؤمنن  �لفالح  باإثبات  �ب��ت��د�أت  مكية  �سورة 
وذكرت �أ�سل خلق �الإن�سان وتطوره، وبع�ض مظاهر قدرة �هلل، ثم بيان 
و�أح��و�ل  �ل�سالل،  و�ساحب  �لهدى  طالب  وو�سفت  �الأنبياء،  ق�س�ض 
�لنا�ض يف �لقيامة باأنهم �سيحا�سبون ويوؤخذون بالعدل، ثم تختم ببيان 
فهو خر  �سبحانه  منه  و�لرحمة  �ملغفرة  �إىل طلب  ر�سوله  وتنبه  جالله 

�لر�حمن.

�ضورة النور

�سورة مكية يبن �هلل فيها وجوب تطهر �ملجتمع من �لزنا و�إ�ساعة 
ر�دع��ة،  عقوبات  لذلك  و�سرع  �ملوؤمنن  بن  و�لفعل  بالقول  �لفاح�سة 
و��ستطرد �حلديث يف �لزنا �إىل ذكر �لكذب يف هذه �ملو�قف وما يجب 
على �ملوؤمنن �إز�ء قولة �ل�سوء �لتي ينق�سها �لدليل باالإ�سارة �إىل حادثة 
�الإفك على �ل�سيدة عائ�سة وكيف بر�أها �هلل من فوق عر�سه، وذكر فيها 
على  �الط��الع  له �حلق يف  من  وبيان  �لبيوت،  ودخ��ول  �ال�ستئذ�ن  �آد�ب 
زينة �ملر�أة، و�لدعوة �إىل �لعفة وذكر �مل�ساجد و�آد�ب �ملخالطة، وعر�ض 
الأمر  دعاهم  �إذ�  �ملوؤمنن  �أو�ساف  وبيان  و�ملوؤمنن،  �لكافرين  �أعمال 

جامع، وبيان كبر �سلطانه وو��سع علمه �سبحانه.



اللؤلؤة المنضودة في الفقرات المكنونة1242

�ضورة الفرقان

�سورة مكية بد�أت ببيان منزلة �لقر�آن و�سعة ملك منزله، و�إنكار 
�مل�سركن لعبادته وعبادتهم �الأوثان وتكذبيهم للقر�آن و�إنكارهم لر�سالة 
باأنهم  �هلل  فو�سفهم  مالئكة  يريدون  وهم  ب�سر  �أن��ه  بحجة  ملسو هيلع هللا ىلص  �لنبي 
تدل على كمال  �لتي  �لكونية  �الآيات  بيان  ثم  �سبياًل،  �أ�سل  بل  كاالأنعام 
قدرته، وختمت باأو�ساف �ملوؤمنن، وبيان مكانتهم هم يف غرف �جلنة 

يلقون حتية و�سالمًا.

�ضورة ال�ضعراء

�سورة مكية �بتد�أت بالتنويه عن �لقر�آن ثم تهديد �لكافرين بقدرة 
�هلل على �إنز�ل �لعذ�ب بهم، وت�سلية للنبي ملسو هيلع هللا ىلص على ما القاه من تكذيب 
قومه له باالإ�سارة �إىل ما لقيه �لر�سل من قبله من قومهم، فذكر �سبحانه 
ق�س�ض �إبر�هيم ونوح وهود و�سالح ولوط و�سعيب، ثم ختمت باإبطال �أن 
يكون �لر�سول من �ل�سعر�ء و�أن يكون �لقر�آن �سعرً� بل هو تنزيل من رب 

�لعاملن.

�ضورة النمل

وق�سة  معجز�ته،  وبيان  مو�سى  ق�سة  بذكر  �بتد�أت  مكية  �سورة 
كيفية  وبيان  �لطر  منطق  وتعليمهما  �مللك  و�إتيانهما  و�سليمان  د�ود 
�سكرهما لهذه �لنعم، ثم ق�سة �لهدهد مع بلقي�ض ملكة �سباأ وعبادتها 
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�ل�سماو�ت  �هلل يف  قدرة  وبيان  ولوط  �سالح  ق�سة  ثم  لل�سم�ض،  وقومها 
و�لن�سور،  و�لبعث  و�لنفخ  �لد�بة  خروج  من  �سيكون  ما  وذكر  و�الأر���ض، 

وبينت ما يتبعه �لر�سول يف دعوته ووجوب �أن يحمد �هلل �سبحانه.

�ضورة الق�ض�س

�سورة مكية ذكرت �إجمااًل ق�سة مو�سى منذ والدته وتربيته يف بيت 
ثم  بزوجته  وعودته  بال�سام  مدين  �إىل  من م�سر  �أن خرج  �إىل  فرعون 
مناجاته لربه و�ختياره للر�سالة، وما كان من �ساأن فرعون و�سحرته �إىل 
�أن �أغرقه �هلل وجنى مو�سى ومن معه، ثم بيان ما كان من �ساأن �ملكذبن 

كقارون ومن �سبقه من �لكافرين.

�ضورة العنكبوت

�أنه ال بد من �ختبار �ملوؤمنن بال�سد�ئد  �بتد�أت بيان  �سورة مكية 
ل�سيانة �الإميان، وو�سى فيها باالإح�سان للو�لدين، وبينت �أو�ساف �لنا�ض 
�الأنبياء وجهادهم مع قومهم يف �سبيل  �إىل  و�أ�سارت  بالن�سبة لالإميان، 
�إىل  و�أ�سارت  و�سالح،  وهود  و�سعيب  ولوط  و�إبر�هيم  نوح  مثل  دعوتهم 
غرور قارون وهامان وم�سرهما، و�أمر �هلل فيها نبيه �أن ال يجادل �أهل 
�لتي  باملعجز�ت  �سيكفرون  �مل�سركن  �أن  وبيان  باحل�سنى،  �إال  �لكتاب 
يطلبونها منه كما كفر بها �لذين من قبلهم، ثم ذكر قيمة �لدنيا بالن�سبة 

لالآخرة، ثم �أ�سار �إىل من جاهد نف�سه ف�سوف يهديه �هلل ل�سبيله.
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�ضورة الروم

�أن  للموؤمنن  �هلل  ووع��د  �ل��روم  هزمية  بذكر  ب��د�أت  مكية  �سورة 
�لتفكر يف خلق �هلل و�ل�سر يف  �إىل  �لفر�ض، كما دعت  ين�سرهم على 
يوم  �لنا�ض  حال  وبينت  و�لكافرين،  �ملكذبن  عاقبة  ليعرفو�  �الأر���ض 
و�ختالف  و�لنهار  �لليل  بتعاقب  �هلل  وحد�نية  دالئ��ل  وبينت  �لقيامة، 
�الأل�سنة و�الألو�ن ومظاهر �لكون يف �ل�سماو�ت و�الأر�ض، و�سرب �الأمثلة 
وحثت  �لزكاة،  و�سرعت  �لربا  وحرمت  �ل�سرك،  بطالن  على  تدل  �لتي 
على �لر باالأقربن، وختمت بالن�سح للر�سول على �أن يثبت على �حلق 

فاإن وعد �هلل �آت ال حمالة.

�ضورة لقمان

فيه من هدى  وما  �لكتاب  باحلديث عن  �بتد�أت  مكية  �سورة  هي 
و�حل�سول  باالآخرة  و�الإمي��ان  هلل  بالطاعة  �ملح�سنن  وو�سفت  ورحمة، 
على �لفالح، وعقبت ذلك بذكر �مل�سلن �مل�ستكرين، وب�سرت �ملوؤمنن 
�لتي  �لكونية  �الآيات  �إىل  �الأنظار  ولفتت  �لنعم،  د�ر  بح�سن جز�ئهم يف 
�لذي  �هلل  ب��اأن  �لكفار  وحت��دت  ووحد�نيته،  تعاىل  �هلل  ق��درة  على  تدل 
�أ�سركو� به خلق ما ال يقدر عليه �أحد �سو�ه، و�نتقلت �إىل و�سايا لقمان 
البنه وما �ندمج فيها من و�سية �الإن�سان بو�لديه، وعر�ست ملا �سخره �هلل 
لالإن�سان وما �أ�سبغه عليه من �لنعم �لظاهرة و�لباطنة، و�أمرت �ل�سورة 
بتقوى �هلل و�خل�سية من �حل�ساب و�جلز�ء، وحذرت من �لغرور وطاعة 

�ل�سيطان، وختمت با ��ستاأثر �هلل بعلمه.
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ل تقلقي من الختبار

اإىل  الطالبات، وهي مع ذلك حتتاج  تعد المتحانات هًما كبرًيا لدى 
عناية واهتمام ولكن بطرق وو�شائل معينة جتهلها كثري منهن.

لذا.. كانت هذه الفقرة مبثابة ن�شائح واإر�شادات للطالبات حول كيفية 
التعامل مع المتحانات التعامل الأمثل وال�شحيح.
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اللهم ل �صهل اإل ما جعلته �صهال:

�ُسئل ف�سيلة �ل�سيخ �بن عثيمن - يرحمه �هلل - : ما حكم قول: 
"�للهم ال �سهل �إال ما جعلته �سهاًل؛ فاإنك جتعل �حلزن �إذ� �سئت �سهاًل" 

؟ وهل هو حديث؟
فاأجاب - يرحمه �هلل - بقوله: هذ� كالم م�سجوع معناه �سحيح، 
للي�سرى  ي�سرنا  "�للهم  �لقائل:  يقول  �أن  عنه  يكفي  �إليه،  لكن ال حاجة 
�أن �هلل -  وجنبنا �لع�سرى و�غفر لنا يف �الآخرة و�الأوىل". ومن �ملعلوم 
عز وجل - قادٌر على �أن يجعل �ل�سهل �سعًبا و�ل�سعب �سهاًل؛ الأنه على 
�إخو�ين �حلري�سن على �لدعاء  �أن�سح  كل �سيء قدير فبهذه �ملنا�سبة 
يف �ل�سالة ويف �أوقات �لدعاء مثل بن �الأذ�ن و�الإقامة، ويف �لدعاء يف 
عرفة ويف �لدعاء يف مزدلفة �أن يحر�سو� �أمت �حلر�ض على �لدعاء با 
جاءت به �ل�سنة؛ الأن �لد�عي بذلك �أعلم �خللق با يليق وبا ينفع من 
�لنبي - �سلى �هلل عليه وعلى  بها  �لتي دعا  �الأدعية  فليتحرو�  �لدعاء، 
ا؛ الأن هناك �أحاديث �سعيفة  �آله و�سلم - يف �الأحاديث �ل�سحيحة �أي�سً
فيها �أدعية غر �سحيحة، ويا حبذ� لو �أن �إخو�ين طلبة �لعلم كتبو� ما 
تي�سر من �الأدعية �ل�سحيحة �لو�ردة عن �لنبي - �سلى �هلل عليه وعلى 
�أو  وقوف عرفة  �أو يف  �ل�سالة  مقيدة يف  و�إم��ا  �إما مطلقة   - و�سلم  �آله 
يف �لطو�ف �أو يف �ل�سعي لو فعلو� ذلك حل�سل خر كثر يف حفظ هذه 
�ل�سن و�لبعد عن �الأدعية �لكثرة �مل�سجوعة �لتي ال خر فيها، بل ربا 

ت�ستمل على �أمور تخل بالعقيدة.
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التفوق يف المتحانات:

�علمي �أختي �لطالبة - حفظِك �هلل - �أن �لعلَم ركيزٌة �أ�سا�سيٌة يف 
بناِء �حلياة، وما ز�َل تاأثره ودوره يت�ساعف كلَّما َخَطِت �لب�سريُة خطوًة 
�أيتها  و�إنِك  �ملدنية،  �الآفاِق  من  ِبْكًر�  �أُُفًقا  �كت�سفت  �أو  جديدة،  ًة  تطُوريَّ
�ل�سابة مدُعوة باإثارِة كو�مِن عقلِك بالتفوُِّق و�البتكار يف �ِسباِق �ملناف�سِة 
�إىل  وُير�سدوِك  ي�ساعُدوِك  �أن  �سبقوِك  من  على  ومن حقِك  �الأمم،  بن 
�لطالبة  بها  تتمّيُز  �لتي  �أهم �جلو�نب  و�إن من  و�لنجاح،  �لتفوُِّق  طريِق 
َد لالمتحان هو �سبيلها �لوحيُد  �أن �ال�ستعد�َد �جليِّ �إدر�ُكها  �ملتفوقة هو 
�أن  �لطالبة  �أختي  لها مفاجاأة، وعليِك  للنجاح؛ حتى ال يكون �المتحاُن 
�لناجحات،  م�سافِّ  يف   - �هلل  ب��اإذن   - و�ستكونن  �لنجاح  يف  تفكري 
و�علمي �أن ��ستعد�دِك ملعاجلِة جميِع �أ�سكاِل �الأ�سئلة �ل�سهلِة و�ملتو�سطِة 
و�ل�سعبة يزيدِك ثقة بنف�سِك يف حّلِك لالأ�سئلة - باإذن �هلل -، وعليِك �أن 
تعريف �لطريقة �لتي يتمُّ بها ت�سحيح ورقة �الإجابة، فاإنه كلما كانت ورقُة 
�الإجابة ح�سنَة �خلط جميلَة �لتنظيم، فاإن ذلك له �أثره على �الأ�ستاذة يف 
�لت�سحيح، فتهتُم بتلك �لورقة �أكر وحتاول جاهدة �إعطاء تلك �لطالبة 
درجة ِمثاليًة يف �لت�سحيح، خا�سة �إذ� عرفت �لطالبة �أن �ملدر�سة حتوي 

بن يديه جمموعًة كثرة من �الأور�ق. 

ال�صتعداد املبكر لالمتحان:

بع�ض �لطالبات توؤجُل �ال�ستعد�َد �إىل �الأيام �الأخرة من �لف�سل؛ 
ُب نوًعا من �لقلق ي�سمى قلق �المتحانات، و�إن �لطالبة �لنجيبة  مما ي�سبِّ
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�لتي حُتبُّ �أن ترتاح وتنجح ال بدَّ �أن جتّد وجتتهَد وت�ستعدَّ لهذه �الختبار�ت 
��سرد�د  على  ُتعيُنِك  باإر�ساد�ت  باأُُّذِنِك  �أهم�ض  ودعيني  �لبد�ية،  منذ 

درو�سِك: 
�أواًل: �بدئي �لدر��سة �أواًل م�ستعينة باهلل وم�ستعيذة من �ل�سيطان، 

مبتدئة ب� "ب�سم �هلل �لرحمن �لرحيم". 
فدعي  للمذ�كرة،  �ل�سحيحة  �جلل�سة  جتل�سي  �أن  ح��اويل  ثانًيا: 
عنِك �التكاِء و�ال�سرخاء يف جل�ساتِك للمذ�كرة، فابتعاُدِك عن �التكاِء 

و�ال�سرخاء يعينِك على مذ�كرتِك ويبعدِك عن �لنوم و�لك�سل. 
ثالًثا: دعِك من كلمِة �سوف، فاإنها �سبب كل ف�سل يف هذه �حلياة، 

بل �بدئي بالعمل وال تك�سلي. 
ف��ر�ِت  على  و�حر�سي  �مل�ستطاع،  ق��در  �الأك��ل  من  خففي  ر�ب��ًع��ا: 

�لر�حة. 
خام�ًسا: جتنبي �ل�سهر؛ الأنه يرِهقِك بعد فرة �إن مل ُيرِهُقِك �الآن 
فاإن �ل�سهر ُيتعُب �لب�سر و�لدماغ و�جل�سم؛ مما يوؤدي �إىل �أد�ء �سعيف 
للطالب حينما يريد �أن يكُتب �الإجابة فالر�أ�ض ت�سمع منه و�سي�ًسا، و�لعن 

ُمنهكٌة تريد �لنوم، و�ليُد ترُجف ال ت�ستطيُع �لكتابة. 
�أن فرة �ل�سباح، خا�سة بعد �سالة �لفجر، من  �ساد�ًسا: �علمي 
ا �إذ� �أديِت �ل�سالَة مع  �أف�سل �لفر�ِت على �الإطالق للمذ�كرة، خ�سو�سً
وت�سرح  �لنف�ض  ُتطيُب  �لفجر  �سالَة  �أن  ب�َسرنا  ملسو هيلع هللا ىلص  و�لر�سول  �جلماعة، 

�ل�سدر وت�سعد �خلاطر وتطُرَد �ل�سيطان. 
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نف�سِك،  من  ال  �هلل  عند  من  �لتوفيق  �أن  د�ئًما  تذكري  �سابًعا: 
فاأكري من �سوؤ�ِل �هلل �أن يوفقِك. 

 - هلل  خال�سًة  �لعلم  حت�سيل  يف  نيُتِك  تكون  �أن  �حر�سي  ثامًنا: 
عز وجل - ، لُي�سبَح ُجهَدِك فيه عبادة لتوؤجري عليها، وحت�سلي على 

�لتوفيق يف �المتحان - باإذن �هلل. 

املذاكرة يف الختبارات:
�إن كثًر� من �لطالبات يخلطن بن �ال�سرجاع و�لتعرف، وهناك 
فرق مهم بينهما، فاال�سرجاع يحُدث عندما ت�ستعيد �لطالبة �ملعلوماِت 
�لتعرف  �أما  ذلك،  على  ُت�ساعد  �إملاحاٍت  �أو  �أم��ار�ٍت  دوَن  �لذ�كرة  من 
��سرجاًعا  تتطلُب  �الأ�سئلة  وُمعظُم  عليه،  ت�ساعد  �أم��ار�ٍت  �إىل  فيحتاج 
هذه  يف   - �لطالبة  �أختي   - �لنجاح  طريقَة  �إن  تعرف،  جم��رد  ولي�ض 
مُتِكُنِك  �لتي  م،  �ملنظَّ و�ال�ستذكاِر  �لدر�ض  ت�ستخدمي طريقَة  �أن  �حلالة 
من ��سرجاِع كلَّ ما در�سِته �أو معظَمه، وال تن�سي �أن ت�ستخدمي �لرو�بَط 
�حل�سيَة و�ملعنوية �لتي تذكرِك بعلوماتِك �لدر��سية يف �أثناء �المتحان، 
و�الأخ��رى،  باملعلومِة  تذكرِك  �أرقاًما  �أو  ا  ق�س�سً �لرو�بط  جتعلي  ك��اأن 
للتعلم  قوي  �أ�سا�ٌض  لديِك  يتو�فُر  �سوف  �المتحان  وقُت  َيحُن  وعندما 

و�ال�ستذكار. 

اأ�صاليب جتنب قلق المتحانات:
كثرة،  �المتحاِن  من  �لقلق  حالِة  لتجُنِب  �لناجحَة  �الأ�ساليَب  �إن 

�أذكر لِك �أهُمها: 
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بد�ية  منُذ  در��سية  مهار�ٍت  ِوْف��َق  بانتظام  ُدرو�َسِك  ذ�كري  �أواًل: 
�لف�سل �لدر��سي حتى حُتقّقي نتائج ممتازة. 

 - �هلل  �أن  وذلك   ،- وتعاىل  �سبحانه   - �هلل  على  �العتماد  ثانًيا: 
تعاىل - قد �أمرنا �أن نعمَل ما يف ُو�سِعنا، ثم نتوكَل على �هلل حَق �لتوكل 

بعد �لقياِم بو�ِجِبنا حّق �لقيام. 
�لف�سل  �أول  من  لالمتحان  ي�ستعُد  فمن  بالنف�ض،  �لثقُة  ثالًثا: 
�لدر��سي ويتوكل على �هلل - �سبحانه وتعاىل - ال بد �أن تتوّلد لديه �لثقُة 

بالنف�ض. 
�أن �المتحاَن م�ساألَة  �لطالبة -  �أختي  �أبعد من ذ�كرتِك -  ر�بًعا: 
على  �لطالبة  ُق���درِة  �ختباُر  �إال  هي  ما  فاالمتحاناُت  م��وت؛  �أو  حياة 
الكت�ساب  كافية  ُق��ُدر�ٍت  لديها  طالِبة  فُكلُّ  لذلك  �لدر��سي؛  �لتح�سيِل 
و�ملذ�كرة  �جليد  باال�ستعد�د  �لقدر�ت  هذه  تنمي  �أن  وعليِك  �ملعرفة، 
�لناجحة، ولي�ض بالغ�ض و�خلد�ع و�لر��سيِم ملو�جهِة �أيِّ �ختبار كان فيما 

بعد. 
خام�ًسا: حاويل �حل�سوَل على �متحانات قدميٍة يف �ملادة نف�سها؛ 
لتتمّرين عليها، فاأنت يف حاجٍة �إىل معرفِة طريقِة �الأ�سئلة و�سياغتها، 

كما �أنك يف حاجة �إىل فهمها. 

كيف توؤدين امتحاًنا ناجًحا؟:

�إليك - �أختي �لطالبة - خم�ُض حاالت �أ�سا�سيٍة المتحان ناجح: 
�حلالة �الأوىل: �لنوم، فخذي ِق�سًطا و�فًر� منه يف �لليلة �لتي ت�سبق 
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�المتحان؛ حتى تدخلي �المتحان هادئة �الأع�ساب، قوّية �لركيز. 
�حلالة �لثانية: �لتغذية، فعليِك �أيتها �لطالبة بتناُوِل وجبة خفيفة 
للتفكر،  �لالزمِة  بالطاقة  د خُمِك  �ستزوِّ قبيل ذهابِك لالمتحان، فهي 
�لقهوة  من  �الإكثار  وجتنِب  �لقلقة،  معدتِك  نف�سه  �لوقِت  يف  و�سريُح 

و�ل�ساي. 
من  �لريا�سية  و�لتماريِن  �حلركة  �إن  �حلركة،  �لثالثة:  �حلالة 
�أف�سل �الأ�سياء يف تخفيِف �لتوُتر و�لقلق، ويكفي �أن تتحركي ومت�سي يف 
هو  �ملق�سوُد  ولي�ض  �المتحان،  ت�سبق  �لتي  �ل�ساعِة  خالل  �ملدر�سة  فناِء 

�إ�ساعُة �لوقت يف �لتمارين �لريا�سية. 
�حلالُة �لر�بعة: قبل �المتحان.. وقبل �المتحان حاويل �أن متنحي 
نف�سِك - �أختي �لطالبة - وقًتا كافًيا لتذهبي �إىل �المتحان مبكًر� ومن 

غِر عجلة. 
�حلالة �خلام�سة من حاالت جناح �المتحان: يف �أثناء �المتحان .. 
ففي يف �أثناء �المتحان تذكري عند ��ستالمِك ورقَة �الأ�سئلة �أن ال تن�سي 
�أن تدعي بدعاء �لكرب، فقد �أخرج م�سلٌم عن �بن عبا�ض - ر�سي �هلل 
عنهما - �أن نبي �هلل ملسو هيلع هللا ىلص كان يقول عند �لكرب: »ال �إله �إال �هلل �لعظيُم 
�حلليم، ال �إله �إال �هلل رب �لعر�ِض �لعظيم، ال �إله �إال �هلل رب �ل�سماو�ِت 
ورُب �الأر�ض ورب �لعر�ض �لكرمي« ، وال تن�سي �ال�ستعانة بربِك، وتعوذي 
ي بالرحمن، وكوين على ثقٍة تامة باأن �هلل  من �ل�سيطان �لرجيم، و�سمِّ

معِك ولن يخّيَب رجاءك. 
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يف داخل قاعة المتحان:

غرفة  د�خ��ل  بوقتِك  ت�ستمعي  �أن   � �ل�سائع  وال   � �ملتوقع  من  لي�ض 
�المتحان، لكن ميكنِك �القر�ب من ذلك باتباع �لن�سائح �لتالية: 

• تاأكدي من معرفتِك مكان �المتحان وزمانه، كذلك تاأكدي من 
�أن  يجب  �لتي  �الأ�سئلة  وع��ددي  �المتحان،  مو�سوع  �مل��ادة  تعرفن  �أن��ِك 

جتيبي عنها، و�لزمن �ملتاح لالإجابة. 

منا�سب،  وقت  يف  �ملحدد  �ملكان  �إىل  ت�سلي  �أن  يف  �جتهدي   •
ومعِك كل م�ستلزمات �المتحان من �أقالم و�أدو�ت كتابية. 

�جتمعنت  �إذ�  الأنكن  معِك؛  �ملمتحنات  من  زميالتك  جتنبي   •
ف�سوف تزيدن من قلق بع�سكن ال �أكر. 

عندما تدخلني قاعة المتحان:

- �سّمي �هلل، و�أكري من �لدعاء بالثبات و�لتي�سر و�لتوفيق. 

- �قرئي �الإر�ساد�ت �ملكتوبة للممتحنات. 

- �كتبي ��سمِك ورقم جلو�سِك، وكل �ملعلومات �ملطلوبة. 

- �قرئي جميع �الأ�سئلة، وتاأكدي من فهمِك لها � تاأكدي من فهمِك 
عن  يختلف  بالر�سم،  م�ستعينة  و�سحي  مثاًل  �ملختلفة؛  �الأ�سئلة  الأن��و�ع 

و�سحي بالر�سم. 

- �سعي عالمة �أمام �الأ�سئلة �لتي ترين �أنها �سهلة. 
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- �بدئي باالإجابة عن �الأ�سئلة �ل�سهلة، و�حذري �أن ت�سهبي حيث ال 
يتطلب �الإ�سهاب؛ حتى ال ت�سيعي وقتِك. 

- �نتقلي لالأ�سئلة �ل�سعبة، و�كتبي ما تعرفينه عنها، وال تعطيها 
من �لوقت �أكر مما ت�ستحق. 

�أنِك �أجبِت عن كل �الأ�سئلة �الإجبارية، و�أنِك �أجبِت  - تاأكدي من 
عن �لعدد �ملطلوب من �الأ�سئلة �الختيارية. 

- ر�جعي �إجاباتِك و�سححي �الأخطاء �لظاهرة. 

- خ�س�سي ما تبقى من وقت لالأ�سئلة �ل�سعبة. 

- قبل �أن ت�سّلمي �لورقة للمر�قب تاأكدي �أنك كتبِت ��سمِك ورقم 
جلو�سِك، وكل �ملعلومات �ملطلوبة. 

ماذا تفعلني بعد المتحان؟:

ال تر�جعي �أجوبتِك �ل�سابقة، وال حتاويل �أن تتعريف �إىل �أخطائِك 
�لقادم،  �المتحان  على  جهدِك  ركزي  �الأخريات،  �أخو�تك  تناق�سي  �أو 

و�علمي �أن �لكثر ينتظرِك، و�سري بتوفيق �هلل وت�سديده.
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الختبارات: يف  للطالبة  "20" ن�صيحة 

ومن تلك �الأ�سباب: 

1- �اللتجاء �إىل �هلل بالدعاء باأي �سيغة م�سروعة كاأن تقول رّب 
��سرح يل �سدري وي�ّسر يل �أمري. 

�لوقت  يف  �المتحان  �إىل  و�ل��ّذه��اب  �ملبّكر  بالنوم  ت�ستعّد  �أن   -2
�ملحدد. 

3- �إح�سار جميع �الأدو�ت �ملطلوبة و�مل�سموح بها كاالأقالم و�أدو�ت 
�لهند�سة و�حلا�سبة و�ل�ساعة؛ الأّن ح�سن �ال�ستعد�د ُيعن على �الإجابة. 

4- تذّكري دعاء �خلروج من �لبيت: »ب�سم �هلل، توكلت على �هلل، 
وال حول وال قوة �إال باهلل، �للهم �إين �أعوذ بك �أن �أ�سل �أو �أُ�سل، �أو �أَزل �أو 
�أُزل، �أوً �ظلم �أو �أُظلم، �أو �أجهل �أو ُيجهل علي« ، وال تن�سي �لتما�ض ر�سا 

و�لديِك؛ فدعوتهما لك م�ستجابة. 

5- �أن ت�سمي باهلل قبل �لبدء؛ الأّن �لت�سمية م�سروعة يف �بتد�ء كّل 
عمل مباح، وفيها بركة و��ستعانة باهلل، وهي من �أ�سباب �لتوفيق. 

�لفزع  وال  �لقلق  لديهن  ُتثري  فال  زميالتك؛  يف  �هلل  �ّتقي   -6
قبيل �الختبار؛ فالقلق مر�ض معٍد، بل �أدخلي عليهن �لتفاوؤل بالعبار�ت 
با�سم �سهيل وقال: »�سُهل لكم  ملسو هيلع هللا ىلص  �لنبي  �مل�سروعة، وقد تفاءل  �لطيبة 
من �أمركم« وكان ُيعجبه �إذ� خرج حلاجته �أن ي�سمع: يا ر��سد يا جنيح.. 

فتفاءيل لنف�سك والأخو�تك باأنكن �ستقدمن �متحاًنا جيًد�. 



اللؤلؤة المنضودة في الفقرات المكنونة1256

م�ساألة  عليِك  ��ستغلقت  و�إذ�  و�لتوّتر،  �لقلق  يطرد  �هلل  ِذكر   -7
تيمية - يرحمه  �بن  �الإ�سالم  �سيخ  يهّونها عليِك، وكان  �أن  فادعي �هلل 
ويا  علمني  �إبر�هيم  معّلم  يا  يقول:  �سيء  فهم  عليه  ��ستغلق  �إذ�   - �هلل 

مفّهم �سليمان فهمني. 

�أمكنِك،  ما  �الختبار  �أثناء  يف  للجلو�ض  جيًد�  مكاًنا  �ختاري   -8
وحافظي على ��ستقامة ظهرِك و�أن جتل�سي على �لكر�سّي جل�سة �سحّية.

9- ت�سفحي �المتحان �أواًل، و�الأبحاث تو�سي بتخ�سي�ض )٪10( 
من وقت �المتحان لقر�ءة �الأ�سئلة بدقة وعمق وحتديد �لكلمات �ملهمة 

وتوزيع �لوقت على �الأ�سئلة. 

10- خططي حلل �الأ�سئلة �ل�سهلة �أواًل و�ل�سعبة الحًقا، ويف �أثناء 
يف  الحًقا  لت�ستخدميها  و�أف��ك��ارك؛  مالحظاتك  �كتبي  �الأ�سئلة  ق��ر�ءة 

�الإجابة. 

11- �أجيبي عن �الأ�سئلة ح�سب �الأهمية. 

12- �بدئي بحّل �الأ�سئلة �ل�سهلة �لتي تعرفينها؛ ثم ��سرعي يف حّل 
�الأ�سئلة ذ�ت �لعالمات �الأعلى، و�أّخري �الأ�سئلة �لتي ال يح�سرِك جو�بها، 
�ض لها  ل �إىل نتيجة فيها �أو �لتي ُخ�سّ �أو ترين �أّنها �ستاأخذ وقًتا للتو�سّ

درجات �أقل. 

13- تاأيّن يف �الإجابة؛ فقد قال �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص: »�لتاأين من �هلل و�لعجلة 
من �ل�سيطان« حديث ح�سن.
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14- فّكري جيًد� يف �أ�سئلة �ختيار �جلو�ب �ل�سحيح يف �متحانات 
من  متاأّكدة  كنِت  �إذ�  �لتايل:  وفق  معها  وتعاملي  �ملتعددة،  �خليار�ت 
فابدئي  متاأّكدة  تكوين  مل  و�إذ�  و�لو�سو�سة،  فاإياِك  �ل�سحيح،  �الختيار 
بحذف �الحتماالت �خلاطئة و�مل�ستبعدة، ثّم �ختاري �جلو�ب �ل�سحيح 
�إذ�  �إال  تغّريه  فال  �سحيًحا  جو�ًبا  خّمنِت  و�إذ�  �لظّن،  غلبة  على  بناًء 
�الإجابة  نقاًطا عند  �إذ� كنِت �ستفقدين  ا  �أّنه خاطئ - خ�سو�سً تاأّكدِت 
�أن �جلو�ب �ل�سحيح غالًبا هو ما  �خلاطئة -، وقد دّلت �الأبحاث على 

يقع يف نف�ض �لطالب �أواًل. 

تبدئي  �أن  قبل  ذه��ن��ِك  �جمعي  �لكتابية،  �المتحانات  يف   -15
�إىل  ت�سر  كلمات  بب�سع  الإجابتِك  �لعري�سة  �خلطوط  و�كتبي  �الإجابة، 
مي �الأفكار ح�سب �لت�سل�سل �لذي  �الأفكار �لتي تريدين مناق�ستها.. ثّم رّقّ

تريدين عر�سه. 

هذ�  الأّن  �ل�سطر؛  �أول  يف  لالإجابة  �لرئي�سة  �لنقطة  �كتبي   -16
ما تبحث عنه �مل�سححة، وقد ال ترى �ملطلوب �إذ� كان د�خل �لعبار�ت 

و�ل�سطور وكانت �مل�سححة يف عجلة. 

يف  وت��اأيّن  �إجاباتِك،  ملر�جعة  �لوقت  من   )٪10( خ�س�سي   -17
وقاومي  �الأرق��ام،  وكتابة  �لريا�سية  �لعمليات  يف  ا  خ�سو�سً �ملر�جعة، 
بع�ض  تبكر  ُيزعجّنِك  وال  ب�سرعة،  �المتحان  ورق��ة  ت�سليم  يف  �لرغبة 

�خلارجات؛ فقد يكن ممن ��ست�سلمن مبّكًر�. 

�الإجابات  بع�ض  �أخطاأِت يف  �أّنِك  �الختبار  بعد  �كت�سفِت  �إذ�   -18
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فخذي در�ًسا يف �أهمية �ملزيد من �ال�ستعد�د م�ستقباًل �أو عدم �ال�ستعجال 
و�لياأ�ض  لالإحباط  فري�سة  تقعي  وال  �هلل،  بق�ساء  و�ر�سي  �الإجابة،  يف 
اَبَك �َسْيٌء َفاًل َتُقْل َلْو �أَينِّ َفَعْلُت َكاَن  وتذّكري حديث �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص: »َو�إِْن �أَ�سَ
ْيَطاِن«  ِ َوَما �َساَء َفَعَل َفاإِنَّ َلْو َتْفَتُح َعَمَل �ل�سَّ َكَذ� َوَكَذ�، َوَلِكْن ُقْل َقَدُر �هللَّ

رو�ه م�سلم. 
�أو  �الأجنبية  �للغة  م��ادة  يف  �سو�ء  حم��ّرم  �لغ�ّض  ب��اأّن  �علمي   -19
غرها، وقد قال -عليه �ل�سالة و�ل�سالم-: »من غ�ّض فلي�ض منا« ، وهو 
�لّدرجات  من  لِك  بحّق  لي�ض  ما  على  للح�سول  حمّرمة  وطريقة  ظلم 
�الإث��م  على  تعاون  هو  �لغ�ّض  على  �الّت��ف��اق  و�أّن  وغ��ره��ا،  و�ل�سهاد�ت 
كّل  و�رف�سي  ف�سله،  من  �هلل  ُيْغنِك  �حل��ر�م  عن  فا�ستغني  و�ل��ع��دو�ن، 
و�سيلة وعْر�ض حمّرم ياأتيِك من غرِك، ومن ترك �سيًئا هلل عّو�سه �هلل 
خًر� منه. وعليِك باإنكار �ملنكر ومقاومته و�الإبالغ عّما ترينه من ذلك 
يف �أثناء �الختبار وقبله وبعده، ولي�ض هذ� من �لنميمة �ملحّرمة، بل من 

�إنكار �ملنكر �لو�جب . 
فان�سحي من تقوم ببيع �الأ�سئلة �أو �سر�ئها، �أو تقوم بن�سرها عر 
�سبكة �الإنرنت وغرها، و�لالتي يقمن باإعد�د �أور�ق �لغ�ّض، وقويل لهن 
�أن يتقن �هلل، و�أخريهن بحكم فعلهن وحكم مك�سبهن و�أّن هذ� �لوقت 
�أنفقنه يف �ملذ�كرة �ل�ّسرعّية وحّل  �لذي يق�سينه يف �الإعد�د �ملحّرم لو 
�الختبار  قبل  ا  بع�سً بع�سهن  تفهيم  على  و�لتعاون  �ل�سابقة  �الختبار�ت 

لكان خًر� لهن و�أقوم من �الأعمال و�التفاقات �ملحرمة. 
20- تذّكري ما �أعددت لالآخرة و�أ�سئلة �المتحان يف �لقر و�ُسبل 

www.alukah.net



1259 اللؤلؤة المنضودة في الفقرات المكنونة

رب.  ۓ  ے   ے   ھ   ھ    ھ   ھ    ہ   زب  �ملعاد:  يوم  �لنجاة 
)�آل عمر�ن: 185(.

اخلوف وقلة الطمئنان من طبيعة الختبارات:

وفزع  خوف  �أي��ام  �أنها  و�أوقاتها،  و�أيامها  �الختبار�ت  طبيعة  من 
�إذ� نامت فهي خفيفة �لنوم،  و��سطر�ب، جتد �لطالبة يف هلع يف قلق 
لها  تغم�ض  وال  جنب،  لها  يطمئن  وال  �لطعام،  �سريعة  فهي  �أكلت  و�إذ� 
عن، وال ي�سكن لها قلب، ملاذ� الأن عندها ما ي�سغلها ما يعلق قلبها، وملاذ� 
ين�سغل عقلها ويتعلق قلبها؛ الأنها مرتبطة باأمر ترى لها فيها م�سلحة، 

وترى لها من ور�ئه خًر�.
تفكرِت  �إن  �الآخرة،  و�ختبار  �الآخرة  �أمر  تفكرين يف  و�أنِت  فكيف 
�هلل  �سلى   - �لنبي  ف��اإن  ��سطر�ب؛  وعلى  خوف  على  تكوين  �أن  ينبغي 
عليه و�سلم - قد بّن هذ� �لنهج �لقومي بياًنا �نخلعت له قلوب �ل�سحابة، 
وذرفت له عيونهم ووجفت و�ق�سعرت منه جلودهم، وكانو� منه على خوف 
عظيم: »لو تعلمون ما �أعلم ل�سحكتم قلياًل ولبكيتم كثًر�، وخلرجتم �إىل 

�ل�سعد�ت جتاأرون �إىل �هلل«.
تخويًفا من عدم �الطمئنان �إىل نتيجة �الختبار، ما �لذي يخوف 
�لطالبة هي ت�ستعد وتاأخذ، لكنها ال تطمئن وال تركن، وكذلك قال �لر�سول 
ملسو هيلع هللا ىلص كما يف �ل�سحيح من حديث �أن�ض --ر�سي �هلل عنه-- ، قال: »كيف 
�أنعم و�ساحب �لقرن قد �لتقم قرنه و�أحنى جبته ينتظر �الأمر بالنفخ يف 

�ل�سور«.
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هذه معامل لي�ض �ملق�سود منها مبالغة يف �للفظ و�إنا ق�سد بها 
غزًو� للقلوب؛ حتى ير�سخ فيها �خلوف من عذ�ب �هلل، وحتى ير�سخ فيها 
بالعمل   - وتعاىل  �سبحانه   - �هلل  رحمة  طلب  �إىل  ي��وؤدي  �لذي  �خلوف 
�ل�سالح، و�لتقرب �إىل �هلل جل وعال، فحينما يكون �الإن�سان على هذ� 
�خلوف و�ال�سطر�ب من �أمر �لدنيا و�ختبارها، وهو �أمر مي�سور وعاقبته 
فاإن عائ�سة  ؛  �لنهج  �أن نكون على هذ�  ت مل تكن �سيًئا، فينبغي  لو تردَّ
ا منهًجا خميًفا  �أي�سً تر�سم  �ل�سحيح  --ر�سي �هلل عنه-- يف حديثها 
 مرعًبا ينبغي �أن يتفطن له قلب �ملوؤمن، ملا �سمعت قول �هلل �سبحانه وتعاىل: 
)�ملوؤمنون:  رب  ڀ   ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  زب 
�أعمااًل طيبة ومع ذلك قلوبهم  �أنا�ض يعملون  60(، معنى �الآية �لظاهر 
�أنهم يرجعون �إىل ربهم، فقالت  �أنهم يوقنون  وجلة، وِعلَّة وجل �لقلوب 
عائ�سة: يا ر�سول �هلل هو �لرجل ي�سرق ويزين وي�سرب �خلمر ثم يخاف 
عليها  ي�ستجوب  منكرة  �أموًر�  الأنه عمل  ويخاف؛  �ل�سيئات  يعمل  يعني   �
ولكنه  �ل�سديق!  �بنة  يا  »ال  ملسو هيلع هللا ىلص:  �هلل  ر�سول  فقال   - و�لعذ�ب  �لعقوبة 

�لرجل ي�سوم وي�سلي ويت�سدق ويخ�سى �أن ال يقبل منه«.

ثقي باهلل .. ثم بقدراتكمِ الذاتية:

�أول  هما  �لذ�تية  بالقدر�ت  و�لثقة  بالنف�ض  ثم  ب��اهلل..  �لثقة  �إن 
يف  �لرغبة  وقبل  �الأه���د�ف  قبل  وذل��ك  �لدر��سية،  �لنجاح  متطلبات 
�لدر��سة، فاإذ� مل تكوين و�ثقة من قدر�تِك �لذ�تية فال د�عي للمحاولة.. 

�ألي�ض كذلك؟ 

www.alukah.net



1261 اللؤلؤة المنضودة في الفقرات المكنونة

وال  للنجاح،  �سحري  عن�سر  �إىل  حاجة  يف  باأنه  �لفرد  يفكر  وقد 
�الأدو�ت  �إىل  تفتقرين  �أن��ِك  تعتقدين  فهل  �لعن�سر،  هذ�  هو  ما  يدري 
و�لو�سائل و�مل�سادر و�لفر�ض و�لقدرة، �أو هل ينق�سِك �لذكاء؟ يجب �أن 
تكّفي عن هذ� �لتفكر �ل�سلبي وتوقفيه متاًما، ولنحاول �الآن عمل جرد 

نتفقد فيه �لهبات و�ملز�يا �لتي �خت�سِك �هلل بها. 
ب�سري،  ح�ض  ��ستقبال  ع�سب  مليون  ب���)100(  �هلل  حباِك  لقد 
ولقد �أكرمِك �هلل بنظام �سمعي بالغ �لدقة، ر�ئع �لت�سميم، باهر �لعمل 

و�الأد�ء.. تبحثن ت�ستمعن �إىل كافة ما يجري حولِك. 
لقد �سرفِك �هلل بالكالم علي �سائر خملوقاته، ولقد هّياأ لِك �هلل 
 )200( من  و�أك��ر  تريدين،  �أينما  حتملِك  ج�سمِك  يف  ع�سلة   )500(

عظمة، و�أكر من )100( كيلومر من �سبكات �ل�سر�ين و�الأوردة. 
دون  يومًيا  نب�سة  �ألف   )100( من  ينب�ض  �لذي  �لقلب  وت�سوري 

توقف، وي�سخ �أكر من )4000( جالون من �لدم. 
هل ت�سكن �إذن من قلة �لروة؟ �إن ثروتِك �ل�سخ�سية ال حدود لها؛ 

فاحمدي �هلل عليها. 

ذلك "ال�صبح" املخيف .. المتحان!:

�ل�سوؤ�ل: �أنا طالب يف �ل�سف �لثالث �لثانوي، وكما تعلم �الختبار�ت 
�أيام �الختبار�ت، حيث �ل�سبح �ملخيف  على �الأبو�ب، م�سكلتي تكمن يف 
لي�ض ل�سعوبة �الختبار�ت، و�إنا ل�سعوبة �لتحكم يف �أع�سابي؛ �إذ �أفقد 
�سعادتكم  من  �آم��ل  �ملوقف.  و�سعوبة  �لذهن  لت�ستت  �لوقت  من  كثًر� 
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�إ�سار�ت ون�سائح يل ولغري من �لطلبة ب�ساأن هذ� �ملو�سوع. 
�جلو�ب من �الأ�ستاذ/ �أحمد بن علي �ملقبل: 

�أخي �لكرمي �أ�سكر لك ثقتك، و�أ�ساأل �هلل تعاىل لنا ولك �لتوفيق 
و�ملخاوف  �المتحانات  حول  ��ست�سارتك  عن  �أم��ا  و�لر�ساد..  و�ل�سد�د 

�ملتعلقة بها، وكيفية �ال�ستعد�د لها؛ فتعليقي عليها ما يلي: 

�لتوفيق  بالدعاء بطلب  �إليه  ��ستعن باهلل وتوكل عليه و�جلاأ  �أواًل: 
و�لعون، و�هلل تعاىل قريب جميب.

و�حذر  و�لتوفيق،  �لنجاح  �ستحقق  باأنك  بقوة  متفائاًل  كن  ثانًيا: 
)�لف�سل(  ح��ول  �ل�سلبية  �لر�سائل  �أو  �ل�سلبي(،  )�لتفكر  من  ب�سدة 
�الأفكار �خلطرة جًد�؛  �لنجاح! وغرها من  و�سعوبة �ملنهج و��ستحالة 
فمثل هذه �الأفكار تعد ر�سائل �سلبية ينتج عنها - غالًبا - �إخفاق وف�سل 

بعك�ض )�الأفكار �الإيجابية( �ملبنية على �لثقة و�لنجاح و�لتوفيق. 

ثالًثا: ال يعني ذلك �لتوقف عند جمرد �لتفكر �الإيجابي و�سناعة 
�الأح��الم؛ بل ال بد من فعل �الأ�سباب �ملتمثلة يف تنظيم �لوقت بطريقة 
معقولة، تر�عي فيها تق�سيم وقتك بن �لدر��سة �جلادة و��ستقطاع بع�ض 
ح�سب  �لدر��سية  باملو�د  و�لبدء  و�أخ��رى،  فرة  كل  بن  للر�حة  �لوقت 

�أهميتها، )وو�سع جدول للمذ�كرة يعد خطوة �سرورية ومهمة جًد�(.

ر�بًعا: �ختيار �ملكان �ملنا�سب للمذ�كرة �أمر �سروري للح�سول على 
�أمور �سرورية جًد�،  توفر  على  فيه  و�حر�ض  بعون �هلل،  �لنتائج  �أف�سل 
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وهي: 

1- �لنظام يف وجود �الأ�سياء من حولك يف �أثناء �ملذ�كرة؛ الأن ذلك 
مينحك �إح�سا�ًسا باالرتياح وهدوء �الأع�ساب.

لك  ي�سمن  و�ملريح  �ملنا�سب  �جللو�ض  الأن  �ملنا�سب؛  �جللو�ض   -2
و�سًعا �سحًيا الأطول فرة من �جللو�ض، ولكن تنبه �إىل �أن �لر�حة �لز�ئدة 
من  تغر  �أن  فحاول  و�لك�سل!  �خلمول  على  تبعث  قد  �جللو�ض  �أثناء  يف 

نط جل�ستك بن فرة و�أخرى. 

�أمر �سروري الإنعا�ض �لذهن و�لقدرة  3- �لتهوية �ملنا�سبة؛ وهذ� 
على �لركيز. 

4- �الإ�ساءة �ملنا�سبة. 

�جلدية  تعني  �ل�سهر  كرة  �أن  فيت�سور  �لبع�ض  يخطئ  خام�ًسا: 
�ملو�زنة بن  �الأوىل  �إن  �إذ  �إطالقه؛  لي�ض على  �الأمر  وهذ�  �لدر��سة،  يف 
�حتياج �جل�سم للر�حة �لتي تعن - بعد عون �هلل - على �ال�ستيعاب وبن 
�حتياج �لطالب للوقت �لكايف للمذ�كرة، و�الإن�سان عموًما �أعرف بظروفه 
�خلا�سة و�ملنا�سبة له، ولكن �أوؤكد هنا �أهمية �أن ينال �جل�سم حقه �لكامل 
من �لر�حة، ولعل �لفرة �لتي تعقب �سالة �لفجر هي من �أثمن �الأوقات 
و�أح�سنها للمذ�كرة، حيث يكون �جل�سم يف �أح�سن حاالته �ال�ستيعابية، 

وكذلك �لوقت "بورك الأمتي يف بكورها".
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كيف تعملني بر�صاًما ناجح�ًا؟:

خطو�ت عمل �لر�سام �لناجح: 
�خلطوة �الأوىل: هي قر�ءة وفهم �ملادة �لتي تريدين �أن تر�سمي 
جيًد�(  �مل��ادة  تفهمي  حتى  �لقر�ءة  بتكر�ر  قومي  تفهمي  مل  )�إذ�  لها 

ونن�سحِك بر�سمة جميع �ملو�د. 
فالر�سام �لناجح بطبيعته �سغر �حلجم وكثر �الخت�سار�ت على 
من يريد ��ستخد�مه، وهو "�ملر�سم" �أن يكون فاهًما ملا يكتب، و�إال لن 

ي�ستطيع ��ستخد�مه. 
ب��اإع��د�د  �ب��دئ��ي  ج��ي��ًد�،  �مل���ادة  تفهمي  �أن  بعد  �لثانية:  �خل��ط��وة 
�لر�سام، �ختاري ورقة �سغرة منا�سبة، ثم �بدئي باختيار �ملعلومات؛ 
قر�ءتِك  عند  ت�سادفن  و�سوف  للمادة،  فهمِك  على مدى  يتوقف  فهذ� 
للمادة تياًر� من �ملعلومات �لتي تريدين بر�سمته�ا بع�سها قو�ئم طويلة، 
�أن تخت�سري  �أمكن  �إن  ال تقلقي فالر�سام يحل لك �مل�ساألة ت�ستطيعن 
من  ب��داًل  مثاًل  ككل،  �لقائمة  على  ت��دل  و�ح��دة  بكلمة  �لطويلة  �لكلمة 
بر�سمة كو�كب �ملجموعة �ل�سم�سية ت�ستطيعن �أن تاأخذي �حلرف �الأول 
تتذكري  �أن  بو��سطتها  ت�ستطيعن  و�ح��دة،  عبارة  لتكون  كوكب  كل  من 

جميع �لكو�كب �ل�سم�سية بب�ساطة و�لرتيب �لذي تريدينه. 
�خلطوة �لثالثة: و�سوح �خلط فهو �سفة �أخرى من �سفات �لر�سام 
�لر�سام  ��ستخد�م  ت�ستطيعي  لن  و��سًحا  �خلط  يكن  مل  فاإذ�  �لناجح 
�لناجح وقت �حلاجة؛ �كتبي �لر�سام مرة �أخرى وثالثة؛ حتى تري �أنه 
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�سالح لال�ستعمال، ولن يكفيِك هذ� فورقة �لر�سام �سغرة �حلجم. 
�لكتابة، ثم �قرئيه  �أثناء  �لر�بعة: ركزي يف �لر�سام يف  �خلطوة 
�أقرئيه مرة  �المتحان  ليلة  ويف  �إع��د�ده،  تنتهي من  �أخ��رى عندما  مرة 
ثالثة، ثم يف �ل�سباح �لباكر �قرئيه مرة �أخرة قبل حلظات من دخولِك 

ق�اعة �المتحانات. 
�رِم��ي  �لقاعة  �إىل  دخولِك  قبل  )�الأخ���رة(:  �خلام�سة  �خلطوة 
�لر�سام يف �سلة �ملهمالت، وهذه �آخر و�أهم �سفة من �سفات �لر�سام 
�لناجح، وهي �أن ال جتده �ملر�قبة يف يدِك �أو جيبِك وقت �المتحان، و�إال 

لن يكون �لر�سام ناجًحا، ولن تنجحي. 
عموًما �تركي �لر��سيم جانًبا وتوكلي على �هلل وال تخايف، وث�قي 
دمِت  ما  �أب��ًد�  �هلل  يخزيِك  ولن  وقدرتِك،  بنف�سِك  تثقي  �أن  قبل  باهلل 

متوكلة عليه. 

خطوات املذاكرة:

للمذ�كرة �أربع خطو�ت:
�الأوىل: �لقر�ءة �الإجمالية للدر�ض.

�أواًل،  �أو مرتن قر�ءة جمملة  تريدينه مرة  �لذي  �لدر�ض  فاقرئي 
�إن  حتى ي�ستقر يف ذهنك معناه �لعام، وتقيِّمي هذ� �ملو�سوع، وتقّدري 
كان �سهاًل �أو �سعًبا، وتعريف عناوين هذ� �لدر�ض، ومو�سوعاته �الأ�سا�سية.

�لثانية: �ل�سبط و�لفهم و�حلفظ.
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حفظ �ملو�د �لتي حتتاج �إىل حفظ، �أو �سبط ما يحتاج �إىل �سبط، 
و�لذي �أعتقده �أن �الأ�سل يف �حلفظ �أن يكون للمعلومات �لتي ال بد من 
�أو يفهمه، لكن  �الإن�سان  �أن ي�سبطه  حفظها، وما �سوى ذلك يكفي فيه 
�لكثر من �سبابنا �أ�سبحو� يعتمدون على �حلفظ، حتى يف �أ�سياء حتتاج 

�إىل فهم!
بع�ض  يحفظ  ك��ان  �لعلوم،  كلية  يف  �ل�سباب  من  و�ح��ًد�  و�أع��رف 
�ملعادالت �لريا�سية و�لتفاعالت �لكيميائية، وقد تكون ب�سع �سفحات؛ 
�أو  رموزها  يفهم  �أن  دون  لكن  على �حلفظ،  فائقة  قدرة  �أوت��ي  قد  الأنه 

ي�ستفيد منها!
�لثالثة: ال بد من �الإتقان، و�لت�سميع لالأ�سياء �لتي �سبطها �الإن�سان 

�أو حفظها، وو�سع �خلطوط على �لنقاط �لرئي�سة فيها.
مع  �أو  لنف�سِك،  �سو�ء  و�لت�سميع،  �ملر�جعة  هي  �لر�بعة:  �خلطوة 

�أخو�ت �أخريات ميكن �أن تتعاوين معهن يف هذه �خلطو�ت.

كي ل تن�صي:

ا حتت �لنقاط �لرئي�سة و�لقو�عد �الأ�سا�سية و�الأمور  �أ- �سعي خطًّ
�ملهمة.

ب- �أعطي نف�سِك حظها من �لهدوء ومن �لر�حة.
ت- �أوجدي رو�بط لالأ�سياء �لتي تريدين �أن حتفظيها.

ث- �رفعي �سوتِك - �أحياًنا - و�أنت تقرئن. 
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ج- �كتبي بيدِك ما تريدين �سبطه. 
ح- �ختاري �لوقت �ملنا�سب للمذ�كرة. 

خ- جتنبي �مل�سكالت مع �ملدر�سة �أو �الأهل �أو �لزميلة �أو �لعامالت.
د- �ختاري �ملكان �ملنا�سب للمذ�كرة. 
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 ف�ضائل 
ال�ضهـور الهجريـة

ھ  ھ  ھ   ہ  ہ  ہہ  ۀ  ۀ  زب  ت���ع���اىل:  اهلل  ق����ال 

ۇ  ڭۇ  ڭ  ڭ  ڭ   ۓ  ۓ  ے  ے  ھ 
ال�شهور  وه��ذه   ،)36 )�لتوبة:  رب  ۋۋۅ  ٴۇ  ۈ  ۆۈ  ۆ 
الثنا ع�شر �شهًرا كانت معروفة قبل الإ�شام وبعده باأ�شمائها، ول اختاف 
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فيها بن العرب، واإن كان العجم ي�شمون ال�شهور باأ�شماء غري ما ورد يف ال�شرع 

واللغة.
وهذه الأ�شهر الظاهرة هي الأ�شهر القمرية التي يعرف بها مرور �شنة 

هالية كاملة، وهي التي نعرف بها عدد ال�شنن واحل�شاب. 
لها  لي�ض  ولكن  ���ش��ه��ًرا،  ع�شر  اثنا  ��ا  اأي�����شً فهي  ال�شم�شية  الأ���ش��ه��ر  اأم��ا 
ا قبل الإ�شام وبعده  اأي�شً عامات بارزة كعامات الأ�شهر القمرية، وتعرف 

بالأ�شهر ال�شم�شية، لكنها تعرف باحل�شاب بطريقة خا�شة. 
وباجلملة، فاإن هذه الأ�شهر التي متر بنا فيها موا�شم وف�شائل، ولكل 

�شهر مزيته وف�شيلته.
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ف�ضل �ضهر اهلل املحرم

�سهر �هلل �ملحرم هو �أول �ل�سهور �لعربية، وكانت �لعرب ال ت�ستحل 
�لقتال فيه، ولهذ� �سمي باملحرم؛ الأنهم كانو� ال ي�ستحلون �لقتال فيه. 

وقد �سرح �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص �أنه من �الأ�سهر �حلرم، فعن �أبي بكرة -ر�سي 
�هلل عنه- قال: قال ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص: » �إن �لزمان قد ��ستد�ر كهيئة يوم 
حرم  منها  �أربعة  �سهر�  ع�سر  �ثنا  �ل�سنة  و�الأر���ض  �ل�سماو�ت  �هلل  خلق 
ثالث متو�ليات ذو �لقعدة وذو �حلجة و�ملحرم ورجب م�سر �لذي بن 

جمادى و�سعبان« رو�ه �بن ع�ساكر.
وعزم �لر�سول ملسو هيلع هللا ىلص �سيام يوم �لتا�سع �إنا هو ملخالفة �ليهود، وقد 
، عن   - - ر�سي �هلل عنهما  �بن عبا�ض  فعن  بذلك،  �أ�سحابه  ملسو هيلع هللا ىلص  �أمر 
�ليهود و�سومو�  �أنه قال: »�سومو� يوم عا�سور�ء وخالفو� فيه  ملسو هيلع هللا ىلص  �لنبي 

قبله يوما �أو بعده يوما« رو�ه �الإمام �أحمد.
وقد بن �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص �أن �سيام عا�سور�ء يكفر �ل�سنة �ملا�سية، عندما 

�سئل عن �سيامه فقال: »يكفر �ل�سنة �ملا�سية« رو�ه م�سلم.
وقد وردت يف هذ� �ل�سهر جملة من �الأحاديث �ل�سعيفة و�ملو�سوعة، 
وبع�ض �الأمور �ملبتدعة �لتي مل يثبت عن �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص، ونحن �إذ ننبه عليها 

ليحذر �مل�سلم من �لوقوع فيها، ومن ذلك:
�لبدع  من  وهذ�  عا�سور�ء،  يوم  و�لتطيب  و�الده��ان  �الكتحال   -1

�ملنكرة، وبع�سهم يتطيب ويكتحل ونحو ذلك طو�ل �ل�سهر. 
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2- ومن �لبدع �ملنكرة يف هذ� �ل�سهر قر�ءة دعاء يوم عا�سور�ء، 
ودعاء �أول �ل�سنة و�آخرها. 

3- كذلك من �لبدع �الغت�سال يوم عا�سور�ء، و�أن من �غت�سل يف 
هذ� �ليوم مل مير�ض �إال مر�ض �ملوت. 

وغر ذلك من �لبدع و�ملنكر�ت �لتي مل يت�سع �ملجال لذكرها.

ف�ضل �ضهر �ضفر

�سفر هو �ل�سهر �لذي بعد حمرم، وقد كانت �لعرب تت�ساءم به، 
ر بتفا�سر: قال عنه �ل�سيخ �بن عثيمن - رحمه �هلل - : "و "�سفر" ُف�سِّ

�الأول: �أنه �سهر �سفر �ملعروف، و�لعرب يت�ساءمون به.
�لثاين: �أنه د�ء يف �لبطن ي�سيب �لبعر، وينتقل من بعر �إىل �آخر، 

فيكون عطفه على �لعدوى من باب عطف �خلا�ض على �لعام.
�لثالث: �سفر: �سهر �سفر، و�ملر�د به �لن�سيء �لذي ُي�سل به �لذين 
كفرو�، فيوؤخرون حترمي �سهر �ملحرم �إىل �سفر، يحلونه عامًا ويحرمونه 

عامًا.
يف  به  يت�ساءمون  كانو�  حيث  �سفر،  �سهر  �مل��ر�د:  �أن  و�أرجحها: 

�جلاهلية.
و�الأزمنة ال دخل لها يف �لتاأثر ويف تقدير �هلل - عز وجل - ، فهو 

ر فيه �خلر و�ل�سر. كغره من �الأزمنة ُيقدَّ
وبع�ض �لنا�ض �إذ� �نتهى من عمل معن يف �ليوم �خلام�ض و�لع�سرين 
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خ ذلك وقال: �نتهى يف �خلام�ض و�لع�سرين من �سهر  - مثاًل - من �سفر �أرَّ
�سفر �خلر، فهذ� من باب مد�و�ة �لبدعة بالبدعة ، فهو لي�ض �سهر خر 
�لبومة تنعق قال:  �إذ� �سمع  �ل�سلف على من  �أنكر بع�ض  وال �سر؛ ولهذ� 
"خرً� �إن �ساء �هلل" ، فال يقال خر وال �سر ، بل هي تنعق كبقية �لطيور . 
فهذه �الأربعة �لتي نفاها �لر�سول ملسو هيلع هللا ىلص تدل على وجوب �لتوكل على 

�هلل و�سدق �لعزمية و�أال ي�سعف �مللم �أمام هذه �الأمور.
وقد �ُسِئلت �للجنة �لد�ئمة لالإفتاء يف �ل�سعودية؛ �أن بع�ض �لعلماء 
يف بالدنا يزعمون �أن يف دين �الإ�سالم نافلة ي�سليها يوم �الأربعاء �آخر 
�سهر �سفر وقت �سالة �ل�سحى �أربع ركعات، بت�سليمة و�حدة تقر�أ يف كل 
ركعة: فاحتة �لكتاب و�سورة �لكوثر �سبع ع�سرة مرة، و�سورة �الإخال�ض 
وت�سلم،  ركعة،  كل  يف  ذلك  تفعل  م��رة،  مرة  و�ملعوذتن  م��رة،  خم�سن 

زب ائ ەئ ەئوئ وئ ۇئ ۇئ  ت�سرع يف قر�ءة  ت�سلم  وحن 
�لكمال  وجوهر  مرة،  و�ستن  ثالثمائة   ،)21 )يو�سف:  رب   ۆئۆئ 
ثالث مر�ت، و�ختتم ب�سبحان ربك رب �لعزة عما ي�سفون، و�سالم على 

�ملر�سلن، و�حلمد هلل رب �لعاملن. 
ق ب�سيء من �خلبز �إىل �لفقر�ء، وخا�سية هذه �الآية لدفع  وت�سدَّ

�لبالء �لذي ينزل يف �الأربعاء �الأخر من �سهر �سفر.
وقولهم �إنه ينزل يف كل �سنة ثالثمائة وع�سرون �ألفًا من �لبليَّات، 
وكل ذلك يوم �الأربعاء �الأخر من �سهر �سفر، فيكون ذلك �ليوم �أ�سعب 
�مل��ذك��ورة:  ة  بالكيفيَّ �ل�سالة  ه��ذه  �سلَّى  فمن  كلها،  �ل�سنة  يف   �الأي���ام 
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حفظه �هلل بكرمه من جميع �لباليا �لتي تنزل يف ذلك �ليوم، ومل يح�سم 
حوله لتكون حموً� ي�سرب منه من ال يقدر على �أد�ء �لكيفية كال�سبيان، 

وهل هذ� هو �حلل؟
و�ل�سالم على  و�ل�سالة  باالآتي: �حلمد هلل  �للجنة  فاأجاب علماء 

ر�سوله و�آله و�سحبه، وبعد:
هذه �لنافلة �ملذكورة يف �ل�سوؤ�ل ال نعلم لها �أ�ساًل من �لكتاب وال 
ة و�ساحلي َخَلِفها  ة، ومل يثبت لدينا �أنَّ �أحدً� من �سلف هذه �الأمَّ من �ل�سنَّ

عمل بهذه �لنافلة، بل هي بدعة منكرة.
�أنه قال: »من عمل عماًل لي�ض عليه  ملسو هيلع هللا ىلص  وقد ثبت عن ر�سول �هلل 
�أمرنا فهو رد« رو�ه م�سلم. وقال: »من �أحدث يف �أمرنا هذ� ما لي�ض منه 

فهو رد« رو�ه م�سلم.
ومن ن�سب هذه �ل�سالة وما ُذكر معها �إىل �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص �أو �إىل �أحٍد 
من �ل�سحابة - ر�سي �هلل عنهم - : فقد �أعظم �لفرية، وعليه من �هلل 

�بن. ما ي�ستحق من عقوبة �لكذَّ

ف�ضل �ضهر ربيع الأول

ملسو هيلع هللا ىلص ولد يف �سهر ربيع يوم �الثنن،  �أن �لنبي  يرى جمهور �لعلماء 
كما يذكر �أهل �ل�سر �أن وفاته كانت يوم �الثنن من هذ� �ل�سهر �أي�سًا.

عام  �الثنن  ي��وم  ول��د  و�ل�سالم-  �ل�سالة  -عليه  �أن��ه  خ��الف  وال 
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ملسو هيلع هللا ىلص عندما �سئل عن �سيام يوم �الثنن، فقال: »ذ�ك يوم  �لفيل، لقوله 
ولدت فيه ويوم بعثت �أو �أنزل على فيه« رو�ه م�سلم. 

ک  زب  تعاىل:  ق��ال  كما  للعاملن،  رحمة  ملسو هيلع هللا ىلص  مولده  �أن  �سك  وال 
ک گگ گ گ رب )�الأنبياء: 107(.

�أمة  خر  فاأ�سبحت  ملسو هيلع هللا ىلص،  مبعثه  بعد  �لرحمة  ه��ذه  حتققت  وق��د 
�أخرجت للنا�ض بعد �أن كانت تتخبط يف دياجر �لظالم. 

ثم كانت وفاته �سلو�ت ربي و�سالمه عليه يف هذ� �ل�سهر، فكانت 
�أنهم  و�سعرو�  �أجمعن-،  عنهم  �هلل  -ر�سي  �أ�سحابه  على  كال�ساعقة 
فقدو� �أرو�حهم، و�أن �لدنيا قد �أظلمت، وما حتملو� وقع �خلر �لفادح، 
فلم  ل�سانه  عقد  من  ومنهم  يتحرك،  �أن  ي�ستطع  ومل  �قعد  من  فمنهم 

ي�ستطع �أن يتكلم، ومنهم من مل ي�سدق �خلر لهوله و�سدته.
�أال  عظيمة،  ومع�سية  كبرة  بدعة  �لنا�ض  �بتدع  �ل�سهر  هذ�  ويف 
وهي بدعة �الحتفال باملولد �لنبوي، فيحتفل �لنا�ض يف هذ� �ل�سهر من 
�أمر حمدث مل يفعله  ملسو هيلع هللا ىلص وهذ� �الحتفال �لذي يفعلونه  كل عام بولده 
�لنبي ملسو هيلع هللا ىلص، وال �ل�سحابة �لكر�م ر�سو�ن �هلل عليهم، وال �أحد من �لتابعن 

عليهم رحمة �هلل �مل�سهود لهم باخلرية. 
وللعلم؛ فاإنه مل يثبت �أي ف�سل ل�سهر جمادى �الأول وجمادى �الآخر، 

ال يف حديث �سحيح وال �سعيف وال مو�سوع.
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ف�ضل �ضهر رجب

�سهر رجب من �الأ�سهر �حلرم كما ثبت ذلك يف �حلديث عن �لنبي 
ملسو هيلع هللا ىلص. 

و�سهر رجب من �ل�سهور �لتي كرت فيه �لبدع و�ملنكر�ت، و��ستهرت 
يف ف�سله �الأحاديث �ملو�سوعة و�ل�سعيفة. 

ومن ذلك: ما ��ستهر عند كثر من �لنا�ض كرة �ل�سيام و�لقيام 
فيه، ومل يثبت يف ذلك حديث �سحيح عن �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص. 

قال �بن رجب - رحمه �هلل - : )مل يثبت �سيء يف �سيام رجب(. 
وقال �لنووي: )مل يثبت يف �سوم رجب نهي وال ندب، ولكن �أ�سل �ل�سوم 

مندوب �إليه(.
بخ�سو�سه  رج��ب  �سوم  )و�أم��ا  تيمية:  �ب��ن  �الإ���س��الم  �سيخ  وق��ال 
فاأحاديثه كلها �سعيفة؛ بل مو�سوعة، ال يعتمد �أهل �لعلم على �سيء منها. 
ولي�ست من �ل�سعيف �لذي يروى يف �لف�سائل؛ بل عامتها من �ملو�سوعات 

�ملكذوبات(. 
ومن �لبدع و�خلر�فات يف هذ� �ل�سهر �أي�سًا ما يلي: 

بدعة �سالة �لرغائب: وهي �سالة تتكون من �ثنتي ع�سرة ركعة، 
تودى بعد �سالة �ملغرب يف �أول جمعة من رجب، ت�سلى ب�ست ت�سليمات، 
يقر�أ يف كل ركعة بعد �لفاحتة �سورة �لقدر ثالثًا، و�الإخال�ض �ثنتي ع�سر، 

وبعد �لفر�غ ي�سلي على �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص �سبعن مرة ويدعو با �ساء. 
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�لعلماء  �أنكرها  وقد  باطلة،  و�سالة  منكرة،  بدعة  �ل�سالة  وهذه 
�ملعترين. 

�ضهر �ضعبان

و�أطل علينا �سعبان بنفحة من نفحات �خلر و�لطاعات فتعر�سو� 
و�  �سُ اِم دهركم َلَنَفَحاٍت، �أَاَل َفَتَعرَّ ُكم يف �أيَّ لها... ورد يف �الأثر قول: »�إِنَّ ِلَربِّ

َلَها«.
لنفحة طيبة من هذه  ونتعر�ض  بنا  و�ل�سهور متر  �الأي��ام  وها هي 
�لنفحات ولي�ست نفحة و�حدة بل نفحات، ففي هذه �الأيام نحتفل بقدوم 
�سهر جليل، �إنه �سهر "�سعبان" �لذي يهل علينا باخلر و�لطاعات، �سهر 
ي�ستعد فيه �ل�ساحلون ويت�سابقون فيه، وير�جع فيه �لعا�سون �أنف�سهم، 
ليتوب �هلل عليهم. �سهر قال عنه ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ذ�ك �سهر يغفل �لنا�ض 
عنه بن رجب ورم�سان، وهو �سهر ترفع فيه �الأعمال �إىل رب �لعاملن، 

و�أحب �أن ُيرفَع عملي و�أنا �سائم«.
فيه  يت�سعبون  �لعرب كانو�  الأن  �ال�سم،  بهذ�  �لكرمي  �ل�سهر  �سمى 
لطلب �ملياه، وقيل: ت�سعبهم يف �لغار�ت، وقيل: الأنه �َسَعب �أي ظهر بن 
�سهري رجب ورم�سان، ويجمع على �سعبانات و�سعابن. ويرجع �ل�سبب 

لتف�سيل هذ� �ل�سهر �لكرمي كما ف�سره بع�ض �لعلماء �إىل �سببن:
�هلل  �سهر  �سهرين عظيمن:  بن  �لكرمي  �ل�سهر  هذ�  وقوع  �الأول: 
من  كثر  يكون  ثم  ومن  "رم�سان"،  �ل�سيام  و�سهر  "رجب"،  �حل��ر�م 
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�لنا�ض يف غفلة عنه، وتكون طاعة �هلل وقت غفلة �لنا�ض �أ�سق على �لعبد 
�ل�سالح، فاإذ� كان �لنا�ض يف طاعة �هلل - عز وجل - تي�سرت �الأعمال 
تع�سرت  �لنا�ض يف غفلة ومع�سية  كان  �إذ�  و�أما  �لعباد،  �ل�ساحلة على 
�لطاعة على �مل�ستيقظن، وهذ� معنى قول �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص: »�إنكم جتدون على 

�خلر �أعو�نًا وهم ال يجدون«.
ثانيًا: يرجع تف�سيل هذ� �ل�سهر �لعظيم لف�سل �ل�سيام فيه وهو 
ما ذكره �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص: بقوله: »هو �سهر ترفع فيه �الأعمال �إىل رب �لعاملن، 

و�أحب �أن يرفع عملي و�أنا �سائم«.
ولذ� فيجب علينا �أن ن�ستثمر هذ� �ل�سهر �لكرمي وجنتهد فيه حتى 
�هلل  طاعة  على  قدرة  و�أكر  �جتهادً�  �أكر  �أ�سبحنا  رم�سان  �أظلنا  �إذ� 

تعاىل.

ف�ضل �ضهر رم�ضان

ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ   زب  ت��ع��اىل:  ق���ال 
رب  ہھ  ہ   ہ  ہ  ۀ  ڻۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  

)�لبقرة: 185(.
وقد تظافرت �الأحاديث يف بيان ف�سله ومنزلته بن �ل�سهور، ونذكر 
من ذلك قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »من �سام رم�سان �إميانًا و�حت�سابًا غفر له ما تقدم 
من ذنبه« رو�ه �لبخاري، ويف رو�ية: »من قام رم�سان �إميانا و�حت�سابا 
غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة �لقدر �إميانا و�حت�سابا غفر له 
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ما تقدم من ذنبه« رو�ه �لن�سائي. 
�أبو�ب  وغلقت  �أبو�ب �جلنة،  فتحت  رم�سان  »�إذ� جاء  ملسو هيلع هللا ىلص:  وقال 

�لنار، و�سفدت �ل�سياطن« رو�ه م�سلم.
ومن هذه �لبدع يف هذ� �ل�سهر؛ �سالة ليلة عيد �لفطر مائة ركعة 

بالفاحتة و�الإخال�ض ع�سر مر�ت.

ف�ضل �ضهر �ضوال

ال �سك �أن �مل�سلم مطالب باملد�ومة على �لطاعات، و�ال�ستمر�ر يف 
�حلر�ض على تزكية �لنف�ض. 

ومن �أجل هذه �لتزكية �ُسرعت �لعباد�ت و�لطاعات، وبقدر ن�سيب 
�لعبد من �لطاعات تكون تزكيته لنف�سه، وبقدر تفريطه يكون ُبعده عن 

�لتزكية.
لذ�؛ كان �أهل �لطاعات �أرق قلوبًا، و�أكر �سالحًا، و�أهل �ملعا�سي 

�أغلظ قلوبًا، و�أ�سد ف�سادً�.
�أدر�ن��ه��ا،  م��ن  �لقلوب  ر  تطهِّ �لتي  �ل��ع��ب��اد�ت  تلك  م��ن  و�ل�سوم 
للمر�جعة،  مو�سمًا  رم�سان  �سهر  فاإن  لذلك  �أمر��سها..  من  وت�سفيها 

و�أيامه طهارة للقلوب.
وتلك فائدة عظيمة يجنيها �ل�سائم من �سومه، ليخرج من �سومه 

بقلب جديد، وحالة �أخرى.
�لفر�ض  تلك  من  فر�سة  رم�سان،  بعد  �سو�ل  من  �ل�ستة  و�سيام 
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�لغالية، بحيث يقف �ل�سائم على �أعتاب طاعة �أخرى، بعد �أن فرغ من 
�سيام رم�سان.

ب  وقد �أر�سد �أمته �إىل ف�سل �ل�ست من �سو�ل، وحثهم باأ�سلوب يرغِّ
يف �سيام هذه �الأيام.

قال ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص: »من �سام رم�سان ثم �أتبعه �ستًا من �سو�ل كان 
ك�سيام �لدهر« رو�ه م�سلم.

كان  )و�إن��ا  �لعلماء:  ق��ال   :  - - رحمه �هلل  �لنووي  �الإم��ام  ق��ال 
�أ�سهر،  بع�سرة  فرم�سان  �أمثالها،  بع�سر  �حل�سنة  الأن  �لدهر،  ك�سيام 

و�ل�ستة ب�سهرين(.
ونقل �حلافظ �بن رجب عن �بن �ملبارك: )قيل: �سيامها من �سو�ل 
يلتحق ب�سيام رم�سان يف �لف�سل، فيكون له �أجر �سيام �لدهر فر�سًا(.

ف�ضل �ضهر ذو القعدة

�لنا�ض  فيه  يبد�أ  �ل��ذي  �حل��ج،  �أ�سهر  من  �لثاين  �ل�سهر  هو  هذ� 
�لذين  �لبعيدة  �لبالد  �سكان  وخا�سة  �حلج،  منا�سك  �أد�ء  �إىل  بال�سفر 

ياأتون عن طريق �لر و�لبحر. 
وهو �أي�سًا من �الأ�سهر �حلرم �لتي حرم �هلل �لقتال فيها، وقد �سبق 

بيان ذلك. 
ويف هذ� �ل�سهر ي�سرع �الإتيان بعمرة ملن نوى �حلج متمتعًا ويتحلل 

منها، ثم يحرم باحلج يوم �لروية. 
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بن  �أن�ض  فعن  �ل�سهر.  هذ�  كلها يف  ملسو هيلع هللا ىلص  �لنبي  عمر�ت  كانت  وقد 
مالك --ر�سي �هلل عنه-- قال: �عتمر ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص �أربع عمر�ت كلهن 

يف ذي �لقعدة �إال �لتي يف حجته.

ف�ضل �ضهر ذو احلجة

�أي�سًا  وهو  �حلج،  �أ�سهر  من  �لثالث  �ل�سهر  وهو  �حلجة  ذو  �سهر 
�لذي هو ركن من  توؤدى معظم �سعائر �حلج  �الأ�سهر �حلرم، وفيه  من 

�أركان �الإ�سالم، وفري�سة عظيمة من �لفر�ئ�ض، قال تعاىل: زب ھ ھ 
رب  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۇۆ  ۇ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۓۓ  ے  ے  

)�آل عمر�ن: 97(.
ومما يدل على ف�سل �حلج، و�أن له منزلة عظيمة، قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »َمْن 
ملسو هيلع هللا ىلص:  ُه« متفق عليه. وقوله  �أُُمّ َوَلَدْتُه  َكَما  َرَجَع  َيْف�ُسْق  َومَلْ  َيْرُفْث  َفَلْم  َحَجّ 
�إال  له جز�ء  لي�ض  بينهما، و�حلج �ملرور  ملا  �لعمرة كفارة  �إىل  »�لعمرة 

�جلنة« رو�ه �لبخاري. 
ويف هذ� �ل�سهر �أيام فا�سلة وعظيمة وهي �لع�سر �الأو�ئل منه، فعن 
�بن عبا�ض ر�سي �هلل عنهما قال: قال ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ما من �أيام �لعمل 
يا ر�سول  �لع�سر«، فقالو�:  �الأيام  �إىل �هلل من هذه  �أحب  �ل�سالح فيهن 
يف  �جلهاد  »وال  ملسو هيلع هللا ىلص:  �هلل  ر�سول  فقال  �هلل؟  �سبيل  يف  �جلهاد  وال  �هلل، 
�سبيل �هلل، �إال رجل خرج بنف�سه وماله، فلم يرجع من ذلك ب�سيء« رو�ه 

�لرمذي.
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في�ستحب �سيام هذه �الأيام، وقيام لياليها، وكرة �ل�سدقة فيها، 
و�الإح�سان �إىل �لفقر�ء و�مل�ساكن. 

كما ي�ستحب يف هذه �الأيام �الإكثار من �لتهليل و�لت�سبيح و�لتكبر 
و�لتحميد. 

ويف هذ� �ل�سهر ي�سن �أن ي�سحي يوم �لعيد �أو �أيام �لت�سريق، وهي 
�ليوم �حلادي ع�سر و�لثاين ع�سر و�لثالث ع�سر من ذي �حلجة. 

�لتا�سع من  �ل�سهر يوم عظيم وهو يوم عرفة وهو �ليوم  ويف هذ� 
ذي �حلجة، و�سوم عرفة يكفر �سنة ما�سية و�سنة باقية، فعن �أبي قتادة 
ملسو هيلع هللا ىلص �ُسئل عن �سوم يوم  �أن ر�سول �هلل  �الأن�ساري --ر�سي �هلل عنه-- 

عرفة؟ فقال: »يكفر �ل�سنة �ملا�سية و�لباقية« رو�ه �لن�سائي.
�أن يفطر ذلك  و�سيام يوم عرفة خا�ض بغر �حلاج فاالأف�سل له 
�ليوم ليتقوى على �لعبادة، و�الأحاديث يف ف�سل هذ� �ليوم كثرة ولكن 

نكتفي با ذكر و�هلل �أعلم.
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و�ضــائل دعويـة

اإىل اهتمام وعناية، ففيها جتتمع الطالبات خم�شة  املدار�ض منا  حتتاج 
اأيام يف الأ�شبوع؛ فلماذا ل نغتنم هذه الأعداد يف ن�شر اخلري والدعوة اإىل الرب؟!
ل���ذا.. ك��ان��ت ه��ذه ال��ف��ق��رة مبثابة دل��ي��ل وق��ائ��م��ة للعديد م��ن الأف��ك��ار 
والطرق التي ت�شتطيع املعلمة والطالبة من خالها امل�شاهمة يف ن�شر اخلري.
واأذّكر باأن هذه الو�شائل املذكورة هي فقط اأمثلة ومناذج، واإل فالو�شائل 

اخلريية لي�ض لها حدود؛ فابحثن عنها.
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1- �ال�ستفادة من هو�ة �ملر��سلة عر �ملجالت �لعربية و�الأجنبية، 
حاجة  يف  منهم  وكثٌر  �ملختلفة،  �الإذ�ع��ات  يف  �أ�سماوؤهم  تذكر  من  �أو 
ما�سة �إىل �لتوجيه و�ملنا�سحة، وذلك باأن يقوم �لد�عية بو�سع ملف لكل 
عنو�ن، ثم ير�سل �إىل �ساحبه ر�سالة �أوىل رقيقة �مل�ساعر عذبة �الأ�سلوب، 
وي�سمنها جملة من �لن�سر�ت �لدعوية و�لكتيبات �لربوية، وبعد �أن ياأتيه 
ناحية  �أخذ �حلذر من  وثالثة وهكذ�، مع  ثانية  بر�سالة  يتبع ذلك  �لرّد 
�أقوى من �ملر�سل، فيعر�ض للمر�سل جملة من  �إليه قد يكون  �أن �ملر�سل 

�ل�سبهات �أو �ل�سهو�ت �لتي قد توؤثر فيه.

ولقد جرب جمموعة من �الإِخوة هذه �لطريقة فكانت �لنتائج ر�ئعة 
للغاية، بل غر متوقعة على �الإِطالق.

عة من �ساب يعي�ض يف  و�إليِك �أختي �لد�عية مقطع من ر�سالة مرجَّ
�ل�سديد  تاأثره  عن  معًر�  فيها  يقول  �الحتادية  �أملانيا  من  �لغربة،  بالد 
بعد قر�ءة كتاب: )�لزمن �لقادم(: فقدت نف�سي، هويتي، �سخ�سيتي.. 
�أكر ويكر معي ُبعدي عن �هلل حتى هذ� �مل�ساء، عندما و�سلني �لريد، 
مل �أهتم به، ولكن عندما ت�سفحت �ل�سفحة �الأوىل بعنو�ن: )�لرحيل( 
�أرح��ل بال ز�د  �أو عاجاًل ال مفر، كيف  �آج��اًل  �أنني ر�ح��ُل  وجدت نف�سي 
و�لطريق بعيد و�لز�د قليل، �إخو�ين �ساعدوين �أنقذوين جز�كم �هلل خر 
�أن  �أن تر�سلو� يل كتًبا مثل هذه مفيدة، وهل ميكن  �جلز�ء، هل ميكن 
الأدفع  م�ستعد  �إنني  �الأملانية،  باللغة  حتى  �أمكن  لو  غرها  على  �أح�سل 

تكاليف �لكتب..! ولعل هذ� �ملقطع ال يحتاج �إىل تعليق.
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قادمة من م�سر  �أخرى  ر�سالة  من  �لطالبة: مقطع  �أختي  و�إليِك 
يقول كاتبها: )وال �أطيل عليكم يف �لكالم ويكفي �أن �أذكر لكم �أن �لكتاب: 
�إخوة  �أن هناك  �أي  �لقادم( حمجوز عندي ملدة �سهر مقدًما،  )�لزمن 

و�أ�سدقاء حجزو� دورهم يف قر�ءة �لكتاب ملدة �سهر مقدًما(.

�الإ�سالم  �إىل  �لدعوة  �الإخوة يف  بع�ض  ��ستخدمها  �لطريقة  وهذه 
عن طريق مر��سلة غر �مل�سلمن يف �ملجالت �الأمريكية و�الأوروبية، وقد 

لقيت هذه �لطريقة جناًحا منقطع �لنظر، وهلل �حلمد و�ملنة.

2- ت�سميم كروت دعوية �سغرة �حلجم، جميلة �الإخر�ج، م�سابهة 
متاًما لكروت �الأفر�ح، ويكتب فيها عبار�ت دعوية �سيقة بعاٍن وتعبر�ت 
و�الأفر�ح،  �لتهاين  كروت  باإنتاج  �ملخت�سة  �ملطابع  عند  ت�سمم  �سل�سة، 
وتكون على �سكل جمموعات تطرق جملة من �ملخالفات �ل�سرعية فو�حدة 
عن  ور�بعة  �للحى،  حلق  عن  وثالثة  �لغناء،  عن  و�أخ��رى  �لتدخن،  عن 
�الإ�سبال وهكذ�، وحتمل �لد�عية معها جمموعة متنوعة يف جيبها، ومن 
ثم تقدمها كر�سالة �أنيقة ملن تر�ها و�قعة يف و�حدة من هذه �ملخالفات.

3- تق�سي �أخبار �جلر�ن �ملال�سقن و�ملجاورين للد�عية، وجمع 
جملة من �ملعلومات عنهم؛ ماذ� لديهم من �أجهزة �إعالمية، ما �أو�ساع 
�أبنائهم وبناتهم، ما مدى حمافظتهم علي �ل�سلو�ت �خلم�ض..�لخ، ومن 
نو�ٍح  من  دعوتهم  �أ�سلوب  ت�سل�سل  يحوي  لكل جار  دعوي  ملف  ثم عمل 
متعددة، كتف�سيل �لهد�يا �لتي �أر�سلت لهم، و�لزيار�ت �لتي متت منك 
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جتاههم،  �لعائلة  �أفر�د  بقية  من  �ملطلوب  و�لدور  �لدعوة،  بق�سد  لهم 
وغر ذلك من �لو�سائل.

بها  يقوم  �لكمبيوتر  �أجهزة  بو��سطة  تعر�ض  �ألعاب  ت�سميم   -4
�الألعاب  وتاأخذ هذه  فيها،  �ملتخ�س�سون  �أو  �الأجهزة  هو�ة برجمة هذه 
و�ملرح  كالت�سلية  �لو�سفات،  من  جملة  حتقيق  مع  �الإ�سالمي،  �الجت��اه 
و�لفائدة و�لربية، ولعل �جلميع يعلم مدى خلو �ل�ساحة من �أمثال هذه 
�الألعاب، وهي بديل جيد عن �الألعاب �ملنت�سرة حالًيا و�لتي ال تكاد تخلو 

من حماذير �سرعية.

وحبذ� كذلك لو يتم �الإكثار من �الألعاب �لورقية �لكرتونية رخي�سة 
�لثمن، و�لتي حتقق وت�ساهم يف �إثر�ء �لرنامج �لربوي �ل�سرعي.

حدب  كل  من  قدمو�  �لذين  �حلجاج  جتمع  من  �ال�ستفادة   -5
و�سوب لي�سهدو� منافع لهم، وذلك بت�سميم حقيبة �سغرة حتوي جملة 
ذلك  �أثناء  يف  وير�عى  خمتلفة،  بلغات  وتكون  �لدعوية،  �لو�سائل  من 
در��سة �أحو�ل �لبلد �لذي �ستوزع على �أهله، من ناحية معاجلة �ملخالفات 
�ل�سرعية �ملنت�سرة يف ذلك �لبلد، نحو كرة �ل�سركيات، وقوة �ملت�سوفة، 
كرة  �أو  �ل�سلف،  لعقيدة  �ملخالفة  و�ملذ�هب  �مللل  من  جملة  �نت�سار  �أو 

�ملمار�سات �لال�أخالقية، وهكذ�.

لطالبات  �أنيقة  هدية  لتقدم  �مل�سلمة  �لطالبة  حقيبة  ت�سميم   -6
م�سلمات حمتاجات يع�سن يف جمتمعات منحرفة.
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�لد�عية با قامت به موؤ�س�سة �حلرمن من  �أختي  �أذّكرِك  ولعلي 
ت�سميم جذ�ب حلقيبة در��سية قدمت لطالب م�سلمن يف دولة �ألبانيا، 
كتاب   - �لثالثة  �الأ�سول  -كتاب  عم  )جزء  على  �حلقيبة  هذه  �حتوت 
علبة   - كاملة  مقلمة  �الألبانية،  �للغة  �إىل  وهي مرجمة  �ل�سالة  تعليم 
�ل�سعار�ت  بع�ض  عليها  مطبوع  دفاتر  �أربعة   - هند�سية  وعلبة  �أل��و�ن 
�إ�سالمي - �سور ملكة �ملكرمة و�ملدينة  �الإ�سالمية - قمي�ض عليه �سعار 

�ملنورة باالإ�سافة �إىل �سعار �إ�سالمي على �حلقيبة نف�سها(.

وقد وزع من هذه �حلقيبة ع�سر�ت �الألوف وهلل �حلمد و�ملّنة.

ت�سكنينه،  �ل��ذي  �حل��ي  يف  �لدعوة  مندوبة  مع  �لتن�سيق  بعد   -7
�لدوري  باالحتفاء  �حلي  و�أعيان  �مل�ساجد  و�أئمة  �لدعاة  قام  لو  حبذ� 
باأ�سحاب �لبقاالت و�لتموينات �لتي ال تبيع �لدخان و�ملجالت �ل�ساقطة، 
وذلك باإقامة حفل منظم يف �أحد م�ساجد �حلي، مع �لتاأكيد على دعوة 
�أ�سحاب �لبقاالت �ملخالفة حل�سور هذ� �حلفل، ومن ثم توزع جملة من 
�ل�سكل  جميلة  مل�سقات  �سمنها  ومن  �جلميع،  على  �لرمزية  �جلو�ئز 
�أو �ملجالت  �أن هذه �لتموينات ال تبيع �لدخان  حتوي عبار�ت تدل على 
مع  �لتعامل  على  �مل�سلن  بحث  �مل�ساجد  �أئمة  يقوم  لو  وحبذ�  �ل�سيئة، 

�لتموينات �لتي تلتزم بذلك ونبذ ما عد�ها.

ا  8- �الرتباط باإحدى �مل�سلمات غر �لعربيات لتكون و�سيًطا دعويًّ
مع بني جلدتها، و�لتن�سيق �لكامل معه، ومتابعة �أعمالها ونتاجها ب�سكل 
هذ�  ولعل  �لدعوي،  �لعمل  �إعاقة  عو�مل  من  �للغة  حاجز  الأن  منظم، 
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�الأ�سلوب يلغي �أثر هذ� �حلاجز، ويريح �لد�عية، ومن �ملمكن تطبيقه يف 
�حلي �لذي ت�سكنينه مع �خلياطن �أو �ل�سائقن �أو غرهم.

و�ملجالت  �لكتيبات  لعر�ض  �ل�سكل  جميلة  �سناديق  ت�سميم   -9
 - �مل�ستو�سفات   - �حلالقن  على  �ل�سناديق  هذه  وت��وزع  و�لن�سر�ت، 
كاأق�سام  للمر�جعة،  �لنا�ض  جتمع  �أماكن   - �جلماعي  �لنقل  �سيار�ت 
بالن�سر�ت  �ل�سناديق  هذه  �لد�عية  وتتعاهد  �جل��و�ز�ت..�إل��خ  �مل��رور- 
و�لكتيبات �ملف�سوحة و�ملاأذون بها، ولو قامت كل د�عية بت�سميم �سندوق 
و�حد فقط مع متابعته با�ستمر�ر، النت�سرت هذه �ل�سناديق يف كل مكان.

10- عمل مل�سقات دعوية جميلة وموؤثرة تو�سع على �ل�سيار�ت، 
وتقدم كهد�يا يف �ملد�ر�ض وغرها، وحتوي حكًما �أو �أبياًتا �سعرية �أو نحو 

ذلك.

)�ل�سما�سات(  �ل�سم�ض  �أ�سعة  من  �لوقاية  لوحات  ت�سميم   -11
�لتي تو�سع على زجاجات �ل�سيار�ت �الأمامية من �لد�خل، لتحوي جماًل 

دعوية مفيدة �أو �أبياًتا �سعرية موؤثرة �أو غر ذلك .

12- حماولة �ال�ستفادة من �للوحات �الإعالنية �مل�سيئة �ملوجودة 
يف �ل�سو�رع �ملهمة، �أو عند �لتقاطعات بجو�ر �الإ�سار�ت �ملرورية، وذلك 
بعمل جمل دعوية موؤثرة ماأخوذة من �لكتاب �أو من �ل�سنة ومتول من قبل 
وي�سابه  �لر�سمية،  �لدعوية  �الإد�ر�ت  بع�ض  تتبناها  �أو  مادًيا  �ملقتدرين 
هذه �للوحات �لدعايات �ملو�سوعة على جو�نب �سيار�ت �لنقل �جلماعي، 

وكذ� فو�تر �لكهرباء و�ملاء، وغر ذلك.
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�مل��ظ��روف  وط��ب��ع  �ملتخ�س�سة،  �مل��ظ��اري��ف  على  �ل��رك��ي��ز   -13
عليه،  ��سمه  ذك��ر  مع  مبا�سرة  �ساحبه  �إىل  موجًها  ليكون  وت�سميمه 
لطبيب،  مظروف  فهذ�  �ملدعو:  �ض  تخ�سّ على  د�لة  �لر�سومات  وتكون 
وثان ل�سيديل، و�آخر لتاجر مو�د غذ�ئية، ور�بع حلالق ولعامل وملدر�ض 
وملوظف، وهكذ�، ويكون �ملحتوى منا�سًبا متاًما لذ�ت �ل�سخ�ض �ملق�سود 

بالهدية.

14- �ال�ستفادة من �سناديق �لريد وذلك بدعوة �إن�سان بعينه عن 
طريق �سندوقه بداًل من ��ستخد�م �الأ�سلوب �لدعوي �ملبا�سر.

15- ت�سميم حقائب �الأر�سفة لتكون �أ�سلوًبا دعوًيا جديًد� لل�سباب 
�حلقيبة  تو�سع  حيث  م�ستمر،  ب�سكل  �الأر�سفة  على  يتو�جدون  �لذين 
ثم  قدومهم،  قبل   - ثابًتا  كان  �إن   - �ل�سباب  جتمع  �أماكن  يف  �لدعوية 
يتابع �لد�عية �ملكان بعد ذهابهم، �أو تقدم لهم على �سكل هد�يا �إن كان 

�ملكان غر ثابت.

 16- عمل ملف للمخالفات �ل�سرعية �لتي ير�ها �الإن�سان يف و�سائل 
�لتاأثر �ملتنوعة، ثم يرفعها بعد ذلك �إىل من بيده �الأمر؛ لت�ساهم بذلك 

يف �إ�سالح �خللل وتعديل �مل�سار.

17- �إن�ساء جملة �أ�سرية خمت�سة باالأ�سرة فقط حتوي جملة من 
�لفو�ئد و�لوقفات �لربوية و�لطر�ئف �ملنوعة، ويركز فيها على عر�ض 
وتوزع يف  �الأ�سرة،  �سباب  من  باإعد�دها جمموعة  ويقوم  �الأ�سرة  �أخبار 
ن�ساء  قامت  لو  وحبذ�  �ل�سهرية،  �أو  �الأ�سبوعية  �لدورية  �الأ�سرة  لقاء�ت 
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�الأ�سرة باإعد�د جملة ن�سائية يتفرع منها جملة �سغرة خا�سة باالأطفال، 
با�سر�ك  �أو  �الأ�سرة،  من  �ملقتدرين  قبل  من  مادًيا  �ملجلة  هذه  وتدعم 
غر  �أو  �خلري  �الأ�سرة  �سندوق  من  �أو  جماعية،  ب�ساركة  �أو  �سهري، 

ذلك.

18-�الإ�سالحيات و�ل�سجون - ذلكم �ملكان �ملن�سي من ِقَبِل �لدعاة 
�أن يكثفو� من  �لدعاة  �أمتنى من  �لو�سائل  �أعر�ض هذه  و�أنا  �إال قلياًل - 
ة  ما�سَّ حاجة  يف  �الأماكن  هذه  نزالء  فاإن  لل�سجون،  �لدعوية  �لزيار�ت 
للتوجيه و�ملنا�سحة ليكونو� �أع�ساء �ساحلن منتجن بعد خروجهم من 
�الإِ�سالِحيَّات  على هذه  �لقائمن  فاإن  علمي  وح�سب  �الإ�سالحيات  هذه 

يرحبون �أ�سد �لرحيب بثل هذه �لزيار�ت �ملثمرة �إن �ساء �هلل تعاىل.

19- تبني منكر معن موجود بن �لنا�ض ب�سكل بّن و�لركيز عليه 
من جميع �جلو�نب، ودر��سته در��سة و�عية مع �إيجاد �حللول �لناجعة له 

ورفع مذكرة يف ذلك �إىل من بيده �حلل و�لعقد.

معلومة  ب�سو�رع  حم��دوًد�  �حل��ي  �أو  �حل��ارة  من  قطاع  �أخ��ذ   -20
بع�ض  منها  ت�سدر  �لتي  �الأماكن  وذلك بح�سر جميع  دعوًيا،  ودر��سته 
�ملخالفات �ل�سرعية، ثم عمل �ل�سبل �لالزمة للعالج بالتعاون مع بع�ض 
عن  و�لنهي  باملعروف  �الأم��ر  هيئة  كفرع  �حلي،  يف  �ل�سرعية  �الإد�ر�ت 

�ملنكر �أو مكتب �لدعوة �لتعاوين �أو غرها.

معنوًيا  بدعمها  وذل��ك  �الإ�سالمية،  �ملجالت  يف  �مل�ساركة   -21
باملر��سلة و�لت�سجيع و�مل�ساركة، �أو مادًيا باال�سر�ك فيها وحث �الآخرين 
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على ذلك.

22- �لتن�سيق مع فرع هيئة �الأمر باملعروف و�لنهي عن �ملنكر يف 
�ل�سلة  وتوثيق  �لتعاوين،  �لدعوة  وكذ� مكتب  فيه،  تقطنن  �لذي  �حلي 
�لدعوية  �جلهود  تن�سيق  �إىل  �إ�سافة  �ملمكنة،  بالو�سائل  ودعمهم  بهم 

معهم.

23- عمل ��سر�ك يف جملة �إ�سالمية �أ�سبوعية �أو �سهرية لر�سل 
�إىل �أحد عناوين من ترغبن يف دعوتهم و�إي�سال �خلر لهم من دون �أن 

ي�سعرو� بهذ� �لعمل منك.

و�الإغاثية  �لدعوية  باملوؤ�س�سات  �لعالقة  وتقوية  �ل�سلة  ربط   -24
فهم  منهم،  �مل�سلمن  �أخبار  وتلقي  وموؤ�زرتهم  على جهودهم  و�لتعرف 

�أقدر من غرهم يف توفر �الأخبار �ل�سحيحة �ملوثوقة .

25- ��ستخد�م �إمكانات �حلا�سب �الآيل يف �إخر�ج ن�سر�ت دعوية، 
ومن  �ستى،  مو�سوعات  تطرق  �لفنية،  و�للم�سات  �لعلمية  بالدقة  متتاز 
�لدعوة  ميادين  يف  منها  وي�ستفاد  جميلة،  ملونة  �أور�ق  على  ت�سور  ثم 

�ملختلفة.

26- جتهيز لوحة جميلة تو�سع يف �سالة �ملنزل، وتقوم �الأ�سرة من 
جميع �لفئات باإعد�د مل�سقات تربوية دعوية مفيدة ومنوعة، تو�سع على 

�للوحة لي�ستفيد منها �أهل �ملنزل �أواًل، و�لزو�ر ثانًيا.

27- ت�سميم دوالب عر�ض جميل �ل�سكل ومنا�سب لديكور �ملنزل، 
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و�ملجالت  �لكتيبات  من  جملة  ويت�سمن  �ل��رج��ال،  جمل�ض  يف  ويو�سع 
دوالًبا  ت�سعي  �أن  �لد�عية  �أختي  تن�سي  وال  �ملفيدة،  �لدعوية  و�لن�سر�ت 
�آخر يف جمل�ض �لن�ساء وثالًثا يف �سالة �ملنزل، لي�ستفيد منه �أهل �ملنزل.

28- ند�ء موجه من كاتب هذه �الأ�سطر �إىل �أ�سحاب �لت�سجيالت 
�الإ�سالمية، �لذين ما فتئو� ي�ساهمون يف تو�سيع د�ئرة �لرجعة �إىل �هلل 
وباأرخ�ض  و�سهولة،  بي�سر  �لنا�ض  بن  �لعلم  بن�سر   ،- تعاىل  �سبحانه   -
من  �لعديد  هناك  )�إن  �لتايل:  يف  يتمثل  وند�ئي  طريقة،  و�أح�سن  ثمن 
علم  وطلبة  �أجالء  علماء  يلقيها  كثرة،  �أماكن  يف  �لقّيمة  �ملحا�سر�ت 
�أفا�سل، ومع ذلك ال حتظى بالت�سجيل و�لتدوين �ل�سوتي؛ الأن �مل�ساركن 
�لعلم  من  فيها  �أن  من  �لرغم  على  م�سهورين،  �أو  ب��ارزي��ن  غر  فيها 
د�ئرة  تو�سيع  �لت�سجيالت  �أ�سحاب  على  لذ�  �لكثر؛  �ل�سيء  و�لفائدة 
�خليار بالن�سبة للم�سركن و�مل�ستفيدين، و�مل�ساهمة يف �إبر�ز جمموعة 
من �ملحا�سرين �الأْكفاء، ليكونو� بد�ئل معدة ملو��سلة حمل �لر�ية ون�سر 

�خلر(.

�إي��ذ�ء خلق �هلل  �إال  لهم  �ل�سباب ال هم  29- هناك جمموعة من 
مع  �أطرح جتربة جنحت  �أن  علّي  لز�ًما  �أرى  لذ�  �لهاتفية؛  باملعاك�سات 
هوؤالء، وهي منهج دعوي ر�ئع و�أ�سلوب تربوي ناجع؛ يقول �أحدهم: "�إنه 
�أُزعج من قبل �أحد �ملعاك�سن، فجهز له مقاطع موؤثرة من قر�ءة �ل�سيخ 
عبد�ملح�سن �لعبيكان وعندما �ت�سل �ملعاك�ض �أ�سمعه �لقر�ءة مبا�سرة، 
� با �سمع و�عتذر،  وبعدها بفرة وجيزة �ت�سل �ملعاك�ض وهو متاأثر جدًّ
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وتعهد �أال يكرر �خلطاأ معه �أو مع غره".

بطبع  قمتم  لو  حبذ�  �لت�سجيالت  �أ�سحاب  مع  �أخرى  ومرة   -30
جملة من �ملناظر �لطبيعية �ملاأخوذة من بالدنا، وكتابة م�سدر �ملنظر 
وموقعه، وخا�سة �أيام �لربيع و�الأمطار، ثم ت�سدير �لنظر بن�ّض �سرعي 
من قر�آن �أو �سنة، يدعو �إىل �لتدبر يف ملكوت �هلل، ويكون �لتنا�سق ظاهًر� 

بن �لن�ّض �ل�سرعي و�ملنظر �مل�سور.

�الأق��الم  على  نف�سه  �لوقت  وم��وؤث��رة يف  م��اأث��ورة  �أق��و�ل  31- طبع 
طباعة  بعد  �الآخ��ري��ن،  �إىل  �إه��د�وؤه��ا  ث��م  وم��ن  ونحوها،  و�مليد�ليات 
�أ�سمائهم عليها �إن �أمكن، وو�سعها �سمن مظروف فيه كتيبات و�أ�سرطة 

وغرها، ولعل هذ� �الأ�سلوب موؤثر فعاًل.

32- عندما تقومن بنزهة يف �لر يف وقت �لربيع �أو يف غره من 
�الأوقات، ف�سعي يف و�سفك يف �أثناء �إعد�د �أدو�ت �لرحلة وجتهيز�تها، 
�أنك �ستمرين بجموعة من �لرعاة من بالد �ستى، فخذي ما يلزمِك من 
�أ�سرطة وكتيبات بلغات خمتلفة و�أ�سلوب منا�سب، وقدميها لهم مع قليل 
من �ملال لت�سدي بذلك قلياًل من عوزهم وفاقتهم، مع �إر�سادهم �إىل ما 
يوم  عنهم  ُن�ساأل  �سوف  �أعناقنا  يف  �أمانة  فهم  و�سالحهم،  نفعهم  فيه 

�لقيامة، وما �أكر ما فرطنا يف �الأمانة، وال حول وال قوة �إال باهلل.

�لد�عية  �أختي  �ستمرين  �آخر  �إىل  بلد  من  ت�سافرين  عندما   -33
�لنقل  �ل�ساحنات �ملتخ�س�سة يف  �أثناء طريقِك بتجمعات الأ�سحاب  يف 
الأ�سباب  و�ملتابعة،  �ملالحظة  �إىل   � جدًّ ما�سة  حاجة  يف  وه��وؤالء  �لثقيل، 
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متعددة، لعل من �أبرزها:

لذ�  و�لقلق؛  �مللل  ي��ورث  �لطرقات  ه��ذه  على  �ل��ردد  ك��رة  �أن   -
جتدين �أنهم يبحثون عن �أي و�سيلة مهما كانت تطرد عنهم هذ� �مللل.

- �أن �لغالبية �لعظمى منهم يعي�سون حتت م�ستوى �لفقر.

- �أن ف�سادهم له �أثر على غرهم ب�سكل بّن، حيث يكونون عو�مل 
م�ساعدة يف نقل وتهريب وبيع وترويج و�سائل �لدمار �ملتنوعة.

لذ�، فاإن �إهد�ء �أحدهم �سريًطا �أو جمموعة من �الأ�سرطة �سيكون 
�إليهم  تقدمن  � با  يفرحون جدًّ �إنهم  بل  عليهم،  بالي�سر  لي�ض  �أثر  له 

ويطلبون منك �ملزيد.

بع�ض  لدى  �ملوروثة  و�لتقاليد  �لعاد�ت  بع�ض  من  �ال�ستفادة   -34
�لن�ساء،  بن  ينت�سر  ما  نحو  �ل��دع��وي،  �ملجال  يف  و��ستثمارها  �الأ�سر 
خا�سة من قيامهن بزيارة �ملر�أة �لتي رزقت بولود، �أو �ملتزوجة حديًثا، 
لو  �مل��ر�أة، فحبذ�  وتقدمي هدية  بعيد وغر ذلك،  �سفر  �لقادمة من  �أو 
و�لن�سر�ت  و�لكتيبات  �الأ�سرطة  من  جمموعة  �ملادية  �لهدية  ْنِت  مَّ �سَ

�لدعوية وغرها.

�ملعروفة و�ملوثوقة يف دو�ليب  �لتفا�سر �ملوجزة  35- و�سع بع�ض 
كلمات  كتيبات  من  متعددة  ن�سخ  و�سع  وك��ذ�  �مل�ساجد،  يف  �مل�ساحف 
�لقر�آن تف�سر وبيان، و�إخبار �مل�سلن بذلك م�سافهة، وو�سع ن�سرة يف 

لوحة �مل�سجد تدعو لال�ستفادة من هذه �الإمكانية.
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36- توزيع �أ�سرطة �لقر�آن �لكرمي باأ�سو�ت قر�ء معروفن ميتازون 
بح�سن �ل�سوت وقوة �لتاأثر، على �أ�سحاب �سيار�ت �الأجرة و�لليموزين 

و�لنقل �جلماعي، وغرهم.

منه  �الأول  �ل�سفحات  وتعبئة  جيب،  هاتف  دليل  ت�سميم   -37
هجائًيا  �ملرتبة  �ل�سفحات  بقية  �أما  و�لن�سائح،  �حلكم  من  بجموعة 
�أ�سعار �لزهد  ر�أ�ض كل �سفحة بيت �سعري موؤثر ومفيد من  فيو�سع يف 
و�حلكمة و�حلكم وغرها، ويكون هناك تنا�سق يف ترتيب �الأحرف بن 

�أو�ئل �الأبيات و�ل�سفحات.

يف  و�البتكار  �ل�سياغة  و�إع��ادة  و�لتجديد  �لتغير  حماولة   -38
لوحات �مل�ساجد ب�سكل متتابع، مع و�سع ملف خا�ض لهذه �ملتابعة.

�أو  �لز�ئدة  و�لكتب  �الأ�سرطة  �سحب  �سناديق  ن�سر  تكثيف   -39
�لتي ��ستهلكت، ومن ثم �إعادة �ال�ستفادة منها مرة �أخرى، �إما بتوزيعها 
�أوجه  من  ذلك  غر  �أو  عليها،  جديدة  مو�د  بن�سخ  �أو  نائية،  �أماكن  يف 

�ال�ستفادة.

40- ت�سميم حقيبة �سغرة جميلة حتتوي على: 

- حجاب متكامل )عباءة - غطاء وجه - قفازين - جو�رب(

- جمموعة �أ�سرطة وكتيبات خا�سة باملر�أة ودورها يف �ملجتمع.

يهتمون  ال  مم��ن  �لعامة  �حل��د�ئ��ق  رو�د  على  توزيعها  ث��م  وم��ن 
باحلجاب.
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41- �أن تركز �الأخت �لد�عية على عدم خلو �سيارتها من جمموعة 
منا�سبة من �الأ�سرطة و�لكتيبات و�لن�سر�ت، ال�ستخد�مها عند �حلاجة 
�ملفاجئة ملن يحتاج �إليها، �إما عند �إ�سار�ت �ملرور، �أو يف �الأ�سو�ق �أو غر 

ذلك.

42- �أن يتبنى م�سجد �حلي م�سابقة دورية �أو ف�سلية، تخ�س�ض 
لها جو�ئز قيمة، وتق�سم �إىل فئات متفاوتة بح�سب �جلن�ض و�ل�سن، وتعلن 
نتائجها يف �حتفال م�سغر، يدرج �سمن �حتفاالت ختام �أن�سطة حلقات 

حتفيظ �لقر�آن �أو تعلن باأي طريقة منا�سبة.

من  �لقادمة  �لعمالة  على  �إر�سادية  �أو  دعوية  كتيبات  توزيع   -43
�جل���و�ز�ت يف  مكاتب  �أرف��ف جميلة يف  و�سعها يف  خ��الل  �خل��ارج من 

�ملطار�ت �لرئي�سة.

�ملالب�ض  �أو  �لذهب  باعة  بع�ض  ل��دى  �ل��دع��وي  �حل�ّض  زرع   -44
�لن�سائية �أو غرها مما يتعلق بالن�ساء، ومن ثم و�سع جملة من �لو�سائل 
�لدعوية على �لطاوالت �لزجاجية، لتاأخذ منها �ملر�أة ما تريد، �أو و�سع 

�سيء منها مع �لب�ساعة �ملباعة.

تقوم  لو  معينة؛ حبذ�  لظروف  �خلارج  �إىل  �ل�سفر  �أثناء  45- يف 
و�لعبارة  �لكلمة  عر  �لديار،  تلكم  �إىل  �ل�سلفي  �لفكر  بنقل  �لد�عية 

و�لكتيب و�لن�سرة و�ل�سريط، وتن�سر ذلك �لفكر قدر ما ي�ستطيع.

عبار�ت  ز�هية حتوي  �أل��و�ن  ذ�ت  مل�سقات جميلة  ت�سميم   -46
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و�حر�مها  �سكرها  على  �لنا�ض  وح��ث  وتقديرها،  بالنعم  �الهتمام 
وتوزيعها على �ملطاعم و�ملقا�سف وغرها.

47- ت�سميم مل�سق جميل �ل�سكل فيه حث على عدم �إ�سبال �لثياب 
و�لتحذير من ذلك من خالل عر�ض موجز لبع�ض �لن�سو�ض �ل�سرعية، 

ومن ثم توزيع هذ� �ملل�سق على حمال �ملالب�ض �لرجالية.

48- �ال�ستفادة من مو��سم �خلر�ت كرم�سان �أو �حلج �أو �الأعياد، 
وتوزيع جمموعات من �لهد�يا �لقيمة على �جلر�ن، وت�سمن ذلك جملة 

من �لكتيبات و�الأ�سرطة.

فيه  ي�سارك  �سهري،  ن�سف  �أو  �أ�سبوعي  �أ�سري  در�ض  عمل   -49
�لفقر�ت،  من  جملة  على  ويحتوي  وكباًر�،  �سغاًر�  �الأ�سرة  �أفر�د  جميع 
منها در�ض من �لقر�آن - وقفات مع �ل�سرة - ق�سة من �لو�قع - معاجلة 
�ساي  وجبة  �لدر�ض  بعد  م  ُتقدَّ ثم  ذلك،  �إلخ  �الأ�سرية..  �لق�سايا  بع�ض 
خفيفة حمببة لل�سغار خا�سة؛ ليكون ذلك �أدعى للحر�ض على ح�سور 

�لدر�ض و�ملو�ظبة عليه و�ملطالبة با�ستمر�ره.

50- �ال�ستفادة من �لتجمعات �لعائلية �لكبرة يف �إحدى �ملنا�سبات، 
�أو من �للقاء�ت �لعلمية �ملفتوحة �أو غرها، وعر�ض م�ساألة �لترع يف كل 
لقاء ببلغ ب�سيط، وليكن خم�سة �أو ع�سرة رياالت، ت�سرف يف �ساأن من 
�سئون �الأ�سرة �أو �ملجموعة، �أو �لترع بها لدعم م�سروع خري د�خلي �أو 

خارجي.
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51- �إن�ساء مكتبات علمية �سغرة، حتوي جملة من �لكتب �لعلمية 
كاملوؤ�س�سات  �لكبرة،  �الأماكن  بع�ض  على  وت��وزع  و�لربوية،  و�لدعوية 
و�ل�سركات و�الإد�ر�ت �حلكومية، و�إمد�دها باملزيد من �لكتب، عن طريق 

�لعاملن فيها، لتكون مكتبة كبرة تنا�سب حجم �ملن�ساأة.

52- �التفاق مع جتار �لقرطا�سية و�ملو�د �ملكتبية �لذين ي�ستوردون 
وي�سنعون، على طباعة بر�مج تربوية، و�سعار�ت دعوية على �لدفاتر - 
علب �الألو�ن - علب �لهند�سة - حافظات �أقالم.. �إلخ؛ ملا يف ذلك �لعمل 

من فائدة مرجوة على �لطالب و�لطالبات.

53- �ال�ستفادة من �إمكانات �حلا�سبات �الآلية يف ت�سميم بر�مج 
دعوية متخ�س�سة ون�سرها بن �لدعاة؛ فهذ� برنامج خا�ّض بالطالب، 
و�آخر بالن�ساء، وثالث باالأطباء، ور�بع بالعمال وهكذ�، وي�سمل �لرنامج 
ا الأ�سماء �لكتيبات �ملنا�سبة، وكذ�  جملة من �لتوجيهات �لدعوية، وعر�سً

�الأ�سرطة، وغر ذلك.

54- طباعة خطب �جلمعة على �أور�ق �سغرة قوية المعة م�سابهة 
وتوؤخذ هذه  �ملعلومات(،  �ل�سوق حتت م�سمى )�ألعاب  ملا هو موجود يف 
�لبارزة،  �مل�سجلة  �خلطب  من  �أو  �مل�سهورة  �خلطب  كتب  من  �خلطب 
وت�سنف على جمموعات، كل جمموعة م�ستقلة تطرق مو�سوًعا و�حًد�، 
فهذه عن �ل�سالة، وتلك عن �جلهاد، وثالثة عن �الأمر باملعروف و�لنهي 
�ستفيد  �خلطب  من  �ملب�سطة  �ل�سورة  هذه  ولعل  وهكذ�.  �ملنكر..  عن 



اللؤلؤة المنضودة في الفقرات المكنونة1300

�لنائية  �ملناطق  يف  خا�سة   �جلمعة،  خطب  من  �لنفع  تعميم  يف  كثًر� 
و�لهجر و�لقرى.

�أمام  �ملوجودة  و�ملجالت  �جلر�ئد  �سناديق  من  �ال�ستفادة   -55
بع�ض �ملنازل دعوًيا، وذلك بتموينها ب�سكل متتابع با يجد يف �ل�سوق من 

كتيبات و�أ�سرطة وغرها.

56- و�سع �سناديق �سغرة وجميلة لالأ�سرطة و�لكتيبات و�لن�سر�ت 
�لعمارة  �سكان  �أحد  مع  و�التفاق  �لكبرة،  �ل�سكنية  �لعمائر  مد�خل  يف 
على مالحظتها، مع �إمد�دها بن �لفينة و�الأخرى با ي�ستجد يف �ل�ساحة 

من كتب و�أ�سرطة، وتكون لالإِعارة فقط.

57- حماولة تزويد غرف �لفنادق �أو بع�سها بجملة من �لو�سائل 
�لدعوية �ملثمرة.

58- تكثيف ن�سر �أرفف �مل�ساجد �لتي حتمل عنو�ن )�أختي �مل�سلمة 
خذي ن�سختك( تعهديها دوًما باالإهد�ء�ت �ملتنوعة.

يف  يو�سع  �الأغ��ر����ض  متعدد  �حلجم  كبر  دوالب  ت�سميم   -59
عامة  مكتبة  على  يحتوي  بحيث  و�الأن��اق��ة،  بالتنا�سق  ميتاز  �مل�سجد، 
وق�سم  �مل�سجد،  ولوحة  ن�سختك،  خذ  ورّف  لالأ�سرطة،  وركن  لالإعارة، 

جمع �لكتيبات و�الأ�سرطة �لز�ئدة وهكذ�.

60- �إن من مهمات �لد�عية �حلكيمة �سكر كل من �ساهم يف دعم 
�لدعوة و�لثناء عليه؛ لذ� عليك �أختي �لد�عية �أن ت�سكري من مل�ست منه 
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وبذل  �لعطاء  مو��سلة  له على  ودفع  له،  ت�سجيع  �لعمل  ففي هذ�  ذلك، 
�ملزيد.

لت�سمل جملة  �لكرمي،  �لقر�آن  61- تطوير بر�مج حلقات حتفيظ 
من �لر�مج �لدعوية �ملتعددة نحو:

�أ- رحالت خلوية ق�سرة، ت�سمل بر�مج ريا�سية وكلمات توجيهية، 
وتكون مرة يف �الأ�سبوع.

ب- زيار�ت لبع�ض طالبات �لعلم، ن�سبة للطالبات �ملميز�ت.

ج- تدريب �لطالبات على �الإلقاء و�لتحدث �أمام �الأخريات.

د- تكثيف حفالت �لتكرمي للمبدعات، حلفز �لهمم عند �لباقيات.

على  �جلماعة  وح��ث  للفتاوى،  �مل�سجد  يف  �سندوق  و�سع   -62
�ال�ستفادة منه، مع و�سع لوحة �سغرة بجو�ره تكتب فيها �إجابات �لفتاوى 

بعد بحثها، �أو �سوؤ�ل �أهل �لعلم عنها.

63- �أن يقوم �أحد �أئمة �مل�ساجد بعقد لقاء دوري بن �أئمة م�ساجد 
�حلي، ويدعى لهذ� �للقاء مندوب �لدعوة يف �حلي، وبع�ض طلبة �لعلم 
�لقاطنن يف �حلي نف�سه، ويتم فيه تدري�ض جملة من �لر�مج �لدعوية 

د�خل �مل�ساجد وت�سمل: 

م�ساجد  يف  تقام  �سهرية  ن�سف  ندو�ت  �أو  حما�سر�ت  ترتيب  �أ- 
�حلي ب�سكل متتابع.
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ب- تنظيم كلمات وعظية موجزة بعد �سالة �ملغرب.

ج- تنظيم بر�مج حلقات حتفيظ �لقر�آن �لكرمي.

د- طرح جملة من �لر�مج �لدعوية خارج نطاق �مل�سجد وتوزيع 
�لعمل بن �الأئمة.

ه�- عر�ض �مل�ساكل و�لعو�ئق، وحماولة �إيجاد �حللول �ملنا�سبة لها.

64- �لركيز على بع�ض �مل�ست�سفيات �ملتخ�س�سة كم�ست�سفى �الأمل 
�لنف�سية  �ل�سحة  م�ست�سفى  وكذ�  �ملخدر�ت،  مدمني  بعالج  �خلا�ض، 
�إقامة  طريق  عن  �سو�ء  �الإ���س��الح،  �سبل  يف  معهم  و�لتعاون  وغرها، 
�أو  و�لوعظ  �لتوعية  بر�مج  �أو  �ملب�سطة،  �لدعوية  و�ملحا�سر�ت  �لدرو�ض 

عن طريق �لهد�يا، وغر ذلك.

65- �ال�ستفادة من حمالت �حلج �لتي تقام كل �سنة، بتنظيم جملة 
من �لر�مج �لدعوية و�لعلمية و�لثقافية للم�ساركات يف هذه �حلمالت، 
�سو�ء يف �لطريق ذهاًبا و�إياًبا، �أو يف �أثناء �الإقامة يف �مل�ساعر، �أو �لتنقل 

بينها، وكذ� تنظيم مثل هذه �لر�مج يف رحالت �لعمرة.

�لدعوية  �لر�مج  لدعم  �لبلد  �أعيان  بع�ض  ك�سب  حماولة   -66
مع  بالوقوف  ا  معنويًّ �أو  و�مل�ساركات،  و�لترعات  بال�سدقات  ��ا،  م��اديًّ

�لدعاة موؤ�زرة وت�سجيًعا.

67- حماولة ��ستغالل �لتجمعات يف �أوقات �الإجازة لعقد جملة من 
�لر�مج �لدعوية، حتت �إ�سر�ف مكاتب �لدعوة، وذلك باإقامة خميمات 
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و�ملحا�سر�ت  �لثقافية،  و�مل�سابقات  �ل�سمر،  حفالت  فيها  تقام  تربوية 
�لدعوية وغرها.

68- على كل �إمام م�سجد �أن ي�سع برناجًما تعليميًّا مرتًبا جلماعة 
م�سجده، ويعلن ذلك يف لوحة �مل�سجد، فمثاًل �الأ�سبوع �الأول من �ل�سهر 
و�لثالث  بالفتاوى،  �لثاين خا�ض  و�الأ�سبوع  �بن كثر،  تف�سر  قر�ءة من 

قر�ءة من كتاب ريا�ض �ل�ساحلن وهكذ�، �أو غر ذلك من �لطرق.

�سالة  �أث��ن��اء  يف  رم�سان  �سهر  خ��الل  تلقى  كلمات  ترتيب   -69
�لر�ويح �أو �لقيام، وتعلن يف لوحة �مل�سجد على �سكل جدول بن و��سح .

70- �أن يتعاهد �إمام �مل�سجد بن �لفينة و�الأخرى �مل�سلن بهد�يا 
�لكتيبات  من  جملة  ت�سمل  �ل�سلو�ت،  �إح��دى  �نتهاء  بعد  عليهم  ت��وزع 
معن،  مو�سوع  على  �الإمام  يركز  مرة  كل  ويف  �الأ�سرطة،  �أو  و�لن�سر�ت 
وثالثة  �مل�سروعات �خلرية،  و�أخرى عن دعم  �لفجر،  فمرة عن �سالة 

عن �سلة �لرحم وهكذ�.

�أن يجعل م�سجده مدر�سة تربوية، يحقق  �إمام �مل�سجد  71- على 
فيها �لر�سالة �لعظيمة للم�سجد �لتي يغفل عنها �لكثر، ولالأ�سف �ل�سديد 
�إما جتاهاًل، �أو غفلة، �أو عدم مباالة؛ ولكي ينجح يف ذلك عليه �أن ي�سكل 
ا �أ�سبوعيًّا من جماعة �مل�سجد، وينتقل هذ� �للقاء بن جماعة  لقاء دوريًّ
�مل�سجد ب�سكل متتابع، وتطرح فيه جملة من �لق�سايا �لتي تهم �جلميع 
نحو �أو�ساع �مل�سجد - �ملحال �ملجاورة - �ملتخلفن عن �ل�سالة - حلقات 

حتفيظ �لقر�آن.. �إلخ.
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�إقامة  على  �لركيز  و�مل�سهورة  �لكبرة  �مل�ساجد  �أئمة  على   -72
حما�سر�ت علمية �أو طبية �أو �قت�سادية �أو �جتماعية �أو غرها، وربط 
�أمر��ض  عن  ندوة  �أو  حما�سرة  تقام  فمثاًل   . �الإميانية  بالق�سايا  ذلك 
�لعيون، ويتطرق خاللها �الأطباء �إىل �الأمر��ض �حل�سية للعن، حمذرين 
من  جملة  ذل��ك  خ��الل  يطرقون  كما  �ل�سارة،  �الأج��ه��زة  من  كثر  من 

�الأمر��ض �ملعنوية �لتي توؤثر على �جل�سد عن طريق �لعن.

ومثال �آخر تقام حما�سرة عن �لفلك، يلقيها �أحد �ملتخ�س�سن يف 
هذ� �جلانب، ليتبن من خاللها عظمة �خلالق بعظيم �سنعه.

73- �إن من و�سائل �لدعوة �أن تعريف �أ�سباب �نحر�ف من تدعينه 
تلمي  �أن  �لد�عية  �أختي  فعليك  �لعالج،  عليِك  ي�سهل  حتى  �حلق  �إىل 
�لعلم  و�أن يكون لديِك بع�ض  �ل�سبهات،  �أو  �ل�سهو�ت  �لوقوع يف  باأ�سباب 
تعريف  و�أن  �ل�سالح،  �ل�سلف  ملنهج  �مل�سادة  �لدعوية  �ملناهج  بع�ض  عن 
لتاأخذي �حلذر  ب�سكل موجز مركز،  �الآخرين  و�أفكار  ا من عقائد  بع�سً
وحتذري غرِك، ولعل هناك جملة من �ملوؤلفات و�الأ�سرطة �لتي ت�ساعدك 

يف ذلك.

74- على �ساحبة �الأ�سرة �أن ت�سعى لت�سميم منزلها دعويًّا، وذلك 
بعمل جملة من �الأمور منها:

للمحافظة  �أدع���ى  ذل��ك  ف��اإن  �مل�سجد،  م��ن  قريًبا  يكون  �أن  �أ- 
درو�ض  من  �مل�سجد  هذ�  يف  يلقى  ملا  �الأ�سرة  وال�ستماع  �ل�سالة،  على 

وحما�سر�ت وكلمات وغرها.
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ب- �أن جتعليه م�ستوًر� ال ينظر �إىل د�خله �أحد �جلر�ن، وال ينظر 
�أحد �أفر�د �الأ�سرة �إىل منازل �جلر�ن، و�أن ي�سد رب �الأ�سرة كل �ملنافذ 

و�ل�سبل �ملوؤدية �إىل ذلك.

ج- �أن جتعلي و�حدة من غرف �لبيت �إن �أمكن م�سلى، ال ت�ستخدم 
�إال لذلك.

�أنو�ًعا  �أن جتعلي و�حدة من غرف �ملنزل مكتبة عامة حتوى  د- 
�سمنها  من  ويدرج  و�لرجال،  �لن�ساء  و�لكبار  �ل�سغار  تهم  �لكتب،  من 

مكتبة �سوتية �ساملة.

ه�- تاأمن جملة من و�سائل �لتثقيف و�ملرح و�للعب �لريء و�لفائدة 
�ملب�سطة، لتكون متنف�ًسا لالأطفال، ولتحل حمل بع�ض �لو�سائل �ملحرمة، 

ولتحفظهم عن �ل�سو�رع.

ي�سمعه  �جلميع،  متناول  يف  وجعله  �لهاتف  جلهاز  �النتباه  و- 
�جلميع، وليعلم رّب �الأ�سرة �أن �ل�سيطان حري�ض على �إ�سالل �بن �آدم 

بكل �ل�سبل و�لو�سائل �ملمكنة، وغر ذلك من �لو�سائل.

75- حبذ� لو يقوم �إمام �مل�سجد مع جمموعة من �مل�سلن باإ�سد�ر 
ن�سرة دورية با�سم جماعة �مل�سجد - خا�سة يف �مل�ساجد �لكبرة - ولتكن 
�أنيق وجميل، لتحوي جملة  �أ�سهر مثاًل، وتطبع وتخرج ب�سكل  �أربعة  كل 

من �ملو�سوعات، من �أبرزها:

�أ- عر�ض الأن�سطة �مل�سجد �لعلمية، و�لتحفيظ، و�حللقات و�ملرزين 
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يف ذلك.. �إلخ.

فرة  خالل  �مل�سجد  يف  �مللقاة  �ملحا�سر�ت  لبع�ض  تلخي�ض  ب-  
معينة.

ج- �أخبار �أخرى مرتبطة بامل�ساجد �ملجاورة.

د- مو�سوعات تربوية ودعوية وم�سابقات ثقافية.

وغرها من �الأن�سطة، وتوزع هذه �لن�سرة بعد �سالة �جلمعة، �أو يف 
منا�سبة عامة، �أو بعد �أحد �ملحا�سر�ت �أو غر ذلك .

76- عمل لوحة م�سيئة بجو�ر �مل�سجد �جلامع على غر�ر لوحات 
ا  �الإِعالنات �ملوجودة عند �لتقاطعات �ملرورية، لتكون جمااًل دعويًّا خا�سًّ
بامل�سجد، يتم من خاللها �الإعالن عن �لدرو�ض و�ملحا�سر�ت، ويتم من 

خاللها عر�ض جملة من �الآيات و�ملو�عظ و�الأحكام وخالفه.

77- �لقيام بزيار�ت مبا�سرة ل�سباب �الأر�سفة، ويحبذ �أن ير�فق 
�لز�ئر �سخ�ض م�سهور عند هوؤالء �ل�سباب، ممن مّن �هلل عليه بالهد�ية، 
ثم  وم��ن  غرهم،  �أو  �ملمثلن  �أو  �ملغنن  �أو  �لالعبن،  م�ساهر  كاأحد 
مع  �حل�سنة  باملوعظة  دعوتهم  ذلك  وبعد  معهم،  و�لتب�سط  جمال�ستهم 

تقدمي جمموعة من �لهد�يا �ملفيدة لهم.

78- وهذه و�سيلة خا�سة موجهة لفئة خا�سة قادرة ملمة، وذلك 
باأن تقوم با�ستخد�م �أ�سلوب �ال�ستنز�ف مع بع�ض �الإِذ�عات �لتن�سرية، 
بها  �لتاأثر  من  �حلذر  مع  منها،  �لطلب  و�إكثار  لها،  �لد�ئمة  باملر��سلة 
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��ستماًعا �أو مر��سلة.

79- �أن يوؤّمن �إمام �مل�سجد �سبورة بال�ستيكية بي�ساء ويجعلها يف 
يجيدون  �لذين  �أحد  مع  يتفق  ثم  �خللفية،  �لناحية  من  �مل�سجد  و�سط 
�خلط من �أهل �حلي، ليكتب بخط عري�ض وجميل وكبر حكمة �أو �آية �أو 

بيًتا �سعرًيا، �أو غر ذلك ويتغر �ملعرو�ض كل �أ�سبوع.

80- يقوم جمموعة من �ملوظفن �لذين يتمثل فيهم �حل�ّض �لدعوي 
باإن�ساء لقاء دوري بن زمالء �لوظيفة خارج نطاق �لعمل، يتم من خالله 
زيادة �الألفة و�ل�سلة بن �لزمالء، وي�ستثمر �للقاء يف ما يعود بالفائدة 
على �جلميع، من مناق�سات مثمرة، و��ست�سافة الأحد طلبة �لعلم، ويتم 

خالله توزيع جملة من �لو�سائل �لدعوية.

جميع  من  �لو�فدين  �الإخ��وة  من  �لدعاة  ي�ستفيد  لو  حبذ�   -81
�جلن�سيات، �لذين يريدون �لعودة �إىل ديارهم يف �إجازة �أو خروج نهائي 
�أو غر ذلك باإهد�ئهم جملة من �لو�سائل �لدعوية ليتم ن�سر �خلر يف 

كل مكان.

وحثهم  وت�سجيعهم  �مل�ست�سفيات  يف  �ملر�سى  بزيارة  �لقيام   -82
�لتي يعي�سونها،  على �ل�سر و�الحت�ساب و�ال�ستفادة من حالة �ل�سعف 
�لهد�يا  من  جمموعة  و�إه��د�وؤه��م  تعاىل،  �هلل  �إىل  باللجوء  بتذكرهم 
هذه  خ��الل  م��ن  �لربوية  و�ل��درو���ض  �ل��ع��رة  و�أخ���ذ  �ملفيدة،  �لدعوية 

�لزيار�ت؛ ليعرف �لد�عية عظيم نعم �هلل عليه.
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بو�سع  �مل�سلن،  بع�ض  مع  بالتعاون  �مل�سجد  �إم��ام  يقوم  �أن   -83
�أن �ل�سندوق يفرغ  �سندوق لتلقي �لترعات، و�أن ي�سعر عامة �مل�سلن 
ويخر  �لترعات،  لتلقي  منظًما  برناجًما  له  يخ�س�ض  و�أن  ا،  يوميًّ
�جلماعة بذلك، ففي �سهر حمرم مثاًل للبو�سنة، و�سهر �سفر لل�سومال، 
و�ل�سهر �لثالث جلماعات حتفيظ �لقر�آن وهكذ�، �أو ي�ستخدم �لرنامج 

�لذي ير�ه منا�سًبا.

84- �أن تتعلم �لد�عية جملة من �لعلوم �مل�ساندة �لتي ت�ستطيع �أن 
عن  بعلومات  مثاًل  ُفُتِلّم  �ل�سن،  كبار  وخا�سة  �جلميع  ثقة  بها  تك�سب 
تاريخ  عن  وثالثة  �الأمطار،  مو��سم  عن  و�أخ��رى  �لقمر،  ومنازل  �لفلك 
�الأ�سرة، مع �إملامها بتاريخ منطقتها �لقريبة ور�بعة عن �الأن�ساب وغرها 

من �لعلوم، وجتعل هذه �لعلوم مدخاًل دعويًّا تربويًّا منا�سًبا.

85- ن�سر �أ�سرطة �لفيديو �الإ�سالمية �ملتو�فرة يف كثر من حمال 
بهذه  و�إم��د�ده��م  �جل��ه��از،  بهذ�  �بتليت  �لتي  �الأ���س��ر  بن  �لت�سجيالت 
يف  وجر�حهم  �مل�سلمن  ماآ�سي  على  و�لركيز  متتابع،  ب�سكل  �الأ�سرطة 

�أرجاء �ملعمورة.

�أو  مطوية،  باإخر�ج  �مل�سلن  وبع�ض  �مل�سجد  �إم��ام  يقوم  �أن   -86
�إعادة �سياغة مطوية مطروحة يف �ل�سوق، وتوزع يف �مل�ساجد �ملجاورة، 
ملا يف ذلك من  با�سم جماعة م�سجد كذ�؛  وتذيل  وعلى جماعة �حلي، 
�إمام  وير�عي  �مل�ساجد،  �أئمة  بن  �لهمم  و�إع��الء  �لتناف�ض،  روح  �إذك��اء 

�مل�سجد �ملو��سم �ملتتابعة الإفادة �لنا�ض عن طريق هذه �ملطويات.
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87- من �ملعلوم �أن هناك كثًر� من �لعو�ئل و�الأ�سر جتتمع دورًيا 
مرة يف �ل�سهر �أو �أقل من ذلك �أو �أكر، وبع�ض هذه �للقاء�ت م�سى عليها 
ملا يف ذلك من  ز�لت م�ستمرة، وهذ� �سيء ح�سن  وما  �ل�سنن  ع�سر�ت 
�الألفة و�ملحبة وتوطيد �أو��سر �ملودة وحتقيق �سلة �لرحم بن �الأحبة، �إال 
�أن �ال�ستفادة من هذه �لتجمعات عند �الأكرين حمدود، وبع�سها منعدم 
�أو قليل �ملردود، فحبذ� لو و�سع برنامج منوع ال�ستثمار هذ� �للقاء فيما 
يف  وي�سارك  و�سغاًر�،  كباًر�  �جلميع  على  و�ملتعة  و�لنفع  بالفائدة  يعود 
�لرنامج كل �حل�سور، خا�سة �ل�سباب �لذين يرون �أن �لكبار، ال يتيحون 
لهم �لفر�سة لالنطالق و�لتعبر عن مكنونات �لفوؤ�د و�لتعود على �لكالم 
و�إن  عليه،  يحر�سون  وال  �للقاء  فيكرهون  �لكبار،  و�جلر�أة يف خماطبة 
ح�سروه فاإن �حلديث ال يهمهم من قريب �أو بعيد؛ الأنه يطرق مو�سوعات 
مكررة ومعادة ملو� �سماعها و�الإن�سات �إليها، من قبل حفنة معدودة من 
كبار �ل�سن �لذين مي�سكون بزمام �لتحدث و�لكالم، و�إن حتدث غرهم 
و�الزدر�ء  �الحتقار  ملوؤها  �ل�سهام  من  جعبة  عليه  تقذف  عيونهم  فاإن 
يعلمه  وم�ساهد  ومعلوم  جمرب  �ل�سديد  ولالأ�سف  و�سع  وهذ�  و�مل��الم، 
�جلميع، و�إليِك �أختي �لد�عية هذ� �لنموذج �ملقرح ال�ستثمار هذ� �للقاء:

وتنفيذه  �لرنامج  �الأ�سرة بتابعة  �سباب  يتكفل جمموعة من  �أ- 
بدقة وو�سع ملف خا�ض به.

�أو �سنوي ي�سمى  ب- عمل جمعية تعاونية مالية با�سر�ك �سهري 
�خلا�سة  �خلرية  �مل�سروعات  دع��م  يف  ي�ستخدم  �الأ���س��رة(  )�سندوق 
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باالأ�سرة.

فيما  �حلا�سرين  الإف��ادة  �لعلم  طلبة  �أو  �لعلماء  بع�ض  دع��وة  ج- 
يهمهم من �أمور دينهم ودنياهم.

د- دعوة �أحد �ملخت�سن يف:

�لفلك   - �ملحلي  �لتاريخ   - و�لف�سيح  �ل�سعبي  �ل�سعر   - �الأدب   
 - و�الأم��ط��ار  �ملو��سم   - �ملحلية  �جلغر�فيا  �لقمر-  ومنازل  و�لنجوم 
�لثقايف  �مل�ستوى  من  للرفع  وذل��ك  و�ل��زو�ح��ف..�إل��خ،  �ملحلية  �لنباتات 

للح�سور يف �أمور حمببة لهم.

ه�- عمل م�سابقات منوعة يقوم بها �سباب �الأ�سرة توؤخذ جو�ئزها 
من �سندوق �الأ�سرة.

ذلك  غر  �أو  منوع  ثقايف  �أو  علمي  �أو  تربوي  مو�سوع  �ق��ر�ح  و- 
مما يفيد �جلميع، وطلب مناق�سته يف �للقاء �لقادم، ويطلب من بع�ض 

�حل�سور �الإعد�د له و�مل�ساركة فيه.

�أو  �أو تاريخية  ز- قر�ءة مقاطع منتخبة م�سبًقا من كتب �سرعية 
�أدبية �أو خالف ذلك، مع �ملناق�سة و�لتعليق و�لتعقيب على ما يقر�أ.

�لتي  �لتوجه،  �الإ�سالمية  �لفيديو  �أفالم  من  جمموعة  عر�ض  ح- 
وقالًبا،  قلًبا  ومعاي�ستها  �مل�سلمن  باآ�سي  �الإح�سا�ض  زرع  �إىل  تهدف 
عاملنا  يف  �الإغاثية  �مل�سروعات  بع�ض  لدعم  �لترعات  بع�ض  جمع  مع 
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�الإ�سالمي.

ط- قيام �مل�سرفن على �ل�سندوق بتاأمن مظاريف حتوي جملة 
على  ت��وزع  �الأ�سرة  عموم  تهم  �لتي  �لربوية  و�لكتيبات  �الأ�سرطة  من 

�الأفر�د يف �أثناء �للقاء.

بن  �آر�ئهم  و�أخذ  �لطروحات،  هذه  يف  �ل�سن  �سغار  �إ�سر�ك  ي- 
�لفينة و�الأخرى، وحتمل �أي خطاأ �أو تق�سر يح�سل منهم �أو من �أحدهم، 
وت�سجيع �ملح�سن و�ملجد بالثناء �ملعنوي و�جلو�ئز �ملادية؛ ملا يف ذلك من 

تعويدهم وتدريبهم على �أ�ساليب �لكالم و�آد�ب �لتحدث مع �الآخرين.

ك- �إن�ساء مقر د�ئم للقاء�ت �الأ�سرة، ق�سم للرجال و�آخر للن�ساء 
ويوؤكد على �جلميع �أن ال ي�ستغل هذ� �ملكان يف �أمور حمظورة �سرًعا.

ل- قيام �الأ�سرة باإن�ساء جملة �أ�سرية.

لها  ومرتب  منظمة  ربيعية  وخميمات  خلوية  رح��الت  عمل  م- 
م�سبًقا.

�إ�سفاء  �الأ�سرة  �ل�سباب �جلادون يف  يحاول  �أن  �آمل  �خلتام،  ويف 
تكون  و�أن  �للقاء،  هذ�  على  �مل�ستمر  و�ل�سباب  �لد�ئمة  �حليوية  طابع 
تاأخذ  ال  و�أن  و�ل�ساأم،  �مللل  يثر  ال  ب�سكل  متنوعة  فيه  �ملقدمة  �لر�مج 
�لر�مج �ملطروحة �أكر من ن�سف �ملدة �ملقررة لالجتماع، وبقية �لوقت 

يعد وقًتا مفتوًحا، و�هلل �ملوفق.

لدى  وغر�ض حمبة ذلك  �لوقف �خلري،  �الهتمام ب�سائل   -88
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�لتجار و�أ�سحاب رءو�ض �الأمو�ل وحثهم عليه، وبيان ف�سله، وتذكرهم 
بالن�سو�ض �ل�سرعية �لد�لة على عظيم �أجره، وذلك بوقف �أ�سل ثابت، 
�ملتنوعة،  �لدعوية  �لر�مج  دعم  يف  و�أرباحه  وفو�ئده  نتاجه  و��ستثمار 
وغر  �خلارجي  و�لدعم  و�مل�ساجد،  �لكرمي،  �لقر�آن  حتفيظ  كحلقات 

ذلك.

�البتد�ئية  �مل��ر�ح��ل  ملدر�سي  موجهة  دع��وي��ة  و�سيلة  وه��ذه   -89
و�ملتو�سطة  تعلمون -وفقني �هلل و�إياكم �إىل مر�ساته - �أن �سلوك �لطفل 
يف �ملدر�سة يعك�ض يف كثر من �الأحيان و�سع �لبيت؛ لذ� على �الأ�ستاذ �أن 
يالحظ ذلك مالحظة دقيقة، ويحاول �أن يجعل من �لطفل �سفًر� دعويًّا 

بالطريقة �ملنا�سبة بينه وبن �الأ�سرة.
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 تعريف على 
العلماء والناجحني

يحتوي املجتمعان العربي والإ�شامي على العديد من النماذج امل�شرفة 
والعظيمة من العلماء الأجاء والف�شاء بكل تواريخه وع�شوره.

ومن اأقل ما يجب اأن نقدمه لهوؤلء العلماء الأجاء الذين �شربوا لنا 
اأروع الأمثلة يف ال�شور التي يجب اأن يكون عليها العامل امل�شلم املعتز بدينه 
وعلمه واأدبه، فاأخرجوا لنا �شفحات م�شرقة وم�شطرة يف �شماء التاريخ، بل يف 
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�شماء الإن�شانية جمعاء.
وما هذه الفقرة اإل نقطة من بحر، حاولنا فيها توجيه اأب�شار واأعن 
اللحاق  على  واحل��ث  بهم،  القتداء  واأهمية  العلماء،  �شاأن  اإىل عظم  الفتيات 

بركبهم؛ فالعلم يحيي الأمم، واجلهل يهدم الدول.
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علي م�ضطفى م�ضرفة

�ملجاالت  �لعديد من  برع يف  �الأف��ذ�ذ  علماء م�سر  و�حد من  هو 
�لعلمية ال�سيما جمال �لذرة �إىل حد و�سفه باأنه و�حد من �سبعة علماء 
يعرفون �أ�سر�ر �لذرة، وكان م�سرفة موؤمنا ب�سرورة �أن ي�سخر �لعلم حلل 

م�سكالت �الإن�سان مثل م�سكلة �لفقر.
- حفظ �لقر�آن �لكرمي يف طفولته، كما كان يحفظ �ل�سحيح من 
ل�سعائر دينه كما  �لنبوية.. كان حمافًظا على �سالته مقيًما  �الأحاديث 
علمه و�لده، وقد ظلت هذه �ملرجعية �لدينية مالزمة له طو�ل حياته.. 
�إخوته وجميع من حوله باملحافظة على �ل�سالة و�سعائر �لدين  يو�سي 
كان  �لتي  خطاباته  يف  جليًّا  ذلك  بد�  وقد  �لفر�سة..  له  �سنحت  كلما 
يبعثها �إىل �إخوته و�أ�سدقائه يف �أثناء �سفره للخارج.. و�لتي طاملا ختمها 

بقولة: �عمل و�إخو�نك لالإ�سالم.. هلل.
ويف عام )1917م( �ختر لبعثة علمية الأول مرة �إىل �إجنلر� بعد 

تخرجه.
حول  علمية  ببحوث  قام  من  �أول  م�سرفة  �لدكتور  كان  كذلك   -
نظرية  على  �ملبنية  �لفر�غ  هند�سة  كانت  حيث  للفر�غ؛  مقيا�ض  �إيجاد 
"�أين�ستاين" تتعر�ض فقط حلركة �جل�سيم �ملتحرك يف جمال �جلاذبية. 
ولقد �أ�ساف نظريات جديدة يف تف�سر �الإ�سعاع �ل�سادر من �ل�سم�ض؛ �إال 
�أن نظرية �لدكتور م�سرفة يف �الإ�سعاع و�ل�سرعة عدت من �أهم نظرياته 
و�سبًبا يف �سهرته وعامليته؛ حيث �أثبت �لدكتور م�سرفة �أن �ملادة �إ�سعاع يف 
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�أ�سلها، وميكن و�سفهما �سورتن ل�سيء و�حد يتحول �أحدهما لالآخر.. 
ولقد مهدت هذه �لنظرية �لعامل ليحول �ملو�د �لذرية �إىل �إ�سعاعات.

- كان �لدكتور "علي" �أحد �لقالئل �لذين عرفو� �سر تفتت �لذرة 
من  �أول  كان  بل  يف �حلرب..  ��ستخد�مها  حاربو�  �لذين  �لعلماء  و�أحد 
�أ�ساف فكرة جديدة وهي �أن �الأيدروجن ميكن �أن ت�سنع منه مثل هذه 
�لقنبلة.. �إال �أنه مل يكن يتمنى �أن ت�سنع �لقنبلة �الأيدروجينية، وهو ما 

حدث بعد وفاته ب�سنو�ت يف �لواليات �ملتحدة ورو�سيا.. 
يناهز  عمر  عن  م�سرفة" م�سمومًا  م�سطفى  �لدكتور"علي  تويف 
�أنه مات مقتواًل  �إىل  )52( عاًما وكانت كل �لظروف �ملحيطة به ت�سر 
وفاته  تعليقا على  �أين�ستاين  عنه  قال  وقد  �لعاملية.  �ل�سهيونية  يد  على 

 ." �أجمع  للعامل  خل�سارة  "�إنه 

احل�ضن بن الهيثم

من �أعظم علماء �لعرب يف �لب�سريات، و�لريا�سيات، و�لطبيعيات، 
و�لطب، و�لفل�سفة، وله �إ�سهامات مهمة فيها، نذكر منها ما يلي:

1-�إ�سهاماته يف �لب�سريات: يعرف �ملوؤرخون �لغربيون باأهمية �بن 
�لهيثم يف تطوير علم �لب�سريات، فاأرنولد يف كتاب "تر�ث �الإ�سالم"، 
قال �إن علم �لب�سريات و�سل �إىل �الأوج بظهور �بن �لهيثم، �أما �سارطون 
فقال: �إن �بن �لهيثم �أعظم عامل ظهر عند �مل�سلمن يف علم �لطبيعة، بل 
�أعظم علماء �لطبيعة يف �لقرون �لو�سطى، ومن �أعظم علماء �لب�سريات 

www.alukah.net



1317 اللؤلؤة المنضودة في الفقرات المكنونة

�لقليلن �مل�سهورين يف كل زمن، و�أنه كان �أي�سًا فلكيًا، وريا�سيًا، وطبيبًا. 
�لب�سريات  باأنه ر�ئد علم  �ملعارف �لريطانية، فقد و�سفته  �أما د�ئرة 

بعد بطليمو�ض. 
و�بن �لهيثم هو �أول من قال باأن �لعد�سة �ملحدبة ترى �الأ�سياء �أكر 
بالر�سوم  �أجز�ءها  وو�سح  �لعن  تركيب  �سرح  و�أول من  مما هي عليه. 
ما  لغاتهم،  �إىل  وترجموها  �لغربيون  عنه  �أخ��ذه��ا  �أ�سماء  و�أعطاها 
ز�لت م�ستعملة حتى �الآن. ومن ذلك مثاًل �ل�سبكية، و�لقرنية، و�ل�سائل 
�لزجاجي، و�ل�سائل �ملائي. كما �أنه ترك بحوثًا يف تكبر �لعد�سات مهدت 

ال�ستعمال �لعد�سات يف �إ�سالح عيوب �لعن. 
2-�إ�سهاماته يف �لريا�سيات: كان �بن �لهيثم ريا�سيًا بارعًا، فقد 
حل  كما  �لفلكية.  �مل�سائل  حل  يف  و�الأرق���ام  و�مل��ع��ادالت  �لهند�سة  طبق 
و�لهرم،  �لكرة،  مل�ساحات  �سحيحة  قو�نن  و�أعطى  تكعيبية  معادالت 

و�الأ�سطو�نة �ملائلة، و�لقطاع �لد�ئر، و�لقطعة �لد�ئرية. 
3-�إ�سهاماته يف �لفلك �هتم �بن �لهيثم بالفلك، وكتب فيه عددً� 
من �لكتب وقام بعدد من �الأر�ساد. ومن �أهم �إ�سهاماته يف علم �لفلك: 
تو�سله �إىل طريقة جديدة لتحديد �رتفاع �لقطب، فقد و�سع نظرية عن 
حيث  �الآن،  حتى  قائمًا  �لنظرية  هذه  �أثر  يز�ل  وال  �لكو�كب؛  حتركات 
باأملانيا �سنة )1428م(  توجد يف �سو�حي فيينا بالنم�سا طاولة �سنعت 
وعليها ر�سم حلركات كو�كب �سيارة ح�سب نظرية �بن �لهيثم. و�كت�سف 
�بن �لهيثم �أن كل �الأج�سام �ل�سماوية، با فيها �لنجوم �لثابتة، لها �أ�سعة 
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خا�سة تر�سلها، ما عد� �لقمر �لذي ياأخذ نوره من �ل�سم�ض. 
يف  �ل��ع��رب  "�أثر  كتابه  يف  �لعقاد  حممود  عبا�ض  عنه  ق��ال  كما 
�حل�سارة �الأوربية" �إن ترجمة كتب �بن �لهيثم كان عليها معول �الأوربين 

�لالحقن جميعًا يف �لب�سريات. 

الإمام القرطبي

هو �أبو عبد �هلل حممد بن �أحمد بن �أبي بكر �الأن�ساري �لقرطبي 
وح�سن  و�أخالقه  �سماحته  حيث  من  باملكان  وتاأثر  بقرطبة  ون�ساأ  ولد 
�لن�سارى  ��ستيالء  بعد  منها  رحل  ثم  م�سائله،  وتنظيم  كتابه  ترتيب 
�إىل م�سر وهناك كتب كثرة من  �نتهى  �إىل �ملغرب �لعربي، ثم  عليها 
هذ�  تف�سره  ويتميز  �لقر�آن(  الأحكام  )�جلامع  كتبه  �أ�سهر  ومن  كتبه 
بتبيان �الأحكام �لفقهية فيه، تويف عام )671( هجري، عليه وعلى علماء 

�مل�سلمن رحمة �هلل.

الإمام النووي

هو يحيى بن �سرف بن مري �لنووي �أبو زكريا، ولد �لنووي يف قرية 
نوى جنوب دم�سق عام )631ه���(، كان يحب �لدين و�لعلم منذ �سغره 
فحفظ كتاب �هلل، ترك �لنووي �آثارً� علمية قيمة يف خمتلف علوم �لدين، 
له �ل�سيء �لكثر يف �لفقه و�الأ�سول و�مل�سطلح و�للغة وغرها ومن �لكتب 
)�لتقريب  و  �لنووية(  حديثا  )�الأرب��ع��ون  بكتابتها  قام  �لتي  و�لبحوث 
و�لتي�سر يف م�سطلح �حلديث(، تويف �لنووي عن خم�ض و�أربعن �سنة 
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 - �مل�سلمن  علماء  وعلى  عليه  نوى،  قرية  يف  �لهجرة  من   )676( عام 
رحمة �هلل -.

فخر الدين الرازي

بابن  �ملعروف  �ل��ر�زي  �لتميمي  �حل�سن  بن  عمر  بن  حممد  هو 
�لفقيه �ل�سافعي، ولد �سنة )543ه�(، در�ض �لعلوم �لدينية و�لعلوم �لعقلية 
فتعمق يف �ملنطق و�لفل�سفة وبرز يف علم �لكالم وله يف هذ� كله �لكتب 
و�لتعليقات و�لبحوث وال تز�ل كتبه مر�جع مهمة للفال�سفة �الإ�سالمين، 
من كتبه )مفاتيح �لغيب يف تف�سر �لقر�آن( و )�أ�سر�ر �لتنزيل و�لتاأويل( 
وكتاب )�مللل و�لنحل(، تويف �لر�زي عام )606ه�(، عليه وعلى علماء 

�مل�سلمن - رحمة �هلل -.

ال�ضيخ عبد اهلل اخلليفي

ولد �ل�سيخ عبد �هلل �خلليفي يف مدينة �لبكرية عام )1348ه�(، 
وقر�أ  عليه  و�لتوحيد  �لفقه  مبادئ  ودر���ض  و�ل��ده  يد  على  �لقر�آن  حفظ 
�حلديث و�لفقه على يد �أ�ستاذه �ل�سيخ حممد عقيل، عن �إمامًا وخطيبا 
بامل�سجد �حلر�م، من موؤلفاته )جمموع خطب �جلمع( كتاب )�مل�سائل 
�لنافعة و�لفو�ئد �جلامعة( تويف رحمه �هلل تعاىل عام )1414ه�( بدينة 

�لطائف، عليه وعلى علماء �مل�سلمن - رحمة �هلل -.
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ال�ضيخ عبد العزيز بن �ضالح

ولد �ل�سيخ عبد �لعزيز بن �سالح عام )1330ه�( بدينة �ملجمعة 
حفظ �لقر�آن �لكرمي در�ض �ل�سيخ عبد �لعزيز على يد علماء منهم عبد 
�هلل �لعنقري و�ل�سيخ عبد �هلل �لز�حم، ويف عام )1367ه�( بد�أ ف�سيلته 
من   )1415( عام  �هلل  رحمه  تويف  �ل�سريف،  �لنبوي  بامل�سجد  �الإمامة 

�لهجرة، عليه وعلى علماء �مل�سلمن - رحمة �هلل -.

الألباين

ولد �ل�سيخ حممد  نا�سر �لدين �الألباين عام )1333ه�( يف مدينة 
�أ�سقودرة عا�سمة �لدولة �الألبانية، يعد من �أبرز علماء �حلديث يف هذ� 
�لع�سر، وقال عنه �بن باز- رحمه �هلل- يف كل مائة �سنة جمدد للدين 
لل�سيخ موؤلفات عظيمة  �الألباين،  �لع�سر حممد بن نا�سر  وجمدد هذ� 
�ل�سبيل،  منار  �أحاديث  تخريج  يف  �لغليل  �إرو�ء  قيمة،منها  حتقيقات  و 
و�سل�سلة �الأحاديث �ل�سحيحة، و�جه �ل�سيخ- عليه رحمة �هلل- متاعب 
و�سعوبات كثرة يف حياته من �لنا�ض وح�ساده، تويف عليه رحمة �هلل يف 
�لثاين و�لع�سرين من �سهر ربيع �لثاين من �لعام )1420ه�(، رحمه �هلل.  

ابن كثري

�إ�سماعيل بن  �أبو �لفد�ء  هو �حلافظ �الإمام �ملحدث عماد �لدين 
عمر بن كثر قر�سي وعربي، مف�سر وموؤرخ ولد عام )700( من �لهجرة، 
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كتب  �أهم  من  فهو  �لعظيم(  �لقر�آن  تف�سره)تف�سر  �آث��اره  �أعظم  من 
�لتف�سر و�أعظمها و��ستفاد �بن كثر من تاريخ �لطري فهو ي�سمى منقح 
عام )774ه�(،  كثر  �بن  تويف  و�لنهاية،  �لبد�ية  كتاب  و�أخرج  �لتاريخ 

-رحمه �هلل-.

الإمام الطربي

هو �أبو جعفر حممد بن جرير بن يزيد �لطري ولد عام )223(
من �لهجرة، طاف �لعامل �الإ�سالمي و�رحتل فيها يف �سبيل �لعلم و��ستقر 
يف بغد�د، كان نبيها جمع علوما كثرة فهو فقيه ولغوي وحمدث وعارف 
بالطب و�حل�ساب، كان متفرغ للعلم ومل يتزوج فكتابه �مل�سهور يف �لتف�سر 
هو )تاأويل �آي �لقر�آن �لكرمي( قد �ساأل طالبه قبل �أن يكتبوه �أت�ستطيعون 
�إىل  فاخت�سره  فيه،  �الأعمار  تفنى  قالو�:  ورق��ة؟  �ألف  مائة  يف  �لكتابة 
ع�سرة �آالف �سفحة وكتب �أي�سا يف �لفقه و�لتاريخ و��سم كتابه )تاريخ 
�الأمم و�مللوك( تويف �لطري يف بغد�د عام )310( من �لهجرة �لنبوية، 

عليه وعلى علماء �مل�سلمن رحمة �هلل.

الإدري�ضي

�أكر  �إدري�ض  بن  �هلل  عبد  بن  بن حممد  عبد �هلل حممد  �أبو  هو 
ق�سى  )493ه�����(،  ع��ام  �مل��غ��رب  يف  ول��د  �مل�سلمن،  �جلغر�فيا  علماء 
�الإدري�سي �لكثر من حياته يف ر�سم �أول خريطة �سليمة للعامل وجنح يف 
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ذلك فاأ�سبح �أول من و�سع خريطة للعامل، من �أهم كتبه كتاب )نزهة 
�أوربا  لعلماء  مرجعا  �لكتاب  هذ�  و�أ�سبح  �الآف��اق(  �خ��ر�ق  يف  �مل�ستاق 
لقرون عديدة، تويف �الإدري�سي عام )560( من �لهجرة - رحمه �هلل -.

اخلوارزمي

نبغ  �ملاأمون،  �خلليفة  عا�سر  �خل��و�رزم��ي،  مو�سى  بن  حممد  هو 
�خلو�رزمي يف علوم �حل�ساب و�لفلك و�جلغر�فيا وترك موؤلفات علمية 
�جلر  علم  �أ�سا�ض  و��سع  فهو  و�ملقابلة(  )�جل��ر  كتاب  منها  �سهرة 
تويف  �لعلوم،  ونه�سو� من خاللها يف  �أورب��ا  كتبه يف  وترجمت  �حلديث 

�خلو�رزمي عام )232ه�( من �لهجرة عليه - رحمة �هلل -.

عبد العزيز بن باز - رحمه اهلل -

�لعلمية و�الإفتاء و�لدعوة و�الإر�ساد  �لبحوث  �لعام الإد�رة  �لرئي�ض 
يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية. 

 ، �لعلم  بطلب  ��ستهرت  �أ�سرة  يف  )1912م(  عام  بالريا�ض  ولد 
وتعلم يف �لبد�ية يف جند. 

من  ع��دد  يد  على  وتتلمذ  �لبلوغ  �سن  قبل  �لكرمي  �ل��ق��ر�آن  حفظ 
�لذين  �ل�سعودية  �لعربية  �ململكة  علماء  �أحد  فاأ�سبح  و�لفقهاء  �لعلماء 

وهبو� حياتهم خلدمة �لدعوة �الإ�سالمية. 
فقد ب�سره وهو يف �لع�سرين من عمره وعا�ض بقية حياته كفيفًا. 
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وكان يقول ��ساأل �هلل �أن يعو�سني عنه بالب�سرة يف �لدنيا و�جلز�ء 
�حل�سن يف �الآخرة. 

�أربعة ع�سر عامًا ثم عمل بالتدري�ض يف �ملعهد  توىل �لق�ساء ملدة 
�لعلمي وكلية �ل�سريعة بالريا�ض ثم باجلامعة �الإ�سالمية باملدينة �ملنورة. 
عام  م��ن  �ل��ف��رة  يف  �الإ�سالمية  �جلامعة  لرئي�ض  نائبًا  �أ�سبح 
بن  �لو�قعة  �مل��دة  يف  لها  رئي�سا  ثم  )1970م(  عام  وحتى  )1961م( 
الإد�رة  �لعامة  �لرئا�سة  من�سب  توىل  ثم  و)1975م(  )1970م(  عامي 

�لبحوث �لعلمية و�الإفتاء. 
توىل وظائف �أخرى منها رئا�سة �ملجل�ض �لتاأ�سي�سي لر�بطة �لعامل 

�الإ�سالمي و�ملجل�ض �الأعلى للجامعة �الإ�سالمية.
يف  و�لتفقه  و�لوقار  و�ل�سكينة  �ل�سدر  ب�سعة  �لد�عية  هذ�  متيز 
�لدين، و�ل�سجاعة و�جلر�أة يف قول �حلق و�جلهر به و�لزهد و�لتو��سع. 

"نقد �لقومية �لعربية" و"ر�سالة يف  له �لعديد من �ملوؤلفات منها 
�لترج و�حلجاب" و"�جلهاد يف �سبيل �هلل". 

لعام  �الإ���س��الم  خلدمة  �لعاملية  في�سل  �مللك  ج��ائ��زة  على  ح��از 
)1983م(. 

)1999م(  عام  مايو   )13( �ملو�فق  �خلمي�ض  يوم  باز  �بن  تويف 
وخارجها  �ل�سعودية  �لعربية  �ململكة  د�خ��ل  وكبر  متميز  عطاء  بعد 
و�سيعه جمهور غفر من �مل�سلمن من د�خل �ململكة وخارجها يتقدمهم 
خادم �حلرمن �ل�سريفن �مللك فهد بن عبد �لعزيز و�الأمر�ء و�لعلماء 
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�لكبر  �لعامل  بوفاة  �ل�سعودية  �لعربية  �ململكة  على  �لتعازي  و�نهالت   ،
�لر�حل. 

على  عمل  �لذي  �ملعا�سرين  �لعلماء  �أحد  �مل�سلمون  خ�سر  بوفاته 
ن�سرة �ل�سنة و�لدفاع عنها. 

علي الطنطاوي

�أحد �لعلماء و�ملفكرين �لبارزين يف �لقرن �لع�سرين. 
الأ�سرة  )1909م(  ع��ام  دم�سق  مدينة  يف  �لطنطاوي  علي  ول��د 

��ستهرت بكانتها بن �لعلماء. 
ن�ساأ علي �لطنطاوي على حب �لوطن وكر�هية �أعد�ء �الأمة، ففي 
�حلادية ع�سرة من عمره رف�ض �مل�ساركة يف م�سرة ��ستقبال للمفو�ض 
ديننا  �أعد�ء  �لفرن�سين  »�إن  �مل�سهورة  كلمته  وقال  �سورية  يف  �لفرن�سي 

ووطننا وال يجوز �أن نخرج ال�ستقبال زعيمهم«.
يف عام )1928م( رحل �إىل م�سر للدر��سة بكلية د�ر �لعلوم ولكنه 
مل ي�ستمر يف �لدر��سة بل ��ستغل بال�سحافة و�لدفاع عن م�سالح �الأمة. 
عاد �إىل دم�سق و�لتحق بكلية �حلقوق وتخرج منها عام )1933م(. 
مدر�سًا يف  فعمل  وبوظائف خمتلفة  عربية  بلد�ن  عدة  ��ستغل يف 

�لعر�ق وقا�سيا يف �سورية. 
يف عام )1963م( �سافر �إىل �ل�سعودية فعمل مدر�سًا يف كلية �للغة 

�لعربية يف �لريا�ض ثم عمل بالتدري�ض يف كلية �ل�سريعة بكة �ملكرمة. 
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�لدينية  �لر�مج  �الإعالم فقدم  للعمل يف جمال  �لنهاية  تفرغ يف 
بن  جتمع  بر�جمه  فكانت  �ل�سعودية  �لعربية  �ململكة  وتلفزيون  الإذ�ع��ة 

�لعلم و�الأدب و�لدين. 
كتب �ملقاالت يف �ل�سحف و�ملجالت و�ألف �لعديد من �لكتب. 

عرف �ل�سيخ �لطنطاوي ب�سجاعته و�حر�مه ملبادئه وعدم �ملهادنة 
فيها كما ��ستهر بتدينه وتو��سعه وكرمه. 

تويف رحمه �هلل عام )1999م(. 

حممد الأمني ال�ضنقيطي

علوم  يف  برع  �ل��ذي  �مل�سهورين  )�سنقيط(  موريتانيا  علماء  من 
�لدين وعلوم �للغة. 

ولد هذ� �لعامل عام )1325ه�( يف موريتانيا ون�ساأ يتيمًا جانبًا من 
حياته. 

�سعة  �ساعدته  وهو �سغر حيث  �لقر�آن  �لكتاتيب وحفظ  تعلم يف 
حفظه على ذلك. 

�أخذ يرحل يف طلب �لعلم حتى نال منه ق�سطًا كبرً� �أهله للقيام 
بهمات �لق�ساء و�الإفتاء و�لتدري�ض. 

�حلج  فري�سة  الأد�ء  �ملكرمة  مكة  �إىل  �سافر  )1367ه���(  عام  يف 
ب�سغف  عليها  �أقبلو�  �لتي  و�أحاديثه  بعلمه  �لنا�ض  ملعرفة  فر�سة  فكانت 

و�هتمام. 
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يف عام )1370ه�( �أقام باملدينة �ملنورة وعمل بالتدري�ض فيها ثم 
رحل �إىل �لريا�ض حيث ��ستقر بها ع�سر �سنو�ت عمل خاللها بالتدري�ض 

بكلية �ل�سريعة. 
�ل�سيخ  در�ض  �ملنورة  �ملدينة  يف  �الإ�سالمية  �جلامعة  �فتتاح  عند 

�ل�سنقيطي بها وقام بتف�سر �لقر�آن �لكرمي. 
ورعه  جانب  �إىل  ووعظه،  وخطبه  باأحاديثه  �ل�سنقيطي  ��ستهر 

وتقو�ه وزهده.
من موؤلفاته"�ملجاز يف �لقر�آن و�للغة"و"دفع �إيهام �ال�سطر�ب يف 

�آيات �لكتاب ". 
كانت وفاته يف مكة �ملكرمة عام )1393ه�( بعد �أن قارب �ل�سبعن 
و�لتدري�ض  �لق�ساء  جماالت  يف  جليلة  خدمات  �أدى  �أن  وبعد  عمره  من 

و�الإفتاء. 

حجة الإ�ضالم - حممد الغزايل-

��سمه حممد بن حممد �لطو�سي �لغز�يل �ملولود عام )1059م( يف 
طو�ض باإير�ن �حلالية، فهو �لطو�سي ن�سبة �إىل مولده طو�ض، ويقال �إنه 
�سمي حجة �الإ�سالم الأنه �سخر ما منحه �هلل له من ذكاء خارق وعقلية 
عظيمة وعلم نافع للدفاع عن �الإ�سالم و�لعقيدة �حلقة وملا قام به من 
�لنبيل  بخلقه  ��ستهر  و�أتباعهم.  �لفال�سفة  و�أوه��ام  �ف��ر�ء�ت  دح�ض 
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وزهده وتق�سفه و�سماحته و�سعة �سدره فاأقبل �لنا�ض على علمه. 
فز�ر  �لعلم  طلب  يف  تنقل  ثم  طو�ض  يف  �لعلمية  م�سرته  ب��د�أت 
�لكرمي  �لقر�آن  فحفظ  وني�سابور،  جرجان  مثل  �أخ��رى  علمية  حو��سر 

ودر�ض علوم �ملنطق و�لفل�سفة. 
�ملدر�سة  يف  مدر�سًا  عن  )1091م(  عام  ففي  بالتدري�ض  ��ستغل 
�لنظامية يف بغد�د فنال �الحر�م و�لتقدير حل�سن خلقه وغز�رة علمه 
وف�ساحة ل�سانه وقوة بيانه، و�أقبل �لنا�ض على حلقات در�سه وذ�ع �سيته 
مناظرة  يف  و�أخ��ذ  �مل�سهورين  �لفتوى  �أ�سحاب  من  ف�سار  �لنا�ض  بن 

�لفال�سفة و�ملعتزلة و�لر�ف�سة و�لباطنية. 
�إىل  و�لقد�ض و�خلليل وم�سر ثم رجع  �لغز�يل فز�ر دم�سق  رحل 
�لنا�ض  ويعظ  ين�سح   ، �الإ�سالم  عن  ويد�فع  �لنا�ض  يعلم  وطو�ض  بغد�د 
و�لرحمة  و�الإن�ساف  بالعدل  فيها  ينا�سدهم  للحكام  �لر�سائل  ويبعث 

بالرعية ويحذرهم من مغبة �لظلم و�جلور و�لع�سف على رعاياهم.
كانت وفاة �لغز�يل عام )1113م( بعد عمر د�م خم�سا وخم�سن 
�سنة مليئة بالعلم و�لعمل و�لدعوة �إىل �هلل تعاىل و�إ�سقاط ودح�ض دعاوى 

وحجج �مللحدين و�أ�سياعهم. 
من موؤلفاته �مل�سهورة "�إحياء علوم �لدين " و" تهافت �لفال�سفة " 

و" �ملنقذ من �ل�سالل ". 
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 حممد بن عبد الوهاب
» جمدد الدعوة ال�ضلفية يف جزيرة العرب «

هو حممد بن عبد �لوهاب بن �سليمان �لتميمي �لنجدي �ملولود يف 
بلدة �لعيينة قرب �لريا�ض عام )1703م(. 

تربى حممد بن عبد �لوهاب يف �لبد�ية على يد و�لده حيث در�ض 
�لعلوم �لدينية و�لعربية. 

�لنجابة  ع��الم��ات  �ل��وه��اب  عبد  ب��ن  حممد  �ل�سيخ  على  ظهرت 
يف  وهو  �لكرمي  �لقر�آن  فحفظ  و�لفهم  �حلفظ  ب�سرعة  ومتيز  و�لذكاء 

�لعا�سرة من عمره ثم �أخذ يف قر�ءة كتب �لفقه و�حلديث و�لتف�سر. 
يف  ينتقل  �أخذ  �لوهاب  عبد  بن  حممد  �ل�سيخ  عود  ��ستد  �أن  بعد 
و�لب�سرة،  �ملنورة  و�ملدينة  �ملكرمة  مكة  فز�ر  �الإ�سالمي  �لعامل  بلد�ن 
�مل�سلمن  �أو�ساع  معهم  تد�ر�ض  حيث  �لبلد�ن  تلك  يف  بالعلماء  و�ت�سل 
وناق�سهم يف �لعاد�ت �الجتماعية و�ملعتقد�ت �لفا�سدة �لتي �نت�سرت يف 

كثر من بلد�ن �مل�سلمن. 
�أخذ �ل�سيخ على نف�سه �سرورة مقاومة تلك �ملفا�سد و�لعمل على 
ملحاربة  ويدعوهم  �لعلماء  يناق�ض  فاأخذ  �ملغلوطة  �الأو���س��اع  ت�سحيح 
يقول  فكان  �ملناطق  بع�ض  يف  �ملنت�سر  و�ل�سرك  �ل�سيئة  و�لبدع  �ملفا�سد 

�حلق وال يخ�سى فيه لومة الئم. 
�ساند دعوة �ل�سيخ و�أيدها عدد من �لنا�ض بينما عار�سها �آخرون 
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و�سل بهم �حلقد �أن تاأمرو� على �ل�سيخ ودبرو� موؤ�مرة لقتله. 
�أمر �لدرعية باأخبار �لدعوة �ل�سلفية �لتي  علم حممد بن �سعود 
يقودها �ل�سيخ حممد بن عبد �لوهاب، فاجتمع به وعاهده على حمايته 
�سبة  �أرج���اء  كل  يف  بعد  فيما  و�نت�سرت  �ل��دع��وة  �أت��ب��اع  فكر  وتاأييده، 
�جلزيرة �لعربية بل وخارجها كجنوب �لعر�ق و�ل�سام مما �أحدث يقظة 
فكرية �إ�سالمية، فكان لها �سد�ها يف بقية �أقطار �لعامل �الإ�سالمي مما 
�إ�سالمية كدعوة �الأفغاين وحممد  �إ�سالحية  �ساعد على ظهور حركات 

عبده و�حلركة �ل�سنو�سية وغرها. 
تويف �ل�سيخ- رحمه �هلل- يف �لدرعية عام )1791م( بعد �أن ق�سى 

عمره جماهدً� يف �سبيل �هلل. �ألف خاللها �لعديد من �لكتب �لدينية. 

حممد ر�ضيد ر�ضا

ولد حممد ر�سيد ر�سا يف قرية �لقلمون من �أعمال طر�بل�ض �ل�سام 
عام 1865م وفيها تعلم علومه �الأوىل من قر�ءة �لقر�آن �لكرمي و�لقر�ءة 
�لتحق بدر�سة حكومية يف مدينة طر�بل�ض مل  ثم  و�لكتابة و�حل�ساب، 

يلبث �أن تركها حيث �إن لغة �لتدري�ض بها هي �للغة �لركية. 
�لتحق بعد ذلك باملدر�سة �لوطنية �الإ�سالمية يف طر�بل�ض وكانت 

مدر�سة لها �سمعتها و�سهرتها �لتعليمية. 
�إىل جانب ذلك تعلم �لفرن�سية و�لركية وعكف على مطالعة كتب 
له  كان  �لذي  �لغز�يل  لالإمام  �لدين  علوم  �إحياء  كتاب  وخا�سة  �الأدب 
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تاأثره عليه، كما نظم �ل�سعر وكتب يف بع�ض �ل�سحف. 
م�سر  �إىل  ورحل  عبده  حممد  باالإمام  ر�سا  ر�سيد  حممد  تعرف 
وهناك �أ�سدر جريدة �ملنار وذلك لتوجيه �مل�سلمن �إىل �لنظر يف �سوء 

�أحو�لهم وكيفية �إ�سالحها. و�أن�ساأ مدر�سة �لدعوة و�الإر�ساد يف م�سر. 
م�سرقها  �لعربية  �الأق��ط��ار  خمتلف  يف  �سد�ها  ملجهود�ته  وك��ان 

ومغربها. 
ز�ر م�سقط ر�أ�سه بالد �ل�سام وخطب يف جو�مع طر�بل�ض وبروت 

ودم�سق وحم�ض د�عيا �إىل �الإ�سالح وحت�سن �أحو�ل �مل�سلمن. 
كان ر�سيد ر�سا يوؤمن بدور �لعرب �لريادي يف حمل لو�ء �ليقظة 
�لعربية  و�للغة  �الإ�سالم  �الإ�سالمي، ومن هنا كان دفاعه عن  �لعامل  يف 
ومهاجمته ملحاولة �الأتر�ك �إ�سعاف �للغة �لعربية و�إحالل �لركية بداًل 
منها. ولكنه حذر �لعرب من مغبة �لتعاون مع �الإجنليز يف �حلرب �لعاملية 

�الأوىل. 
�نتخب رئي�سا للموؤمتر �ل�سوري يف دم�سق يف �أعقاب �حلرب �لعاملية 

�الأوىل ثم غادر دم�سق بعد دخول �لفرن�سين لها عام )1920م(. 
ز�ر عددً� من �لدول مثل �لهند و�حلجاز وبع�ض �لبلد�ن �الأوروبية 

حتى كانت وفاته عام )1935م( - رحمه �هلل -.

م�ضطفى �ضادق الرافعي

م�سطفى  و�أدبًيا،  تاريخًيا  �ملظلوم  �لكبر،  �لعربي  �الأدي��ب  وهو 
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وجل  عز   - �هلل  كتاب  و�ملنافحة عن  �لرد  توىل  �لذي  �لر�فعي،  �سادق 
�لعلمانية  للتيار�ت  و�ملت�سدي  �لقر�آن«  ر�ية  »حتت  �ل�سهر  كتابه  يف   -
ا م�سر ب�سر��سة يف �أو�ئل  و�لتغريبية �لتي هاجمت ديار �مل�سلمن خ�سو�سً
�لقرن �ملا�سي، ولد �لر�فعي �سنة )1297ه�( الأ�سرة �سورية �الأ�سل؛ حيث 
�إن م�سقط ر�أ�ض هذه �الأ�سرة مدينة طر�بل�ض، وقد ولد �لر�فعي يف بيت 
علم وفقه؛ �إذ �إن �أباه وجده و�أعمامه و�إخو�نه كلهم يعملون يف �لق�ساء 
�ل�سرعي و�لفتيا، وقد �نتقلت هذه �الأ�سرة �إىل م�سر قبل مولد �لر�فعي 
ب�ستن �سنة، و�حتكر �أبناء هذه �الأ�سرة �لعمل يف �لق�ساء و�لفتيا، حتى �أن 
�للورد كرومر قد الحظ ذلك و�سجله يف تقاريره عن ن�ساط هذه �الأ�سرة 

�لديني و�ل�سرعي.
�أ�سيب �لر�فعي بالتيفود يف �سغره ف�سعف �سمعه حتى فقده بالكلية 
وهو يف �لثالثن، ومل يح�سل على �سهادة تعليمية �سوى �البتد�ئية ولكنه 
وعلم  و�الجتهاد،  باجلد  نف�سه  �أخذ  قوية،  وعزمية  �إر�دة  �ساحب  كان 
�ل�سف  يف  و�سعته  رفيعة  ثقافة  يك�سب  �أن  ��ستطاع  حتى  بنف�سه  نف�سه 
كل  �لطو�ل  �ل�ساعات  ميكث  وك��ان  ومفكريه،  ع�سره  �أدب��اء  من  �الأول 
يوم يف �لقر�ءة و�لتح�سيل على ما به من علة، بد�أ حياته �الأدبية وهو 
�ل�سيخ حممد  �إعجاب  وحاز  �سعرية  دو�وين  و�أ�سدر عدة  �لع�سرين،  يف 
عبده و�أحمد �سوقي و�لزعيم م�سطفى كامل، ثم تفرغ بعدها للدر��سات 
�الأدبية، فاأخرج كتاب »تاريخ �آد�ب �للغة �لعربية« وكان فريًد� من نوعه، 
�إعجاز  عن  فيه  يتحدث  �لقر�آن«  ر�ي��ة  »حتت  �الأ�سهر  كتابه  �أ�سدر  ثم 
�لقر�آن ويرد على طه ح�سن يف كتابه »�ل�سعر �جلاهلي«، ثم �أ�سدر كتابه 
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يف  وعظيًما  موهوًبا  فار�ًسا  �لر�فعي  كان  لقد  �لقلم«،  »وحي  �خلال�سة 
و�الإهمال  للظلم  تعر�ض  هذ�  �أجل  ومن  و�لعروبة،  �الإ�سالم  عن  �لدفاع 

ودفنو� تر�ثه و�أعماله �لعظيمة.

املجريطي

)م��دري��د(  جمريط  بدينة  �أح��م��د  ب��ن  �سلمة  �لقا�سم  �أب��و  ول��د 
�سبعة  �سنة )397ه���( عن  وت��ويف يف  ه���(،  �سنة )340  �الأندل�ض، يف  يف 
بها حتى �سار  فتعمق  �لريا�سية،  �لعلوم  بدر��سة  �هتم  وخم�سن عامًا. 
�إمام �لريا�سين يف �الأندل�ض. كما �أنه ��ستغل بالعلوم �لفلكية وكانت له 

فيها مو�قف و�آر�ء، ف�ساًل عن �لكيمياء و�سائر �لعلوم �ملعروفة
)يف  �حلكم  رتبة  �أهمها:  متنوعة  علمية  موؤلفات  �ملجريطي  ترك 

�لكيمياء(، غاية �حلكيم )يف �لكيمياء( وقد ُنقل �إىل �لالتينية
�آلة  يف  ر�سالة  وله  عليه،  وز�د  �خلو�رزمي  بزيج  �ملجريطي  عني 
�لر�سد، و�الإ�سطرالب. وقد ترك �أبحاثًا قيمة يف خمتلف فروع �لريا�سيات 
كاحل�ساب و�لهند�سة، ف�ساًل عن موؤلفاته يف �لكيمياء. و�هتم �ملجريطي 
كذلك بتتبع تاريخ �حل�سار�ت �لقدمية. ومن �لدر��سات �ملهمة �لتي ركز 

عليها �ملجريطي علم �لبيئة
يف  مهمة  مدر�سة  �ساحب  يعد  �ملجريطي  �أن  نقول  �خلامتة  ويف 
حقل �لعلوم، تاأثر باآر�ئها �لعديد من �لعلماء �لالحقن، �أمثال �لزهر�وي 
�لطبيب �الأندل�سي �مل�سهور، و�لغرناطي، و�لكرماين، و�بن خلدون �لذي 

نقل عن �ملجريطي بع�ض �الآر�ء �لتي �أدرجها يف مقدمته.
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ابن البيطار

�سياء �لدين �أبو حممد عبد �هلل بن �أحمد �ملالقي. لقب باملالقي الأنه 
ولد يف قرية "بيناملدينا" �لتي تقع يف مدينة مالقة يف �الأندل�ض. ��ستهر 
و�لده كان طبيبًا بيطريًا  �لبيطري" الأن  "�بن  �لبيطار م�ستق من  بابن 

ماهرً�. ولد حو�يل �سنة )1197م( وتويف يف دم�سق �سنة )1248م(.
يعد �بن �لبيطار خبر� يف علم �لنباتات و�ل�سيدلة، و�أعظم عامل 
نباتي ظهر يف �لقرون �لو�سطى، و�ساهم �إ�سهامات عظيمة يف جماالت 
و�ل�سيدلة،  �لنباتات  علم  يف  خبر  �لبيطار"  �لطب.."�بن  �ل�سيدلة 
وكتب مو�سوعة عن �إعد�د وتركيب �لدو�ء و�لغذ�ء، ذكر "�بن �لبيطار" 
ميكن  و�سوريا،  �إفريقيا  و�سمال  �أ�سبانيا  يف  �لنباتات  من  نوع   )1400(
�أي�سا ��سم )300( نوع من �لنباتات  ��ستخد�مها الأهد�ف طبية، وذكر 
تركيب  �لعامل طريقة  كما ذكر هذ�  قبله،  �إليها طبيب  يتعرف  �لتي مل 

�لدو�ء لبع�ض �الأمر��ض، و�جلرعة �ملطلوب تناولها للعالج.

اأبو �ضهل الكوهي

��ستغلو�  �لذين  �لعلماء  �لكوهي، من  َوْيَجن بن و�سم  �أبو �سهل  هو 
يف �لريا�سيات و�لفلك ومر�كز �الأثقال، يف عهد �لدولة �لبويهية. �أ�سله 
�لر�بع  �لقرن  من  �لثاين  �لن�سف  يف  وبرز  بغد�د  قدم  طر�ستان،  من 

�لهجري.
متقدمًا   ، بالهند�سة  �ملعرفة  ح�سن  )وك��ان  عنه  �لعري  �بن  قال 
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فيها �إىل �لغاية �ملتناهية (. 
وقد  �لدقيقة.  �الأر�ساد  و�إجر�ء  �لر�سدية،  �الآالت  ب�سنع  و��ستهر 
د�ره  ب�ستان  يف  بناه  �لذي  �ملر�سد  يف  �لر�سد  �لدولة  �سرف  �إليه  عهد 

ببغد�د. فر�سد فيه �لكوهي �لكو�كب �ل�سبعة تنقلها و�أبر�جها. 
�لر�هن  و��ستعمل  فيها  فتو�سع  �الأث��ق��ال،  مر�كز  يف  بحث  كما 
�لهند�سية حلل بع�ض م�سائلها. وللكوهي ر�سائل وموؤلفات يف �لريا�سيات 
و�لفلك نذكر بع�سها: )كتاب مر�كز �الأكر(، )كتاب �سفة �الإ�سطرالب(، 
و�لعمل  �لتام  )�لركار  �إقليد�ض(،  كتاب  حتريكات  يف  �الأ�سول  )كتاب 

به(. 
وكانت وفاة �لكوهي حو�يل �ل�سنة )390ه�(.

ابن عبدو�س .. اأول معالج لل�ضكري

�بن  ول��د  �لطبيب  �ملن�سور  �أب��و  عبدو�ض  بن  ب�سر  بن  �ساعد  هو 
�مليالدي،  �لعا�سر   - �لهجري  �لر�بع  �لقرن  يف  ببغد�د،  ون�ساأ  عبدو�ض 

و��ستغل بف�سد �لدم للمر�سى بالبيمار�ستان �لع�سدي.
خالف �بن عبدو�ض �الأطباء ونقل �لعالج �إىل �الأدوية �ملردة، فكان 
�أول َمن فطن �إىل تدبر �لعالج بالتريد، و�سار يعالج مر�ساه بالف�سد 
وبالتريد و�لرطيب ومنع �ملري�ض من تناول �لطعام، وجنح �بن عبدو�ض 
للبيمار�ستان  رئي�سا  و�سار  �سهرته،  وذ�ع��ت  ملر�ساه  �جلديد  بعالجه 
�أمر��سهم،  من  عالجهم  يف  و�الأم��ر�ء  �مللوك  عليه  و�عتمد  �لع�سدي، 
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وعندئذ منع �لعالج يف �لبيمار�ستان �لع�سدي باملعاجن �حلارة، و�عتمد 
�الأمر�ء  وكان  �ل�سعر  �أهمها  ومن  �لنباتية  �لبذور  مياه  على  �لعالج  يف 
و�لوزر�ء يدعونه من كافة �لبلد�ن لعالجهم فيما يف�سل فيه �الأطباء ومن 

�أهم �الأماكن �لتي �سافر �إليها �الأنبار يف �لعر�ق. 
بن  وم��ن  وتركيبه  بالرياق  خا�سا  �هتماما  عبدو�ض  �ب��ن  �هتم 
مركباته �لتي �هتم بها �لكافور، وقد عالج �بن عبدو�ض كذلك �خلليفة 
�ملرت�سي باهلل من لدغة عقرب، وكان يوؤمن باأثر �الأع�ساب �لطبية ويلجاأ 
�إليها يف عالج �الأمر��ض �ل�سديدة مثل �ل�سكتة �لدموية. و�بن عبدو�ض هو 

�أول طبيب عربي يكتب عن عالج مر�ض �ل�سكري.
هما:  �لعملية  جتربته  خال�سة  فيهما  و�سع  كتابان  �لطب  يف  له 

مر�ض �ملر�قية ومد�و�ته، ومر�ض �لديابيط�ض ومد�و�ته.

قوانني امليكانيكا... للعرب ل لنيوتن

نيوتن"  "�إ�سحاق  �لريطاين  �لعامل  �إىل  �مليكانيكا  قو�نن  تن�سب 
�لذي عا�ض خالل �لفرة )1642- 1727م(، على �لرغم �أن عدد� من 

علماء �لعرب قد �كت�سفوها من قبل نيوتن بئات �ل�سنن. 
قانون  �مل�سمى  �لذ�تي  �لق�سور  قانون  �لقو�نن  هذه  �سمن  ومن 
يف  �ل�سفا  �أخ��و�ن  �إليه  تو�سل  �ل��ذي  �لقانون  نف�ض  وه��و  �الأول،  نيوتن 
�لعا�سر  �لقرن  من  وفال�سفة  علماء  )وهم  و�لع�سرين  �لر�بعة  ر�سالتهم 
مو�سع  له  و�ح��د  كل  �الأج�سام  "�إن  �ل�سفا:  �إخ��و�ن  فيقول  �مل��ي��الدي( 
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�أن  �إال بق�سر قا�سر"، وهذ� يعني  خم�سو�ض ويكون و�قفا فيه ال يخرج 
�جل�سم �ل�ساكن يبقى مكانه حتى جتره قوة على تغير مكانه. 

من  �لفرة  خ��الل  عا�ض  �ل��ذي  �سينا  �ب��ن  �لرئي�ض  �ل�سيخ  ويقول 
ومل  وطباعه  خلى  �إذ�  �جل�سم  �أن  لتعلم  "�إنك   : 1037م(  �إىل  )980م 
يعر�ض له من �خلارج تاأثر غريب، مل يكن له بد من مو�سع معن و�سكل 
معن" كما يقول : "ولي�ست �ملعاوقة للج�سم با هو ج�سم بل بعنى فيه 

يطلب �لبقاء على حاله"، وهذ� ي�سر لنف�ض �ملعنى. 
لوال  �أنه  �لعرب  �لعلماء  �إليها  تو�سل  �لتي  �لنظريات  هذه  وت�سر 
تغر  �أن  �إذ  ثابتة  ب�سرعة  �جل�سم  الحتفظ  �الحتكاك  مثل  �ملعوقات 
�ل�سرعة مرتبط بتغر هذه �ملعوقات علما �أن �بن �سينا هو �أو من و�سع 
بدل  �سينا  �بن  قانون  �لقانون  هذ�  ي�سمى  �أن  يجب  ولهذ�  �لقانون  هذ� 

قانون نيوتن �الأول. 
�لثاين"  نيوتن  "قانون  ب�  �ملعروف  �حلركة  قانون  بخ�سو�ض  �أما 
فيقول هبة �هلل بن ملكا �لبغد�دي يف كتابه �ملعتر يف �حلكمة عا�ض يف 
�لفرة )1087 �إىل 1165م(: "لو حتركت �الأج�سام يف �خلالء لت�ساوت 
على  �ملتحرك  و�ملخروط  و�ل�سغر،  و�لكبر  و�خلفيف،  �لثقيل  حركة 
�ل�سرعة  يف  �لو��سعة،  قاعدته  على  �ملتحرك  و�ملخروط  �حل��اد،  ر�أ�سه 
و�لبطء" ويقول �أي�سا : "وي�ستدل على ذلك �حلجر �ملرمي من عال من 
غر �أن يكون عائد� عن �سعود بحركة ق�سرية، وال فيه ميل ق�سر، فاإنك 
"الأن  �أ�سرع" ويقول:  �آخر حركته  كان  �أبعد  كان  كلما  �لغاية  مبد�أ  ترى 
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�حلركة �لطبيعية تزد�د �سرعة كلما �أمعنت". 
�لثاين  �لقانون  لفهم  تو�سلو�  �لعرب  �أن  توؤكد  �لن�سو�ض  وه��ذه 
للحركة �مل�سمى قانون نيوتن �لثاين قبل نيوتن بئات �ل�سنن وعرفو� �أن 
�الأج�سام تت�سارع عندما ت�سقط �سقوطا حرً�، و�أن جميع �الأج�سام ت�سقط 

بت�سارع و�حد ولكن مقاومة �لهو�ء هي �لتي تعيق �الأج�سام �خلفيفة. 
�أبو �لركات  وكذلك �حلال بالن�سبة لقانون نيوتن �لثالث، فيقول 
هبة �هلل بن ملكا �لبغد�دي: "�إن �حللقة �ملتجاذبة بن �مل�سارعن لكل 
و�حد من �ملتجاذبن يف جذبها قوة مقاومة لقوة �الآخر، ولي�ض �إذ� غلب 
�أحدهما فجذبها نحوه تكون قد خلت من قوة جذب �الآخر، بل تلك �لقوة 
موجودة مقهورة، ولوالها ملا �حتاج �الآخر �إىل كل ذلك �جلذب" ويقول 
�لفخر �لر�زي: "فاحلبل �لذي يجذبه جاذبان مت�ساويا �لقوة �إىل جهتن 

خمتلفتن". 
ولهذ�  �لعلم  �أول من كتب يف هذ�  �لبغد�دي هو  و�لعامل هبة �هلل 

يجب �أن ي�سمى هذ� �لقانون قانون )هبة �هلل �لبغد�دي(.
قانون �جلذب �لعام ين�سب لنيوتن وين�ض على �أن �أي كتلتن يوجد 
�مل�سافة،  مربع  مع  وعك�سيا  كتلتهما  مع  طرد�  يتنا�سب  جتاذب  بينهما 
و�ألهمت عبقرية نيوتن هذ�  �لتفاحة �لتي �سقطت  وقد قر�أنا عن ق�سة 
�لقانون، و�حلقيقة �أن �لعرب عرفو� �أن بن �الأج�سام قوة جتاذب وذلك 
�ل��ر�زي يف  �لدين  �الإم��ام فخر  �ل�سنن ويقول  نيوتن بئات  ��سحق  قبل 
"�جنذ�ب  و�لطبيعيات(:  �الإلهيات  علم  يف  �مل�سرقية  )�ملباحث  كتابه 
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�جل�سم �إىل جماوره �الأقرب �أوىل من �جنذ�به �إىل جماوره �الأبعد" 
يقول ثابت بن قرة �حلر�ين �ملدرة �إنا تعود �إىل �الأ�سفل الأن بينها 
و�ليبو�سة  �ل��رودة  �أعني  �الأع��ر����ض  كل  يف  م�سابهة  �الأر���ض  كلية  وبن 

و�لكثافة و�ل�سيء ينجذب �إىل �أمثله و�الأ�سغر ينجذب �إىل �أعظم. 
�أن  �لعرب متاما  فهم  فقد  �لتثاقل(  )قوة  �أو  �لطبيعية  �لقوة  �أما 
لكل ج�سم قوة )طبيعية( فيه هي �لقوة �لتي ن�سميها �ليوم قوة �لتثاقل 
وهي �لقوة �لنا�سئة عن جاذبية �الأر�ض، ويقول �ل�سيخ �لرئي�ض �بن �سينا 
كالثقيلة و�خلفيفة  �مليل  �ملوجودة ذو�ت  �الأج�سام  �إن  �ل�سفاء:  كتابه  يف 
�أما �لثقيلة فمما مييل �إىل �أ�سفل و�أما �خلفيفة فمما مييل �إىل فوق فاأنها 
كلما �زد�دت ميال كان قبولها للتحريك �لق�سري �أبطاأ فاإن نقل �حلجر 
�لعظيم �ل�سديد �لثقل �أو جره لي�ض كنقل �حلجر �ل�سغر �لقليل �لثقل 
كلما  �جل�سم  �أن  نعلم  ونحن  �جلاذبية  قوة  بعنى  هنا  فامليل  جره،  �أو 
ز�د وزنه كلما ز�دت قوة �حتكاكه بال�سطح �لذي عليه يرتكز �إذ �أن قوة 
�الحتكاك تتنا�سب تنا�سبا طرديًا مبا�سر� مع وزن �جل�سم وبالتايل فكلما 
ز�د وزن �جل�سم كلما �زد�دت مقاومته للتحريك بعنى �أن �لقوة �لالزمة 
للتغلب على قوة �الحتكاك تزيد بزيادة وزن �جل�سم هذ� هو �ملعنى �لذي 
ورد يف كالم �بن �سينا وقد �سرب له مثال حتريك �حلجر �سديد �لثقل.
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املاوردي: �ضاحب احلاوي الكبري

هو �أبو �حل�سن علي بن حممد بن حبيب �لب�سري �ملاوردي �أكر 
 ، �لنافعة  �لكثرة  �لت�سانيف  �ساحب  �لعبا�سية،  �لدولة  �آخ��ر  ق�ساة 
�لفقيه �حلافظ ، من �أكر فقهاء �ل�سافعية و �لذي �أّلف يف فقه �ل�سافعية 
مو�سوعته �ل�سخمة يف �أكر من ع�سرين جزًء�. ولد �ملاوردي يف �لب�سرة 
فقيل  �إل��ي��ه  فن�سب  �ل���ورد  م��اء  ببيع  يعمل  الأب  هجرية،   )364( ع��ام 

"�ملاوردي". 
�رحتل به �أبوه �إىل بغد�د، وبها �سمع �حلديث، ثم الزم و��ستمع �إىل 
بالب�سرة وعاد  بالتدري�ض يف بغد�د ثم  �الإ�سفر�ييني، وعمل  �أبي حامد 

�إىل بغد�د مرة �أخرى، وكان يعلم �حلديث وتف�سر �لقر�آن.
ن�ساأ �ملاوردي، معا�سر� خليفتن من �أطول �خللفاء بقاء يف �حلكم: 
�لذي  �هلل  باأمر  �لقائم  �بنه  بعده  ومن  باهلل،  �لقادر  �لعبا�سي  �خلليفة 
�لفاطمي  �إنه قد خطب يف عهده للخليفة  و�سل �ل�سعف به مبلغه حتى 

على منابر بغد�د. 
كان �ملاوردي ذ� عالقات مع رجال �لدولة �لعبا�سية كما كان �سفر 
هذه  عالقاته  ب�سبب  و�ل�سالجقة،  بويه  بني  لدى  وو�سيطهم  �لعبا�سين 

يرجح �لبع�ض كرة كتابته عما ي�سمى بالفقه �ل�سيا�سي. 
�تهم �ملاوردي باالعتز�ل ولكن �نت�سر له تلميذه �خلطيب �لبغد�دي 
فد�فع عنه ودفع عنه �الدعاء، وتويف يف يوم �لثالثاء �سهر ربيع �الأول من 
�سنة )450ه�(، ودفن يف مقرة باب حرب، و كان قد بلغ )86( �سنة، و 
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�سلى عليه �الإمام �خلطيب �لبغد�دي.
�لتي  �لتفا�سر  �أوجز  و�لعيون" من  "�لنكت  �مل��اوردي  تف�سر  يعد 
عنيت باللغة و�الأدب، ونقل فيه �الآر�ء �لتف�سرية �ل�سابقة له، ومل يقت�سر 
على نقلها بل نقدها؛ حيث �أعمل �ملاوردي جهده ور�أيه يف �سرح وتف�سر 
�الآيات، نافيا �أن يكون فعله مما يعّد تف�سر� بالهوى و�لر�أي �ملنهي عنه. 
من �أهم كتب �ملاوردي كتاب "�أدب �لدنيا و�لدين" �لذي تناول فيه 
ال  عمليا  تناوال  دينية  وف�سائل  و�إر�سادية  ووعظية  �أخالقية  مو�سوعات 
نظريا، و�سمل �لكتاب مالحظات قيمة و�أفكار وخطط وبر�مج �إ�سالحية 
عقليا  تناوال  �ملو�سوعات  وتناول  وتعليميا،  و�سيا�سيا  و�جتماعيا  خلقيا 

مازجا بن �لنقل و�لعقل. 
من  �سبقه  ما  �مل���اوردي  جمع  �ل�سلطانية"  "�الأحكام  كتابه  ويف 
و�أ�س�ض  �لكتاب،  �ل�سيا�سي يف هذ�  �لفقه  م�سائل  وتلميحات يف  �إ�سار�ت 
بن حجج  �ملقارنة  �إىل  ذلك  م�ستند� يف  �سيا�سيا،  فكريا  �إط��ار�  لنف�سه 
�ل�سلطة  عليه  لت�سر  كتابه  يف  عمليا  يكون  �أن  حم��اوال  �سابقيه،  و�أدل��ة 

�لتنفيذية. 
ومن كتب �ملاوردي �ل�سيا�سية �أي�سا كتاب "قو�نن �لوز�رة"، وفيه 
تناول كل ما يخ�ض �لوز�رة، �بتد�ء من تعريفها و�أنو�عها، �إىل موؤهالت 
�لوزر�ء وعالقتهم ببع�سهم وبن ير�أ�سهم، و�أ�سار يف هذ� �لكتاب �إىل �أن 
�أهم �أهد�ف �لوزر�ء هي حتقيق �الأمن �لعام، و�لنماء و�خل�سب �لد�ئم، 

و�سيادة �لعدل.
من �أهم موؤلفات �ملاوردي: �أدب �لدنيا و�لدين، �الأحكام �ل�سلطانية، 
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قانون �لوز�رة، �سيا�سة �أعالم �لنبوة، تف�سر �لقر�آن "�لنكت و�لعيون"، 
كتاب �حلاوي �لكبر، يف فقه �ل�سافعية يف �أكر من ع�سرين جزًء� ، كتاب 
ن�سيحة �مللوك، كتاب قو�نن �لوز�رة و�سيا�سة �مللك، كتاب �لتف�سر، كتاب 
�الإقناع ، وهو خمت�سر كتاب �حلاوي، كتاب �أدب �لقا�سي، كتاب �أعالم 

�لنبوة، كتاب ت�سهيل �لنظر، كتاب يف �لنحو، كتاب �الأمثال و�حلكم.

اأبو �ضهل القوهي .. الفلكي النابغة

�لقوهي من �لعلماء �مل�سلمن �لذين ��ستهرو� يف �لفلك و�لريا�سيات 
بن  ويجن  �سهل  "�أبو  وهو  �مليالدي،  �لهجري/�لعا�سر  �لر�بع  �لقرن  يف 
بغد�د،  عا�ض يف  لكنه  "كوه" يف جبال طر�ستان،  �لقوهي" من  ر�ستم 
)378ه���(  �سنة  وعينه  به  قرَّ �حلكم،  �لبويهي  �لدولة  �سرف  توىل  وملا 
در��سة  له  يقدم  �أن  منه  وطلب  بغد�د،  �أ�س�سه يف  �لذي  للمر�سد  رئي�سًا 

عن ر�سده للكو�كب �ل�سبعة من حيث م�سار�تها وتنقلها يف بروجها.
�لهجري/ �لر�بع  �لقرن  يف  �لفلك  علماء  نو�بغ  من  �لقوهى  كان 
�لتي كان يعتمد  �لعا�سر �مليالدي؛ فقد و�سع عددً� من �الأر�ساد  �لقرن 
عليها يف ع�سره، و�نتقد بع�ض فر�سيات علماء �ليونان يف �لفلك، كما 

��ستهر ب�سناعة �الآالت �لر�سدية. 
و�أبولونيو�ض  �أر�سميد�ض  ب�سائل  �لقوهي  �هتم  �لريا�سيات،  ويف 
�لتي توؤدي �إىل معادالت ذ�ت درجة �أعلى من معادالت �لدرجة �لثانية، 
ووجد حاًل لبع�سها، كما ناق�ض �سروط �إمكانية ذلك. وتعد در��ساته هذه 
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من �أح�سن ما كتب عن �لهند�سة عند �مل�سلمن. 
و�أ�سهم �لقوهي يف در��سة �الأثقال، وكان له �ل�سبق يف هذ� �ملجال، 
حيث ��ستخدم �لر�هن �لهند�سية حلل كثر من �مل�سائل �لتي لها عالقة 

باإيجاد �لثقل، وترك بحوثًا قيمة يف �ملبادئ �لتي تقوم عليها �لرو�فع.
ذكر كل من د.عبد �هلل �لدفاع، و�لزركلي، عددً� من موؤلفات �لقوهي 
�الأ�سول  "كتاب  �الأكر"،  مر�كز  "كتاب   : منها  و�لريا�سيات،  �لفلك  يف 
على حتريكات �أقليد�ض"، "كتاب �سنعة �الأ�سطرالب بالر�هن"، كتاب 
�لزياد�ت على �أر�سميد�ض يف �ملقالة �لثانية"، "�إخر�ج �خلطن من نقطة 
على ز�وية معلومة"، "تثليث �لز�وية وعمل �مل�سبع �ملت�ساوي �الأ�سالع يف 

�لد�ئرة". 
�حل�سارة  يف  �لبحتة  "�لعلوم  كتابه  يف  دف��اع  �هلل  عبد  د.  ويقول 
ومل  �ساعت،  قد  �لقوهي  موؤلفات  معظم  �أن  "�إال  �الإ�سالمية":  �لعربية 
يعرف عنها �إال �لقليل من بع�ض �الإ�سار�ت يف �ملر�جع �لالتينية"، وتويف 

�لقوهي �سنة )405ه�(.

جمدي يعقوب عبقري جراحات القلب يف العامل

جمدي حبيب يعقوب، هو و�حد من �أ�سهر �سته جر�حن للقلب فى 
�أجرى  برنارد،  كري�ستيان  بعد  قلب  بزر�عة  يقوم  طبيب  وثانى  �لعامل، 
منها  �لطويل،  �لطبي  م�سو�ره  خالل  عملية  �أل��ف   )25( من  يقرب  ما 
)2500( عملية زر�عة قلب كما �أجرى �لعديد من �لعمليات �جلر�حية 
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�ملجانية يف �لدول �لنامية للمر�سى �لفقر�ء، و�سلت �أبحاثه �لعلمية الأكر 
من )400( بحث متخ�س�ض فى طب وجر�حة �لقلب و�ل�سدر، يرجع له 
�لف�سل يف تدريب �لعديد من �الأطباء �ل�سبان من �أجل توفر �أجيال من 
�الأطباء �ملهرة يف جمال زر�عة �لقلب، هذ� باالإ�سافة الإ�سهاماته �لعديدة 
�نه  �لقلب،  �أ�ساليب جديدة يف جمال تقنيات وجر�حات نقل  �بتكار  يف 
�لدكتور جمدي يعقوب جر�ح �لقلب �مل�سري �لعاملي �لذي كرمته �مللكة 

�إليز�بيث ملكة بريطانيا ومنحته لقب �سر وو�سام فار�ض. 
بحافظة  بلبي�ض  مدينة  يف  )1935م(  عام  يعقوب  جمدى  ُول��د 
وعمل  �لقاهرة،  جامعة  من  �لطب  بكالوريو�ض  على  وح�سل  �ل�سرقية، 
جر�حًا نائبًا يف ق�سم عمليات �ل�سدر يف نف�ض م�ست�سفى ق�سر �لعيني، 
على  وح�سل  در��سته  ال�ستكمال  )1962م(  عام  لريطانيا  �سافر  ثم 
هي  بريطانية  جامعات  ثالث  من  �جلر�حة  يف  �مللكية  �لزمالة  درج��ة 
لندن و�أدنرة وغال�سكو وعمل باحثًا يف جامعة �سيكاغو �الأمريكية عام 
)1969م(. وملهارته �جلر�حية تر�أ�ض ق�سم جر�حة �لقلب عام )1972م( 
عام  لندن  يف  برومتون  م�ست�سفى  يف  �لقلب  جلر�حة  ��ستاذً�  عمل  ثم 
)1986م(، ثم رئي�سًا ملوؤ�س�سة زر�عة �لقلب يف بريطانيا عام )1987م(. 
و�أخرً� ��ستقر يف عمله كا�ستاذ جلر�حة �لقلب و�ل�سدر يف جامعة لندن 
و�رجع جمدي يعقوب ع�سقه لهذ� �لتخ�س�ض �لدقيق �إىل و�لده و�لذي 

كان بدوره طبيب جر�حة عامة، وكان يكن له �لكثر من �الإعجاب.
عام  �لقلب  لزر�عة  جر�حية  عملية  �أول  �إجر�ء  من  يعقوب  متكن 
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نفقته  على  �جلر�حات  هذه  �إج��ر�ء  على  ذلك  بعد  وعكف  )1980م(، 
ونفقة �ملترعن لفرة من �لزمن، حيث مل يكن هذ� �لنوع من �جلر�حة 
لنظام  تخ�سع  �لعملية  هذه  تكاليف  تكن  ومل  �لوقت،  هذ�  يف  منت�سرً� 
جمال  يف  باهرً�  جناحًا  يعقوب  جنح  وقد  للمر�سى،  �ل�سحي  �لتاأمن 
زر�عة �لقلب و�لرئة، ثم زر�عة �الثنن يف �لوقت نف�سه عام )1986م(.

قام  �الأطفال   مالين  عالج  يف  تفيد  طبية  ثورة  بد�ية  يعد  وفيما 
�لدكتور جمدي يعقوب باإجر�ء جر�حة لزرع قلب جديد لطفلة بريطانية 
كانت تعاين ت�سخمًا يف �لقلب بن�سبة )200٪(، وخالل �لفح�ض �لدوري 
للطفلة �كت�سف �الأطباء �أن �لقلب �ملري�ض عاد للنب�ض مرة �أخري ، بعد 
وتعافيه .  �لطبيعي  ��ستعادته حلجمه  �ملزروع يف  �لقلب  وجود  �أ�سهم  �أن 
الأ�سلوب جديد  �لبد�ية  تكون  قد  �لطفلة  فاإن حالة  �الأطباء   الآر�ء  ووفقا 
للعالج ،  يقوم علي زرع جهاز ميكانيكي مل�ساعدة �لقلب �ملري�ض  حتي يتم 

�ل�سفاء .  
�لقلب  �أم��ر����ض  الأب��ح��اث  هارفيلد  م��رك��ز  يف  يعقوب  و���س��اه��م 
بريطانيا، و��ستحدث �أ�ساليب مبتكرة للعالج �جلر�حي حلاالت هبوط 
�لقلب  لزر�عة  �لعاملي  �لرنامج  تاأ�سي�ض  على  عمل  كما  �حل��اد،  �لقلب 
و�لرئة ،كما ��ستمر كا�ست�ساري لعمليات نقل �الأع�ساء، و��ستمر عمله يف 
جمال �لبحوث �لطبية وكتابة �لتقارير و�ملقاالت �لعلمية، هذ� باالإ�سافة 

لقيامه بمار�سة �جلر�حة بعيادته �خلا�سة بريطانيا.
جهة،  م��ن  �أك���ر  م��ن  �لتكرمي  يعقوب  جم��دي  �ل��دك��ت��ور  ��ستحق 
جلهوده �لكبرة وتاأثره �لفعال يف جمال جر�حة �لقلب و�بتكاره �أ�ساليب 
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جديدة يف �جلر�حة، فح�سل على لقب بروف�سر يف جر�حة �لقلب عام 
)1985م(، وقامت ملكة بريطانيا بنحه لقب " �سر" عام )1991م(، 
هيئة  بتنظيمها  قامت  و�لتي  )2000م(  عام  �ل�سعب  بجائزة  فاز  كما 
ليفوز  �لريطاين  �ل�سعب  �نتخبه  و   ،)BBC( �لريطانية  �الإذ�ع���ة 
بجائزة �الإجناز�ت �ملتميزة يف �ململكة �ملتحدة، كما ح�سل على عدد من 

�الألقاب و�لدرجات �ل�سرفية من عدد من �جلامعات �لعاملية. 
من  �لذهبية  �مليد�لية  على  يعقوب  جم��دي  �لدكتور  ح�سل  كما 
�ملوؤمتر �لعاملي لعالجات �لقلب بر�سلونة عام )2006م( وحر�ست �مللكة 
"�سوفيا" علي ت�سليمه �مليد�لية �لذهبية بنف�سها تقديرً� من  �الإ�سبانية 
�أن  �لتي يقوم بها حاليا بعد  �لعلمي والأعماله �خلرية  لتاريخه  جانبها 

توقف عن �إجر�ء جر�حات زرع �لقلب.
�جلر�حية  �لعمليات  من  �لعديد  يعقوب  جمدي  �لدكتور  �أج��رى 
للمر�سى من غر �لقادرين خا�سة يف بلده م�سر وقام بتاأ�سي�ض جمعية 
" جن �أوف هوب" �أو "�سال�سل �الأمل" )1995م( �لتي �سعى من خاللها 

الإجر�ء جر�حات قلب للمر�سى يف �لدول �لنامية. 

زغلول النجار: اجليولوجي الداعية

�إ���س��الم��ي ل��ه �لعديد م��ن �الأب��ح��اث يف جمال  ه��و ع��امل ود�ع��ي��ة 
�جليولوجيا و��ستهر باأبحاثه يف �إعجاز �لقر�آن �لكرمي. 

ولد �لدكتور زغلول ر�غب حممد �لنجار يف قرية م�ساري، مركز 
ب�سيون بحافظة �لغربية يف )17( نوفمر عام )1933م(. حفظ �لقر�آن 
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�لكرمي منذ �ل�سغر على يد و�لده �لذي كان يعمل مدر�ًسا باإحدى مد�ر�ض 
�ملركز. وقد حر�ض �لو�لد د�ئًما على غر�ض �لقيم �لدينية و�الأخالقية يف 
حياة �أبنائه.. حتى �إنه كان يعطي لالأ�سرة در�ًسا يف �ل�سرة �أو �لفقه �أو 

�حلديث على كل وجبة طعام.
�لقر�آن  ت�سميعه  �أثناء  يف  غريبة  ع��ادة  و�ل��ده  عن  �لدكتور  يذكر 
يكن  فلم  ت��ام..  نعا�ض  يف  كان  ولو  حتى  �خلطاأ  يرد  كان  حيث  الأبنائه؛ 
باهلل  باالإميان  متعلق  بقلب  �لنجار  زغلول  �لدكتور  ين�ساأ  �أن  �إًذ�  غريًبا 

و�لدعوة يف �سبيله. 
كلية  بكليته،  �لتحق  حتى  �لتعليم  مر�حل  يف  زغلول  �لفتى  تدرج 
�لعلوم بجامعة �لقاهرة يف عام )1951م(، ثم تخرج يف ق�سم �جليولوجيا 
بالكلية يف عام )1955م( حا�ساًل على درجة بكالوريو�ض �لعلوم برتبة 

�ل�سرف وكان �أول دفعته.
على  - �حلا�سل  زغلول  �لدكتور  ُيَعنَّ  �سبابه.. حيث مل  عانى يف 
مرتبة �ل�سرف و�أول دفعته - معيًد� بجامعة �لقاهرة، ومن َثمَّ �لتحق بعدة 
وظائف يف �لفرة ما بن )1955م( �إىل )1963م(؛ حيث �لتحق ب�سركة 
�سحارى للبرول ملدة )5( �أ�سهر، ثم باملركز �لقومي للبحوث )5( �أ�سهر 
�أخرى.. حتى �ن�سم �إىل مناجم �لفو�سفات يف و�دي �لنيل )من �إ�سنا �إىل 
�إنتاج  ومتَّ  ملحوظًا،  تفوقًا  �لدكتور  �أثبت  �أعو�م؛ حيث   )5( ملدة  �إدفو( 
�لفو�سفات يف مناجم "�أبو طرطور" يف خالل )6( �أ�سهر فقط، وخرجت 
�ملناجم  ه��ذه  تنتج  ومل  �جلنيهات..  بليار�ت  تقدر  جتارية  �سحنات 
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مثل هذه �لكمية بعد ذلك حتى هذ� �لوقت. ويف �حتفالية فريق �لعمل 
زغلول  �ل�ساب  بتفوق  �الإ�سادة  كانت  �الإجناز،  بهذ�  �لفو�سفات  بناجم 
�لنجار ودوره يف هذ� �لنجاح، وعرفه رئي�ض �حتاد �لعمال يف كلمته قائاًل 
"عندنا �سخ�سية جيدة جتمع �لعمال على قلب رجل و�حد…"، ولكنه 
بداًل من �أن يلقى �لتكرمي �لالئق ك�ساب وطني نابغ يف مهنته، "ف�سل" 

من وظيفته.. لنف�ض �الأ�سباب �ل�سيا�سية �لفكرية.. وهكذ�.. 
مل يثبت �لدكتور زغلول يف وظيفة من �أي من هذه �لوظائف فر�ت 
طويلة.. و�إنا �لثبات كله كان يف قلبه �ملتعلق باالإميان �مل�سحي يف �سبيل 
فكرته.. و�لتحق �لدكتور زغلول بناجم �لذهب بالر�مية.. حتى الحت 
�جليولوجيا  بق�سم  معيًد�  �سم�ض  عن  بجامعة  لاللتحاق  �لفر�سة  له 
�أي من حما�سر�ته..  �أو �لتق�سر يف  ب�سرط عدم تالحمه مع �لطالب 
وبالفعل �لتزم �لدكتور زغلول بهذه �ل�سروط.. حتى كان يوم زيارة رئي�ض 
�حلكومة يف ذلك �لوقت للجامعة.. وحيث �إن �لدكتور زغلول مل ُيَبلَّغ ومل 
يعلم من قبل بهذه �لزيارة.. حافظ على حما�سرته و�لتزم بتدري�سها.. 
فف�سل بعد �سنة و�حدة من تعيينه يف �جلامعة، فانتقل للعمل ب�سروع 

للفحم ب�سبه جزيرة �سيناء. 
زغلول  للدكتور  حقيقية  �نطالقة  �أول  الحت  )1959م(  عام  ويف 
�لنجار يف �إثبات ذ�ته، حيث دعي من جامعة �مللك �سعود بالريا�ض �إىل 

�مل�ساركة يف تاأ�سي�ض ق�سم �جليولوجيا هناك. 
وح�سل  �إجن��ل��ر�..  �إىل  �ل�سفر  ��ستطاع  �ل�سعودية  �ململكة  وم��ن 
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جامعة  من  �جليولوجيا  �لفل�سفة" يف  يف  "�لدكتور�ه  درجة  على  هناك 
ويلز بريطانيا عام )1963م(، ثم ر�سحته �جلامعة.. ال�ستكمال �أبحاث 
�لدكتور  ويذكر  من جامعته.  علمية  منحة  �لدكتور�ه من خالل  بعد  ما 
زغلول �أنه حينما حاولت �إد�رة �لبعثات �مل�سرية �لرف�ض، بعث �أ�ستاذه 
�إىل  �للهجة  �سديد  بريطانيا بخطاب  مللكة  ن�سيًبا  �لذي كان  �الإجنليزي 
�لبعثات قال فيه: �إنه ال يوجد من يختلف على �أن �لدكتور زغلول هو �أحق 
د �أن بريطانيا  �لد�ر�سن بهذه �ملنحة �لتي متنح لفرد و�حد فقط، وهدَّ
لن تقبل �أي طالب م�سري بعد ذلك �إذ� مل يقبل �لدكتور زغلول يف هذه 

�ملنحة.. فبالطبع كانت �ملو�فقة.

فاروق الباز .. عا�ضق ال�ضحراء الأول

من  �لعديد  حقق  �ل��ع��امل،  يف  �لف�ساء  علماء  �أ�سهر  م��ن  و�ح��د 
�لعلمية  �ملنا�سب  �أرفع  وتقلد  �لهامة،  �لعلمية  و�الكت�سافات  �الإجناز�ت 
حتى بلغ مكانة دولية مرموقة، �إنه �لعامل �مل�سري �لدكتور فاروق �لباز 
خا�ض  �هتماما  �ل�سحر�ء  و�أعطى  �لقمر  جيولوجيا  علم  يف  نبغ  �لذي 
فكان  �لعديدة  در��ساته  يف  �أ�سر�رها  ويك�سف  كنوزها  عن  يفت�ض  فر�ح 

بحق عا�سق �ل�سحر�ء �الأول.
ولد فاروق �لباز يف �الأول من يناير عام )1938م( يف �إحدى �لقرى 
�مل�سرية الأ�سرة ب�سيطة �حلال، وكان و�لده �أول من ح�سل على �لتعليم 
�الأزهري يف قريته، وكانت و�لدته رغم ب�ساطتها متتلك ذكاء� فطريا، 
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جعلهما يدركان ما يتمتع به �لطفل �ل�سغر من نبوغ، فتوقعا له م�ستقبال 
باهر�، �أما هو فكان يتمنى �أن يكون طبيبا جر�حا للمخ، ولكن من ح�سن 
حظ "�لف�ساء" �أن جمموعه يف �لثانوية �لعامة مل يوؤهله لاللتحاق بكلية 
عن  جامعة  جيولوجيا(   - )كيمياء  ق�سم  �لعلوم  بكلية  فالتحق  �لطب، 
�سم�ض، و�لغريب �أن �لعلوم مل تدخل يف �إطار طموحات د. فاروق �لباز 
قبل �لتحاقه بالكلية، وكان �لد�فع �لوحيد لديه �أنها كانت �لكلية �الأقرب 

�إىل مكان �سكنه. 
ح�سل  )1958م(،  عام  �لبكالوريو�ض  �سهادة  على  ح�سوله  وبعد 
�سهادة  على  وح�سل  �ملتحدة،  بالواليات  در��سته  ال�ستكمال  منحة  على 
مي�سوري  ب��والي��ة  �مل��ع��ادن  علم  معهد  م��ن  �جليولوجيا  يف  �ملاج�ستر 
�لتكنولوجيا  علم  يف  �لدكتور�ه  �سهادة  ثم  )1961م(،  عام  �الأمريكية 

�القت�سادية عام )1964م(.
كان �أمل د. فاروق �لباز �أن ينفع بلده بعلمه، لكن تاأتي �لرياح با ال 
ت�ستهي �ل�سفن؛ حيث حالت �لبروقر�طية دون �إن�سائه معهد� للجيولوجيا، 
لي�ض هذ� فح�سب و�إنا ��سطرته �أي�سا �إىل �لعمل يف معهد مل ي�سمع به 
من قبل، ولكن ت�ساء �الأقد�ر �أن يلتقي باأحد �أ�سدقائه �لفيزيائين، وكان 
مادة  تدري�ض  �إىل  و��سطر  رو�سيا،  من  �لنووية  �لهند�سة  على  حا�ساًل 
�ل�سوت و�ل�سوء يف نف�ض �ملعهد �لذي قدم �إليه د. �لباز �أور�قه، ون�سحه 
بعد  �أور�ق��ه  �لباز،  �سيء، ف�سحب  يفقد كل  ��ستالم عمله حتى ال  بعدم 

دقائق من تقدميها �إىل �إد�رة �ملعهد. 
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وكانت  �ملتحدة عام )1966م(  �لواليات  �إىل  بال�سفر  وبد�أ رحلته 
رحلة �ساقة نظر� لو�سوله بعد بدء �لعام �لدر��سي فلم تقبله �أي جامعة، 
�إليه وكالة  �إىل �سركات عديدة، حتى بعثت  فاأخذ يبعث طلبات �لتحاق 

�لف�ساء �الأمريكية "نا�سا" لالن�سمام �إىل فريقها �جليولوجي. 
ومل يكن د. �لباز يتوقع �أنه �سيكون له �ساأن عظيم يف "نا�سا" فلم 
بالبحث  ��ستطاع  ولكنه  �لقمر،  جيولوجيا  عن  �سيئا  وقتها  يعرف  يكن 
كاملة  �أ�سهر  ثالثة  طو�ل  عكف  حيث  �سيء،  كل  يعرف  �أن  و�لدر��سة 
على در��سة �أكر من )4300( �سورة للقمر، �كت�سف خاللها �أن هناك 
�لقمر،  �سطح  على  للهبوط  ت�سلح  خمتلفا  مكانا   )16( من  يقرب  ما 
وبذلك �أوكلت له مهمتن رئي�سيتن يف رحلة �كت�ساف �لف�ساء "�أبوللو" 
عام )1967م( �إىل عام )1972م(، وهما �ختيار مو�قع �لهبوط على 
�لقمر بطريقة  �لف�ساء على و�سف  رو�د  وتدريب طاقم  �لقمر،  �سطح 
باالأجهزة  وت�سويره  �ملطلوبة،  �لعينات  وجمع  علمية،  جيولوجية 

�مل�ساحبة.  �حلديثة 
وقد �دخله جناح �أبوللو �لتاريخ من �أو�سع �أبو�به، فقد ظل ��سمه هو 
�ل�سغل �ل�ساغل لل�سحافة وو�سائل �الإعالم وقتها، لذلك مت �ختياره يف 
عام )1973م( ككبر للمحققن يف �ملر�قبة �الأر�سية وجتارب �لت�سوير 
�لفوتوغر�يف �خلا�ض بامل�سروع �أبوللو �سويز )1975م(، و�لذي كان هدفه 
ت�سوير �ملناطق �ل�سحر�وية يف �لعامل، وبخا�سة �سحر�ء �سمال �أفريقيا 

و�سبه �جلزيرة �لعربية، وكان هذ� �لرنامج �أمريكيا �سوفيتيا م�سركا.
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الن�ضائي: ثورة جديدة يف علم الطبيعة

 ، �لن�سائي، رحلة طويلة مليئة بالنجاحات و�الإجناز�ت  د. حممد 
و�لعقبات �أي�سًا.

فمن م�سر حيث ن�ساأ �إىل قمة موؤ�س�سة �سولفاى للطبيعة ببلجيكا 
، �جتاز �آالف �الأميال. �رتبطت حياته بتاريخ بلده .. م�سر، فبعد قيام 
و�لده من عمله ك�سابط  تقاعد  �أحو�ل عائلته، حيث  تبدلت  يوليو  ثورة 
باجلي�ض ، وقررت �أمه �أن ت�سطحب �أخيه �الأكر يف �سفره لدولة �لكويت 
، وهنا �رتاأى و�لده �سرورة �سفر �بنه ذي �خلم�سة ع�سر عامًا الأملانيا كي 
�ملفاجئ على غر رغبة منه،  و�لده  وكان قر�ر  تعليمه هناك.  ي�ستكمل 
ومل يكن هذ� هو �ل�سيء �لوحيد �لذي فعله عاملنا �ل�سهر �لدكتور حممد 
�سالح �لن�سائي، على غر رغبته ، فقد �أ�سر و�لده �أي�سًا على �أن يلتحق 
�بنه بكلية �لهند�سة، يف وقت كان هو نف�سه يرى م�ستقبله م�ستقبل فنان.
�أن ت�سبح مهند�سًا  "�إما  يردد عليه عبارة:  �أن  و�لده ال ميل  كان 
�أو �أن ت�سبح حمارً�، وبخفة دمه �مللحوظة يقول والأين ال �أريد �أن �أكون 
حمارً�، �لتحقت بكلية �لهند�سة، فقد كان �أبى على قناعة كاملة باأن �لفن 

و�الأدب لي�سا �إال هو�ية، وال ينبغي لهما �أن يكونا �أكر من ذلك. 
ومرة �أخرى يجره و�لده على �لتخلي عن در��سة �لهند�سة �ملعمارية 
�أن  �لفن و�الأدب، طالبًا منه  ر�أى فيها عو�سًا عما فاته يف در��سة  �لتي 

يدر�ض �لهند�سة �ملدنية. 
من  تخرجه  وبعد  حما�ض،  دون  �ملدنية  �لهند�سة  �لن�سائى  در�ض 
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جامعة هانوفر �الأملانية يف عام )1968م(، عمل قر�بة ثالث �سنو�ت يف 
بع�ض �ل�سركات �لعاملة يف جمال ت�سميم �ل�سو�رع و�لكباري �إىل �أن جاء 
يوم حتدث �إليه �أ�ستاذه نا�سحًا با�ستكماله لدر��سته �الأكادميية، على �أن 
يكون ذلك يف �أمريكا، و��ستجاب �لن�سائى، �إال �أنه قرر �لذهاب الإجنلر� 
�الإن�سائية  �لهند�سة  در��سة  من  م�ساره  حول  وهناك  �أمريكا،  من  بداًل 
لدر��سة �مليكانيكا �لتطبيقية. وقد غا�ض يف هذ� �لعلم باحثًا عن �الأ�س�ض 
�لتي قام عليها، لينال درجة �ملاج�ستر و�لدكتور�ه يف هذ� �لتخ�س�ض 

من جامعة لندن.
على  منها  بعد ح�سوله  لندن  �لن�سائي حما�سرً� يف جامعة  عمل 
�ل�سعودية  �لعربية  للمملكة  بعدها  �سافر  �سنتن،  ملدة  �لدكتور�ه  درجة 
ليعمل مدر�سًا يف جامعة �لريا�ض، ومديرً� عامًا للم�ساريع باملركز �لوطني 
للعلوم و�لتكنولوجيا ملدة �أربع �سنو�ت، متكن خاللها من �حل�سول علي 
درجة �الأ�ستاذية، ومن هناك �سافر �إيل �أمريكا ليلتحق بالعمل يف معامل 
ال�ض �آالمو�ض، وكانت هذه بد�ية �خلروج من حميط �لهند�سة، حيث بد�أ 
علم جديد  �أثناء، ظهر  �لفي  وفى هذه  �لنووية...  بالعلوم  �الهتمام  يف 
يطلق عليه "�ل�سو��ض" �أو �لفو�سى، وهو علم يدر�ض يف �لقو�عد �لريا�سية 

و�لتطبيقات �لفيزيائية للنماذج �لع�سو�ئية. 
وجد �لن�سائي نف�سه م�سدودً� �إىل �لعلم �جلديد، وقرر �أن يدر�سه 
قبل �أن يلتحق بجامعة نيومك�سيكو للعمل كاأ�ستاذ فوق �لعادة ملدة عامن، 
و�لطر�ن.  �لف�ساء  علوم  بق�سم  كاأ�ستاذ  كورنيل  بجامعة  بعدها  عمل 

www.alukah.net



1353 اللؤلؤة المنضودة في الفقرات المكنونة

تخ�س�ض �لن�سائى يف در��سة علم "�لفو�سى �ملحددة" ، وفى هذه �لفرة 
تقابل مع �لعامل �لريطانى �ل�سر هرمان �لذي قدم له �لفر�سة ليلتحق 
بجامعة كمريدج �لريطانية �لعريقة. ومل يكن تعيينه يف كمريدج �أمر 
�سهل، حيث قابل �سعوبات عديدة خا�سة و�أن تخ�س�سه �الأ�سا�سي كان 
علماء  من  �لق�سم  يف  معه  �مل�ستغلن  من   )٪99( من  و�أك��ر  �لهند�سة، 

�لطبيعة مما جعله ي�سعر بالغربة. 
ولكن حتت �إ�سر�ره ورغبته يف �أال يخذل �لرجل �لذي عينه بالق�سم 
على �لرغم من �أنه م�سلم وم�سري و��سمه حممد ، بد�أ يف �الطالع على 
ما يتم من حوله، حيث كان �أكر من )100( عامل ي�ستغلون علي ما ي�سمي 
نظرية )�الأوتار �لفائقة( وهى نظرية تهدف �إىل توحيد نظرية �لن�سبية 

مع نظرية �لكم على م�ستوى علم �مليكانيكا و�لذرة.
�أف��ادوه  قد  �لفو�سى  وعلم  للهند�سة  در��سته  �أن  �ملفاجاأة  وكانت 

كثر� يف هذ� �ملجال �ملعروف �الآن بفيزياء �جل�سيمات عالية �لطاقة. 
ذهب،  من  باأحرف  ال�سمه  يحفر  �أن  يف  �لن�سائى  جنح  وهناك 
حيث ��ستطاع بعد قيامه بالعديد من �لتجارب و�الأبحاث ت�سحيح بع�ض 
�الأخطاء و�ملفاهيم �لعلمية �لتي حوتها نظرية �لن�سبية �لعامة الآين�ستاين، 
�أطلق عليها  �لكم يف نظرية و�حدة،  �ل�سهرة مع نظرية  ودمج نظريته 

نظرية "�لقوى �الأ�سا�سية �ملوحدة". 
وظل �لن�سائى يعمل كاأ�ستاذ بق�سم �لريا�سيات و�لطبيعة �لنظرية 
بجامعة كمريدج بريطانيا ملدة )11( عامًا، جنح خاللها يف تاأ�سي�ض 
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�لنووية،  �لعلوم  وتطبيقات  �خلطية  غر  �لعلوم  يف  علمية  جملة  �أول 
وت�سدر هذه �ملجلة يف ثالث دول هي �أمريكا و�إجنلر� وهولند�.

ال�ضوري

�ل�سوري �أ�سلوب علمي فريد يف و�سف �لنباتات.
هو ر�سيد �لدين بن �أبي �لف�سل بن علي �ل�سوري، ولد يف مدينة 
"�سور" على �ل�ساحل �للبناين �سنة )573ه�(. ثم �نتقل �إىل بيت �ملقد�ض، 
و�ت�سل فيها بامللك �لعادل �الأيوبي �لذي ��سطحبه �إىل م�سر و�أدخله يف 

خدمته. ثم عينه �مللك �لنا�سر فيما بعد رئي�سًا لالأطباء.
كان �ل�سوري طبيبًا وعامل نبات م�سهورً�، ونبغ يف �ل�سناعة �لطبية 
�ل�سوري  وك��ان  وم�سارها.  منافعها  فعرف  �لنباتات،  على  و�الأبحاث 
وكان  و�سفها،  مدققًا يف  �لنبات  و�أنو�ع  �حل�سائ�ض  بالتنقيب عن  مولعًا 
يتوجه  �أن  بعد  �ختالفها  �الأ�سباغ على  ويعاين  ي�سطحب معه م�سورً�، 
لونه  فينظر  للم�سور،  فريه  �لنبات،  يخرج  منها  �لتي  �ملو��سع  �إىل 

ومقد�ر ورقه و�أغ�سانه و�أ�سوله وي�سور بح�سبها.
�طلع  �أدوية  فيه  �ملفردة" ذكر  "�الأدوية  �ل�سوري  كتب  �أ�سهر  من 
يف  �ل�سوري  وذكر  �سبقوه.  �لذين  يذكرها  ومل  منافعها  وعرف  عليها 
هذ� �لكتاب �أكر من خم�سمائة دو�ء ميكن حت�سرها من �أ�سول نباتية 

وحيو�نية ومعدنية. 
ونتج عن هذه �لطريقة �ملبتكرة، �أن كان كتاب �ل�سوري "�الأدوية 
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�ملفردة" مرجعًا م�سورً� باالألو�ن للنباتات، مما يعطي هذ� �لكتاب �أهمية 
خا�سة، �إذ يكون �لنبات �لو�حد يف مر�حل خمتلفة، ال ميكن �جتماعها 

يف وقت و�حد. 
توفى �ل�سوري �سنة )639ه�(.

�أهم كتبه: "كتاب �الأدوية �ملفردة".

ابن النقيب

بن  خليل  هو  و�ملو�سيقى  و�لهند�سة  باحل�ساب  عامل  �لنقيب  �بن 
�أحمد بن خليل غر�ض �لدين �ملعروف بابن �لنقيب. طبيب عامل باحل�ساب 

و�لفلك، عارف بالهند�سة.
تعليمه  وتلقى  )900ه���(.  �سنة  ب�سورية  حلب  يف  �لنقيب  �بن  ولد 
�الأوىل فيها، ثم ��ستكمل حت�سيله يف �ملعاهد �مل�سرية بالقاهرة. وتوجه 
�إىل �لعا�سمة �لعثمانية "�الآ�ستانة" )��سطنبول حاليًا( حيث عمل هناك، 
�لر�سد  معد�ت  بركيب  �لنقيب  �بن  ��ستغل  �أيامه.  �أو�خ��ر  حتى  و�أق��ام 
�لفلكية  �الآالت  ت�سميم  يف  ماهرً�  وك��ان  �لكو�كب،  ومر�قبة  �لفلكي، 
لبيان حركة  فلكية  "زيجًا" �أي جد�ول  �لنقيب  �بن  �ألف  كاالإ�سطرالب. 
فيما  ريا�سية  وج��د�ول  ح�سابية،  قو�نن  ل�سناعة  و�لنجوم،  �لكو�كب 
وقد  و�لبطء، وغرها.  و�ل�سرعة،  يخ�ض كل كوكب من حيث �حلركة، 
�أتى  ومن  �لنقيب  �ملعا�سرون البن  �لعلماء  �لدقيق،  �لزيج  ��ستعمل هذ� 

بعدهم.
علم  يف  �لكتاب  "تذكرة  ك��ت��اب  �لنقيب،  �ب��ن  كتب  �أ�سهر  م��ن 
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"يف �لفر�ئ�ض"،  �حل�ساب"، و"ر�سالة يف �لعمل بالربع �ملجيب" وكتاب 
و"ر�سالة "يف معرفة �لقبلة بربع �ملقنطر�ت"، وله نظم ح�سن.

توفى بالق�سطنطينية �سنة )971ه�(.
�أ�سهر كتبه: 

�حل�ساب. علم  يف  �لكتاب  • تذكرة 
�ملجيب. بالربع  �لعمل  يف  • ر�سالة 

�لفر�ئ�ض. • يف 

احلا�ضب

�حلا�سب حل �مل�سائل �حل�سابية بطريقة مبتكرة.
�حلا�سب.  �سجاع  بن  حممد  بن  �أ�سلم  بن  �سجاع  كامل  �أب��و  هو 

مهند�ض وعامل باحل�ساب. عا�ض يف م�سر وتويف بها �سنة )340ه�(.
و�أعطى �حلا�سب علم �جلر دفعة جديدة بعد �خلو�رزمي، يف كال 

جانبيه �لنظري و�لعملي.
بلغ جر �حلا�سب م�ستوى نظريًا عامليًا، وعلى �لرغم من �جتاهه 
�حل�سابي فاإنه ال يخلو من ��ستعمال �لر�هن �لهند�سية، وهذ� ينم عن 
عبقرية فذٍة. �عتمد كثرً� على كتب �خلو�رزمي، و�أو�سح بع�ض �لق�سايا 
فيها، كما �أ�ساف �إليها طريقة ل�سرب وق�سمة �لكميات �جلرية، وجمع 
�الأ�سكال  بع�ض  وحجوم  م�ساحات  �أي�سًا  و�أوجد  �ل�سم.  �الأعد�د  وطرح 

�لهند�سية. 
من �أهم كتبه "�جلمع و�لتفريق" وهو يبحث يف �أ�سول حل �مل�سائل 
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وكتاب  �أ�سوله"  يف  و�لزيادة  ومتامه  �جلر  "كمال  وكتاب  �حل�سابية، 
"�مل�ساحة و�لهند�سة"، وكتاب "�لطر" �لذي در�ض فيه �أ�ساليب �لطر�ن. 
تعر�ض �حلا�سب يف موؤلفاته �إىل م�سائل كثر حلها بطريقٍة مبتكرٍة 
مل ي�سبقه �إليها �أحد، كما �أن له در��سات جرية عن �الأ�سكال �خلما�سية 

وذ�ت �الأ�سالع �لع�سرة. 
بقي �حلا�سب مرجعًا لبع�ض علماء �أوروبا حتى �لقرن �لثالث ع�سر 
�مليالدي، �إذ �أن له �ل�سبق يف حل �ملعادلة من �لدرجة �لر�بعة و�ملعادالت 

�جلرية �لتي حتتوي على ثالثة �أو �أربعة �أو خم�سة جماهيل. 
من موؤلفاته: 

و�لتفريق. • �جلمع 
و�لهند�سة. • �مل�ساحة 

�أ�سوله. يف  و�لريادة  ومتامه  �جلر  • كمال 
• �لطر.

املغربي

�ملغربي مهد الكت�ساف علم �جلر.
مهند�ض  باملغربي  �مل��ع��روف  عبا�ض  بن  يحيى  بن  �ل�سموءل  هو 
ريا�سي، عامل بالطب  و�حلكمة، �أ�سله من �ملغرب و�سكن بغد�د مدة، ثم 
�نتقل �إىل فار�ض، وكان يهوديًا فاأ�سلم. ن�ساأ �ملغربي يف بيئة علمية، فقد  
كان و�لده من علماء �لريا�سيات ومن ثم فقد �سجعه على در��ستها در�ض 



اللؤلؤة المنضودة في الفقرات المكنونة1358

�ملغربي كتاب "�الأ�سول" الإقليد�ض وكتاب "�لبديع يف �جلر" للكرخي، 
�حلا�سب  �أ�سلم  بن  �سجاع  �أبو  �بتكرها  �لتي  �جلر  معادالت  در�ض  كما 
الكت�ساف  مهدت  �لتي  �جلر،  علم  يف  حتليلية  طريقة  وطور  �مل�سري. 

علم �جلر �حلديث.
��ستطاع �ملغربي �أن يوؤلف كتابًا يف �لريا�سيات �أطلق عليه "�لباهر 
�أربعة  يف  �لكتاب  يقع  عمره.  من  ع�سرة  �لتا�سعة  يف  وه��و  �جلر"  يف 
على  �لتي جتري  �لريا�سية  �لعمليات  منه  �الأول  �جلزء  يعر�ض  �أجز�ء، 
�لثاين منه معادالت  يتناول �جلزء  بينما  كثرة �حلدود ملجهوٍل و�حٍد، 
�ملغربي  فقد خ�س�سه  �لكتاب،  من  �لثالث  �أما �جلزء  �لثانية،  �لدرجة 
�الأ�س�ض  بتطبيق  �لر�بع  �جلزء  و�نفرد  �لقيا�سية،  غر  �لكميات  ل�سرح 

�جلرية على عدٍد من �مل�سائل �لريا�سية. 
�أي�سًا من م�ساهر �أطباء �الأمة �الإ�سالمية يف �لقرن  يعد �ملغربي 
�أ�سهر  من  معًا.  و�ل�سيدلة  �لطب  مار�ض  وقد  �مليالدي،  ع�سر  �لثاين 
كتب �ملغربي، كتاب "�إعجاز �ملهند�سن" وكتاب "�ملوجز يف �حل�ساب"، 
�ملغربي  قدم  �لطب".  يف  �الأو�سط  "�ملفيد  وكتاب  �ملياه"،  "يف  وكتاب 
�لك�سور �لع�سرية يف كتابه �لقو�مي يف �حل�ساب �لهندي. توفى يف �ملر�غة 

باأذربيجان �سنة )570ه�(.
�أ�سهر كتبه: 

• �لقو�مي يف �حل�ساب �لهندي.
�جلر. يف  • �لباهر 

�ملياه. • يف 
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�ملهند�سن. • �إعجاز 
�حل�ساب. يف  • �ملوجز 

�لطب. يف  �الأو�سط  • �ملفيد 

ابن حمزة املغربي

�بن حمزة �ملغربي و�سع �الأ�سا�ض �لذي قامت عليه �للوغاريتمات.
هو علي بن ويل بن حمزة �ملغربي، ولد يف �جلز�ئر و��ستهر بر�عته 

يف �لريا�سيات.
�ل�ساد�ض  �لقرن  �أو وفاته، ولكنه عا�ض يف  تاريخ ميالده  ال يعرف 
ع�سر �مليالدي. ن�ساأ �بن حمزة يف �جلز�ئر، و��ستكمل حت�سيله �لعلمي 
�ملدر�سن  من  فكان  �حل�ساب،  بعلم  حمزة  �بن  وع��رف  ��سطنبول.  يف 

�ملتميزين يف هذ� �ملجال. 
�حل�ساب"  يف  �الأع��د�د  "حتفة  كتاب  حمزة،  �بن  كتب  �أ�سهر  من 
�لذي قدم فيه عددً� من �لنظريات �ملتعلقة بعلم �الأعد�د و�لعالقة ما بن 
�ملتو�ليات �حل�سابية و�لهند�سية. و�تبع �بن حمزة يف تبويب هذ� �لكتاب 
�لطريقة �حلديثة، فقد بحث يف �مل�سائل �حل�سابية �لتي ي�ستعملها �لنا�ض 

كل يوم، كما تعر�ض فيها للم�سائل �لتي تدور حول �مل�ساحات و�حلجوم.
�سكلت بحوث �بن حمزة �الأ�سا�ض �لذي قامت عليه �للوغاريتمات، 
على �لرغم من �أن علماء �لغرب ي�سرون على �أن �لعامل �ال�سكتلندي جون 
�ملبتكر �حلقيقي  هو  - 1617م(  عامي )1550  بن  عا�ض  �لذي  نابير 
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لعلم �للوغاريتمات، و�أنكرو� دور �بن حمزة �ملغربي متامًا.
من موؤلفات �بن حمزة �ملغربي �أي�سًا كتاب "حتفة �الأعد�د لذوي 

�لر�سد و�ل�سد�د" �لذي يعد من �مل�سادر �لهامة لعلم �حل�ساب. 
كان �بن حمزة من �لعلماء �لذي يتحرون �لدقة و�ل�سدق يف �لكتابة، 

و�الأمانة يف �لنقل حيث كان ين�سب كل مقالٍة �أو بحٍث �إىل �ساحبه. 
�أهم كتبه: 

�حل�ساب. يف  �الأعد�د  • حتفة 
و�ل�سد�د. �لر�سد  لذوي  �الأعد�د  • حتفة 

ابن الهائم

�لعبا�ض  �أبو  هو  �جلر  يف  �الإ�سالم  علماء  �أ�سهر  من  �لهائم  �بن 
�لهائم  بابن  �مل��ع��روف  علي  بن  �لدين  عماد  بن  �أحمد  �لدين  �سهاب 

�مل�سري. ولد يف �لقاهرة �سنة )753ه�(.
ثم �نتقل �إىل �لقد�ض حيث عمل مدر�سًا، كما عمل فرة يف �الإفتاء. 
ويعد �بن �لهائم من كبار علماء �لريا�سيات يف م�سر �لقرن �لر�بع ع�سر 
�مليالدي. بد�أ �بن �لهائم باإلقاء �ملحا�سر�ت يف �لريا�سيات، وح�سابات 
�سيته  فذ�ع  بالقد�ض،  �الأق�سى  �مل�سجد  على طالبه يف  �ملر�ث  تق�سيم 
بن علماء ع�سره، و�عتر من �أ�سهر علماء �الإ�سالم يف �جلر و�ملقابلة. 
ببع�سها،  �الأع��د�د  �سرب  لعمليات  مب�سطة  ر�سالة  �لهائم  والبن 
هذ�  ويتاألف  �حل�ساب".  يف  �للمع  "ر�سالة  كتبه  �أ�سهر  يف  ذلك  و�سرح 
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�ل�سحيحة  �الأع���د�د  �سرب  ت�سم  �أب���و�ب،  وثالثة  مقدمة  من  �لكتاب 
وق�سمتها، وكذلك �لك�سور، باالإ�سافة �إىل طرٍق جديدة غر م�سبوقة يف 
حل كثٍر من �لعمليات �حل�سابية. وقد ترجم �لكتاب �إىل �للغة �لالتينية، 

و�سار مرجعًا ملدة طويلٍة يف �أوروبا خالل ع�سر �لنه�سة. 
�جلر  يف  �ملجهول  "�الإقر�ر  كتاب  �أي�سًا،  �لهائم  �ب��ن  كتب  من 
و�ملقابلة"، و"ر�سالة �مل�سمع يف �سرح �ملقنع"، وكتاب " منظومة �لفر�ئ�ض" 
و"كفاية  و"�لنزهة"،  �ملطالب"،  �أ�سنى  �إىل  �لطالب  "مر�سد  وكتاب 
�حلفاظ - �ألفية يف �لفر�ئ�ض" و"�لبيان يف تف�سر �لقر�آن". و"�ملهمة يف 

علم مر�ث �الأمة". توفى �بن �لهائم بالقد�ض �سنة )815ه�(.
�أبرز موؤلفاته: 

و�ملقابلة. �جلر  يف  باملجهول  �الإقر�ر  • كتاب 
�حل�ساب. يف  �للمع  ر�سالة  • كتاب 

�ملقنع. �سرح  يف  �مل�سمع  ر�سالة  • كتاب 
�لقر�آن. تف�سر  يف  �لبيان  • كتاب 

العددي

�لعددي علم ترجمت موؤلفاته �إىل �للغات �الأجنبية.
�لبناء  �بن  �لعبا�ض  �أب��و  �الأزدي،  عثمان  بن  حممد  بن  �أحمد  هو 
ع�سر  �ل��ر�ب��ع  �لقرن  يف  �ملعروفن  �لريا�سيات  علماء  �أح��د  �ل��ع��ددي. 
�مليالدي. ولد يف مر�ك�ض �سنة )654ه�(. وتتلمذ على يد �أ�سهر �لعلماء 
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يف ذلك �لوقت.
�هتم بالبحث يف �الأعد�د �لتامة و�لز�ئدة، و�لناق�سة، و�لك�سور، 
�جلذر  و�سع  عالمة  ��ستنبط  �الإرث.  وم�سائل  و�لتنا�سب،  و�جل���ذور، 
�لربيعي، بعد �أن �حتار علماء �حل�ساب يف �أمرها زمنًا طوياًل، كما �بتكر 
�أي�سًا �البتد�ء يف �جلمع، و�لطرح من �ليمن بدل �لي�سار كما كان �سائدً�!
من �أ�سهر كتب �بن �لبناء �لعددي، كتاب تلخي�ض �أعمال �حل�ساب 
م�ستفي�سة  بحوث  ومنها  مبتكرة،  ريا�سية  �أف��ك��ار  على  �حتوى  �ل��ذي 
وقاعدة حلل  ومكعباتها،  �الأع��د�د  مربعات  وقو�عد جلمع  �لك�سور،  عن 
�ملعادالت ذ�ت �لدرجة �الأوىل. من موؤلفات �لعددي �أي�سًا، كتاب "�الأً�سول 
�لكو�كب  تقومي  "�لي�سارة يف  وكتاب  و�ملقابالت"،  و�ملقدمات يف �جلر 
�ل�سيارة"، وكتاب "�أحكام �لتجويد"، وكتاب "ر�سالة يف �جلذور �ل�سم 
جمعها وطرحها"، وكتاب "ر�سالة يف علم �حل�ساب"، وكتاب "ر�سالة يف 

كروية �الأر�ض". 
�لفرن�سية  �للغات  �إىل  �لعددي  �لبناء  �بن  كتب  من  �لكثر  ترجم 

و�الإيطالية و�الإ�سبانية. 
توفى �بن �لبناء يف مر�ك�ض �سنة )721ه�(.

�أ�سهر كتبه: 
و�ملقدمات يف �جلر و�ملقابالت. • �الأ�سول 

�ل�سيارة. �لكو�كب  تقومي  يف  • �لي�سارة 
�الأر�ض. كروية  يف  • ر�سالة 
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العاملي

�لعاملي عامل له دور مهم يف تطوير علم �حل�ساب.
�ل�سمد  عبد  بن  ح�سن  بن  حممد  هو  �لعاملي  �لدين  بهاء  هو 
�حلارثي �لعاملي بهاء �لدين. ولد يف بعلبك بلبنان �سنة )953ه�(، ولقب 
بالعاملي ن�سبة �إىل جبل عامل يف لبنان. كان عاملًا يف �لريا�سيات و�لفلك. 
�ملتخ�س�سن،  علمائها  �أ�سهر  على  وتتلمذ  �لبالد،  كبرً� من  ز�ر عددً� 
ومن هذه �لبالد: �ململكة �لعربية �ل�سعودية، وم�سر، و�لقد�ض، ودم�سق، 
�حل�ساب  علم  تطوير  و��سح يف  دور�  �لعاملي  �لدين  لبهاء  كان  وحلب. 
�إىل �حلالة �ملعا�سرة، حيث قدم �بتكار�ت يف �أ�سكال �الأرقام، فقد ورد 

�ل�سفر يف موؤلفاته على �سكل حلقٍة �سغرٍة.
من �أ�سهر كتب بهاء �لدين �لعاملي، كتاب "�خلال�سة يف �حل�ساب" 
و�لفرن�سية.  �الأملانية،  منها:  �للغات  من  كبٍر  ع��دٍد  �إىل  ترجم  �ل��ذي 
وت�سمن هذ� �لكتاب، بحثًا يف م�ساحات �سطوح �الأج�سام �ملختلفة كالكرة 
و�ملخروط وغرهما، كذلك �سرح فيه �لعاملي قيا�ض �الرتفاعات، وعرو�ض 
�جلر،  علم  با�ستخد�م  �ملجاهيل  و��ستخر�ج  �الآب��ار،  و�أعماق  �الأنهار، 
�لعاملي  �لدين  بهاء  قدم  �جلرية.  للمعادلة  �حلقيقي  �جلذر  و�إيجاد 
�أفكارً� جديدة فيما يتعلق با�ستخر�ج �جلذور، وح�سابات �لك�سور، وطرق 
حل �مل�سائل �لريا�سية. �هتم �أي�سًا بعلم �لفلك: كتاب "ر�سالة �لهاللية" 
وكتاب "ت�سريح �الأفالك" وكتاب "�لر�سالة �الإ�سطرالبية". وله: "�لعروة 
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و"�حلبل  �لعربية"،  �ل�سمدية يف علم  و"�لفو�ئد  �لتف�سر"،  �لوثقى يف 
�ملتن"، و"�أ�سر�ر �لبالغة".

توفى بهاء �لدين �لعاملي �سنة )1031ه�(.
�أهم موؤلفاته: 

�حل�ساب. يف  • �خلال�سة 
�الأفالك. • ت�سريح 
�لهاللية. • ر�سالة 

�الإ�سطرالبية. • �لر�سالة 
�لتف�سر. يف  �لوثقى  • �لعروة 

�ل�سمدية يف علم �لعربية. • �لفو�ئد 

القل�ضادي

�لقل�سادي نبغ يف �حل�ساب و�جلر.
هو �أبو �حل�سن علي بن حممد بن علي �لقر�سي �لب�سطي �ملعروف 
�لعلوم  يف  نبغ  )815ه����(.  �سنة  باالأندل�ض  بب�سطة  ول��د  بالقل�سادي، 

�لريا�سية خا�سة �حل�ساب و�جلر. 
و�الإ�سار�ت،  �لرموز،  ��ستخدمو�  �لذين  �أو�ئل  �لقل�سادي من  يعد 
و�لعالمات �جلرية �لتي ما ز�لت ت�ستعمل حتى �لوقت �حلا�سر، وذلك 
يف كتاب ك�سف �الأ�سر�ر عن علم �حل�ساب. وقد ترجم هذ� �لكتاب �إىل 

�للغة �لالتينية.
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�لرموز  �بتكار  ون�سبو�  �لقل�سادي  ف�سل  �ل��غ��رب  علماء  �أن��ك��ر 
و�الإ�سار�ت �جلرية �إىل �لعامل �لفرن�سي فر�ن�سي�ض فيته خطاأ، وهو �لذي 

�أتى بعد �لقل�سادي با يقرب من ن�سف قرن.
وهو  �حل�ساب"  �أعمال  "تلخي�ض  كتاب  بتاأليف  �لقل�سادي  قام 
�لب�سيطة  �حل�سابية  �لعمليات  على  يحتوي  �أحدهما  جز�أين:  من  يتكون 

�لتي يحتاج لها �الإن�سان يف حياته �ليومية.
�لتامة  ل��الأع��د�د  ب��ر�ه��ن  �أع��ط��ى فيه  �ل��ث��اين: فقد  �أم���ا �جل���زء 
طرقًا  �لقل�سادي  �بتكر  و�لهند�سية.  �حل�سابية  و�ملتو�ليات  و�لناق�سة 
�لك�سور  كتابة  وكذلك طور يف  �ل�سم،  للجذور  �لتقريبية  �لقيم  جديدة 
�العتيادية و�لع�سرية حتى تو�سل بها �إىل �ل�سكل �لذي تكتب به يف �لوقت 

�حلا�سر، و�أبدع يف نظرية �الأعد�د، وقام بتب�سيط �لعمليات �حل�سابية.
توفى �لقل�سادي بباجه يف تون�ض �سنة )891ه�(.

�أ�سهر موؤلفاته: 
�حل�ساب. علم  عن  �الأ�سر�ر  ك�سف  • كتاب 

• كتاب تلخي�ض �أعمال �حل�ساب.

املوفق

�ملوفق عامل حت�سر �الأدوية بالتقطر و�لت�سعيد.
هو �أبو من�سور �ملوفق بن علي �لهر�وي، برع يف �ل�سيدلة و�بتكار 

�الأدوية �لتي تفيد يف عالج �لنا�ض. 
�هتم �ملوفق باالأمور �لتي تتعلق بحياة �لنا�ض �ليومية، مثل �حل�سول 
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على مادٍة الحمٍة للعظام �أو �ملو�د �لتي ت�ستخدم ل�سبغ �ل�سعر وغرها. 
ذكر �ملوفق باأن �جلب�ض ينتج بت�سخن نوع من �جلر، و�إذ� خلط 

بزالل �لبي�ض تن�ساأ مادة ل�سٍق قوية تفيد يف عالج ك�سور �لعظام.
�لنحا�ض  من  قلياًل  �ملوفق  �أخذ  فقد  �ل�سعر،  ل�سبغ  بالن�سبة  �أما 
�سخنه  ثم  �الأخ�سر  �لنحا�ض  �أك�سيد  على  يح�سل  كي  للهو�ء،  وعر�سه 
لونًا  �ل�سعر  لتك�سب  ��ستخد�مها  �أمكن  �سود�ء،  مادٍة  �إىل  فتحول  ب�سدٍة 

�أ�سود� المعًا.
وكربونات  �ل�سوديوم  كربونات  ب��ن  ف��رق  م��ن  �أول  �مل��وف��ق  يعد 
�لبوتا�سيوم. كما بحث يف خو��ض �لزئبق الأهميته �لعلمية، وكذلك تطرق 
لعملية  متكاملة  در��سة  وق��دم  و�لت�سعيد.  بالتقطر  �الأدوي��ة  لتح�سر 

تقطر مياه �لبحر، و�حل�سول على مياه �ساحلة لل�سرب.
من �أ�سهر كتب �ملوفق كتاب "�الأبنية يف حقائق �الأدوية". وقد ق�سم 
فيه �الأدوية �إىل �أربع جمموعات ح�سب �أفعالها وتاأثر�تها، ويت�سمن هذ� 
لل�سيديل  هام  مرجع  فهو  ثم  ومن  دو�ء،  خم�سمائة  من  �أك��ر  �لكتاب 

و�لكيميائي على �ل�سو�ء.
�أ�سهر كتبه: "كتاب �الأبنية يف حقائق �الأدوية".

ابن البيطار

�بن �لبيطار �أعظم �ل�سيادلة يف �الإ�سالم و�إمام �لنباتين وعلماء 
ولد يف مالقة  �لبيطار،  بن  �أحمد  بن  �أبو حممد عبد �هلل  �الأع�ساب هو 
باالأندل�ض، ويعد �بن �لبيطار �أ�سهر علماء �لقرن �لثالث ع�سر �مليالدي، 

www.alukah.net



1367 اللؤلؤة المنضودة في الفقرات المكنونة

يف  �لبيطار  �بن  دخل  �الإ���س��الم.  يف  و�ل�سيدلة  �لنبات  علماء  و�أعظم 
خدمة �مللك �لكامل حممد بن �أبي بكر �أيوب يف م�سر، فوثق به و�عتمد 
�لع�سابن.  �سائر  على  رئي�سًا  وجعله  و�الأدوي��ة،  �لطبية  �مل�سائل  يف  عليه 
عرف �بن �لبيطار �لكثر من �أنو�ع �لنباتات ودر�ض خ�سائ�سها. ثم دون 
و�الإغذية"،  �الأدوية  "�جلامع ملفرد�ت  �أ�سماه  كتاب �سخم  كله يف  ذلك 
�لنباتات  �لطبية جلميع  و�لفو�ئد  �الأدوية،  �لعديد من  وهو يحتوي على 
�لتي ذكرها، وكيفية ��ستعمالها كغذ�ء ودو�ء، �إ�سافة �إىل ما قام به �بن 
�لبيطار من �ختبار�ت وجتارب يف تركيبها. كما و�سف يف كتابه "�جلامع 
ملفرد�ت �الأدوية و�الأغذية" نحو )1500( �سنفًا من �الأدوية �ملختلفة بن 
كتاب  يتناولها  مل  جديد  �سنف   )330( منها  وحيو�ين،  ونباتي  معدين 
يف �ل�سيدلة من قبل. يعد هذ� �لكتاب بحق معجمًا طبيًا عالجيًا، وقد 
�لنبات  علماء  عليه  و�عتمد  و�الأملانية،  و�لفرن�سية  �لالتينية  �إىل  ترجم 

و�لعقاقر يف �أوروبا.
والبن �لبيطار �أي�سًا كتاب "�ملغني يف �الأدوية �ملفردة" وهو بحث، 
ويتناول  �ملري�سة،  �الأع�ساء  م��د�و�ة  ح�سب  مرتب  �الأدوي��ة  يف  خمت�سر 
و"�الإبانة  �لطبيب"،  "ميز�ن  �أي�سًا:  وله  �جل�سم.  �أع�ساء  جميع  عالج 
و�الإعالم با يف �ملنهاج من �خللل و�الأوهام". كان �بن �لبيطار يتنقل بن 
�لبالد يجمع �لنباتات لدر��ستها، فقد جاب �جلز�ئر، وتون�ض، وم�سر، 
�بن  تويف  مو�طنها.  يف  �الأع�ساب  عن  باحثًا  �ل�سغرى،  و�آ�سيا  و�سورية، 

�لبيطار يف دم�سق �سنة )646ه�(.
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�أ�سهر موؤلفاته: 
و�الأوهام. �خللل  من  �ملنهاج  يف  با  و�الإعالم  • �الإبانة 

و�الأغذية. �الأدوية  ملفرد�ت  • �جلامع 
�الأدوية. يف  • �ملغني 

�لطبيب. • ميز�ن 

القزويني

�لقزويني �ساحب كتاب "عجائب �ملخلوقات وغر�ئب �ملوجود�ت".
بن  �أن�ض  �ساللة  من  �لقزويني  حممود  بن  حممد  بن  زكريا  هو 
قزوين  ولد يف  �لق�ساة،  من  موؤرخ جغر�يف  �لتجاري،  �الأن�ساري  مالك 

�سنة )605ه�(.
يف  �لتاأليف  عن  يبعده  مل  عمله  ولكن  م��دة،  بالق�ساء  و��ستغل 
ولكن  �حلياة،  وعلوم  و�لطبيعة،  بالفلك،  �سغف  فقد  �لعلمية.  �ملجاالت 
�أعظم �أعماله �ساأنًا هي نظرياته يف علم �لر�سد �جلوي. وكذلك حتدث 
و�لرعود،  و�لغيوم،  �ل�سهب،  من  و�الأر���ض  �ل�سماء  بن  عما  �لقزويني 
و�ل�سو�عق، و�الأمطار، و�لثلوج. و�أ�سهر موؤلفات �لقزويني كتابه �ملعروف 
"عجائب �ملخلوقات وغر�ئب �ملوجود�ت"، وفيه ي�سف �ل�سماء وما حتوي 
من كو�كب و�أجر�م وبروج، وحركاتها �لظاهرية وما ينجم عن ذلك كله 
من �ختالف ف�سول �ل�سنة. كما حتدث �لقزويني عن �الأر�ض، وجبالها، 
و�أوديتها، و�أنهارها، وكذلك �لياب�سة وما فيها من جماٍد، ونباٍت، وحيو�ن، 
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وقد رتب كل ذلك ترتيبًا �أبجديًا دقيقًا. 
وللقزويني �أي�سًا كتاب "�آثار �لبالد و�أخبار �لعباد"، ت�سمن خو��ض 
�الأمم  و�أخبار  و�لنبات،  و�حليو�ن،  �ل�سكان،  على  �لبيئة  وتاأثر  �لبالد 
كو�كب  عن  �لقزويني  وحت��دث  و�ل�سالطن،  و�الأدب��اء  �لعلماء  وتر�جم 
�ل�سم�ض،  ك�سوف  وعن  وزح��ل،  و�مل�سري،  و�ملريخ،  و�لزهرة،  عطارد، 
�ملد  حركتي  بن  ورب��ط  و�جلزئي،  �لكلي  و�خل�سوف  �لقمر،  وخ�سوف 

و�جلزر وحتركات �لقمر. 
توفى �لقزويني �سنة )682ه�(.

�أهم موؤلفاته: 
�ملوجود�ت. وغر�ئب  �ملخلوقات  • عجائب 

�لعباد. و�أخبار  �لبالد  • �آثار 

قا�ضي زاده

بن  حممد  بن  مو�سى  هو  للتكنولوجيا  جامعة  �أد�ر  ز�ده  قا�سي 
�لقا�سي  حممود �لرومي، �ملعروف با�سم �سالح �لدين قا�سي ز�ده، ولد 
يف مدينة برو�سه بغرب تركيا وهو �أحد �لعلماء �مل�سلمن �مل�سهورين يف 

جمايل �لفلك و�لريا�سيات.

عهد �إليه �سلطان �سمرقند �إكمال �ملر�سد �لفلكي هناك، ثم عينه 
�لوقت. وكان قا�سي ز�ده  تن�ساأ يف ذلك  الأول جامعة تكنولوجية  مديرً� 
يلقي فيها حما�سر�ت عامة يف �لريا�سيات و�لفلك للطالب و�ملدر�سن 
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معًا، وقد كان منهجه يجمع بن �لتفكر �لريا�سي و�لتجربة �لتطبيقية. 
يت�سمن  ريا�سي  فلكي  ج��دوٍل  عن  عبارة  بيك" وهو  �أول��غ  "زيج  �أجن��ز 
حتديدً� ملو�قع �لنجوم بدقٍة عاليٍة مقا�سة بالدرجات و�لدقائق. ��ستهر 
�خل�سوف  مو�عيد  حل�ساب  جديدة  �أ�ساليب  و�بتكار  �لفلكية  باالأر�ساد 
و�لكو�كب  �لقمر  وحركات  لل�سم�ض،  �لظاهرية  و�حلركات  و�لك�سوف، 
�ل�سيارة �ملعروفة يف ذلك �لوقت. وقام بتب�سيط بع�ض �لقو�نن �لفلكية 
�لفلك،  لعلم  تعريفًا  �لفهم ومي�سورة لتالميذه، كما �ساغ  جلعلها �سهلة 
وهو: علم �لفلك يبحث عن �أحو�ل �الأجر�م �لف�سائية �لب�سيطة �لعلوية 
و�ل�سفلية من حيث �لكمية و�لكيفية و�لو�سفية و�حلركة �لالزمة لها، وما 

يلزم منها. 

جد�ول  وو�سع  �ل�سم�ض،  ميل  ر�قب  كما  وحركاتها  �لنجوم  در�ض 
حلركة كل كوكٍب بالن�سبة ملوقع �لكو�كب يف �أفالكها، كما �هتم بعرفة 

تو�ريخ �ل�سهور و�الأيام و�لتقاومي �ملختلفة. 

توفى عام )840ه�(.

�أهم �أعماله:

تكنولوجية. جامعة  الأول  مديرً�  • عن 

زيج �أولغ بيك. • �أجنز 
وحركاتها. �لنجوم  • در�ض 
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ابن يون�س

�أبو �حل�سن  هو  �لقمر  وخ�سوف  �ل�سم�ض  ك�سوف  ر�سد  يون�ض  �بن 
ومن  �لعلماء  من  �مل�سري،  �ل�سويف  يون�ض  بن  �لرحمن  عبد  بن  علي 
م�ساهر �لريا�سين و�لفلكين، كان عارفًا باالأدب. ويعد من �أكر علماء 
�لقرن �لر�بع للهجرة، و�أعظم فلكي ظهر يف م�سر، حيث ولد بها وفيها 
كانت وفاته �سنة )399ه�(. وقد ر�سد ك�سوف �ل�سم�ض، وخ�سوف �لقمر 

يف �لقاهرة �سنة )978م(.
قرب  �ملقطم  جبل  على  م��ر���س��دً�  �لفاطميون  �خللفاء  ل��ه  بنى 
�لف�سطاط )�لقاهرة حاليُا(، وجهزوه بكل ما يلزم من �الأدو�ت و�الآالت. 
يف  كوكٍب  كل  مو�سع  ملعرفة  فلكية  جد�ول  )�أي  زيجًا  يون�ض  �بن  و�سنع 
�أربعة  "�لزيج �حلاكمي" يف  �أطلق عليه  �أوقاٍت خمتلفٍة ح�سب حركته( 
�أجز�ء، �سمنه �أر�ساد �لفلكين �لقدماء، و�أر�ساد �بن يون�ض نف�سه عن 
�ملثلثات  ح�ساب  يف  برع  كما  �لكو�كب.  و�ق��ر�ن  و�لك�سوف،  �خل�سوف، 
وبحوثه فيها فاقت كثرً� من �لعلماء، كما �بتدع قو�نن ومعادالت، كان 
لها قيمة كبرة قبل �كت�ساف �للوغاريتمات. من كتب �بن يون�ض �ل�سهرة 
"غاية �النتفاع يف معرفة �لدو�ئر و�ل�سمت من قبل �الرتفاع"، و"�لتعديل 

و�لقمر". �ل�سم�ض  يف  �ملحكم"، و"جد�ول �ل�سمت"، و"جد�ول 
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البوزجاين

بن  حممد  هو  و�لريا�سيات  �لفلك  علماء  �أعظم  من  �لبوزجاين 
حممد بن يحيى بن �إ�سماعيل �أبو �لوفا �لبوزجاين مهند�ض فلكي ريا�سي، 
ولد يف بوزجان )بن هر�ة وني�سابور( �سنة )328ه�(. وملا بلغ �لع�سرين 
من عمره �سافر �إىل بغد�د حيث ملع ��سمه. وكان �أحد �ملرجمن �لعظام 
يف �للغة �ليونانية �إىل �للغة �لعربية، هذ� باالإ�سافة �إىل كونه عاملًا �أ�سياًل 

رفيع �ملنزلة، نقي �جليب من عر�ت �لدنيا، قانعًا با عنده.
ق�سى �لبوزجاين حياته يف بغد�د يف �لتاأليف و�لر�سد و�لتدري�ض، 
�لدولة،  �سرف  �أن�ساأه  �ل��ذي  �ملر�سد  �أع�ساء  �أح��د  ليكون  �نتخب  وق��د 
و��ستهر �لبوزجاين يف بغد�د من خالل كتبه �لعديدة ور�سائله و�سروحه 
�أعظم  من  �لبوزجاين  يعد  و�ملوؤ�ن�سة".  "�الإمتاع  �ملعروف  كتابه  خا�سة 
علماء �لفلك و�لريا�سيات، وقد ز�د على بحوث �خلو�رزمي زياد�ت تعد 
حلواًل  يجد  �أن  �لبوزجاين  و��ستطاع  باجلر.  �لهند�سة  لعالقة  �أ�سا�سًا 
بالقطع �ملكافئ، مما مهد لتقدم �لهند�سة �لتحليلية و�لتكامل و�لتفا�سل 

يف �أوروبا. 
مثل  �ملثلثات،  وح�ساب  �لهند�سي،  �لر�سم  يف  قيمة  كتب  عدة  له 
�لفلك".  من  �لد�ئرة  "معرفة  �ل�سيني" وكتاب  باجلدول  "�لعمل  كتاب 
و�لبوزجاين هو �أول من و�سع �لن�سبة �ملثلثية "�لظل"، و��ستعملها يف حل 
�أ�سهر  �مل�سائل �لريا�سية. �عرف علماء �لغرب باأن �لبوزجاين هو من 
�لذين برعو� يف �لهند�سة، و�أن له فيها تعديالت جديدة مل ي�سبق �إليها، 
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خا�سة يف جمال ��ستخر�ج �الأوتار. وله �سعر. 
توفى �أبو �لوفاء �لبوزجاين �سنة )388ه�(.

�أ�سهر كتبه: 
و�ملوؤ�ن�سة. �الإمتاع  • كتاب 

�لفلك. من  �لد�ئرة  معرفة  • كتاب 
�ل�سيني. باجلدول  �لعمل  • كتاب 

ابن ال�ضاطر

هو �أبو �حل�سن عالء �لدين علي بن �إبر�هيم بن حممد �الأن�ساري 
�سنة  بها  �سنة )704ه���(، وتويف  �ل�ساطر، ولد يف دم�سق  بابن  �ملعروف 

)777ه�(. 
نال �بن �ل�ساطر �سهرة كبرة كعامل فلكي على �لرغم من بر�عته 
يف �لريا�سيات كالهند�سة و�حل�ساب، وقد عمل لفرٍة موؤذنًا يف �مل�سجد 
�آلة ل�سبط  فلكية، و�سنع  �آالت  �ل�ساطر عدة  �بن  �الأموي بدم�سق. طور 
وقت �ل�سالة �سماها �لب�سيط وو�سعها يف �إحدى ماآذن �مل�سجد �الأموي، 
كما �أجرى �بن �ل�ساطر حت�سينات على �آالت �لر�سد و�أ�ساف �إليها. والبن 
�ل�ساطر �إ�سهامات قيمة يف ح�ساب �ملثلثات، جعلته و�حدً� من �أبرز �لذين 

��ستغلو� يف هذ� �لعلم من �لعرب و�مل�سلمن.
�إن �الأر�ض و�سائر �لكو�كب �ل�سيارة تدور حول  قال �بن �ل�ساطر: 

�ل�سم�ض، وذلك قبل �لعامل �لبولندي "كوبرنيكو�ض" باأكر من قرن.
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كما قام �بن �ل�ساطر ب�سناعة �إ�سطرالٍب جديد يعرف به حتركات 
وظلت  �ل�سم�سية(،  )�ل�ساعات  �ل�سم�سية  �ملز�ول  �سحح  كما  �لكو�كب، 
ل�سبط  مرجعًا  وكانت  ق��روٍن،  لعدة  �الإ�سالمية  �ل��دول  كل  يف  ت�ستخدم 
�لوقت يف �لعامل �الإ�سالمي. �ألف "زيجًا" با�سمه، يحتوي على نظريات 
فلكيٍة ومعلومات جديدٍة قائمة على �لتجارب و�مل�ساهد�ت و�ال�ستنتاجات 

�لعلمية �ل�سحيحة.
�لعمل  يف  �ملغيب  "�إي�ساح  كتاب  �ل�ساطر،  �ب��ن  كتب  �أ�سهر  من 
�لعمل  "خمت�سر  �لكو�كب"، وكتاب  "�أرجوزة يف  بالربع جيب"، وكتاب 

باالإ�سطرالب"، ومنارة �لعرو�ض بجامع دم�سق، وغرها.
�أ�سهر موؤلفاته: 

جيب. بربع  �لعمل  يف  �ملغيب  • �إي�ساح 
�لكو�كب. يف  • �أرجوزة 

باالإ�سطرالب. �لعمل  • خمت�سر 

النرييزي

�لنريزي عامل �أبحاثه ذ�ت �سهرة عاملية.
مت�ساًل  كان  فلكي،  مهند�ض  �لنريزي،  بن حامت  �لعبا�ض  �أبو  هو 
باملعت�سد �لعبا�سي، وكان عاملًا يف �لريا�سيات و�لفلك خا�سة فيما يتعلق 
�لنريزي عدة جد�ول  �بتكر  �لنجوم.  وحركات  �الأفالك  هيئة  بدر��سة 
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من  كتب  عدة  يف  �سمنها  �أفالكها،  يف  �لكو�كب  حركة  تخ�ض  ريا�سية 
"�لزيج �ل�سغر"، وكتاب  "�لزيج �لكبر"، وكتاب  تاأليفه، منها: كتاب 

�لقبلة". "�سمت  وكتاب  �الآالت"،  وتهيئة  "�لر�هن 
نبغ يف در��سات حالة �جلو وقيا�ض �أبعاد �الآبار، و�الأودية، و�الأنهار 
بطرٍق دقيقة م�ستخدمًا �لو�سائل �لريا�سية و�الآالت و�الأجهزة �لتي و�سع 

ت�سميمها، و�سعها يف كتابه �أحد�ث �جلو. 
نالت �الأر�ساد �لفلكية �لتي قام بها �سهرة عظيمة يف جميع �أنحاء 
�لعامل، ملا متيزت به من دقٍة برغم ��ستخد�مه �آالت ر�سد غر متطورة. 
كذلك للنريزي بحوث مبتكرة يف علم �ملثلثات �لكروية متتاز باأ�سالتها. 
"�الأربعة"  وكتاب  �لهند�سة  �أ�سول  يف  �إقليد�ض  كتاب  ب�سرح  قام 

لبطليمو�ض. 
توفى �لنريزي عام )310ه�(.

�أهم موؤلفاته:
�لكبر. • �لزيج 

�ل�سغر. • �لزيج 
�الآالت. وتهيئة  • �لر�هن 

�لقبلة. • �سمت 
�جلو. • �أحد�ث 
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الكا�ضي

�لكا�سي عامل ر�سد ك�سوفات �ل�سم�ض بدقة.
هو غياث �لدين جم�سيد بن م�سعود بن حممود �ملعروف بالكا�سي، 
ك�سوفات  ر�سد  و�لفلك،  �لهيئة  علم  يف  ��ستهر  فلكي.  ريا�سي  حكيم 
يف  وله  و1408م(،  و1407   1406( �ل�سنو�ت  يف  حدثت  �لتي  �ل�سم�ض 
ذلك موؤلفات منها "زيج �خلاقاين". وكان �لهدف من و�سع هذ� �لزيج 
)�أي �جلد�ول �لفلكية( ت�سحيح �ملعلومات �ل�سابقة �لتي وردت يف "زيج 
�الإيلخاين" للطو�سي. يف زيج �خلاقاين، دقق �لكا�سي يف جد�ول �لنجوم 
ح�سب �الأر�ساد �لفعلية. ومل يكتف عند حد �لتدقيق، بل ز�د على ذلك 
من �لر�هن �لريا�سية، و�الأدلة �لفلكية مما ال جنده يف �الأزياج )جمع 

زيج( �الأخرى.
وكوكب  �لقمر  م��د�ر�ت  عن  مف�سلة  در��سة  �أي�سًا  �لكا�سي  قدم 
عطارد، وقال �أنها �إهليليجية )�أي قطع ناق�ض �أو �سكل بي�ساوي(. ولي�ض 
�سحيحًا كما يدعي علماء �لغرب �أن جوهان�ض كبلر �الأملاين، هو �أول من 
قال باأن م�سار�ت �لكو�كب �إهليليجية ولي�ست د�ئرية، بل �أن �لكا�سي �أثبت 
ذلك قبل كبلر، باأكر من قرن كامل. ومن �أ�سهر كتب �لكا�سي "ر�سالة 
�سلم �ل�سماء"، وفيه يبحث يف كيفية تعين حميط �لد�ئرة وقطرها، وقد 
�أوجد تلك �لن�سبة. كذلك قام �لكا�سي بتاأليف كتاب "مفتاح �حل�ساب" 
�لذي �أورد فيه بع�ض ك�سوفاته يف �لريا�سة �لتي جمع فيها بن �حل�ساب 

و�لهند�سة و�جلر.
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توفى �لكا�سي �سنة )832ه�(.
�أهم موؤلفاته: 

�خلاقاين. • زيج 
�ل�سماء. �سلم  • ر�سالة 

�حل�ساب. • مفتاح 

القبي�ضي

�لقبي�سي عامل �سحح �آر�ء �لقدماء حول �لقمر و�لكو�كب.
هو عبد �لعزيز بن عثمان �لقبي�سي �لها�سمي، عامل بالفلك، من 
كتب  �أ�سهر  بالعر�ق.  �ملو�سل  مدينة  من  بالقرب  ولد  �ل�سعر�ء،  �الأدباء 
�لقبي�سي، كتاب "�ملدخل �إىل �سناعة �أحكام �لنجوم" �لذي ترجم �إىل 

�للغة �لالتينية ولقي �هتمامًا كبرً� من علماء �لفلك �الأوروبين.
�لفلك خا�سة  علم  �الأ�سيلة يف  ونظرياته  باآر�ئه  �لقبي�سي  عرف 
عن  �لقدماء  �آر�ء  �سحح  كما  و�لكو�كب،  �لنجوم  بعرفة  يتعلق  فيما 

حركات �لقمر و�لكو�كب �ل�سيارة. 
قام �لقبي�سي بعمل �أر�ساد دقيقة حلركة �لكو�كب تدل على خرته 
�لطويلة يف هذ� �ملجال. وقد جمع جتاربه �لعلمية يف علم �لفلك يف كتاب 
�أطلق عليه "ر�سالة يف �الأبعاد و�الأجر�م" وظل هذ� �لكتاب مرجعًا لعلماء 
�لعرب و�مل�سلمن وكذلك لعلماء �لغرب لعدٍد كبر من �ل�سنن، خا�سة 

فيما يتعلق بعرفة �مل�سافات �ل�سا�سعة بن �الأجر�م �لف�سائية. 
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كان �لقبي�سي �أول من حاول حتديد قطر �الأر�ض وبع�ض �لكو�كب، 
وكذلك ��ستهر بخرته يف علم �حل�ساب، ويت�سح هذ� يف كتابه "ر�سالة 
�أنو�ع �الأعد�د"، �لذي يبحث يف تعريف �حل�ساب، و�أ�سول �لرقيم،  يف 
و�لتعد�د، و�الأعد�د �ل�سحيحة، و�لك�سور، و�جلذور، وجمعها، وطرحها، 

و�سربها، وق�سمتها، وتوفى عام )380ه�(.
�أبرز كتبه:

�لنجوم. �أحكام  �سناعة  �إىل  • �ملدخل 
و�الأجر�م. �الأبعاد  يف  • ر�سالة 

�الأعد�د. �أنو�ع  يف  • ر�سالة 

ابن الزرقايل

�بن �لزرقايل �أكر ر��سد يف ع�سره.
�بن �لزرقايل هو �إبر�هيم بن يحيى �لنجيبي �لنقا�ض، �أبو �إ�سحاق 
�ملعروف بابن �لزرقايل، فلكي �أندل�سي من �أهل طليطلة. و لد يف قرطبة 
و�لر�سد  �لعدد  علم  يف  ع�سره  و�حد  كان  �الأب��ار:  �بن  قال  باالأندل�ض. 
�إىل  �مل�سلمون   فتحها  �الأندل�ض بثله من حن  تاأت  ومل  �الأزي��اج،  وعلل 
مدينة  يف  �لتجريبية  �لعلوم  يف  تعليمه  �لزرقايل  �بن  تلقى  هذ�.  وقتنا 
طليطلة �لتي كانت يف �لقرن �حلادي ع�سر �مليالدي مركزً� ثقافيًا وعلميًا 
ع�سره،  يف  فلكي  ر��سد  �أكر  �لزرقايل  �بن  يعد  كلها.  �الأندل�ض  لبالد 
وكان  �الإ�سطرالبات.  �لعلمي ك�سناعة  �إىل متيزه يف �جلانب  باالإ�سافة 
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�لكو�كب  �لتي تبن حركات  �لفلكية  �إعد�د �جلد�ول  �أ�سا�سي يف  له دور 
�ل�سيارة، و�أحلق بها �سروحًا خا�سة و�أطلق على هذه �جلد�ول "�الأزياج 
�لقرن  منذ  باأكملها  �أوروبا  ��ستهرت هذه �جلد�ول يف  وقد  �لطليطلة". 
�لثامن ع�سر. �خرع �بن �لزرقايل �آالت فلكية جديدة ل�سمان دقة ر�سد 
�لكو�كب و�لنجوم، وقد ورد ذلك يف كتابة "�سحيفة �لزرقايل"، ومتت 
ترجمة هذ� �لكتاب �إىل �للغات �الأوروبية ومنها �لالتينية و�الإيطالية، يف 
�لقرن �لثاين ع�سر �مليالدي و��ستفاد منه علماء �لغرب. �إذ ي�ستمل كتاب 
منهاج  على  �الإ�سطرالب  عمل  لكيفية  �سرح  �لزرقايل" على  "�سحيفة 
جديد و�لتح�سينات �لتي �أ�سافها �إليه وكذلك معلومات فلكية هامة. كان 
�بن �لزرقايل هو �أول من قال باأن �لكو�كب تدور يف مد�ر�ت بي�ساوية، 
ولي�ض �لعامل �الأملاين يوهان�ض كبلر، كما هو معروف عند �لعلماء �لغربين.

توفى �بن �لزرقايل �سنة )493ه�(

الروداين

�لرود�ين عامل �سنع �آلة �لتوقيت.
هو حممد بن �سليمان �لرود�ين ولد يف �سنة )430ه�(، وتويف يف 
دم�سق �سنة )487ه�(، و��ستهر كعامل فلكي وقام برحالت متعددة �إىل 

م�سر ومكة و�ملدينة �ملنورة ومر�ك�ض. 
ب�سورية  درع��ا  مدينة  �إىل  �سافر  �سابًا،  �ل��رود�ين  �أ�سبح  عندما 
للتزود باملعرفة �لعلمية، وهناك تتلمذ على كبار علمائها، ثم رحل �إىل 
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مر�ك�ض لدر��سة علم �حلكمة و�لهيئة و�ملنطق ولكنه تفوق يف علم �لفلك 
�لتجريبي.

�لعمل  يف  �الأل��ب��اب  �أويل  "حتفة  كتاب  �ل���رود�ين  كتب  �أ�سهر  من 
باالإ�سطرالب"، �لذي بقي زمنًا طوياًل ي�ستعمل لقيا�ض مو��سع �لكو�كب 
وحتديد �سرها، وكذلك ملر�قبة حالة �جلو و�سئون �ملالحة، وجمع فيه 
"حتفة  �آر�ء �لعلماء �الأو�ئل يف حقل علم �لفلك. و�سار كتاب  �لرود�ين 
�أويل �الألباب يف �لعمل باالإ�سطرالب" من �أهم �ملر�جع للباحثن يف علم 
�لفلك، لي�ض فقط ملن يريد �أن يعرف كيف ي�ستخدم �الإ�سطرالب، ولكن 

�أي�سًا ملن يرغب يف �الطالع على طريقة �سناعة �الإ�سطرالب. 
�ملبادئ  على  �لقائمة  �لدقيقة  �الآالت  ب�سناعة  �ملهتمن  من  كان 
�مليكانيكية، ومن ثم فقد �سنع "�آلة �لتوقيت" �لتي ميكن ��ستخد�مها يف 

�أي مكان بالعامل.
در�ض �لعلوم �ل�سرعية يف مكة، و�ملدينة �ملنورة، ف�سار حجة فيها، 
وقام بتاأليف كتابن م�سهورين يف �حلديث، هما كتاب "جمع �لفو�ئد"، 

وكتاب "�سلة �خللف بو�سول �ل�سلف".
�أ�سهر كتبه: 

باالإ�سطرالب. �لعمل  يف  �الألباب  �أويل  • حتفة 
�لفو�ئد. • جمع 

�ل�سلف. بو�سول  �خللف  • �سلة 
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اجلوهري

�جلوهري من �أو�ئل �لذين ر�سدو� �لكو�كب.
ر�سدو�  �لذين  �أو�ئ��ل  من  كان  �جلوهري،  �سعيد  بن  �لعبا�ض  هو 
كلفه  وقد  �لفلكية.  �حل�سابات  يف  ونبغ  �الإ�سالم،  يف  و�لكو�كب  �لنجوم 
كما  بغد�د،  يف  �ل�سما�سية  ر�سد  د�ر  علماء  هيئة  �سمن  ليعمل  �ملاأمون 
بع�ض  مو��سع  يف  و�أل��ف  دم�سق  يف  �الأر���س��اد  بع�ض  �جل��وه��ري  �أج��رى 

�لكو�كب �ل�سيارة.
كتب �جلوهري "زيج �لنرين" �مل�سهور، وهو عبارة عن جمموعة 
بحوث يف �جلد�ول �لفلكية، وقد �عتمد عليه �لعلماء �لعرب و�مل�سلمون يف 
�أر�سادهم ل�سنو�ت طويلة. وقدم �جلوهري يف هذ� �لزيج تطور�ت كثرة 
يف علم �لهيئة )�لفلك(، �لذي قام عنه باأنه تعريف باالأحو�ل �لف�سائية 
بدر��سة  �جلوهري  �هتم  و�أبعادها.  ومقاديرها  و�أو�ساعها  و�أ�سكالها 
�لكو�كب �ل�سيارة و�ل�سم�ض و�لقمر، وبقيت نظرياته يف هذ� �ملجال حجة 

ي�ستند عليها �لعلماء يف �لدول �الأوروبية.
بالر�سد  �خلا�سة  �لدقيقة  �الآالت  بع�ض  ب�سنع  �جلوهري  ق��ام 
�لفلكي، كما متيز �جلوهري بيوله �لهند�سية �لنظرية و�لعلمية، ويظهر 
�لهند�سية  �الأ�سكال  من  كثرً�  و�أ�ساف  �لزيج،  كتابه  يف  و��سحًا  هذ� 

�ملبتكرة ثم و�سعها يف كتاٍب م�ستقل �سماه كتاب "�الأ�سكال". 
�لع�سور  �لتجريبي يف  �لعلمي  �ملنهج  موؤ�س�سي  يعد �جلوهري من 

�الإ�سالمية. 
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توفى �جلوهري عام )240ه�(.
�أ�سهر كتبه:

�لنرين. • زيج 
�الأ�سكال. • كتاب 

البطروجي

�لبطروجي �أعماله ترجمت �إىل �لالتينية.
هو نور �لدين �لبطروجي، فلكي وريا�سي. ال يعرف بالتحديد متى 
ولد وال متى تويف، ولكن من �لثابت �أنه عا�ض يف �أو�خر �لقرن �لثاين ع�سر 

�مليالدي، وعا�ض يف �إ�سبيلية باالأندل�ض.
و�هتم  طفيل.  �بن  �لفيل�سوف  �لعامل  يد  على  �لبطروجي  تتلمذ 
بتعديل نظام بطليمو�ض �لفلكي، �لذي كان �سائدً� يف ذلك �لوقت، و�لو�رد 

يف كتاب "�ملج�سطي". 
من �أ�سهر كتب �لبطروجي، كتاب "�لهيئة" �لذي قام فيه بتعديل 
تعتمد  �لكو�كب،  حركة  حول  نظرية  بو��سطة  �لفلكي،  بطليمو�ض  نظام 
على وجود مركز لالأفالك جميعًا، ولي�ض كما قال بطليمو�ض باأن هناك 

�أفالكًا خارجة عن �ملركز. 
ثابتة  �لف�سائية  �الأج��ر�م  جميع  باأن  بطليمو�ض  ر�أي  �أي�سًا  �نتقد 

�الأو�ساع بالن�سبة لالأر�ض، وتطلع وتغرف يف وقت ثابت. 
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�أي�سًا  عاملًا  ك��ان  �أن��ه  �لفلكية،  �لبطروجي  نظريات  من  ويت�سح 
بالريا�سيات خا�سة �لهند�سة. 

ترجمت �أعمال �لبطروجي �إىل �للغة �لالتينية، ومن ثم �نت�سرت 
�لعلماء هناك.  و��ستفاد منها  �لو�سطي،  �لقرون  �لغرب يف  نظرياته يف 

و�عتمد �لبطروجي على �الأر�ساد �لفلكية يف تاأليف كتبه. 
�أ�سهر كتبه "كتاب �لهيئة".

اأولغ بيك

�أولغ بيك كان �أمرً� على ترك�ستان.
"�أولغ  با�سم  ��ستهر  �ل�سمرقندي،  تيمور  بن  طورغاي  حممد  هو 
على  �سلطانًا  و�ل���ده  وك��ان  )795ه�����(،  �سنة  �سمرقند  يف  ول��د  بيك". 
ترك�ستان، وبعد وفاة و�لده �أ�سبح �أولغ بيك �أمرً� على ترك�ستان. عامل 
فلكي، وموؤرخ، ومهند�ض معماري �إ�سالمي. �أ�سبحت ترك�ستان يف عهده 

مركزً� ح�ساريًا �إ�سالميًا هامًا.
�سيد �أولغ بيك مر�سده �ل�سهر يف �سمرقند عام )1428م(، وكان 
من  يحتويه  وما  بنيانه،  بروعة  �لدنيا  عجائب  من  �لوقت  ذلك  يف  يعد 

�آالت ر�سٍد دقيقٍة.
�أطلق  �لتي  و�لدقيقة،  �ل�ساملة  �لفلكية  بجد�وله  بيك  �أولغ  ��ستهر 
على  �لتح�سينات  بع�ض  �أدخل  وفيه  �ل�سلطاين �جلديد"،  "�لزيج  عليها 
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جد�ول �جليب و�لظل. ويحتوي هذ� �لزيج على �أربعة �أبو�ب: �الأول: يف 
معرفة �لتو�ريخ. �لثاين: يف معرفة �الأوقات. 

�لر�بع: عن حتديد  ومو��سعها.  �لكو�كب  �سر  معرفة  �لثالث: يف 
مو�قع �لنجوم �لثابتة. 

فيها  جمع  �سمرقند،  يف  نوذجية  علمية  مدر�سة  بيك  �أول��غ  بنى 
�أ�سهر علماء �حل�سارة �لعربية و�الإ�سالمية يف �لعلوم �للغوية و�لتجريبية. 
�للغة  �إىل  �جلديد"  �ل�سلطاين  "�لزيج  بيك  �أول��غ  كتاب  ترجم 
�لالتينية، حيث نال �سهرة عظيمة يف بالد �لغرب و�عتمد عليه �لعلماء 

هناك. 
توفى �سنة )854ه�(.

�أبرز �أعماله:
�جلديد. �ل�سلطاين  �لزيج  • و�سع 

له. مر�سدً�  • �سيد 
نوذجية. علمية  مدر�سة  • بنى 

املجروتي

�ملجروتي عامل.. ��ستخدم �لبو�سلة و�خلر�ئط.
هو علي بن حممد بن علي بن حممد �أبو �حل�سن �ملجروتي، فا�سل 
من �أعيان �ملغرب. ولد يف قريٍة جنوب مر�ك�ض )�ملغرب( وكان من علماء 
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�ملجروتي  ز�ر  �مليالدي.  ع�سر  �ل�ساد�ض  �لقرن  يف  �ملعروفن  �جلغر�فيا 
عدة دول منها تركيا وتون�ض. 

�لعو��سف،  و�سف  خا�سة  �لبحرية،  رحالته  عن  �ملجروتي  كتب 
و�الأنو�ء �لبحرية، وما �سادفه منها، ومو�عيد هبوبها. وو�سف �ملجروتي 
بالتف�سيل �أ�سو�ق مدينة �إ�سطنبول �لركية، من حيث �لب�سائع �ملوجودة 
بالكتب  �ملمتلئة  �ل�سخمة  �ملكتبات  �إىل  باالإ�سافة  �ل��وق��ت،  ذل��ك  يف 

و�ملخطوطات �لعربية.
"�لنفحة �مل�سكية يف �ل�سفارة �لركية"،  �أ�سهر موؤلفاته كتاب  من 
�ملن�سور،  �ل�سلطان  من  باأمر  تركيا  �إىل  رحلته  عن  ذكرياته  و�سمنه 
وقد ترجم هذ� �لكتاب �إىل �للغة �لفرن�سية، و�أ�سبح معروفًا لدى علماء 

�لغرب. 
و�خلر�ئط  �لبو�سلة  ��ستخد�م  كيفية  كتبه  يف  �ملجروتي  �سرح 
�جلغر�فية، باأ�سلوٍب �سهٍل وم�سوٍق. و�أ�ساف �ملجروتي معلومات جغر�فية 

جديدة، الأدباء �لرحالت �لذين كانو� قبله مثل عبد ربه و�لبكري. 
قال �بن �جلوزي: "هو كتاب، مفيد، وقفت عليه وقد �نتقيت منه 

فو�ئد".
متيز �أ�سلوب �ملجروتي باالأ�سعار و�ل�سجع. وتوفى يف مر�ك�ض عام 

)1003ه�(.
�أ�سهر موؤلفاته: "كتاب �لنفحة �مل�سكية يف �ل�سفارة �لركية".
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الغرناطي

هو �أبو �لقا�سم �أ�سبغ بن حممد �ل�سمح �ملهري �ملعروف بالغرناطي 
يف  ولد  بالطب،  عناية  وله  و�لفلك،  و�لهيئة  و�لهند�سة  باحل�ساب  عامل 
قرطبة �سنة )361ه�(، ون�ساأ يف قرطبة باالأندل�ض، ثم �نتقل �إىل غرناطة 

و�أقام فيه بقية عمره، ومنها �كت�سب لقبه.
�مل�ستوية  �إقليد�ض  �لهند�سة وخا�سة هند�سة  �لغرناطي علم  در�ض 
و�لفر�غية. وكان للغرناطي �أي�سًا دور مهم يف �لعلوم �لطبية، فقد قام 
و�الأبحاث  �ملر�سى،  لعالج  غرناطة  يف  بيته  يف  كبرٍة  عيادٍة  باإن�ساء 
كتب  �أ�سهر  من  �لفلكية.  �الأر�ساد  يف  �لكثرة  م�ساغله  برغم  �لطبية، 
�ملعروف:  �لعدد  "ثمار  �لهند�سة" وكتاب  �إىل  "�ملدخل  �لغرناطي كتاب 
�لهند�سة" �لذي  "كبر يف  �لعدد" وكتاب  "طبيعة  باملعامالت" وكتاب 
��ستمل على �سرح للخط �مل�ستقيم، و�ملقو�ض، و�ملنحني، وكتاب "�لكامل 

يف ح�ساب �لهو�ئي". 
وللغرناطي كتابان عن �الإ�سطرالب، قدم يف �الأول منهما: تعريفًا 
و�سرحًا الإ�سطرالب من �بتكاره هو، ويف �لكتاب �لثاين: �أو�سح خطو�ت 

��ستعمال �الإ�سطرالب �ملذكور وفو�ئده. 
عن  دقيقة  معلومات  بها  فلكية  جد�ول  �أي  زيجًا،  �لغرناطي  �أعد 

�أر�ساد �الأجر�م �لف�سائية �ملختلفة.
توفى �لغرناطي �سنة )426ه�(.
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�أ�سهر كتبه:
�لهند�سة. �إىل  • �ملدخل 

�لهو�ئي. ح�ساب  يف  • �لكامل 
باملعامالت. �ملعروف:  �لعدد  • ثمار 

�لعدد. • طبيعة 
�لهند�سة. يف  • كبر 

املاهاين

�ملاهاين ر�سد خ�سوف �لقمر وك�سوف �ل�سم�ض.
يف  ولد  �إ�سالمي،  وريا�سي  فلكي  �ملاهاين.  عي�سى  بن  حممد  هو 

بغد�د بالعر�ق.
��ستهر �ملاهاين يف جمال �لفلك، بر�سده �لدقيق لظاهرتي خ�سوف 
�لقمر وك�سوف �ل�سم�ض، وكذلك �قر�نات �لكو�كب �لتي كانت معروفة 

يف ذلك �لوقت. 
هي  �لريا�سيات  علماء  ب��ن  معروفة  ريا�سية  معادلة  وه��ن��اك 
للمعادالت  حلول  �إىل  �لتو�سل  بها  ميكن  و�لتي  �ملاهاين"،  "معادلة 
�جلرية من �لدرجة �لثالثة بالطرق �لهند�سية. من �أ�سهر كتب �ملاهاين 
كتاب "�سرح ما �ألفه �أرخميد�ض يف �لكرة و�الإ�سطو�نة"، ويف هذ� �لكتاب 
تعر�ض �ملاهاين ملا �أطلق عليه م�ساألة �أرخميد�ض و�لتي تتعلق بقطع �لكرة 
و�سع  من  �أول  هو  و�ملاهاين  معلومٍة.  بن�سبٍة  حجمها  يكون  جز�أين  �إىل 
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هذه �مل�ساألة �لريا�سية يف �سكل معادلة تكعيبية، وقام بحلها با�ستخد�م 
معادلة �ملاهاين.

قام �ملاهاين �أي�سًا بتاأليف كتاب يف �لن�سبة وقال باأنها على ثالثة 
�أنو�ع: عددية، وهند�سية، وتاأليفية. 

وللماهاين �أر�ساد فلكية دقيقة لالأجر�م �ل�سماوية، ظلت معروفة 
با�سمه ل�سنو�ت طويلٍة يف �لعامل �الإ�سالمي و�لغربي. توفى �ملاهاين عام 

)273ه�(.
�أ�سهر �أعماله:

و�الإ�سطو�نة. �لكرة  يف  �أرخميد�ض  �ألفه  ما  �سرح  • كتاب 
�لن�سبة. يف  • كتاب 

�ملاهاين. معادلة  • و�سع 

البحرتي

هو �لوليد بن عبيد بن يحيى �لطائي �أبو عبادة �لبحري
�ساعر كبر، يقال ل�سعره �سال�سل �لذهب، وهو �أحد �لثالثة �لذين 
كانو� �أ�سعر �أبناء ع�سرهم، �ملتنبي و�أبو متام و�لبحري، قيل الأبي �لعالء 
�ملعري: �أي �لثالثة �أ�سعر؟ فقال: �ملتنبي و�أبو متام حكيمان و�إنا �ل�ساعر 

�لبحري.
يرون  �لغربين  �لنقاد  �أن  �ملعارف  د�ئ��رة  يف  مرجوليوث  و�أف��اد 

�لبحري �أقل فطنة من �ملتنبي و�أوفر �ساعرية من �أبي متام.
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ولد يف منبج بن حلب و�لفر�ت ورحل �إىل �لعر�ق فات�سل بجماعة 
�حلما�سة،  كتاب  له  بنبج.  وتويف  �لعبا�سي  �ملتوكل  �أولهم  �خللفاء  من 

على مثال حما�سة �أبي متام.

املتنبي

هو �أحمد بن �حل�سن بن �حل�سن بن عبد �ل�سمد �جلعفي �لكويف 
�لكندي، �أبو �لطيب.

�ل�ساعر �حلكيم، و�أحد مفاخر �الأدب �لعربي، له �الأمثال �ل�سائرة 
و�حلكم �لبالغة �ملعاين �ملبتكرة.

ولد بالكوفة يف حملة ت�سمى كندة و�إليها ن�سبته، ون�ساأ بال�سام، ثم 
تنقل يف �لبادية يطلب �الأدب وعلم �لعربية و�أيام �لنا�ض.

�لكوفة و�ل�سام(  �ل�سماوة )بن  بادية  �ل�سعر �سبيًا، وتنباأ يف  قال 
فتبعه كثرون، وقبل �أن ي�ستفحل �أمره خرج �إليه لوؤلوؤ �أمر حم�ض ونائب 

�الإخ�سيد فاأ�سره و�سجنه حتى تاب ورجع عن دعو�ه.
�بن حمد�ن �ساحب حلب فمدحه وحظي  �لدولة  �سيف  وفد على 
�أن يوليه،  عنده. وم�سى �إىل م�سر فمدح كافور �الإخ�سيدي وطلب منه 

فلم يوله كافور، فغ�سب �أبو �لطيب و�ن�سرف يهجوه.
�لديلمي يف  بويه  �بن  �لدولة  فمدح ع�سد  وفار�ض،  �لعر�ق  ق�سد 

�سر�ز.
�أبي جهل �الأ�سدي  عاد يريد بغد�د فالكوفة، فعر�ض له فاتك بن 
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يف �لطريق بجماعة من �أ�سحابه، ولي�ض معه �إال �بنه وغالمه، ثم حاول 
�لفر�ر، فقال له غالمه: �أين قولك:

تعرفني  و�ل���ب���ي���د�ء  و�ل��ل��ي��ل  ف��اخل�����ي�����ل 
و�لقلم. و�لقرطا�ض  و�لرمح  و�ل�سيف 

فكر �ملتنبي عليهم وقاتلهم حتى قتل و�بنه حم�سد وغالمه مفلح 
بالنعمانية بالقرب من دير �لعاقول يف �جلانب �لغربي من �سو�د بغد�د، 

فرثاه جماعة من �أ�سدقائه  منهم �أبو �لفتح عثمان بن جني �لنحوي.
وفيًا  وك��ان  لعقله،  حفظًا  �خلمر  نف�سه  على  يحرم  �ملتنبي  وك��ان 
كافور،  �إليه مع  ��سطر  �أنه  �لرياء، غر  يكره  وكان  الأ�سحابه،  خمل�سًا 
ع�سره  ب��اأه��ل  �لظن  �سيئ  وك��ان  ل��ه،  هجائه  م���ر�رة  يف  ز�د  م��ا  وه��ذ� 
�إىل  بل  �ل�سعف،  �إىل  �لرومي  كابن  به  ينته  ت�ساوؤمه مل  ولكن  مت�سائم، 
�إىل  و�لنزعة  �لطموح  و�إىل  �لرجولة،  و�سفات  و�لقوة  �لبطولة  متجيد 

تغير جمرى �حلو�دث و�لدنيا.

اأبو فرا�س احلمداين

هو �حلارث بن �سعيد بن حمد�ن �لتغلبي �لربعي، �أبو فر��ض.
�ساعر �أمر، فار�ض، �بن عم �سيف �لدولة. له وقائع كثرة، قاتل 
بها بن يدي �سيف �لدولة، وكان �سيف �لدولة يحبه ويجله وي�ست�سحبه 
يف غزو�ته ويقدمه على �سائر قومه، وقلده منبج وحر�ن و�أعمالها، فكان 

ي�سكن بنبج وينتقل يف بالد �ل�سام.
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جرح يف معركة �لروم، فاأ�سروه وبقي يف �لق�سطنطينية �أعو�مًا، ثم 
فد�ه �سيف �لدولة باأمو�ل عظيمة.

حلب  ليتملك  و�سار  حم�ض  ومتلك  منبج،  له  كانت  �لذهبي:  قال 
فقتل يف تدمر، وقال �بن خلكان: مات قتياًل يف �سدد )على مقربة من 

حم�ض(، قتله رجال خاله �سعد �لدولة.

ابن هانئ الأندل�ضي

�أبو  هو حممد بن هانئ بن حممد بن �سعدون �الأزدي �الأندل�سي، 
�لقا�سم يت�سل ن�سبه باملهلب بن �أبي �سفرة

�أ�سعر �ملغاربة على �الإطالق وهو عندهم كاملتنبي عند �أهل �مل�سرق، 
وكانا متعا�سرين.

بذهب  �أهلها  و�تهمه  �ساحبها،  عند  وح��ظ��ي  باإ�سبيلية  ول��د 
�لفال�سفة ويف �سعره نزعة �إ�سماعيلية بارزة، فاأ�ساءو� �لقول يف ملكهم 

ب�سببه، فاأ�سار عليه بالغيبة، فرحل �إىل �أفريقيا و�جلز�ئر.
يف  عنده  و�أق��ام  �إ�سماعيل  �ب��ن  )معد(  �لعبيد  باملعز  �ت�سل  ثم 
�ملن�سورية بقرب �لقرو�ن، وملا رحل �ملعز �إىل م�سر عاد �بن هانئ �إىل 

�إ�سبيلية فقتل غيلة ملا و�سل �إىل )برقة(.
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ل�ضان الدين بن اخلطيب

�لغرناطي  �للو�سي،  �ل�سلماين  �سعيد  بن  �هلل  عبد  بن  حممد  هو 
�الأندل�سي، �أبو عبد �هلل �ل�سهر بل�سان �لدين �خلطيب.

ولد  �لوزير.  ببني  يعرفون  �أ�سالفه  كان  نبيل.  �أدي��ب  م��وؤرخ  وزير 
ون�ساأ بغرناطة، و��ستوزره �سلطانها �أبو �حلجاج يو�سف بن �إ�سماعيل �سنة 
مكانته،  وعظمت  بعده.  من  حممد،  باهلل(  )�لغني  �بنه  ثم  )733ه���( 
و�سعر ب�سعي حا�سديه يف �لو�ساية به، فكاتب �ل�سلطان عبد �لعزيز بن 

علي �مليني، برغبته يف �لرحلة �إليه.
فتلم�سان  �سبته  �إىل  ومنه  �إىل جبل طارق،  �الأندل�ض خل�سة  وترك 
�سنة )733ه�( وكان �ل�سلطان عبد �لعزيز بها، فبالغ يف �إكر�مه، و�أر�سل 

�سفرً� من لدنه �إىل غرناطة بطلب �أهله وولده، فجاءوه مكرمن.
ر�سومه  عليه  وحفظت  �سياعًا  و��سرى  �لقدمية،  بفا�ض  و��ستقر 
هذ�،  وخلع  باهلل،  �ل�سعيد  �بنه  وخلفه  �لعزيز،  عبد  ومات  �ل�سلطانية، 
�ساعده  وقد  �إبر�هيم،  بن  �أحمد  �ل�سلطان)�مل�ستن�سر(  �ملعرب  فتوىل 
)�لغني باهلل( �ساحب غرناطة م�سرطًا عليه �سروطًا منها ت�سليمه )�بن 
باهلل،  �لغنى  �إىل  بذلك  وكتب  )�مل�ستن�سر(.  عليه  فقب�ض  �خلطيب( 
فاأر�سل هذ� وزيره )�بن زمرك( �إىل فا�ض، فعقد بها جمل�ض �ل�سورى، 
�إليه تهمة )�لزندقة( و)�سلوك مذهب  و�أح�سر �بن �خلطيب، فوجهت 

�لفال�سفة( و�أفتى بع�ض �لفقهاء بقتله، فاأعيد �إىل �ل�سجن.
ود�ض له رئي�ض �ل�سورى )و��سمه �سليمان بن د�ود( بع�ض �الأوغاد 

www.alukah.net



1393 اللؤلؤة المنضودة في الفقرات المكنونة

لياًل،  �ل�سجن  عليه  فدخلو�  �ل�سالوي( من حا�سيته،  �ملوؤرخ  يقول  )كما 
بذي  يلقب  وك��ان  بفا�ض.  �ملحروق(  )ب��اب  مقرة  يف  دفن  ثم  وخنقوه، 
�لوز�رتن: �لقلم و�ل�سيف؛ ويقال له )ذو �لعمرين( ال�ستغاله بالت�سنيف 

يف ليله، وبتدبر �ململكة يف نهاره.
تاريخ  يف  )�الإح��اط��ة  منها  كتابًا،  �ستن  نحو  يف  تقع  وموؤلفاته 

غرناطة(.
من �سعره مو�سح يعار�ض مو�سحًا البن �سهل �الأندل�سي:

ه��م��ي �ل���غ���ي���ث  �إذ  �ل���غ���ي���ث  ج�������ادك 
ي�����ا زم��������ان �ل����و�����س����ل ب���االأن���دل�������ض

ح���ل���م���ا �إال  و������س�����ل�����ك  ي�����ك�����ن  مل 
�مل��خ��ت��ل�����ض خ��ل�����س��ة  �أو  �ل����ك����رى  يف 

معروف الر�ضايف

هو معروف بن عبد �لغني �لبغد�دي �لر�سايف.
�لعربي  �لعلمي  �ملجمع  �أع�ساء  من  ع�سره،  يف  �ل��ع��ر�ق  �ساعر 
علوية  �إنها  ويقال  كركوك،  يف  �جلبارة  ع�سرة  من  �أ�سله  )بدم�سق(، 

�لن�سب.
يف  �البتد�ئية  درو�سه  وتلقى  �لر�سافة،  يف  بها  ون�ساأ  ببغد�د،  ولد 
�ملدر�سة �لر�سيدية �لع�سكرية، ومل يحرز �سهادتها. وتتلمذ على حممود 
�سكري �الآلو�سي يف علوم �لعربية وغرها، زهاء ع�سر �سنو�ت، و��ستغل 
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قبل  �لظلم  على  و�لثورة  �الجتماع  يف  ق�سائده  �أروع  ونظم  بالتعليم، 
�لد�ستور �لعثماين. ورحل بعد �لد�ستور �إىل �الأ�ستانة، فعن معلمًا للعربية 
يف �ملدر�سة �مللكية، و�نتخب نائبًا عن )�ملنتفق( يف جمل�ض )�ملبعوثان( 

�لعثماين.
)1918م(،  �سنة  دم�سق  �إىل  �الأوىل  �لعاملية  �حلرب  بعد  و�نتقل 
ورحل �إىل �لقد�ض وعن مدر�سًا لالأدب �لعربي يف د�ر �ملعلمن بالقد�ض، 
و�أ�سدر جريدة �الأمل يومية �سنة )1923م( فعا�ست �أقل من ثالثة �أ�سهر، 

و�نتخب يف جمل�ض �لنو�ب يف بغد�د.
وز�ر م�سر �سنة )1936م(، ثم قامت ثورة ر�سيد عايل �لكيالين 
كتب  له  ببغد�د.  �الأعظمية  يف  ببيته  وتويف  خطبائها  من  فكان  ببغد�د 
منها )ديو�ن �لو�سايف( و)دفع �لهجنة ت ط(، )حما�سر�ت يف �الأدب 

�لعربي( وغرها �لكثر.
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 ا�ضتمتعي وفكري 
مع امل�ضابقات

طعمها  عامة  ب�شفة  اجلمهور  ت�شتهدف  التي  وال��ربام��ج  للم�شابقات 
املميز، ونكهتها الفريدة؛ فالكل ي�شارك فيها ويدلو بدلوه، فر�شم جًوا من 
لكل  ثرية  ومعلومات  بابت�شامات،  يتوج  والأل��ف��ة،  الجتماع  من  وحًظا  امل��رح، 
ا�شتفادتها من هذه  من �شاركت، وبقدر اجتهاد كل م�شاركة، وقدراتها تكون 

امل�شابقات.
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منها  ع��دة،  متنوعة  م�شابقات  لكن  جمعت  املجال  هذا  يف  وللم�شاهمة 
الإ�شامية، ومنها الجتماعية، ومنها الثقافية، ومنها الأدبية، وهكذا نوعت 

امل�شابقات لثاثة اأ�شباب رئي�شة، هي:
اأوًل: جلذب اأكرب عدد ممكن من الطالبات للم�شاركة يف هذه امل�شابقات.
ثانًيا: تختلف الطالبات يف ميولهن ورغباتهن، فمن متيل اإىل الثقافة 
قد ل متيل اإىل الريا�شة، ومن متيل اإىل العلوم قد ل متيل اإىل الثقافة؛ لذا 

نوعت امل�شابقات حتى جتد كل طالبة ما ينا�شبها، وترغب فيه.
الكامنة؛  ال��ط��اق��ات  وا�شتخراج  وال��ق��درات،  امل��واه��ب  لكت�شاف  ث��ال��ًث��ا: 
فهناك العديد من الطالبات لديهن الرغبة واحلما�ض للمبادرة والإقدام وما 
ينق�شهن �شوى الت�شجيع والتوجيه؛ لذا تعد هذه امل�شابقات حمطة لتزويد 

الطالبات باملعلومات والتوجيهات، ومتابعة النتائج والأعمال.
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 م�ضابقة: مرويات ال�ضحابيات 
- ر�ضوان اهلل عليهن اأجمعني -

لع��دد  ال�صحيح��ة  الإجاب��ة  القو�ص��ني  ب��ني  م��ن  اخت��اري 
الأحاديث التي روتها ال�صحابيات - ر�صي اهلل عنهن -:

من   - عنها  �هلل  ر�سي   - عائ�سة  �ملوؤمنن  �أم  روت  ما  ع��دد   -1
�الأحاديث: )3000 - 2210 - 1500(.

من   - عنها  �هلل  ر�سي   - �سلمة  �أم  �ملوؤمنن  �أم  روت  ما  2- عدد 
�الأحاديث: )900 -756 - 378(.

�ملوؤمنن - ر�سي �هلل  �أم  �أم حبيبة  �ملوؤمنن  �أم  ما روت  3- عدد 
عنها - من �الأحاديث: )65 - 40 - 25(.

- من  عنها  ر�سي �هلل   - بكر  �أب��ي  بنت  �أ�سماء  روت  ما  4- عدد 
�الأحاديث: )55 - 58 -100(.

من   - عنها  �هلل  ر�سي   - �سفية  �ملوؤمنن  �أم  روت  ما  ع��دد   -5
�الأحاديث: )90 - 77 -10(.

6- عدد ما روت �أم �ملوؤمنن زينب بنت جح�ض - ر�سي �هلل عنها 
- من �الأحاديث: )38 - 25 - 11(.

من   - عنها  �هلل  ر�سي   - جح�ض  بنت  حمنة  روت  م��ا  ع��دد   -7
�الأحاديث: )3- 7 - 1(.

8- عدد ما روت �أم �لدرد�ء - ر�سي �هلل عنها - من �الأحاديث: 
.)5 - 4 -1(
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من   - عنها  �هلل  ر�سي   - قي�ض  بنت  فاطمة  روت  م��ا  ع��دد   -9
�الأحاديث: )16- 34 - 2(.

10- عدد ما روت خولة بنت �ل�سامت - ر�سي �هلل عنها - من 
�الأحاديث: )6- 1- 2(.

�أم عطية - ر�سي �هلل عنها - من �الأحاديث:  11- عدد ما روت 
.)68 - 40 - 30(

12- عدد ما روت �أم هانئ بنت �أبي طالب - ر�سي �هلل عنها - من 
�الأحاديث: )25- 46 - 76(.

من   - عنها  �هلل  ر�سي   - عمي�ض  بنت  �أ�سماء  روت  ما  عدد   -13
�الأحاديث: )10- 350 - 60(.

14- عدد ما روت �أم �ملوؤمنن �سفية - ر�سي �هلل عنها - : )60 - 
.)180 - 570

�ملوؤمنن جويرة بنت �حلارث - ر�سي �هلل  �أم  15- عدد ما روت 
عنها - من �الأحاديث: )7 - 15 - 22(.

من   - عنها  �هلل  ر�سي   - حكيم  بنت  خولة  روت  م��ا  ع��دد   -16
�الأحاديث: )8 - 19-15(.

17- عدد ما روت فاطمة - ر�سي �هلل عنها - بنت �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص من 
�الأحاديث: )18- 97 - 135(.

18- عدد ما روت �أم �سريك - ر�سي �هلل عنها - من �الأحاديث: 
.)1 - 5 -13(

19- عدد ما روت �أم رومان - ر�سي �هلل عنها - من �الأحاديث: 
.)7 - 1 - 3(
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�الأحاديث:  من   - عنها  �هلل  ر�سي   - ورقة  �أم  روت  ما  20- عدد 
.)1 - 2 - 4(

21- عدد ما روت زينب �لثقفية - ر�سي �هلل عنها - زوجة عبد 
�هلل بن م�سعود --ر�سي �هلل عنه-- من �الأحاديث: )9 - 8 - 2(.

�ملوؤمنن خديجة - ر�سي �هلل عنها - من  �أم  روت  ما  22- عدد 
�الأحاديث: )1 - 3 -10(.

23- عدد ما روت �أ�سماء بنت يزيد بن �ل�سكن - ر�سي �هلل عنها 
- من �الأحاديث: )81 - 77 - 23(.

24- عدد ما روت �أم �لف�سيل بنت �حلارث من �الأحاديث: )17- 
.)30 -25

�الأحاديث: )4 - 21 -  بنت معوذ من  �لربيع  25- عدد ما روت 
.)50

-من  عنها  �هلل  ر�سي   - �سودة  �ملوؤمنن  �أم  روت  ما  ع��دد   -26
�الأحاديث: )70 - 30 - 5(.

27- عدد ما روت �أم �سليم بنت ملحان - ر�سي �هلل عنها - من 
�الأحاديث: )14 -80- 110(.

28- عدد ما روت �ل�سفاء بنت عبد �هلل �لعدوية - ر�سي �هلل عنها 
- من �الأحاديث:)4 - 9 - 12(.

29- عدد ما روت �أم حر�ِم بنت ملحان - ر�سي �هلل عنها - من 
�الأحاديث: )3 - 7 - 12(.

30- عدد ما روت �أم �ملوؤمنن ميمونة بنت �حلارث - ر�سي �هلل 
عنها - من �الأحاديث: )12- 76 - 103(.
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 اإجابات م�ضابقة: مرويات ال�ضحابيات 
- ر�ضوان اهلل عليهن اأجمعني -

8 -21   40 -11   2210 -1
1 -22   46 -12    378 -2

81 -23   60 -13    65 -3
30 -24   60 -14    58 -4
21 -25    7 -15    10 -5

5 -26   15 -16    11 -6
14 -27   18 -17    1 -7
14 -28    1 -18    5 -8
12 -29    1 -19    34 -9
76 -30    2 -20    1 -10
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م�ضابقة: م�ضطلحات فقهيُة

ي�سمى:  م��ن��ه��ا  ي���اأخ���ذه  ب���دل  ع��ل��ى  زوج���ت���ه  �ل���رج���ل  ف����ر�ق   -1 
.) .………(

2- �إذ� تزوجت �ملر�أة بغر �أن ي�سمى لها زوجها مهرً� فاإنها ت�سمى: 
.) ..........(

3- �إذ� �أق�سم �لرجل �أن ال مي�ض زوجته �سمى هذ�: ).......... (.
4- �إذ� زوج �بنته لرجل على �أن يزوجه �الآخر �بنته دون مهر �سمى 

هذ� �لزو�ج با�سم: ).......... (.

5- �إذ� قال رجل لزوجته �إذ� خرجت من �لبيت فاأنت طالق هذ� 
ي�سمى: ).......... (.

6- �إذ� طلق �لزوج زوجته يف �أثناء حي�سها �أو يف طهر جامعها فيه 
ي�سمى هذ�: ).......... (.

7- �إذ� قال �لرجل لزوجته �أنت علىَّ كظهر �أمي �أو �أختي فاإن هذ� 
ي�سمى: ).......... (.

ال  بحيث  زوجها  فر�قها عن  بعد  �مل��ر�أة  تق�سيها  �لتي  �الأي��ام   -8
يجوز لها �لتزوج �إال بعد �نتهاء هذه �الأيام ت�سمى: ).......... (.

�لطالق  وق��وع  بق�سد  بزمن  �ق��رن��ت  �لتي  �ل��ط��الق  �سيغة   -9 
فيه متى جاء هذ� �لزمان كاأن يقول: �أنت طالق غدً� �أو �أول �ل�سهر ت�سمى: 
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.) ..........(
10- �لدم �خلارج من قبل �ملر�أة حال �سحتها من غر �سبب والدة 

�أو �فت�سا�ض ي�سمى: ).......... (.
11- �سيالن �لدم يف غر وقت �حلي�ض و�لنفا�ض من �أدنى �لرحم 

ي�سمى: ).......... (.
بلفظ  �ل��زوج  جانب  من  �ل�سحيحة  �لزوجية  �لر�بطة  حل   -12
خم�سو�ض �أو ما يقوم مقامه يف �حلال �أو �ملاآل هو ي�سمى: ).......... (.
فر��سه  لطخ  من  قذف  �إىل  للم�سطر  حجة  معلومة  كلمات   -13

و�أحلق �لعار به ت�سمى: ).......... (.
�أو �ملعتوه �لذي ال مييز  �أو �ل�سغرة  14- �لقيام برعاية �ل�سغر 

ي�سمى: ).......... (.
15- ترك �لطيب و�لزينة ملن مات زوجها ي�سمى: ).......... (.

ي�سمى:  ول��د  وال  و�ل��د  له  ولي�ض  م��ات  �إذ�  �مل���ر�أة  �أو  �لرجل   -16
.) ..........(

17- �خلتان يكون عند �لذكور �أما عند �الإناث في�سمى:)....... (.
�أو ب�سبب  �لتاأبيد بن�سب  �أو من حترم عليه على  �ملر�أة،  18- زوج 

ي�سمى: ).......... (.
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اإجابات م�ضابقة: م�ضطلحات فقهية

1- �خللع
2- �ملفو�سة.

3- �إيالء.
4- زو�ج �ل�سعار.

5- �لطالق �ملعلق .
6- �لطالق �لبدعي.

7- �لظهار.
8- �لعدة.

9- �لطالق �مل�ساف
10-�حلي�ض.

11-�ال�ستحا�سة.
12-�لطالق.
 13-�للعان.

14-�حل�سانة.
15-�الإحد�د.
16-�لكاللة.

17-�خلفا�ض.
18-�ملحَرم.



اللؤلؤة المنضودة في الفقرات المكنونة1404

م�ضابقة: من القائلة؟

1- كال و�هلل ال يخزيك �هلل �أبدً�، �إنك لت�سل �لرحم وحتمل �لكل 
 - )خديجة  �لدهر:  نو�ئب  على  وتعن  �ل�سيف  وتقرى  �ملعدوم  وتك�سب 

عائ�سة - �سفية بنت عبد �ملطلب( ر�سي �هلل عنهن �أجمعن.
زُوجن  �إنهن  ملسو هيلع هللا ىلص  ر�سول �هلل  ن�ساء  كاأحد من  �أنا  ما  و�هلل  �إين   -2
باملهور وزوجهن �الأولياء، وزوجني �هلل ور�سوله، و�أنزل يف �لكتاب يقر�أ 
�مل�سلمون ال يبدل وال يغر: )عائ�سة - زينب بنت جح�ض - �أ�سماء بنت 

عمي�ض( ر�سي �هلل عنهن �أجمعن.
3- كال و�هلل كنتم مع ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص يطعم جائعكم ويغظ جاهلكم 
�أر�ض �لبعد�ء �لبغ�ساء باحلب�سة، وذلك يف �هلل ويف  �أو يف  وكنا يف د�ر 
ر�سوله ملسو هيلع هللا ىلص: )�سودة بنت زمعة - �أم حبيبة - �أ�سماء بنت عمي�ض( ر�سي 

�هلل عنهن �أجمعن.
�أ�سر �إيل فقال: »�إن    جريل  - عليه �ل�سالم -   4- �إن ر�سول �هلل 
 كان يعار�سني بالقر�آن يف كل عام مرة، و�إنه عار�سني به �لعام مرتن وال 
�أر�ه �إال قد ح�سر �أجلي و�إنك �أول �أهل بيتي حلوقا بي، ونعم    �ل�سلف   �أنا 
لك. فبكيت لذلك ثم قال: �أال تر�سن �أن تكوين �سيدة ن�ساء هذه �الأمة   �أو 
ن�ساء �ملوؤمنن؟   قالت ف�سحكت لذلك« رو�ه �الإمام �أحمد: )فاطمة بنت 
�لنبي ملسو هيلع هللا ىلص - زينب بنت �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص - �أم كلثوم بنت �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص( ر�سي �هلل 

عنهن �أجمعن.
�أر�يت لو نزلت ز�ديًا فيه �سجرة قد �أكل منها  5- يا ر�سول �هلل، 
ووجدت �سجرة مل يوؤكل منها، يف �أيهما كنت ترتع بعرك؟: )ميمونة بنت 

�حلارث - حف�سة بنت عمر - عائ�سة( ر�سي �هلل عنهن �أجمعن.
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6- ما �أبكى، �إين الأعلم �أن ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص قد �سار �إىل خر مما 
كان فيه ولكن �أبكى خلر �ل�سماء �نقطع عنا: )�أم حر�م - �أم �سليم - �أم 

�أمين( ر�سي �هلل عنهن �أجمعن.
7- �لنكاح رق فلينظر �أحدكم �أين ي�سع كرميته: )عائ�سة - فاطمة 

- حف�سة بنت �سرين( ر�سي �هلل عنهن �أجمعن.
8- �إنكم عندما تذبحوننا فاإنا تذبحون �سرف بالدكم وتدفعوننا 
�أكر فاأكر يف طريق �حلرية و�ال�ستقالل: )زينب بنت �لغز�يل - جميلة 

بوحريد - �سمرة مو�سى(.
9- حججت و�عتمرت فاأنا �أقٌر يف بيتي كما �أمرين ربي - عز وجل 
عنهن  �هلل  ر�سي  �ملطلب(  عبد  بنت  �سفية   - �سلمة  �أم   - )�سودة   :  -

�أجمعن.
ال  م�سرفة،  ميتة  �إال  متت  ال  )ولدها(  �أحمد  يا  عليك  باهلل   -10
�أريد �أن �أ�سمع �أنك ��ست�سهدت يف �أثناء حت�سر عبوة نا�سفة �أو ر�سا�سة 
طائ�سة، �أريدك �أن متوت و�أنت تو�جه �ملحتلن: )�سعاد جود �هلل - رمي 

�لريا�سي - �سناء حميديل(.
11- ما ر�أيت �سابًا من �لعرب خرً� من جعفر وال ر�أيت كهاًل خرً� 
من �أبي بكر: )�أ�سماء بنت �أبي بكر - �أ�سماء بنت عمي�ض - �أم رومان( 

ر�سي �هلل عنهن �أجمعن.
12- يا مع�سر �ل�سباب خذو� من �أنف�سكم و�أنتم �سباب فاأين ر�أيت 
"ر�سي �هلل عنها" - فاطمة  �ل�سباب: )حف�سة بنت �سرين  �لعمل يف 

بنت عبد �مللك - �أم كلثوم بنت �أبى بكر  "ر�سي �هلل عنها" (.
13- لقد �خرت �أن �أقول بج�سدي ما عجز �لق�ساة �لعرب تطهرً�: 
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)فدوى حممود - عندليب طقاطقة - جميلة بوحريد(.
�آخرتك: )هند  و�أف�سد عليك  �أف�سدت على �بنى دنياه  �أر�ك   -14
بنت عتبة - بركة بنت ثعلبة - �أ�سماء بنت �أبي بكر( ر�سي �هلل عنهن 

�أجمعن.
15- �حلمد هلل �لذي �أكرمنا بنبيه وطهرنا من �لرج�ض تطهرً�: 

)عائ�سة - فاطمة - زينب بنت على( ر�سي �هلل عنهن �أجمعن.
16- كنا نغزو مع ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص فن�سقي �لقوم ونخدمهم وند�وي 
�جلرحى ونرد �لقتلى و�جلرحى �إىل �ملدينة: )�سفية بنت عبد �ملطلب - 

�لربيع بنت معوذ - �خلن�ساء( ر�سي �هلل عنهن �أجمعن.
ور�سوله  �هلل  �أختار  بل  �أب��وّى؟  ��ست�سر  �هلل  ر�سول  يا  �أفيك   -17
و�لد�ر �الآخرة: )�أم حبيبة - جويرية - عائ�سة( ر�سي �هلل عنهن �أجمعن.
زوجة  )�سارة  هاجر:  و�أخ��دم  نحره  يف  �لكافر  كيد  �هلل  رد   -18

�إبر�هيم )عليه �ل�سالم( - �أم مو�سى )عليه �ل�سالم( - بلقي�ض(.
19- عجبًا لك �بن �خلطاب قد دخلت يف كل �سيء حتى تبتغى �أن 
تدخل بن ر�سول �هلل و�أزو�جه: )�سفية بنت حيي - �أم �أمين - �أم �سلمة( 

ر�سي �هلل عنهن �أجمعن.
20- ما �أنا ب�سانعة �سيئًا حتى �أوؤمر ربي: )زينب بنت جح�ض - �أم 

حبيبة - ميمونة بنت �حلارث( ر�سي �هلل عنهن �أجمعن.
21- يا ر�سول �هلل �أحمي �سمعي وب�سري و�هلل ما علمت �إال خرً�: 
)حمنة بنت جح�ض - زينب بنت جح�ض - حف�سة بنت عمر( ر�سي �هلل 

عنهن �أجمعن.
22- �للهم ال يدركنى عطاء لعمر بعد عامي هذ�: )�أم عمارة - �أم 
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�لف�سل - زينب بنت جح�ض( ر�سي �هلل عنهن �أجمعن.
�أن  �أح��ب  فلم  و�أن��ت رجل م�سرك  ملسو هيلع هللا ىلص  ر�سول �هلل  فر��ض  23- هو 
عنهن  �هلل  ر�سي  حبيبة(  �أم   - هانئ  �أم   - �لف�سل  )�أم  عليه:  جتل�ض 

�أجمعن.
24- كان عمر �إذ� تكلم �أ�سمع، و�إذ� م�سى �أ�سرع، و�إذ� �سرب �أوجع، 
وهو و�هلل �لنا�سك حقًا: )�أم رومان - �خلن�ساء - �ل�سفاء بنت عبد �هلل( 

ر�سي �هلل عنهن �أجمعن.
25- �حلمد هلل �لذي �سرفني بقتلهم و�أرجو من ربى �أن يجمعني 
بنت  فاطمة   - �خلن�ساء   - عبيد  بنت  رحمته: )عفر�ء  م�ستقر  بهم يف 

�خلطاب( ر�سي �هلل عنهن �أجمعن.
26- يا بني �إن �ل�ساة ال ي�سرها �سلخها بعد ذبحها: )�أم كلثوم بنت 

علي - �أم عمارة - �أ�سماء بنت �أبي بكر( ر�سي �هلل عنهن �أجمعن.
27- �إنكم لن تلقو� �هلل ب�سيء خر لكم من قلة �لذنوب، فمن �سره 
 - )عائ�سة  �لذنوب:  كرة  عن  نف�سه  فليكف  �ملجتهد  �لد�ئب  ي�سبق  �أن 

خديجة - عاتكة بنت زيد( ر�سي �هلل عنهن �أجمعن.
ه ولن ن�سلل:  28- �إن �ساء �هلل لن يكون عملنا �إال لالإ�سالم ولن نوَّ

)حميدة قطب - زينب �لغز�يل - �سامية ميمني(.
فت�سعيهما  مقلتيك  تنتزعي  �أن  فا�ستطعت  زوج  لِك  كان  �إن   -29
�أح�سن مما هما فافعلي: )فاطمة بنت �مل�سيب - �أم حكيم بنت �حلارث 

- عائ�سة( ر�سي �هلل عنهن �أجمعن.
30- �سحبت �لدنيا �سبعن �سنة فما ر�أيت فيها قرة عن قط: )معاذة 

�لعدوية - فاطمة �ملخزومية - زنرة �لرومية( ر�سي �هلل عنهن �أجمعن.
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اإجابات م�ضابقة: من القائلة؟

1- خديخة - ر�سي �هلل عنها -.

2- زينب بنت جح�ض- ر�سي �هلل عنها -.

3- �أ�سماء بنت عمي�ض- ر�سي �هلل عنها -.

4- فاطمة - ر�سي �هلل عنها - بنت �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص.

5- عائ�سة - ر�سي �هلل عنها -.

6- �أم �أمين - ر�سي �هلل عنها -.

7- عائ�سة - ر�سي �هلل عنها -.

8- جميلة بوحريد - رحمها �هلل -.

9- �سودة - ر�سي �هلل عنها -.

10- �سعاد جود �هلل - رحمها �هلل -.

11- �أ�سماء بنت عمي�ض - ر�سي �هلل عنها -.

12- حف�سة بنت �سرين - ر�سي �هلل عنها -.

13- عندليب طقاطقة - رحمها �هلل -.

14- �أ�سماء بنت �أبي بكر - ر�سي �هلل عنها -.

15- زينب بنت على - رحمها �هلل -.
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16- �لربيع بنت معوذ - ر�سي �هلل عنها -.

17- عائ�سة - ر�سي �هلل عنها -.

18- �سارة زوجة �إبر�هيم - عليه �ل�سالم -.

19- �أم �سلمة - ر�سي �هلل عنها -.

20- زينب بنت جح�ض - ر�سي �هلل عنها -.

21- زينب بنت جح�ض - ر�سي �هلل عنها -.

22- زينب بنت جح�ض - ر�سي �هلل عنها -.

23- �أم حبيبة - ر�سي �هلل عنها -.

24- �ل�سفاء بنت عبد �هلل - ر�سي �هلل عنها -.

25- �خلن�ساء - ر�سي �هلل عنها -.

26- �أ�سماء بنت �أبي بكر - ر�سي �هلل عنها -.

27- عائ�سة - ر�سي �هلل عنها -.

28- زينب �لغز�يل - رحمها �هلل -.

29- عائ�سة - ر�سي �هلل عنها -.

30- معاذة �لعدوية - رحمها �هلل -.
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م�ضابقة اكت�ضفي اخلطاأ »1«

�لعقيدة،  تنايف  كثرة  �أخطاء  �ملقال  ويف  خم��رع،  مقال  �أمامك 
وبع�سها فيه نهي �سريح من �لر�سول ملسو هيلع هللا ىلص، ما عليك �إال �أن تكت�سفي هذه 

�الأخطاء �إن �أمكن مع ذكر علة �خلطاأ. 
قال �الأ�ستاذ عبد �هلل متحدثًا عن رحلته �ل�سنوية: "جاءين �ت�سال 
يعزم على �أن �آتي م�سرعًا حل�سور �حتفال ملنا�سبة عظيمة، فحر�سًا مني 
�أهبتي  �لعاد�ت و�لتقاليد �الإ�سالمية لبيت �لدعوة، فاأخذت  ومت�سيًا مع 
فاأجلت  �ل�سماء  يف  طرً�  ر�أي��ت  �لباب  من  �خل��روج  �أردت  فلما  لل�سفر، 
�إىل  ت�سر  و�ل�ساعة  زوجتي  برفقتي  وك��ان  �لنهار،  تعاىل  حتى  �لرحلة 
ر�أيت �خل�سرة  فلما  �لبلد،  �سباحًا عندما خرجت من  ع�سرة  �حلادية 
و�جلمال قلت يف نف�سي ال ز�ل يف عاملنا بع�ض ما تهبه �لطبيعة، فالتفت 
وتوكلت على �هلل،  �آمنت باهلل،  تقول ذ�كرة �هلل:  فاإذ� هي  �إىل زوجتي 
�لع�ساء،  �سالة  قبل  �أ�سل  �أن  �لقدر  و�ساء  �هلل،  بر�سول  و��ستجرت 
فقلت:  تاأخرت.  لقد  قال:  ر�آين  فلما  علي،  �لعزيز  �سديقي  فا�ستقبلني 
وجدت �سديقي �أحمد فتحدثت معه، ثم �ساألني عن طريقتي يف �لعي�ض 
منذ تفارقنا فقلت: يا علي، هذه طريقتي، وما ر�أيت من ربي �سرً�، ثم 
�ل�سالم،  بن عبد  �ل�سيخ/ حممد  نزور حجة �هلل  �أن  ر�أيك  ما  قال يل: 
فرحبت بالفكرة، وخرجنا �إليه و�سلمنا عليه و��ستمعنا �إىل حديثه، وكان 
ل�سديقي  قلت  فرغ  فلما  �لق�س�ض،  بع�ض  وذكر  �خليانة،  عن  يتحدث 
علي: �أجل من خان خان �هلل به، ثم عدنا �إىل �ملنزل، وننا ��ستعد�دً� 
لالحتفال، ويف �لغد ح�سرنا �الحتفال و�سعدنا و�أن�سنا، وودعت �سديقي 

بعد �أن ق�سيت يومن من �أجمل �أيام حياتي �أد�م �هلل �أيامي". 
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اإجابة امل�ضابقة: اخلطاأ يف قوله: 

�لدين  الأن  خطاأ  وه��ذ�  و�لتقاليد(  �ل��ع��اد�ت  م��ع  )ومت�سيًا   -1
كما  وعاد�ت  تقاليد  ولي�ض  ت�سريع من �حلكيم �خلبر،  دين  �الإ�سالمي 

هي �الأديان �الأخرى؛ بل هي عباد�ت �سرعها �هلل عز وجل. 
2- )فاأجلت �لرحلة حتى تعاىل �لنهار( هذ� من �لتطر �لذي هو 

من �ل�سرك حيث �أجل �لرحلة ت�ساوؤمًا من �لطائر كعادة �لعرب. 
3- )ال ز�ل يف عاملنا بع�ض ما تهبه �لطبيعة( ال جتوز هذه �لعبارة، 

الأن �لذي يعطي ويهب هو �هلل عز وجل، والأن �لطبيعة خملوقة. 
4- )و��ستجرت بر�سول �هلل( هذه �لكلمة ال جتوز، بل هي �سرك، 
الأن �ال�ستجارة به يف حياته بح�سرته وفيما يقدر عليه جائزة، �أما بعد 

موته ف�سرك �أكر. 
�لقدر  الأن  �هلل(،  )و�ساء  و�ل�سو�ب  ال جتوز،  �لقدر(  )و�ساء   -5

لي�ض له ت�سرف يف �الأمور و�مل�سيئة هلل وحده. 
6- )وما ر�أيت من ربي �سرً�( كلمة خاطئة الأن �ل�سر ال ين�سب �إىل 

�هلل عز وجل. 
7- )حجة �هلل( خطاأ الأنه ال حجة هلل على عباده �إال �لر�سل. 

8- )من خان خان �هلل به( ال جتوز هذه �لكلمة، الأن �هلل عز وجل 
ال يخون. 

9- )�أد�م �هلل �أيامي( هذ� من �العتد�ء يف �لدعاء، الأن دو�م �الأيام 
حمال مناف لقول �هلل تعاىل: زب ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ رب )�لرحمن: 26(.
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م�ضابقة اكت�ضفي اخلطاأ »2«

�لعقيدة،  تنايف  كثرة  �أخطاء  �ملقال  ويف  خم��رع،  مقال  �أمامك 
وبع�سها فيه نهي �سريح من �لر�سول ملسو هيلع هللا ىلص، ما عليِك �إال �أن تكت�سفي هذه 

�الأخطاء �إن �أمكن مع ذكر علة �خلطاأ. 
قال �لدكتور حممد: "بعث �إىل �سديقي �لعزيز عبد �لوهاب بطاقة 
دعوة حل�سور حفل زو�جه؛ الأن �ملحبة بيننا عظيمة، حااًل �أجبت �لدعوة 
�جتهت نحو بلدته م�سطحبًا معي زوجة �أخي �أحمد، وو�سلت يف �ملوعد 
�ملنا�سب، و�سلمت على �سديقي �لعزيز وقلت له بالرفاء و�لبنن، فقال 
تذكارية  �سورة  و�سديقي  �أنا  �سورت  ثم  �لنبي،  ز�رنا  �هلل  �ساء  ما  يل: 
بهذه �ملنا�سبة �جلميلة. بعد ذلك تناولت طعام �لع�ساء يف مائدة عظيمة، 
وملا �نتهيت حمدت �هلل وقلت: حمد و�سكر و�سبع بنات بكر، ثم �نطلقت 
لزو�جك  �نتظاري  له: طال  وقلت  بجانبه  �لعزيز وجل�ست  �إىل �سديقي 
و�أن�سحك يف  تزوجت،  ما  وو�ل��دك  �هلل  ولوال  ولقد حتقق وهلل �حلمد، 
هذه �ملنا�سبة �أن تذبح �ساة وترك دمها ي�سيل على �لدرج لعدة �أيام ثم 
�ن�سرفنا �أنا و�إياه و�سلمنا على �لن�ساء م�سافحة، ثم ودعته مباركًا له 
حياته �جلديدة، وكان من �آخر و�ساياي له �أن ي�سمي �أول مولود له �أبر�رً� 
�أطعه،  و�إال  �لزمان  �أطاعك  �إن  �ملعروف  باملثل  وذكرته  باخلر،  تفاوؤاًل 

وتعانقنا و�فرقنا". 
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اإجابة امل�ضابقة: اخلطاأ يف قوله: 

1- )م�سطحبًا معي زوجة �أخي( فعل حمرم الأنه خلوة باأجنبية، 
وزوجة �الأخ لي�ست من �ملحارم. 

2- )بالرفاء و�لبنن( كلمة تقال وهي مما ال ينبغي �لتهنئة بها؛ 
الأنها تهنئة جاهلية تت�سمن �لدعوة باأن يرزق �أوالدً� فقط؛ الأنهم كانو� 

يئدون �لبنات يف �جلاهلية، و�الإ�سالم �أبطل هذ� �لفعل.
3- )ز�رنا �لنبي( ال جتوز هذه �لكلمة الأنها ت�سبيه للز�ئر بالنبي ملسو هيلع هللا ىلص.
لغر  �لت�سوير  تذكارية(  �سورة  و�سديقي  �أن��ا  �سورت  )ث��م   -4
حاجة كما يف هذ� �ملقال حمرم وال يجوز "�أ�سد �لنا�ض عذ�بًا يوم �لقيامة 

�مل�سورون".
5- )حمد و�سكر و�سبع بنات بكر( هذه �لعبارة خاطئة وخمالفة 

لل�سنة بل يقال �حلمد هلل. 
6- )لوال �هلل وو�لدك( �سرك؛ بل يقال: )لوال �هلل ثم و�لدك(. 

7- )�أن تذبح �ساة وترك دمها ي�سيل على �لدرج لعدة �أيام( هذ� 
باطل وال �سحة له، وال يجوز �عتقاده. 

�لن�ساء  م�سافحة  يجوز  ال  م�سافحة(  �لن�ساء  على  )و�سلمنا   -8
�الأجنبيات )غر �ملحارم(. 

9- )�أن ي�سمي �أول مولود له �أبر�رً�( هذ� �ال�سم ممنوع بعينه وال 
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ي�سمى به، الأن �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص غر ��سم بره �إىل زينب وجويرية، والأن فيه نوعًا 
من �لتزكية. 

10- )�إن �أطاعك �لزمان و�إال �أطعه( �لزمان ال يطيع �أحدً�، و�ملدبر 
للزمان هو �هلل �سبحان وتعاىل. 
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اعتمدي على اهلل ثم على قدراتِك الذهنية »1«

من غر ��ستخد�م �الآلة �حلا�سبة �عتمدي على قدر�تِك �لذهنية.. 
هذ�  بتحويل  قومي  ثم  �لتالية،  �حل�سابية  �لعمليات  ناجت  باإيجاد  قومي 
وعندها  �لهجائي،  �لت�سل�سل  ح�سب  �حلروف  من  يقابله  ما  �إىل  �لناجت 

�سوف حت�سلن على �إجابة �ل�سوؤ�ل:
�ل�سوؤ�ل: من �ل�سحابي �مللقب ب�)عفيف �مل�ساألة(؟ 

 = 11 – 2 ÷ 3 × 8 ÷ 22
= 1 – 1 + 48 – 5 ÷ 245

 = 7 + -1 ÷ 2 × 80
= 5 – 13 – 10 – 20 + 30

= 1 – 6 ÷ 2 + 4 × 9 ÷ 36
= 2 + 2 ÷ 21 + 2 ÷ 50

 = 2 ÷ 4 + 20
 = 10 + 50 – 2 ÷ 130

= 1 + 1 – 1 + 1 – 1
 = 1 – 1 + 75 – 5 ÷ 500

�جلو�ب: ).....................................................(
--ر�سي  �سنان  بن  مالك  �جلليل  �ل�سحابي  هو  �مل�سابقة:  �إجابة 

�هلل عنه--.
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م�ضابقة اأعيدي ترتيب الكلمات

�أمامك جمموعة من �الأمثال �لعربية �أعيدي ترتيب كلماتها: 
1- �سوء وكيلة  �أح�سًفا.

2- �حلن جاء حادت �لعن �إذ�.
3- نعامة �أ�سد ويف �حلروب على.

4- �ل�سيل �لزبى بلغ. 
ل�سانك و�أن ي�سرب.  5- �إياك عنقك 

6- �أبلج جللج �حلق و�لباطل.
7- كالم رب �أبلغ �سكوت من.

8- ربا �الأحمق �أر�د ف�سرك نفعك.
9- �ل�ساة تاأمل ال �ملذبوحة �ل�سلح.

10- حيا قد �أ�سمعت ناديت لو. 
11- كفى �ملرء معايبه �أن ف�ساًل تعد. 

12-ال فيها ناقة وال جمل يل.
جو�ب م�سابقة �أعد ترتيب �لكلمات:

1- �أح�سًفا و�سوء كيلة. 
2- �إذ� جاء �حلن حادت �لعن. 

3- �أ�سد علي ويف �حلروب نعامة. 
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4- بلغ �ل�سيل �لزبى. 
5- �إياك و�أن ي�سرب ل�سانك عنقك. 

6- �حلق �أبلج و�لباطل جللج. 
7- رب �سكوت �أبلغ من كالم. 

8- ربا �أر�د �الأحمق نفعك ف�سرك. 
9- �ل�ساة �ملذبوحة ال تاأمل �ل�سلخ. 

10- قد �أ�سمعت لو ناديت حًيا. 
11- كفى �ملرء ف�ساًل �أن تعد معايبه. 

12- ال ناقة يل فيها وال جمل. 
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م�ضابقة اكت�ضفي اخلطاأ

�لعقيدة،  تنايف  كثرة  �أخطاء  �ملقال  ويف  خم��رع،  مقال  �أمامك 
وبع�سها فيه نهي �سريح من �لر�سول ملسو هيلع هللا ىلص.. ما عليِك �إال �أن تك�سفي هذه 

�الأخطاء �إن �أمكن مع ذكر علة �خلطاأ. 
�لرفيق  �إىل  و�ل��دي  �نتقل  "ملا  حممًد�:  زميله  خماطًبا  علي  قال 
�الأعلى �أردت �أن �أحج عنه بعد موته، لكني مل �أ�ستطع، ثم تذكرت �أن �هلل 

موجود يف كل مكان، فاأكرت من �ال�ستغفار و�لدعاء له بالرحمة.
ومرة جل�ست يف حديقة �ملنزل، وبجانبي نبات عباد �ل�سم�ض �أنظر 
�إليه، منتظًر� �أذ�ن �لفجر، وعندما �أذن تذكرت �أبي -رحمه �هلل- عندما 
كان يوقظني لل�سالة، مردًد� ما يقول �ملوؤذن، ثم يذهب بي �إىل �مل�سجد 
ثم يناولني �مل�سيحف كي �أقر�أ منه، وكان كثًر� ما يقول يل �إذ� خالفت 
ا  �لنا�ض و�ملجتمع: �أخطئ مع �لنا�ض وال ت�سب وحدك؛ الأنه كان حري�سً
بل كان كثًر�  يغلو يف دينه  �لكلمة، ومل يكن - رحمه �هلل -  على جمع 
ما يقول: �لدين لب وق�سور، و�ملرء �إذ� ح�سل �للب كان على خر كثر، 
و�أبناء  �أ�سحابه  من  كثر  قال  مات  �إنه  حتى  و��سعة،  رحمة  �هلل  رحمه 
�إىل  �نطلقت  ثم  بوفاته،  ي�سدق  مل  منهم  كثر  بل  ي�ستاهل،  ما  بلدته: 
الأ�ستلذ  �إين  �مل�سحف  وبحياة  �ملرحوم،  بذكر  خاطري  مرطًبا  �مل�سجد 

�ل�سعاب يف �سيء قليل �أقدمه لالأب �لغايل". 
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اإجابة امل�ضابقة: اخلطاأ يف قوله: 

الأحد  �ل�سهادة  عدم  �الإ�سالم  قاعدة  �الأعلى(  �لرفيق  )�إىل   -1
بجنة �أو نار �إال من �سهد له �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص. 

2- )�هلل موجود يف كل مكان( هذ� من �ل�سالل، وهو ماأخوذ من 
�لقول بوحدة �لوجود. 

3- )عباد �ل�سم�ض( �لعبودية ال جتوز �إال هلل عز وجل، وت�سمية هذه 
�لنبتة بهذ� �ال�سم ت�سمية فا�سدة فتجتنب. 

و�ل�سيء  ح�سن،  جميل  عظيم  فهو  هلل  كان  ما  )�مل�سيحف(   -4
�ملعظم �سرًعا يجب تعظيمه، وال ي�سغر مثل �مل�سجد و�مل�سحف و�أ�سماء 

�هلل. 
5- )�أخطئ مع �لنا�ض وال ت�سب وحدك( هذ� �ملثل خاطئ فكن مع 

�حلق ولو كنت وحدك ولي�ست �لعرة بالكرة. 
�خلطر،  وعظيم  فا�سد  ��سطالح  هذ�  وق�سور(  لب  )�لدين   -6

و�لو�جب �لتوقي منه؛ الأن �لدين لي�ض فيه ق�سور بل كله نافع. 
7- )ما ي�ستاهل( هذ� �للفظ �عر��ض على �هلل يف حكمه وق�سائه، 

و�أمر �ملوؤمن كله خر. 
يجوز  وال  لل�سنة،  خمالف  ه��ذ�  �لقطعي  �حلكم  )�مل��رح��وم(   -8
�لتحديد الأحد بعينه �أنه مرحوم �أو مغفور له، بل يقال: )�هلل يرحمه(. 

9- )وبحياة �مل�سحف( ال يجوز، الأنه حلف بغر �هلل. 
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اعتمدي على اهلل ثم على قدراتِك الذهنية »2«

قومي باإيجاد �لعمليات �حل�سابية �لتالية.. ثم قومي بتحويل هذ� 
وعندها  �لهجائي،  �لت�سل�سل  ح�سب  �حلروف  من  يقابله  ما  �إىل  �لناجت 

�سوف حت�سلن على �إجابة �ل�سوؤ�ل: 
�ل�سوؤ�ل: من �مللقب ب�)تاج �لفقهاء(؟ 

 = 1 – 7 + 6 ÷ 120
 = 3 – 6 ÷ 54

= 4 + 10 – 3 ÷ 90
 = 3 + 20 – 8 ÷ 200
 = 26 – 15 + 4 × 3

 = 24 – 5 ÷ 90 + 145
 = 3 – 5 ÷ 27 + 53
= 80 – 6 + 5 × 15
= 3- 10 + 17 – 30
= 1 + 17 – 14 + 20

 = 3 + 25 – 5 ÷ 250
�جلو�ب: )....................................................(

�إجابة �مل�سابقة: هو �الإمام حممد �ل�سافعي - رحمه �هلل -.
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اعتمدي على اهلل ثم على قدراتِك الذهنية »3«

قومي باإيجاد �لعمليات �حل�سابية �لتالية.. ثم قومي بتحويل هذ� 
وعندها  �لهجائي،  �لت�سل�سل  ح�سب  �حلروف  من  يقابله  ما  �إىل  �لناجت 

�سوف حت�سلن على �إجابة �ل�سوؤ�ل: 
�ل�سوؤ�ل: من �أول من دون �لعلم؟ 

 = 6 – 4 + 12 + 14
 = 1 – 6 ÷ 7 + 18 + 17

= 3 – 3 × 5 ÷ 45
= 8 – 8 + 8 ÷ 8 × 8

= 2 – 4 ÷ 1 + 2 ÷ 2 × 11
= 1 + 10 + 6 ÷ 114

= 1 + 10 ÷ 21 – 11 × 11
 = 24 – 150 – 300 – 500

= 1 – 1 + 10 ÷ 10 + 10 – 100
= 7 + 2 ÷ 1 + 20 ÷ 820

�جلو�ب: )....................................................(
�إجابة �مل�سابقة: هو �الإمام حممد �لزهري - رحمه �هلل -.
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املوعظـة البليغة

للمواعظ تاأثري على القلوب، ووقع يف النفو�ض؛ بل هي ت�شمى �شياط 
القلوب، وهي بحق �شياط القلوب، ولكن �شياط القلوب من ماذا؟ 

اإنها �شياط للقلوب من رقدتها، و�شياط للقلوب من غفلتها، و�شياط 
للقلوب من �شباتها العميق.

ال�شاحلون  وع�شقها  ال�����ش��ال��ح،  ال�شلف  بها  اه��ت��م  امل��واع��ظ،  ه��ي  ه��ذه 
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الأوائل، وتابعها اأهل اخلري والعلم يف كل زمان اإىل يوم املعاد.
واملعلمات؛  بالطالبات  احلافل  العظيم،  من�شطنا  يف  علينا  لزاًما  وكان 
اأن نوجه لهن �شيًئا من هذه املواعظ، علها تذكر الغافلة، وت�شحي النائمة، 
وحتيي الغارقة؛ لكن ل تظن اأننا نحن - اأق�شد اأنا واأنِت - يف غنى عنها، بل 
نحن اأول املحتاجن اإليها، ونحن من يجب اأن نبادر اإليها؛ ويف املقابل كان من 
اخلري والرب اأن ننقلها اإىل اأجيلنا، بناتنا يف مدار�شهن، من خال هذا املنرب 

الإعامي )الإذاعة املدر�شية(.
وحتى نحفظ لهذه الفقرة اأهميتها، و�شبغتها الوعظية املهمة اأود اأن 

اأ�شع اأموًرا ونقاًطا عدة، اأمتنى اأن تتبع باإتقان عند اإلقاء هذه الفقرة:
الفقرة فقط؛  لهذه  الأ�شبوع  اأو يومن يف  واح��د  يوم  اأوًل: تخ�شي�ض 
حتى ل متل، وحتى تت�شوق الطالبات اإىل �شماعها، ويبقى تاأثريها يف نفو�شهن.
من  قليل  ع��دد  يف  تكون  بحيث  املوعظة،  ق�شر  م��راع��اة  ينبغي  ثانًيا: 
ي�شهل  حتى  ت��زي��د؛  ل  اأرب��ع��ة  اأو  ثاثة  اأو  �شطرين  اأو  �شطر  مثًا  ال�شطور 
في�شيع  القلب  ويت�شتت  ال��ك��ام  يطول  ل  وحتى  مغزاها،  واإدراك  حفظها، 

الهدف املطلوب، وهذا هو غالب مواعظ ال�شلف ال�شالح.
ثالًثا: على من وكلت باإلقاء هذه الفقرة �شواًء من الطالبات اأو املعلمات 

مراعاة ثاثة اأ�شياء عند اإلقاء هذه الفقرة، وهي:
1- ا�شتح�شار نية العمل بهذه املوعظة قبل نقلها لاأخريات.

2- الهدوء وال�شكينة عند الإلقاء.
3- عمل وقفة اأو وقفتن يف اأثناء اإلقاء الفقرة؛ ل�شد انتباه الطالبات، 

ومن ثم ح�شول اأكرب قدر من التاأثري والوعظ - باإذن اهلل - .
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ن��وع من  ق��راءة ه��ذه الفقرة الطالبات ممن هن على  4- ل مينع من 
التق�شري، اأو التفريط يف اأمور الدين؛ لكن يف�شل اأن يخ�ش�ض لها من هن 
اأكرب،  قبول  الطالبات؛ حتى يح�شل هناك  اللتزام من  على قدر كبري من 
فرمبا ت�شاءل اإحدى الطالبات بينها وبن نف�شها: "ملاذا ل تعظ نف�شها قبل 

اأن تعظ غريها؟".
اإلقائها من كلتا  اأنه ل مانع من  اأذكر  ا  اأي�شً اأحببت التنويه؛ لكن  لذا 
وت�شبح  الأم���ور  تنقلب  علها  ي��دري  فمن  وامل��ف��رط��ة..  ال�شاحلة  الطالبتن 

املفرطة من اأ�شلح النا�ض.
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املقارنة بني علماء الدنيا و علماء الآخرة

�لعلماء،  �لتحا�سد بن  تاأملت   : �بن �جلوزي - رحمه �هلل -  قال 
فر�أيت من�ساأه من حب �لدنيا، فاإن علماء �الآخرة يتو�دون وال يتحا�سبون، 
كما قال - عز و جل - : زب ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ رب )�حل�سر: 9(، وقال �هلل 

پپپ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  زب  ت��ع��اىل: 
)�حل�سر:  رب  ٿ  ٿ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 

.)10
وقد كان �أبو �لدرد�ء: يدعو كل ليلة جلماعة من �إخو�نه.

وقال �الإمام �أحمد بن حنبل لولد �ل�سافعي: "�أبوك من �ل�ستة �لذين 
�أدعو لهم كل ليلة وقت �ل�سحر".

و�الأمر �لفارق بن �لفئتن: �أن علماء �لدنيا ينظرون �إىل �لريا�سة 
�إيثار  من  بعزل  �الآخ��رة،  وعلماء  و�لثناء.  �جلمع  كرة  ويحبون  فيها، 

ذلك، و قد كانو� يتخوفونه، ويرحمون من بلي به.
وكان �لنخعي، ال ي�ستند �إىل �سارية. و قال علقمة: �أكره �أن يوطاأ 
عقبي. ويقال علقمة. وكان بع�سهم، �إذ� جل�ض �إليه �أكر من �أربعة، قام 
عنهم. وكانو� يتد�فعون �لفتوى، ويحبون �خلمول، مثل �لقوم كمثل ر�كب 

�لبحر، وقد خب، فعنده �سغل �إىل �أن يوقن بالنجاة.
و�إنا كان بع�سهم يدعو لبع�ض، وي�ستفيد منه الأنهم ركب ت�ساحبو� 

فتو�دو�، فاالأيام و�لليايل مر�حلهم �إىل �سفر �جلنة.
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اإن اهلل ل يغري ما بقوم حتى يغريوا ما باأنف�ضهم

قال �بن �جلوزي - رحمه �هلل - : 
من �أحب ت�سفية �الأحو�ل، فليجتهد يف ت�سفية �الأعمال.

قال �هلل - عز وجل - : زب ٿ ٿ ٿ ٹ  ٹ  ٹ ٹ 
ڤ رب  )�جلن: 16(.

�أن عبادي  : »لو  ملسو هيلع هللا ىلص فيما يروي عن ربه - عز وجل -  �لنبي  قال 
ومل  بالنهار،  �ل�سم�ض  عليهم  و�أطلعت  بالليل،  �ملطر  ل�سقيتهم  �أطاعوين 

�أ�سمعهم �سوت �لرعد« رو�ه �الإمام �أحمد و�سعفه �الألباين.
ملسو هيلع هللا ىلص: »�لر ال يبلى، و�الإثم ال ين�سى، و�لديان ال ينام، و كما  وقال 

تدين تد�ن« رو�ه �الإمام �أحمد.
وقال �أبو �سليمان �لد�ر�ين: "من �سفى �سفي له، و من كدر كدر 
عليه، ومن �أح�سن يف ليلة كوفىء يف نهاره، ومن �أح�سن يف نهاره كوفىء 

يف ليله. 
وكان �سيخ يدور يف �ملجال�ض، و يقول: "من �سره �أن تدوم له �لعافية، 

فليتق �هلل عز وجل". 
وكان �لف�سيل بن عيا�ض، يقول: "�إين الأع�سي �هلل، فاأعرف ذلك 

يف خلق د�بتي، و جاريتي. 
و�علم � وفقك �هلل � �أنه ال يح�ض ب�سربة مبنج، و�إنا يعرف �لزيادة 
من �لنق�سان �ملحا�سب لنف�سه ومتى ر�أيت تكديرً� يف حال فاذكر نعمة 
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ما �سكرت، �أو زلة قد فعلت، و�حذر من نفار �لنعم، ومفاجاأة �لنقم، وال 
تغر ب�ساط �حللم، فربا عجل �نقبا�سه.

وقد قال �هلل - عز وجل - : زب ھ    ھ  ے   ے  ۓ  ۓ      ڭ  ڭ  ڭ  
ڭ رب  )�لرعد : 11(. 

وكان �أبو علي �لروذباري يقول: "من �الغر�ر �أن ت�سىء، فيح�سن 
�إليك، فترك �لتوبة، توهما �أنك ت�سامح يف �لعقوبات.

املغفل يجر على نف�ضه املحن

�لعقل قي �لذكاء  "�إذ� تكامل   : قال �بن �جلوزي - رحمه �هلل - 
كان  �إذ�  �حل�سن:  قال  كما  �آفة  يف  وقع  �إذ�  يتخل�ض  و�لذكي  و�لفطنة. 

�لل�ض ظريفا مل يقطع، فاأما �ملغفل فيجني على نف�سه �ملحن.
هوؤالء �أخوة يو�سف عليه �ل�سالم، �أبعدوه عن �أبيه ليتقدمو� عنده، 
وما علمو� �أن حزنه عليه ي�سغله عنهم، وتهمته �إياهم تبغ�سهم �إليه، ثم 
رموه يف �جلب فقالو�: زب ے ۓ ۓ رب  )يو�سف: 10(، ولي�ض 
بحاله،  يحدث  �لتقط  �إذ�  �أن��ه  علمو�  وما  كبر.  �سبي  هو  �إن��ا  بطفل 
فيبلغ �خلر �إىل �أبيه، وهذ� تغفيل. ثم �إنهم قالو�: �أكله �لذئب، وجاوؤو� 
بقمي�سه �سحيحا، ولو خرقوه �حتمل �الأمر. ثم ملا م�سو� �إليه ميتارون 

قال: زب ہ ہ  ھ رب  )يو�سف: 59(.
فلو فطنو� علمو� �أن ملك م�سر ال غر�ض له يف �أخيهم. ثم حب�سه 
�أنه كان كذ� وكذ�، هذ� كله وما  بحجة، ثم قال: هذ� �ل�سو�ع يخرين 
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زب ٻ  �أح�ض بهذه �الأ�سياء يعقوب عليه �ل�سالم قال:  يفطنون. فلما 
ٻ ٻ ٻ رب  )يو�سف: 87(، وكان يو�سف - عليه �ل�سالم - قد 
كتبت  هال  له:  قال  �إلتقيا  ملا  ولهذ�  بوجوده.  �أباه  يعلم  �أن  بالوحي  نهي 
يعرفه  �أن  نهى  فلما  منعني.   - �ل�سالم  عليه   - جريل  �إن  فقال:  �إيل؟ 
خره لينفذ �لبالء كان ما فعل باأخيه تنبيها، ف�سار كاأنه يعر�ض بخطبة 

�ملعتدة. وعلى فهم يو�سف و�هلل بكى يعقوب ال على جمرد �سورته".

اأذل الذل التعر�س للبخالء والأمراء

قال �بن �جلوزي - رحمه �هلل - : "�الآدمي مو�سوع على مطلوبات 
ت�ستت �لهم، �لعن تطلب �ملنظور، و�لل�سان يطلب �لكالم، و�لبطن يطلب 
�ملاأكول، و�لفرج �ملنكوح، و�لطبع يحب جمع �ملال. وقد �أمرنا بجمع �لهم 

لذكر �الآخرة، و�لهوى ي�ستته.
فكيف �إذ� �جتمعت �إليه حاجات الزمة من طلب قوت �لبدن وقوت 
�لعيال. وهذ� يبكر �إىل دكانه ويتفكر يف �لتح�سيل، وي�ستعمل �آلة �لفهم 
يف نيل ما ال بد منه. فاأي هم يجتمع منه خ�سو�سا �إن �أخذه �ل�سره يف 
يح�سل  فكيف  �لقر.  �إىل  �لدكان  من  فينه�ض  �لعمر،  فيم�سي  �سورة 
�لعلم �أو �لعمل �أو �إخال�ض �لق�سد �أو طلب �لف�سائل. فمن رزق يقظه، 

فينبغي �أن ي�سابر لنيل �لف�سائل.
فاإن كان متزهد� بغر عائلة �كتفى ب�سعي قليل، فقد كان �ل�سبتي 
يعمل يوم �ل�سبت فيكتفي به طول �الأ�سبوع. فاإن كان له مال با�سع به من 
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يكفيه بدينه، وثقته من �أن يهتم هو. و�إن كان له عائلة جمع همه يف نية 
نا�سفه يف  كعقار  تنال  قنية  يكون  �أن  �أو  متعبد�.  فيكون  عليهم  �لك�سب 
نفقته ليكفيه دخله. وليقلل �لهم على مقد�ر ما ميكنه من حذف �لعالئق 
جهده ليجمع �لهم يف ذكر �الآخرة. فاإن مل يفعل �أخذ يف غفلته وندم يف 

حفرته.
و�أقبح �الأحو�ل حال عامل فقيه كلما جمع همه لذكر �الآخرة �ستته 

طلب �لقوت للعائلة.
�لوجه،  وبذل  �ل�سبهات  و�أخذ  للظلمة  �لتعر�ض  �إىل  �حتاج  وربا 
فيلزم هذ� �لتقدير يف �لنفقة. و�إذ� ح�سل له �سيء من وجه دبر فيه. وال 
ينبغي �أن يحمله ق�سر �الأمل على �إخر�ج ما يف يده، فقد قال : الأن ترك 
ورثتك �أغنياء خر من �أن تركها عالة يتكففون �لنا�ض و�أذل من كل ذل 
�لتعر�ض للبخالء و�الأمر�ء. فليدبر �أمره، ويقلل �لعالئق، يحفظ جاهه. 
فاالأيام قالئل. وقد بعث �إىل �أحمد بن حنبل ف�ساأله �بنه قبوله فقال: )يا 
�سالح �سنى، ثم قال: �أ�ستخر �هلل، فاأ�سبح فقال: يا بني قد عزم يل �أال 
�أقبله(. هذ� وكان �لعطاء هنيا، وجاءه من وجوه. فانعك�ض �الأمر �ليوم".
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منازل املقربني

"ر�أيت غالمًا بطريق مكة قائمًا ي�سلى،  يقول بع�ض �ل�ساحلن: 
وقد �نقطع عن �لقافلة، فوقفت �نتظره، فاأطال �ل�سالة، فلما �سلم قلت 

له: �سالم عليك. قال: وعليك �ل�سالم.
يوؤ�ن�سك حتى  �ألك رفيق  �لركب،  �إنك قد �نقطعت عن  له:  فقلت 

تلحق به؟
قال: نعم. هو �أمامي وخلفى، وعن مييني وعن �سمايل.

فعرفت �أنه من �لعارفن باهلل.
فقلت: �ألك ز�د؟

قال: نعم.
فقلت: فاأين هو؟

قال: يف قلبي �إخال�سي لربي.
فقلت: هل لك يف مر�فقتي؟

قال: �لرفيق ي�سغل عن �هلل، وال �أحب �أحدً� ي�سغلني عنه.
فقلت: من �أين تاأكل؟

برزقي  تكفل  قد  �سغرً�،  �الأح�ساء  ظلمة  يف  �أطعمني  �لذي  قال: 
كبرً�.

فقلت: فهل من حاجة؟
قال: نعم؛ �إذ� ر�أيتني بعد هذ� �ليوم فال تكلمني.



اللؤلؤة المنضودة في الفقرات المكنونة1432

فقلت: �دع �هلل يل.
فقال: حجبك �هلل عن كل مع�سية، و�سغلك با يقربك �إليه.

فقلت: فاأين �للقاء بعد هذ� �ليوم؟
�أهل �لقرب فاطلبني  قال: ما بعد هذ� �ليوم لقاء؛ فاإن كنت من 

غدً� يف منازل �ملقربن.
فقلت: و�أين �أجدك بينهم؟

قال: يف زمرة �لناظرين �إىل �هلل.

يطلب مكارم الأخالق

�أبو �لدرد�ء ذ�ت  "بات   : �أم �لدرد�ء - ر�سي �هلل عنهما -  تقول 
ليلة ي�سلى فجعل يبكي ويقول: �للهم �أح�سن خلقي كما �أح�سنت خلقي.. 

حتى �أ�سبح فقلت: ما كان دعاوؤك منذ �لليلة �إال يف ح�سن �خللق؟
فقال: يا �أم �لدرد�ء �إن �لعبد �مل�سلم يح�سن خلقه... حتى يدخله 
ح�سن خلقه �جلنة، وي�سوء خلقه حتى يدخله �سوء خلقه �لنار، و�إن �لعبد 

�مل�سلم ليغفر له وهو نائم!
قالت: وكيف ذلك يا �أبا �لدرد�ء؟ 

قال: يقول �أخوه من �لليل فيتهجد فيدعو �هلل في�ستجيب له"
�جلاهلية...  تاجرً� يف  "كنت   : عنه--  �هلل  يقول --ر�سي  وكان 
فلما جاء �الإ�سالم �أخذت �لتجارة و�لعبادة فلم يجتمعا يل، فاأقبلت على 

�لعبادة وتركت �لتجارة".
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"�أما مر�ست  له:  �لدرد�ء رجاًل فعجب من قوته، فقال  �أبو  ور�أى 
قط؟

قال �لرجل: ال.
فقال له: �أما �سدعت قط..؟ 

قال �لرجل: ال.
فقال: بوؤ�سًا لهذ� ميوت بخطيئته" 

لك  �أمر ال طاقة  "�إذ� جاءك   : يقول --ر�سي �هلل عنه--  وكان 
به.. فا�سر و�نتظر �لفرج من �هلل".

وكان يقول --ر�سي �هلل عنه-- : "ما من رجل يغدو �إىل �مل�سجد 
�إال  ينقلب  وال  �ملجاهد،  �أج��ر  له  �هلل  كتب  �إال  يعلمه..  �أو  يتعلمه  بخر 

ر�بحًا".
ومن مو�عظه --ر�سي �هلل عنه-- : "ثالث من مالك �أمر �بن �آدم: 

�أن ال ت�سكو م�سيبتك، وال حتدث بوجعك، وال تزكى نف�سك بل�سانك".

وهبته اهلل

�لذين  عنه  روى   - �هلل  رحمه   - �لثوري  �سفيان  �لكبر:  �لعامل 
عا�سروه فقالو�: "ملا بلغ �سفيان �لثوري خم�سة ع�سر عاما. قال الأمه: يا 

�أماه هبيني هلل تعاىل.
فقالت: يا ولدي �إنا يهدي للملوك من ي�سلح لهم، و�أنت ما فيك 

�سيء ي�سلح هلل.
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�هلل  �إىل  متوجهًا  �سنن  خم�ض  فيه  فاأقام  بيتًا  ودخ��ل  فا�ستحيا 
بالعبادة و�ل�سالة و�لقيام.

فدخلت عليه �أمه ذ�ت يوم فوجدته جمتهدً� يف �لعبادة وعليه �آثار 
�ل�سعادة، فقبلته بن عينيه وقالت: يا ولدي �الآن قد وهبتك هلل.

متلذذً�  �ساحته  يف  �سنن  ع�سر  عنها  وغ��اب  عندها  من  فخرج 
بعبادته، فا�ستاق �إىل �أمه فز�رها لياًل، فلما طرق �لباب نادته من ور�ء 
�حلجاب: يا �سفيان من وهب هلل �سيئًا فال يعود فيه، و�أنا قد وهبتك له 

فال �أر�ك �إال بن يديه!!
و�سئل �سفيان �لثوري: ما �لزهد يف �لدنيا؟

قال: �سقوط �ملنزلة، وق�سر �الأمل.
وكان يقول يف دعائه: "�للهم �جعل �لدنيا يف �أيدينا، وال جتعلها يف 

قلوبنا".
وكان كثر �لبكاء؛ فلما �سئل عن ذلك، قال: "�أخاف �أن �أكون يف 

�أم �لكتاب �سقيا"
وكان يقول: "�لورع مالك �لدين، و��ستكمال �أمر �الآخرة".

�لورع". ملات  �لثوري  "لوال  عنه:  • وقالو� 
�ساد �سفيان - رحمه �هلل - �لنا�ض بالورع و�لعلم.
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عباد اهلل ال�ضاحلني

يقول �حل�سن �لب�سري - رحمه �هلل - : "و�هلل لقد �أدركت �سبعن 
بدريًا - �سهدو� غزوة بدر - �أكر لبا�سهم �ل�سوف، لو ر�أيتموهم لقلتم: 

جمانن!
ولو ر�أو� خياركم لقالو�: ما لهوؤالء من خالق!

ولو ر�أو� �سر�ركم لقالو�: ما يوؤمن هوؤالء بيوم �حل�ساب!
�لر�ب  من  �أحدهم  على  �أه��ون  �لدنيا  كانت  �أقو�مًا،  ر�أي��ت  ولقد 

حتت قدميه!
�إال قوتًا و�حد�،  �أحدهم ال يجد ع�ساء  �أقو�مًا، مي�سى  ر�أيت  ولقد 
فيقول: ال �أجعل كل هذ� يف بطني، والأجعلن بع�سه هلل؛ فيت�سدق ببع�سه 

و�إن كان هو �أحوج ممن يت�سدق عليه!
ولقد �أدركت �أقو�مًا، ما كانو� يفرحون ب�سيء من �لدنيا �أقبل، وال 

يتاأ�سفون على �سيء منها �أدبر.
�لليل  جنهم  �إذ�  نبيهم؛  و�سنة  ربهم،  بكتاب  عاملن  �أدركتهم 
فقيام على �أطر�فهم يفر�سون وجوههم جتري دموعهم على خدودهم، 
يف  ود�أب���و�  بها،  فرحو�  �حل�سنة  عملو�  �إذ�  رقابهم،  يف  ربهم  يناجون 

�سكرها، و�ساألو� �هلل �أن يتقبلها منهم.
و�إذ� عملو� �ل�سيئة �أحزنتهم و�ساألو� �هلل �أن يغفرها لهم؛ فما �سلمو� 

من �لذنوب، وال جنو� �إال باملغفرة.
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دار الفناء… ودار البقاء

بال�سام، فغدت متعة  �لثقفي د�رً� جميلة  يو�سف  بني �حلجاج بن 
للناظرين، وحتفة للز�ئرين.

�لنا�سك،  و�لز�هد  �لنا�سح،  و�لو�عظ  �لعابد،  �لعامل  ز�رها  وقد 
و�لفقيه �ملحدث، و�لبليغ �ملوؤدب: �حل�سن �لب�سري.

فلما �ساهدها قال: "�حلمد هلل.. �إن �مللوك لرون الأنف�سهم عزً�، 
و�إىل  في�سيده،  �إىل ق�سر  �أحدهم  يعمد  يوم عر�،  كل  فيهم  لرى  و�إنا 
فر�ض فينجده، و�إىل مالب�ض ومر�كب فيح�سنها، ثم يحف به ذباب طمع، 

وفر��ض نار، و�أ�سحاب �سوء، فيقول: �نظرو� ما �سنعت؟
�أهل  �أما  �لفا�سقن؟  �أف�سق  يا  �ملغرور، فكان ماذ�  �أيها  ر�أينا  فقد 
�ل�سماو�ت فقد مقتوك، و�أما �أهل �الأر�ض فقد لعنوك، بنيت د�ر �لفناء، 

وخرجت د�ر �لبقاء، وغررت يف د�ر �لغرور، لتذل يف د�ر �حلبور!"
وغلت  غ�سبه،  فا�ستد  قال،  ما  وبلغه  �حلجاج،  �إىل  خره  وو�سل 
�ل�سام..  �أهل  "يا  �ل�سام فقال:  �أهل  حفيظته، وهاجت م�ساعره، وجمع 

�أي�ستمني عبد من عبيد �أهل �لب�سرة و�أنتم ح�سور فال تنكرون؟!
ثم �أمر باإح�ساره على �لفور.

فجاء حتى دخل على �حلجاج يف جر�أة و�سجاعة وثبات.
فقال �حلجاج له: يا �أبا �سعيد؛ �أما كان الإمار�تي عليك حق حن 

قلت ما قلت؟
�أمنك،  تبلغ  �إن من خوفك حتى  �الأمر،  �أيها  فقال: يرحمك �هلل 

www.alukah.net



1437 اللؤلؤة المنضودة في الفقرات المكنونة

�أرفق بك و�أحب فيك ممن �أمنك حتى تبلغ �خلوف، وما �أردت �لذي �سبق 
�إىل وهمك، و�الأمر�ن بيدك: �لعفو و�لعقوبة؛ فافعل �الأجدر بك، وعلى 

�هلل فتوكل، وهو ح�سبنا ونعم �لوكيل.
فا�ستحيا �حلجاج منه، و�عتذر �إليه، و�أكرمه وحباه.

علماء الآخرة

قال بع�ض �ل�ساحلن: "خم�ض من �الأخالق هي من عالمات علماء 
�الآخرة، مفهومة من خم�ض �آيات من كتاب �هلل - عز وجل - :

�خل�سية، و�خل�سوع، و�لتو��سع، وح�سن �خللق، و�إيثار �الآخرة على 
�لدنيا.

فاأما �خل�سية فمن قوله تعاىل: زب ڭ ۇ ۇ ۆ  
ۆ ۈ ۈٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې  ې ې ې  ى  

ى رب )فاطر: 28(.

ھ  ھ  ھ  ہ   ہ  زب  تعاىل:  قوله  فمن  �خل�سوع  و�أم��ا 
ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ 

ې  ې   ې  ۉې  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ٴۇۋ  ۈ   ۈ 

ى ى رب )�آل عمر�ن: 199(.

ڎ   ڎ  ڌ  ڌ  ڍ   زب  تعاىل:  قوله  فمن  �لتو��سع  و�أم��ا 
ڈ ڈ رب )�ل�سعر�ء: 215(.
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زب پ ڀ ڀ  ڀ ڀ ٺٺ  تعاىل:  قوله  و�أما ح�سن �خللق فمن 
ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ  ٹٹ  ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 
عمر�ن:  )�آل  رب  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄڃ  ڄ  ڄ  ڄ   ڦ  ڦڦ  ڦ 

.)159
و�أما �لزهد فمن قوله تعاىل: زب ڎ  ڎ ڈ ڈ ژ 
رب  گڳ  گگ  گ  ک  ک  ک   ک  ڑ   ڑ  ژ 

)�لق�س�ض: 80(.
پپ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   ٱ  زب  ملسو هيلع هللا ىلص:  �لر�سول  وق��ر�أ 
ٿٹ  ٿ  ٿ   ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ 
)�الأن��ع��ام:  رب  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ٹ  ٹ  ٹ 

.)125
فقيل له: ما هذ� �ل�سرح..؟ 

فقال: �إن �لنور �إذ� قذف يف �لقلب �ن�سرح �ل�سدر...
قيل: فهل لذلك من عالمة...؟ 

قال: نعم... �لتجايف عن د�ر �لغرور... و�الإنابة �إىل �لد�ر �خللود... 
و�ال�ستعد�د للموت قبل نزوله". 
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ن�ضرة النعيم

�ملخل�سون �الأبر�ر يف نعمة و�رفة، و�سحة وعافية، وعي�سة ر��سية، 
وحياة هانئة، يف جنة عالية.

وجوههم ن�سرة، �ساحكة م�ستب�سرة، م�سرورة �سعيدة. 
ڭ   ڭ  ۓڭ  ۓ  ے  ھے  ھھ  ھ  زب  ت��ع��اىل:  ق��ال 
ۉ  ۉ  ۅۅ  ۋ  ۋ   ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۇۆ  ۇ  ڭ 

ې ېې رب )�ملطففن: 22- 26(.
ک ک  ک  ڑڑ  ژ  ژ  ڈ   ڈ  ڎ  زب  ت��ع��اىل:   وق��ال 

ک  رب )�لغا�سية: 8 - 10(.

قال �بن �جلوزي رحمه �هلل... ي�سف وجوههم �لن�سرة:
وجوه طال ما غ�سلتها دموع �الأحز�ن.. 

وجوه طال ما غرتها حرقات �الأ�سجان..
وجوه تخر عن �لقلوب �إخبار �لعنو�ن..

حر�سو� �لوقت باليقظة، وحفظو� �لزمان، و�سغلو� �لعيون بالبكاء، 
و�الأل�سن بالقر�آن.

زب ڭ ڭ  ڭ  �لعظيم:  �لفوز  ر�أيتم  ر�أيتم يوم �جلز�ء،  فاإذ� 
ۇ ۇۆ رب )�ملطففن: 24(.

قلوبهم  وت�سرق  �ملجاهدة،  بح�سن  �لدنيا  يف  وجوههم  �أ�سرقت 
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ووجوههم يوم �لقيامة بالقرب و�مل�ساهدة.
ب�ساهدة  غدً�  وت�سرق  �ل�سهر،  بنور  �لليل  يف  وجوههم  �أ�سرقت 

�حلق �إذ� ظهر.
�أ�سرقت وجوههم يف �لدنيا بجريان �لدموع على �خلدود، وت�سرق 

غدً� يف جنان �خللود؛ فاإذ� ر�أيتهم يف �سرور ما فيه ما ي�سيم: زب ڭ ڭ  
ڭ ۇ ۇۆ رب )�ملطففن: 24(.
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دعاء ال�ضاحلني

كان مطرف بن �ل�سخر -رحمه �هلل- من كبار �لتابعن �ملتو��سعن 
وكان من �أ�سحاب �لكر�مات، و�لدعو�ت �مل�ستجابة.

قومه  من  رج��ل  وب��ن  بينه  مطرف  "كان  ه��الل:  بن  حميد  يقول 
�سيء، فكذب �لرجل على مطرف، و�دعى عليه زورً� وبهتانًا.

فقال له مطرف: �إن كنت كاذبًا فعجل �هلل حتفك. 
قال: فمات �لرجل مكانه.

قال: فا�ستعدي �أهل �لرجل زيادً� على مطرف.
فقال هلم زياد: هل �سربه؟ 

قالو�: ال.
قال: هل م�سه بيده..؟ 

فقالو�: ال.
فقال: رجل �سالح و�فقت دعوته قدرً�... فلم يجعل له �سيئًا".
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دعوة .. واإجابة

بعث �حلجاج �إىل �لزهاد �لثالثة: حبيب بن �أبي ثابت، و�سعيد بن 
جبر، وطلق بن حبيب؛ فاأ�سابهم عط�ض وخوف �سديد من �حلجاج.

فقال �سعيد حلبيب: �دع �هلل.
فقال له حبيب: �إين �أر�ك عند �هلل �أف�سل مني.

فدعا �سعيد، و�أمن �ساحبه.
فرفعت �سحابة، فمطرو�، ف�سربو�، و�سقو�، و��ست�سقو�".

�إىل  �حلب�سية  �أمين  �أم  "هاجرت  �لطبقات:  يف  �سعيد  �بن  وقال 
�ملدينة، ويف طريق هجرتها عط�ست ومل يكن معها ماء، وكانت �سائمة، 
فجهدها �لعط�ض، فدىل لها من �ل�سماء دلو �أبي�ض؛ فاأخذته ف�سربت منه 

حتى رويت، فكانت تقول: 
للعط�ض  تعر�ست  ولقد  �أب���دً�،  عط�ض  ذل��ك  بعد  �أ�سابني  "ما 

بال�سوم يف �لهو�جر، فما عط�ست بعد تلك �ل�سربة".
وهاجت  �ل��ري��اح،  فهبت  �لبحر،  يف  "كنا  �ل�ساحلن:  �أح��د  ق��ال 
�لز�هد  �لعامل  �ل�سفينة  وكان معهم يف  وخافو�،  �لنا�ض  فبكى  �الأم��و�ج؛ 

�إبر�هيم بن �أدهم.
فقال: يا �أبا �إ�سحاق �أما ترى ما �لنا�ض فيه؟ 

قال: �للهم قد �أريتنا قدرتك، فاأرنا عفوك.
قال: فهد�أت �ل�سفينة".
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اخلوف من النار

�خلطاب  بن  عمر  يل  "قال   : عنه--  �هلل  --ر���س��ي  كعب  يقول 
--ر�سي �هلل عنه-- يومًا و�أنا عنده: يا كعب خوفنا وعظنا..!

قال: فقلت يا �أمر �ملوؤمنن: �أو لي�ض فيكم كتاب �هلل، وحكمة ر�سول 
�هلل ملسو هيلع هللا ىلص.

قال: بلى؛ ولكن يا كعب خوفنا.
�أمر �ملوؤمنن؛ �عمل عمل رجل لو و�فيت �لقيامة بعمل  فقال: يا 

�سبعن نبيًا الزدر�أت عملك مما ترى.
فاطرق عمر مليًا ثم قال: زدنا يا كعب.

فقال: يا �أمر �ملوؤمنن؛ لو فتح من جهنم قدر منخر نور بامل�سرق، 
ورجل باملغرب لغال دماغه حتى ي�سيل من حرها.

فبكى عمر ثم قال: زدنا يا كعب.
فقال: يا �أمر �ملوؤمنن.. �إن جهنم لتزفر يوم �لقيامة زفرة ما بقى 

ملك مقرب وال نبي م�سطفى �إال خر جاثيًا على ركبتيه.
قال: ويقول: رب نف�سي؛ ال �أ�ساألك �ليوم �إال نف�سي.

فبكى عمر ثم قال: زدنا.
فقال: يا �أمر �ملوؤمنن، �أو لي�ض جتدون هذ� يف كتاب �هلل؟

قال: كيف؟
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  زب  �لنحل:  �سورة  يف  يقول  �هلل  �أن  فقال: 
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رب  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   پ  پ  پ  پ 
)�لنحل: 111(.

اأنقذه من القتل

كان �سفيان بن عيينة من �لعلماء �الأذكياء، �أنعم �هلل عليه بالعقل 
�لر�جح، و�لل�سان �حللو، و�ملنطق �جلميل، و�لن�سح �لر�سيد، وقد حدث 

عنه كبار �الأئمة �الأعالم كالثوري و�الأوزعي.
يحدث عن نف�سه فيقول:

قد  �سفيان  يا  وقال يل:  عامًا  ع�سر  �بن خم�سة  و�أنا  �أبي  "دعاين 
وال  �أهله،  من  تكون  من �خلر  فاحتفظ  �ل�سبا؛  �سر�ئع  عنك  �نقطعت 
يغرنك من �غر باهلل فمدحك با يعلم �هلل خالفه منك؛ فاإنه ما من 
�أحد يقول يف �أحد من �خلر �إذ� ر�سى �إال وهو يقول فيه �ل�سر مثل ذلك 

�إذ� �سخط.
فا�ستاأن�ض بالوحدة من جل�ساء �ل�سوء، وال تقل �أح�سن ظني بك �إال 

من �أطاعهم".
قال �سفيان: "فجعلت و�سية �أبي قبلة �أميل معها وال �أميل عنها".

وذ�ت يوم وهو بكة، بعث �إليه هارون �لر�سيد �أمر �ملوؤمنن.
جعفر  �إىلَّ  فخرج  �لر�سيد؛  ه��ارون  على  "دخلت  �سفيان:  يقول 
�لرمكي فقال: يا �أبا حممد �أمر �ملوؤمنن على غ�سب، فال تتكلم ب�سيء 
�أن ي�ساألك؛ فدخلت وهو م�ستلق، ورجل بن يديه ويف يده قيد، وهو  �إال 
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يقول: قتلني �هلل �إن مل �أقتلك، فعل �هلل بي �إن مل �أفعل ذلك.
و�لرجل يقول: مكذوب على �أمر �ملوؤمنن.
فاأمر هارون ب�سرب عنق �لرجل بال�سيف.

فقلت يف نف�سي: وجب على �أن �أتكلم.
فقلت: يا �أمر �ملوؤمنن! �حمله على كتاب �هلل، �أو على �سنة ر�سول 

�هلل ملسو هيلع هللا ىلص.
قال هارون: وما قال �هلل؟

ٺ  ٺ  ٺ  زب  �حل��ج��ر�ت:  ���س��ورة  يف  تعاىل  �هلل  ق��ال  قلت: 
ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ٿ  ٿ  ٿٿ 

ڦ  رب)�حلجر�ت: 6(.
فا�ستوى جال�سًا ثم قال: وما قال ر�سول �هلل؟

قلت: كان ر�سول �هلل ال ياأخذ بالظن..!
فقال: �أطلقو� �سر�ح �لرجل.

خرً�  �هلل  ج��ز�ك  فقال:  �لرمكي  جعفر  فا�ستقبلني  فخرجت 
�أنقذت رجاًل من �لقتل، وقد �أمر لك �أمر �ملوؤمنن بع�سرين �ألف درهم، 

�أمتها �أنا من عندي ثالثن �ألفًا، فاأر�سل من يقب�سها.
قال �سفيان: "دخلت على �أمر �ملوؤمنن، حدثته بكتاب �هلل وب�سن 

ر�سول �هلل، و�أنقذت رجاًل من �لقتل، و�نقلبت �إىل �أهلي بثالثن �ألفًا.
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خري الدواء

قال رجل ل�سفيان �لثوري �لفقيه: �إين الأ�سكو من مر�ض �لبعد عن 
�هلل، فما هو �لعالج؟

فقال له �سفيان: "عليك بعروق �الإخال�ض، وورق �ل�سر، وع�سر 
�لتو��سع، و�سع هذ� يف �إناء �لتقوى، و�سب عليه ماء �خل�سية، و�أوقد عليه 
بنار �حلزن، و�سفه ب�سفاة �ملر�قة، وتناوله بكف �ل�سدق، و��سربه من 
كاأ�ض �ال�ستغفار، ومت�سم�ض بالورع، و�بعد عن �حلر�ض و�لطمع، ت�سف 

من مر�سك باإذن �هلل".
و�سئلت �أعر�بية عجوز؛ �حتفظت بجمالها ون�سارة وجهها، وبهاء 

منظرها، �أي مو�د �لتجميل ت�ستعملن؟
ولعيني  �ل�سالة،  ول�سوتي  �حل��ق،  ل�سفتي  "�أ�ستخدم  فقالت: 

�لرحمة، وليدي �الإح�سان، ولقو�مي �ال�ستقامة، ولقلبي �حلب".
وجاء رجل �إىل ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص ي�سكو �إليه ق�سوة قلبه..!

فقال له: "�م�سح ر�أ�ض �ليتيم، و�أطعم �مل�سكن".
�آدم  �ب��ن  "قنع  �ل��ت��ور�ة:  م��ن  �أحفظهن  "كلمات  �حل�سن:  وق��ال 
وترك  ح��رً�،  ف�سار  �ل�سهوة  وت��رك  ف�سلم،  �لنا�ض  و�عتزل  فا�ستغنى، 

�جل�سد فظهرت مروءته، و�سر قلياًل فتمتع طوياًل".
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ح�ضن الظن

قال ثابت �لبناين - رحمه �هلل - : "كان �ساب م�سرف على نف�سه، 
وكانت �أمه تعظه وتقول: يا بني �إن لك يومًا فاذكر يومك.

فلما نزل به �ملوت قالت: قد كنت �أحذرك م�سرعك هذ�، و�أقول 
لك: �أن لك يومًا؛ فاأذكر يومك.

فقال: يا �أمي.. �إن يل ربًا كثر �ملعروف؛ فاأنا �أرجو �أن ال يعذبني 
�ليوم ربي بف�سل معروفه، و�أن يرحمني، وويلي �إن مل يغفر يل ربي.

قال: فرحمه �هلل بح�سن ظنه بربه"
بعد  �ملنام  بن هارون يف  يزيد  "ر�أيت  �ل�سنعانى:  وقال عبد �هلل 

موته باأربع ليال، فقلت: ما فعل �هلل بك؟
قال: تقبل �هلل مني �حل�سنات، وجتاوز عن �ل�سيئات.

قلت: وما كان بعد ذلك؟
و�دخلني  ذنوبي  يل  غفر  �لكرم،  �إال  �لكرمي  من  يكون  وهل  قال: 

�جلنة.
قلت: با نلت �لذي نلت؟

�لذكر، وقويل �حلق، و�سدقي يف �حلديث، وطول  قال: بجال�ض 
قيامي يف �ل�سالة، و�سر على �لفقر.

قلت: منكر ونكر حق؟
قال: �إي و�هلل �لذي ال �إله �إال هو، لقد �أقعد�ين و�ساأالين: من ربك، 
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وما دينك، ومن نبيك؟
فجعلت �أنف�ض حليتي �لبي�ساء من �لر�ب وقلت: مثلي ي�ساأل؟

�أنا يزيد بن هارون �لو��سطى، كنت يف د�ر �لدنيا �ستن �سنة �أعلم 
�لنا�ض؟

فقال �أحدهما: �سدق؛ هو يزيد بن هارون، من نومه �لعرو�ض، فال 
روعة عليك بعد �ليوم".

مواعظ الأيام

بن  �مللك  لعبد  �سديقًا  معاوية  بن  يزيد  بن  �لرحمن  عبد  • كان 
مرو�ن، فلما مات عبد �مللك، وتفرق �لنا�ض عن قره، وقف عليه فقال 
فاأخافك،  وتوعدين  فاأرجوك،  تعدين  كنت  �لذي  �مللك  عبد  "�أنت  له: 
يف  �أذرع  �أربعة  غر  منه  لك  ولي�ض  ثوبك،  غر  ملكك  من  معك  ولي�ض 

عر�ض ذر�عن"
ثم عاد �إىل بيته والزم �لعبادة حتى مات.

�إليه  حملوه  ثم  قره،  بحفر  �أمر  �لر�سيد،  هارون  �خت�سر  • ملا 
فنظر فيه وبكى حتى رحمه من ح�سره.

ثم قال: "يا من ال يزول ملكه �رحم من ز�ل ملكه..!"

• دخلت �بنة �لنعمان بن �ملنذر على معاوية، فقال لها: �أخريني 
عن حالكم كيف كان؟

www.alukah.net



1449 اللؤلؤة المنضودة في الفقرات المكنونة

�إلينا،  �إال وهو يرغب  "�أم�سينا م�ساء ولي�ض يف �لعرب �أحد  قالت: 
ويرهب منا.

�إليه...  نرغب  ونحن  �إال  �أحد  �لعرب  ولي�ض يف  �سباحًا  فاأ�سبحنا 
ونرهب منه.."

��ستو�ء،  د�ر  ال  �لتو�ء  د�ر  "�لدنيا  يقول:  �لثوري  �سفيان  • كان 
على  يحزن  ومل  ب��رخ��اء،  يفرح  مل  عرفها  م��ن  ف��رح،  د�ر  ال  ت��رح  ود�ر 

�سقاء"

وهم  �ساربيها  �أماتت  �سكر�ت،  "�لدنيا  �حلكماء:  بع�ض  قال   •
وهم  وخر�سو�  ي�سمعون،  وه��م  و�سمو�  يب�سرون،  وه��م  فعمو�  �أح��ي��اء، 

ينطقون".

ر�سول  يا  قلنا  ق��ال:  عنه--  �هلل  --ر�سي  هريرة  �أب��ي  عن   •
قال:  �أن  �إىل  �حلديث  و�ساق  قلوبنا،  رق��ت  عندك  كنا  �إذ�  لنا  ما  �هلل 
ولبنة  ف�سة  من  »لبنة  ملسو هيلع هللا ىلص:  �هلل  ر�سول  فقال  بناوؤها.  ما  �جلنة  قلت 
من ذهب، ومالطها �مل�سك �الأذفر، وح�سباوؤها �للوؤلوؤ و�لياقوت، وتربتها 
�لزعفر�ن. من يدخلها ينعم ال يباأ�ض، ويخلد ال ميوت، وال تبلى ثيابهم 

وال يفنى �سبابهم...« �أخرجه �أبو د�ود.

• �الإن�سان �لعاقل �للبيب، هو من يتخذ من مرور �الأيام، و�نق�ساء 
ويعمل  وقته،  فيغتنم  لنف�سه،  وموعظة  لذ�ته،  عرة  و�الأع��و�م  �ل�سهور 
لغده، وي�سارع �إىل �لعمل �ل�سالح �لذي ينفعه يوم يلقى �هلل تعاىل؛ فكل 

يوم مير على �الإن�سان ينق�ض من �أجله، ربح فيه �أم خ�سر.
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وينادى:  �إال  فجره  ين�سق  يوم  من  ما  �لب�سري:  �حل�سن  • يقول 
ال  فاإين  فاغتنمني  �سهيد،  عملك  وعلى  جديد،  يوم  �أنا  �آدم  �بن  "يا 

�أعود �إىل يوم �لقيامة".

وكان يقول - رحمه �هلل - : "يا �بن �آدم، �ليوم �سيفك، و�ل�سيف 
مرحتل، يحمدك �أو يذمك"

• ونظر بع�ض �ل�ساحلن �إىل كرة �لنا�ض وزينة لبا�سهم يف يوم 
�لعيد فقال: "هل ترون �إال خرقًا تبلى... �أو حلمًا ياأكله �لدود غدً�؟"

بعرها  وهي  بادية،  �لدنيا  "عيوب  �ل�ساحلن:  بع�ض  وقال   •
ومو�عظها منادية، فالتم�سو� نعيمًا ال موت فيه".

ميوت  ال  د�ر  �إىل  "هلمو�  فيقول:  �ل�ساحلن  بع�ض  ويعظ   •
ح�سنها  يتغر  وال  �سبانه...  يهرم  وال  بنيانها...  يخرب  وال  �سكانها... 

و�إح�سانها.

�أرحم  �أهلها  يف رحمة  يتقلب  �لت�سنيم،  وماوؤها  �لن�سيم،  هو�وؤها 
�لر�حمن، ويتمتعون بالنظر �إىل وجه �لكرمي كل حن".
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املوت والقرب

قال ميمونة بن مهر�ن: "خرجت مع عمر بن عبد �لعزيز - ر�سى 
�هلل عنه - �إىل �ملقرة، فلما نظر �إىل �لقبور بكى، ثم �أقبل على فقال: 
لذتهم  �لدنيا يف  �أهل  ي�ساركو�  كاأنهم مل  �آبائى  قبور  �أي��وب، هذه  �أبا  يا 

وعي�سهم.
�أما تر�هم �سرعى قد حلت بهم �ملثالت، و��ستحكم فيهم �لبالء، 

و�أ�ساب �لهو�م يف �أبد�نهم مقيال.
ثم بكى حتى غ�سى عليه، ثم �أفاق فقال: �نطلق بنا فو �هلل ما �أعلم 

�أحدً� �أنعم ممن �سار �إىل �لقبور وقد �آمن من عذ�ب �هلل"
م�ستعد�،  له  نرى  وما  �ملوت،  �أيقن  "كلنا  �ل�ساحلن:  بع�ض  وقال 

وكلنا �أيقن باجلنة، وما نرى لها عامال.
وكلنا �أيقن بالنار، وما نرى لها خائفا؛ فعالم تفرحون؟ وما ع�سيتم 

تنتظرون؟
�إىل  ف�سرو�  ب�سر،  �أو  بخر  �هلل  عليكم من  و�رد  �أول  فهو  �مل��وت؛ 

ربكم �سرً� جميال.
ويقول �أبو زكريا �لتيمى: "كان �سليمان بن عبد �مللك يف �مل�سجد 
�حلر�م، فوجد حجرً� منقو�سًا فطلب من يقر�أه؛ فاإذ� فيه: �بن �آدم.. لو 
ر�أيت قرب ما بقى من �أجلك لزهدت يف طول �أملك، ولرغبت يف �لزيادة 
من عملك، لق�سرت من حر�سك وحيلك، و�إنا يلقاك ندمك لو قد زلت 
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بك قدمك، و�أ�سلمك �أهلك وح�سمك، فبان منك �لولد و�لن�سب.
ليوم  فاعمل  ز�ئ��د؛  ح�سناتك  يف  وال  عائد،  دنياك  �إىل  �أن��ت  فال 

�لقيامة يوم �حل�سرة و�لند�مة".
ياأت على  "�إنه مل   : �أبو �سعيد �خلدري --ر�سي �هلل عنه--  قال 
�لقر يوم �إال تكلم فيه، فيقول: �أنا بيت �لغربة، �أنا بيت �لوح�سة، �أنا بيت 
�لوحدة، �أنا بيت �لظلمة، �أنا بيت �لر�ب، �أنا بيت �لدود، ويحك يا �بن 
�آدم! �ألي�ض قد حذرتني وحذرت �سيفي وظلمتي ونتنى وهوىل؟! هذ� ما 

�أعددت لك، فما �أعددت يل.

�ضكرات املوت

مر�ض  يف  �لثقفي  يو�سف  بن  �حلجاج  على  خملد  بن  يعلى  دخل 
�ملوت.

فقال له: كيف ترى ما بك يا حجاج من غمر�ت �ملوت و�سكر�ته؟
فقال: يا يعلى، غمًا �سديدً�، وجهدً� جهيدً�، و�أملًا م�سي�سًاً، ونزعًا 

حري�سًا، و�سفرً� طوياًل، وز�دً� قلياًل؛ فويلى �إن مل يرحمنى �جلبار.
�إنا يرحم �هلل من عباده �لرحماء �لكرماء،  فقال له: يا حجاج 

�أوىل �لرحمة و�لر�أفة، و�لتحن و�لتعطف على عباده وخلقه.
ملتك،  وترك  �سرتك،  ل�سوء  وهامان،  فرعون  قرين  �أنك  �أ�سهد 

وتنكبك عن ق�سد �حلق، و�سن �ملحجة، و�آثار �ل�ساحلن.
قتلت �ساحلى �لنا�ض فاأفنيتهم، و�أبرت عرة �لتابعن فتبرتهم، 
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و�أطلعت �ملخلوق يف مع�سية �خلالق، و�أهرقت �لدماء، و�سربت �الأب�سار، 
وهتكت �الأ�ستار، و�تبعت �سيا�سة متكر جبار، ال �لدين �أبقيت، وال �لدنيا 

�أدركت.
و�أخربت  دوره��م،  وعمرت  نف�سك،  و�أذللت  م��رو�ن،  بني  �أع��ززت 
د�رك، فاليوم ال ينجونك، وال يغيثونك، �إذ مل يكن لك يف هذ� وال ملا بعده 
نظر، لقد كنت لهذه �الأمة �هتمامًا و�غتمامًا، وعناء وبالء؛ فاحلمد هلل 

�لذي �أر�حها بوتك، و�أعطاها مناها بخزيك.
قال: فكاأنا قطع ل�سانه عنه، فلم يحر جو�بًا، وتنف�ض �ل�سعد�ء، 

وخنقته �لعرة، ثم رفع ر�أ�سه وقال: يا رب �أنت �لغفور �لرحيم.
وقال لعبد �مللك بن مرو�ن وهو على فر��ض �ملوت: "كيف جتدك  يا 

�أمر �ملوؤمنن؟

ېئ  ۈئ  ۈئ   ۆئ   ۆئ  ۇئ  زب  تعاىل:  �هلل  ق��ال  كما  ق��ال: 
ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  یی   ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ 

رب  يت   ىت  مت   خت  حت  جت  يب  ىب  مب  حبخب   جب  يئ 

)�الأنعام: 94(.
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امل�ضكرات ال�ضبع

�سكر �ل�سر�ب، و�سكر �ل�سباب، و�سكر �ملال، و�سكر �جلمال، و�سكر 
�سكرة  فهي  �ل�سديدة  �حلقيقية  �ل�سكرة  �أم��ا  �ل�سلطان.  و�سكر  �لقوة، 
رب  چ  چ  چچ  ڃ  ڃ  ڃڃ  ڄ  ڄ   ڄ  زب  تعاىل:  �ملوت.قال 

)ق: 19(.
ملسو هيلع هللا ىلص  �هلل  ر�سول  "ر�أيت  قالت:   - عنها  �هلل  ر�سي   - عائ�سة  وعن 
وهو باملوت، وعنده قدح فيه ماء، وهو يدخل يده يف �لقدح، ثم مي�سح 
وجهه باملاء، ثم يقول: "�للهم �أعني على غمر�ت �ملوت و�سكر�ت �ملوت". 

و�سكر�ت �ملوت: �سدته.
يروى �أن �حل�سن �لب�سري - رحمه �هلل - دخل على مري�ض يعوده، 
فوجده يف �سكر�ت �ملوت، فنظر �إىل كربه و�سدة ما نزل به، فرجع  �إىل 
�أهله بغر �للون �لذي خرج به من عندهم، فقالو� له: �لطعام يرحمك 
ر�أيت  لقد  �هلل!  فو  و�سر�بكم.  بطعامكم  عليكم  �أه��اله!  يا  فقال:  �هلل، 

م�سرعا ال �أز�ل �أعمل له حتى �ألقاه.
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الرغبة يف الآخرة

�لز�هدين  م��ن  و�ح���دً�   - �هلل  رحمه   - �هلل  عبد  ب��ن  ع��ون  ك��ان 
�خلائفن، �ملوؤمنن �ل�ساحلن، �لذ�كرين �ملتقن.

عا�ض مع �هلل وبن يدى �هلل، ر�هبًا يف حمر�ب �لذكر و�ل�سالة، 
خطيبًا  وك��ان  ونعيمها،  �الآخ��رة  يف  ر�غبًا  �لعبادة،  حم��ر�ب  يف  نا�سكًا 

و�ساعرً�، يعظ �لنا�ض، ويذكرهم باأيام �هلل، ويحذرهم من فتنة �لدنيا.
يقول - رحمه �هلل - عن نف�سه: 

عني؟  يغفل  وال  �أغفل  كيف  "ويحى 
�أم كيف تهنينى معي�ستى و�ليوم �لثقيل ور�ئي.

�أم كيف ال يطول حزين وال �أدرى ما فعل يف ذنبي.
�أم كيف �أوؤخر عملي وال �أعلم متى �أجلي.

�أم كيف ي�ستد عجبي بالدنيا ولي�ست بد�ري.
�أم كيف �أجمع لها ويف غرها قر�ري.

�أم كيف تعظم رغبتي فيها و�لقليل منها يكفيني.
�أم كيف �آمن فيها وال يدوم فيها حايل.

�أم كيف ي�ستد حر�سي عليها وال ينفعني ما تركت منها بعدي.
�أم كيف �أوثرها وقد �سرت من �آثرها قبلي.

�أم كيف ال �أفك نف�سي من قبل �أن يغلق رهني" 
وكان يقول: "�إن لكل رجل �سيدً� من عمله، و�إن �سيد عملي �لذكر".
وكان يقول: "�أنفع �أيام �ملوؤمن يوم يلقى �هلل فيعلمه �هلل �أنه ر��ض عنه".
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اأهوال القيامة

�أال  رقدته،  منتبه من  "�أال  فيقول:  �لنا�ض  يعظ  �ل�سماك  �بن  كان 
م�ستيقظ من غفلته، �أال مفيق من �سكرته، �أال خائف من �سرعته، �أق�سم 
م�سرفة  �لنار  علت  وقد  �أهو�لها،  ب��زالزل  تخفق  �لقيامة  ر�أي��ت  لو  باهلل 
على �أهلها، وجئ بالنبين و�ل�سهد�ء ل�سرك �أن يكون لك يف ذلك �جلمع 

منزلة وزلفى.
�أبعد �لنار د�ر معتمل، �أم �إىل غر �الآخرة منتقل؟

كال و�هلل لقد �سمت �الأ�سماع �ملو�عظ، وذهلت �لقلوب عن �ملنافع".

�ضاحب ال�ضهوة عبد

من  �لعي�ض  ي�ستطيع  ال  باأ�سدقائه؛  مفتونًا  يعي�ض  �ل�سباب  بع�ض 
دونهم حلظة و�حدة، �للهم �إال حلظات �لنوم! ال يرى �حلياة �إال بهم، وال 

هم له �إال معا�سرتهم.
وثمة فئة �أخرى من �ل�سباب يعي�ض مفتونًا بالن�ساء؛ يجعلهن حمور 
حياته! �ل�سهو�ت ت�سيطر على قلبه، ونزو�ت �ملعا�سي تهيمن على فكره.. 
يعي�ض �سجن �سهو�ته، وعبدً�  لنزو�ته، تر�ه ذلياًل يتجرع كاأ�ض �خلزي 

و�لعار يف �لدنيا قبل �الآخرة.
يقول �ل�ساعر:

����س���ه���وة �����س����ب����ت����ه  م���������س����ت����ور  رب 
ف������ت������ع������رى ��������س�������ره ف����ان����ه����ت����ك����ا
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�����س����اح����ب �ل���������س����ه����وة ع����ب����د ف�������اإذ�
غ����ل����ب �ل���������س����ه����وة �أ�����س����ح����ى م��ل��ك��ا

ومما �أثر عن على بن �أبي طالب-ر�سي �هلل عنه-قوله:
خلق �هلل �ملالئكة عقاًل بال �سهوة..

وخلق �لبهائم �سهوة بال عقل..
وخلق  �الإن�سان بالعقل و�ل�سهوة..

فاإذ� غلب �الإن�سان عقله على �سهوته كان �أعلى من �ملَلك )�لذي ال 
ي�ستهي(..

و�إذ� غلب �سهوته على عقله كان �أدنى و�أحط من �لبهيمة)�لتي ال 
تعقل(.

)فقء(  ب�سمل  �ل��ز�ين  �لرجل  يعاقبون  �لقدماء  �مل�سريون  كان 
يقول  ذلك  ويف  �أنفها!  بجدع  �مل��ر�أة  يعاقبون  �لرومانيون  وكان  عينية، 

�ل�ساعر:
ف����ل����و و�����س����ل����ت ����س���ر�ئ���ع���ه���م �إل���ي���ن���ا

ع���ل���ى م����ا ن���ح���ن ف���ي���ه م����ن �مل���ج���ون
الأ����س���ب���ح���ت �ل���ن�������س���اء ب�����ال �أن������وف

و�أ����س���ب���ح���ت �ل�����رج�����ال ب����ال ع��ي��ون
كن عفيفًا و�جتنب ما ال يحل لك، فما �أ�سقى من ترك لنف�سه �حلبل 
على غاربها، فغرق يف لذ�تها و�سهو�تها.. ب�سره ب�سوء �ملنقلب ما مل يتب 
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�إىل �هلل توبة ن�سوحًا، و�هلل تعاىل يقول: زب ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 
ڤ ڤ ڤ ڤ ڦڦ  رب )�لنور: 33(.

وعندما يعتدي �ساب على �سرف غره يكون قد فقد �سرفه، يقول 
�ل�سريف �لر�سي:

و�إذ� �أ�سعت �لروة مل تفقد �سيئًا..
و�إذ� �أ�سعت �ل�سجاعة فقدت كثرً�..

و�إذ� �أ�سعت �ل�سرف فقدت كل �سيء..
ويقول �أبو �حل�سن �لور�ق:

ل�سانه  �أورث��ه �هلل بذلك حكمة على  من غ�ض ب�سره عن حمرم؛ 
ينتفع بها �سامعوه، ومن غ�ض ب�سره عن �سبهة؛ نور �هلل قلبه بنور يهتدي 

به �إىل طريق مر�ساته.
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ال�ضيف درو�س وعرب

من  هربو�  قد  جنازة  يف  قومًا  �هلل  رحمه  �لعزيز  بن  عمر  ر�أى 
�ل�سم�ض �إىل �لظل، وتوقو� �لغبار، فبكى ثم �أن�سد:

جبهته �ل�سم�ض  ُت�سيب  ح��ن  ك��ان  َم��ْن 
و�ل�سعثا �ل�����س��ن  ي��خ��اف  �ل��غ��ب��ار  �أو 

ب�س�ا�سته ُي��ب��ق��ي  ك�����ي  �ل��ظ�����ل  وي���األ���ف 
ف�����س��وف ي�����س��ك��ن ي���وم���ًا ر�غ���م���ًا ج��دث��ا

يف ظ�������ل م���ق�������ف���رٍة غ���ب�������ر�ء م��ظ��ل��م��ٍة
�للبثا غ��ّم��ه��ا  يف  �ل����رى  حت��ت  ي��ط��ي��ل 

جت���������ّه���������زي ب���ج�������ه���از ت���ب���ل���غ�������ن ب��ه
عبثا تخلقي  مل  �ل���ردى  قبل  نف�ض  ي��ا 

لذ�، ينبغي ملن عانى �أو يعاين من حر �ل�سم�ض �أن يتذكر حرها يف 
�ملوقف، فاإن �ل�سم�ض تدنو من رءو�ض �لعباد يوم �لقيامة وُيز�د يف حرها.
من  يتجنب  �أن  �لدنيا  يف  �ل�سم�ض  حر  على  ي�سر  ال  ملن  وينبغي 
�الأعمال ما ي�ستوجب �ساحبه به دخول �لنار، فاإنه ال قوة الأحد عليها وال 

�سر.
قال �أحدهم:

ن�����س��ي��ت ل��ظ��ى ع��ن��د �رت���ك���ان���ك ل��ل��ه��وى
�ل��ه�����و�ج�����ِر �سم�ض  ح��ر  ت��وق��ى  و�أن����ت 
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ت�ك��ن ول�����م  ح��م��ي��م��ًا  ت��دف��ن  مل  ك���اأن���ك 
بحا�سر ي���وم���ًا  �مل����وت  ���س��ي��اق  يف  ل���ه 

خرج �بن عمر - ر�سي �هلل عنهما - يف �سفر معه �أ�سحابه فو�سعو� 
�ُسفرة لهم فمّر بهم ر�ٍع فدعوه �إىل �أن ياأكل معهم. قال �إين �سائم . فقال 
�بن عمر - ر�سي �هلل عنهما - يف مثل هذ� �ليوم �ل�سديد حّره، و�أنت بن 
�أيامي هذه  �أبادر  فقال:  و�أنت �سائم،  �لغنم  �آثار هذه  �ل�سعاب يف  هذه 
�خلالية. فعجب منه �بن عمر - ر�سي �هلل عنهما - فقال له: "هل لك 
�أن تبيعنا �ساة من غنمك ونطعمك من حلمها ما تفطر عليه ونعطيك 
يقول  �أن  ع�سيت  فما  قال  ل�موالي.  �إنها  يل  لي�ست  �إنها  ق��ال:  ثمنها". 
�إىل  �إ�سبعه  �أكلها �لذئب. فم�سى �لر�عي وهو ر�فع  �إن قلت  لك موالك 
�ل�سماء وهو يقول فاأين �هلل. فلم يزل �بن عمر يرّدد كلمة �لر�عي. فلما 
قدم �ملدينة بعث �إىل �سّيد �لر�عي فا�سرى منه �لر�عي و�لغنم، فاعتق 

�لر�عي ووهب له �لغنم.
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 وتلك الأمثال 
ن�ضربـهـا للنـا�س

العرب  ع��رف��ت  »مل��ا  الع�شكري:  ه��ال  اأب���و  ال��ب��ارع  الأدي����ب  ال�شيخ  ق��ال 
القول،  اأ�شاليب  الكام، وتدخل يف جل  اأك��رث وج��وه  تت�شرف يف  الأم��ث��ال  اأن 
وكرثة  األفاظها،  لقلة  واأف�شله،  واأ�شرفه  الأل��ف��اظ،  من  اأقواها  يف  اأخرجوها 

معانيه، وي�شري موؤونتها على املتكلم، مع كبري عنايتها وج�شيم عائدتها.
ا اأنها مع اإيجازها، تعمل علي الإطناب، ولها روعة  ومن عجائبها اأي�شً
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اللفظ وندر من  اأثناء اخلطاب، واحلفظ موكل مبا راع من  اإذا برزت يف يف 
املعني«.ا.ه�.

على جمهورهن  يبخلن  ل  اأن  الإذاع��ي��ة  املنابر  اأهيب مب�شرفات  ل��ذا.. 
الكرمي بطائفة من هذه الأمثال تلقى على م�شامعهن بن الفينة والأخرى.

على  متداولة  العربية  ا  وخ�شو�شً الأم��ث��ال،  ه��ذه  كانت  ل��و  اأح��ب��ذ  كما 
األ�شنة املعلمات والطالبات.

ول ب��اأ���ض، ب��ل اأح��ث على اإ���ش��اف��ة املفيد وامل��ه��م م��ن الأم��ث��ال على هذه 
الفقرة، لغر�ض اإلقائه عرب منرب الإذاعة املدر�شية.

بل؛ اإنه من املنا�شب واملفيد جًدا اأن تكلف امل�شرفة على الإذاعة اإحدى 
الطالبات للبحث عن عدٍد من الأمثال واإح�شارها، ومن ثم اإلقاوؤها ب�شوتها 

عرب منرب الإذاعة.
والآن اأترككن مع هذه الفقرة.
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اإنه لهرت اأهتار

قال  �ملنكر.  �ل��د�ه��ي  للرجل  ي�سرب  و�ل��د�ه��ي��ة.  �لعجب  �لهر: 
�لدهر  كاأن  به،  �لد�هي  �لرجل  ف�سمى  �لَعَجب  �للغة  �لهر يف  بع�سهم: 
"فالن  قيل  فاإذ�  �لباطل،  و�لِهر:  منه،  ليعجبو�  للنا�ض  و�أب��رزه  �أبدعه 
هر" �أي يف دهائه يعر�ض �لباطل يف معر�ض �حلق، فهو ال يخلو �أبدً� من 
باطل، فجعلوه نف�ض �لباطل، كقول �خلن�ساء: "فاإنا هي �إقبال و�إدبار".

و�أ�سافه �إىل �أجنا�سه �إ�سارة �إىل �أنه متيز منهم بخا�سية يف�سلهم 
�الأر�ض  وهي  �ل�سلة  يف  تكون  �حلية  و�أ�سله  الل"  �أ�سْ ومثله"�سل  بها، 

�لياب�سة.

اأبي يغزو، واأمي حتدث

فاأتاه جر�نه  قدم من غز�ة،  رجاًل  �أن  �لعر�بي: ذكرو�  �بن  قال 
وهزم  كذ�،  �لقوم  من  قتل  تقول:  �مر�أته  فجعلت  �خلر،  عن  ي�ساألونه 

كذ�، وجرح فالن، فقال �بنها متعجبًا: �أبي يغزو و�أمي حتدث.

ِباأُُذِن ال�ضماع �ضميت

ي�سرب للرجل يذكر �جلود ب�سماع �أذن �ساأنها �ل�سماع �سميت بكذ� 
وكذ�، �أي �سميت جودً� با ت�سمع من ذكر �جلود وتفعله، وهذ� كقولهم: 
�إياه،  �ل�سماع ملالزمتها  �إىل  �الأذن  لتهنئ" و�أ�ساف  هانئًا  �سميت  "�إنا 
�أ�سمائها" �أي:  �أح�سن  "و�سمها  قال:  كما  �لذكر  تكون بعنى  و�لت�سمية 
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و�ذكرها باأح�سن �أ�سمائها.
ومعنى �ملثل با �سمع من جودك ذكرت و�سكرت، يحثه على �جلود، 

قال �الأموي: معناه �أن فعلك ي�سدق ما �سمعته �الأذنان من قولك.

بع�س ال�ضر اأهون من بع�س

هذ� من قول طرفة بن �لعبد حن �أمر �لنعمان بقتله، فقال:
بع�سنا  ف��ا���س��ت��ب��ق  �أف��ن��ي��ت  م��ن��ذر  �أب����ا 

بع�ض من  �أه��ون  �ل�سر  بع�ض  حنانيك 
ي�سرب عند ظهور �سرين بينهما تفاوت.

وهذ� كقولهم "�إن من �ل�سر خيارً�".

ِرئت منه مطر ال�ضماء ِبِ

�أي برئت من هذ� �الأمر ما كانت �ل�سماء متطر، �أي �أبدً�.

ابداأهم بال�ضراخ يفٌروا

�أن  وذلك  �أ�سل،  وله  �لعامة،  �بتذلته  قد  مثل  �أبو عبيد: هذ�  قال 
يكون �لرجل قد �أ�ساء �إىل �لرجل فيتخوف الئمة �ساحبه فيبدوؤه بال�سكاية 

و�لتجني لر�سى منه �الآخر بال�سكوت.
ي�سرب للظامل يتظلم لي�سكت عنه.
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جتوع احلرة ول تاأكل بثدييها

�أي ال تكون ظئر� و�إن �آذ�ها �جلوع، ويروى وال �أكل ثدييها.
و�أول من قال ذلك �حلارث بن �سليل �الأ�سدي، وكان حليفًا لعلقمة 
�أجمل  من  وكانت   ، �لزباء  �بنته  �إىل  فنظر  فز�ره  �لطائي،  بن خ�سفة 
�أهل دهرها � فاأعجب بها، فقال له: �أتيتك خاطبًا، وقد ينكح �خلاطب، 
ويدرك �لطالب، ومينح �لر�غب، فقال له علقمة: �أنت كفء كرمي، يقبل 
�إىل  �نكفاأ  �أمرك، ثم  فاأقم ننظر يف  �لعفو،  ويوؤخذ منك  �ل�سفو،  منك 
�أمهما فقال: �إن �حلارث بن �سليل �سيد قومه ح�سبًا ومن�سبًا وبيتًا، وقد 
خطب �إلينا �لزباء فال ين�سرفن �إال بحاجته، فقالت �مر�أته البنتها: �أي 
�لرجال �أحب �إليك: �لكهل �جلحجاح، �لو��سل �ملناح، �أم �لفتى �لو�ساح؟ 
قالت: ال، بل �لفتى �لو�ساح، قالت: �أن �لفتى يغرك، و�إن �ل�سيخ ميرك، 
ولي�ض �لكهل �لفا�سل، �لكثر �لنائل، كاحلديث �ل�سن، �لكثر �ملن، قالت:

�ل��ف��ت��ى  �ل���ف���ت���اة حت����ب  �إن  �أم����ت����اه  ي����ا 
ك����ح����ب �ل�������رع�������اء �أن������ي������ق �ل����ك����الأ

قالت: �أي بنيه �إن �لفتى �سديد �حلجاب، كثر �لعتاب، قالت: �إن 
�أمها  تزل  فلم  �أتر�بي،  بي  وي�سمت  ثيابي،  ويدن�ض  �سبابي،  يبلي  �ل�سيخ 
فتزوجها �حلارث على مائة وخم�سن من  ر�أيها،  بها حتى غلبتها على 
�الإبل وخادم و�ألف درهم، فابتنى بها ثم رحل بها �إىل قومه، فبينا هو 
ذ�ت يوم جال�ض بفناء قومه وهي �إىل جانبه �إذ �أقبل �إليه �سباب من بني 
�أ�سد يعتلجون فتنف�ست �سعد�ء، ثم الأرخت عينيها �لبكاء، فقال لها: ما 
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ثكلتك  لها:  كالفروخ، فقال  �لناه�سن  ولل�سيوخ،  قالت: ما يل  يبكيك؟ 
�أمك جتوع �حلرة وال تاأكل بثدييها.

�ملثل  على  فهو  �حلديث  ه��ذ�  على  �الأ���س��ل  ف��اإن  عبيدة:  �أب��و  ق��ال 
�ل�سائر: "ال تاأكل ثدييها" وكان بع�ض �لعلماء يقول: هذ� ال يجوز، و�إنا 

هو "ال تاأكل بثدييها".
تاأكل  ال  ثدييها  تاأكل  ال  معنى  الأن  �سو�ء،  �ملعنى  قلت: كالهما يف 
�أجرة ثدييها، ومعنى ثدييها �أي ال تعي�ض ب�سبب ثدييها وبا يغالن عليها.
ثم قال �حلارث لها: �أما و�أبيك لرب غارة �سهدتها، و�سبية �أردفتها، 

وخمرة �سربتها، فاحلقي باأهلك فال حاجة يل فيك، وقال:
ك����رً�  الب�������س���ًا  ر�أت�����ن�����ي  �أن  ت�����ه�����ز�أت 

وغ���اي���ة �ل���ن���ا����ض ب���ن �مل�����وت و�ل��ك��ر
 ف�����اإن ب��ق��ي��ت ل��ق��ي��ت �ل�����س��ي��ب ر�غ��م��ة

ويف �ل��ت��ع��رف م���ا مي�����س��ي م���ن �ل��ع��ر
وغ����ره ر�أ�����س����ي  ع����ال  ق����د  ي���ك���ن  و�إن 

�ل�سعر م���ن  وت��غ��ي��ر  �ل���زم���ان  ع���رف 
ج����داًل �ل���ف���ت���ى  ل����ل����ذ�ت  �أروح  ف���ق���د 

وق����د �أ���س��ي��ب ب��ه��ا ع��ي��ن��ًا م���ن �ل��ب��ق��ر
ت���و�ف���ق���ن���ي ال  ف��������اإين  �إل�����ي�����ك  ع����ن����ي 

ع���ور �ل��ك��الم وال ���س��رب ع��ل��ى �ل��ك��در
ي�سرب يف �سيانة �لرجل نف�سه عن خ�سي�ض مكا�سب �الأمو�ل.
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حت�ضبها حمقاء وهي باخ�س

يروى: باخ�سة فمن روى باخ�ض �أر�د �أنها ذ�ت بخ�ض تبخ�ض �لنا�ض 
حقوقهم، ومن روى باخ�سة بناه على بخ�ست فهي باخ�سة.

جاورته  متيم،  من  �لعنر  بني  من  رجل  به  تكلم  �ملثل  �إن  يقال: 
�مر�أة فنظر �إليها فح�سبها حمقاء ال تعقل وال حتفظ وال تعرف مالها، 
�أقا�سمها  ثم  ومتاعها،  بالها  ومتاعي  مايل  �أخلط  �أال  �لعنري:  فقال 
فاأخذ خر متاعها و�أعطيها �لرديء من متاعي، فقا�سمها بعدما خلط 
متاعه بتاعها، فلم تر�ض عند �ملقا�سمة حتى �أخذت متاعها، ثم نازعته 
ذلك،  عند  فعوتب  �أر�دت،  با  منها  �فتدى  حتى  �ل�سكوى  له  و�أظهرت 
حمقاء  حت�سبها  فقال:  بح�سن،  ذلك  ولي�ض  �م��ر�أة،  �ختدعت  له:  فقيل 

وهي باخ�سة.
ي�سرب ملن يتباله وفيه دهاء.

اأتب من اأبي لهب

رب  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  زب  تعاىل:  قوله  من  �أخ��ذ  �أخ�سر،  �أي: 
)�مل�سد: 1(، و�لتباب: �خل�سار و�لهالك.

اأحبب حبيبك هونًا ما

�أي �أحببه حبًا هونًا، �أي �سهاًل ي�سرً�، وما تاأكيد، ويجوز �أن يكون 
لالإبهام، �أي حبًا مبهمًا ال يكر وال يظهر، كما تقول: �عطني �سيئًا ما، �أي 
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�سيئًا يقع عليه ��سم �لعطاء و�إن كان قلياًل. و�ملعنى ال تطلعه على جميع 
�أ�سر�رك، فلعله يتغر يومًا عن مودتك، وقال �لنمر بن تولب:

�أح������ب������ب ح���ب���ي���ب���ك ح�����ب�����ًا روي����������دً�
م��ا ت�������س���ر  �أن  ي����ع����ول����ك  ال  ف����ق����د 

و�أب����غ���������ض ب��غ��ي�����س��ك ب��غ�����س��ا روي�����د�
حت��ك��م��ا �أن  ح�����اول�����ت  �أن��������ت  �إذ� 

ويروى "فلي�ض يعولك" �أي فلي�ض يعلبك ويفوتك �سرمه، وقوله: " 
�أن حتكما" �أي �أن تكون حكيمًا. و�لغر�ض من جميع هذ� كله �لنهي عن 

�الإفر�ط يف �حلب و�لبغ�ض، و�الأمر باالعتد�ل يف �ملعنين.

اأحزم من فرخ العقاب

فربا  �جلبال،  عر�ض  يف  �أوكارها  تتخذ  �لعقاب  �حلاجظ:  قال 
�أو  �أبو�ه  �إليه  �أقبل  وقد  �لطعم،  �إذ� طلب  فلو حترك  كان �جلبل عمودً� 
�أحدهما �أو ز�د يف حركته �سيئًا من مو�سع جمثمه لهوى من ر�أ�ض �جلبل 
�إىل �حل�سي�ض، فهو يعرف مع �سغره و�سعفه وقلة جتربته �أن �ل�سو�ب 

له يف ترك �حلركة.

خري مالك ما نفعك

قال �أبو عبيد: �لعامة تذهب بهذ� �ملثل �إىل �أن خر �ملال ما �أنفقه 
�ساحبه يف حياته ومل يخلفه بعده.
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وكان �أبو عبيدة يتاأوله يف �ملال ي�سيع للرجل فيك�سب به عقاًل يتاأدب 
به يف حفظ ماله فيما ي�ستقبل، كما قالو�: مل ي�سع من مالك ما وعظك.

اخلري عادة وال�ضر جلاجة

جعل �خلر عادة لعود �لنف�ض �إليه، وحر�سها عليه �إذ� �ألفته لطيب 
والجتو�ء  �العوجاج  فيه من  ملا  �ل�سر جلاجة  وجعل  �أث��ره،  وح�سن  ثمره 

�لعقل �إياه.

اأخبط من ع�ضواء

هي �لناقة �لتي ال تب�سر بالليل، فهي تطاأ كل �سيء، ويقال يف مثل 
�آخر: "�إن �أخا �خلالط �أع�سى بالليل" قالو�: �خلالط �لقتال، و�ساحب 

�لقتال بالليل ال يدري من ي�سرب.

ا�ضرتاح من ل عقل له

يقال: �إن �أول من قال ذلك عمرو بن �لعا�ض البنه، قال: يا بني، 
وو�ٍل  و�ٍل ظلوم،  و�أ�سد حطوم خر من  و�بل،  و�ًل عادل خر من مطر 
ظلوم خر من فتنة تدوم. يا بني عرة �لرجل عظم يجر، وعرة �لل�سان 

ال تبقى وال تذر، وقد ��سر�ح من ال عقل له. قال �لر�عي:
�أل�������ف �ل����ه����م����وم و������س�����ادة وجت��ن��ب��ت

ك�����س��الن ي�����س��ب��ح يف �مل���ن���ام ث��ق��ي��اًل
وقال بع�ض �ملتاأخرين: م�سر�ح من ال عقل له.
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اأروى من �ضب

الأنه ال ي�سرب �ملاء �أ�ساًل، وذلك �أنه �إذ� عط�ض ��ستقبل �لريح ففتح 
لها فاه، فيكون يف ذلك ريه. و�لعرب تقول يف �ل�سيء �ملمتنع: ال يكون كذ� 
حتى يرد �ل�سب، وال �أفعل ذلك حتى يحن �ل�سب يف �أثر �الإبل �ل�سادرة، 

وهذ� ما ال يكون.

اأ�ضرق من �ضظاظ

�لريب  بن  مالك  �لطريق مع  ي�سيب  كان  بني �سبة  هو رجل من 
�ملازين، زعمو� �أنه مر بامر�أة من بني نر وهي تعقل بعرً� لها وتتعوذ 
من �سر �سظاظ، وكان بعرها م�سنًا، وكان هو على حا�سية من �الإبل وهي 
�ل�سغر، فنزل وقال لها: �أتخافن على بعرك هذ� �سظاظًا؟ فقالت: ما 
�آمنه عليه، فجعل ي�سغلها، وجعلت تر�عى جمله بعينها، فاأغفلت بعرها، 

فا�ستوى �سظاظ عليه وجعل يقول:
����س���ه���ره ن������ر  م������ن  ع�����ج�����وز  رب 

ع��ل��م��ت��ه��ا �الإن���ق���ا����ض ب��ع��د �ل��ق��رق��رة
�الإنقا�ض: �سوت �سغار �الإبل، و�لقرقرة: �سوت م�سانها، فهو يقول: 
بعرها  قرقرة  ��ستماعها  بعد  �ل�سغر  بعري  �سوت  ��ستماع  علمتها 

�لكبر.
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�ضق فالن ع�ضا امل�ضلمني

يقال ذلك �إذ� فرق جمعهم.
�لع�سا  يف  و�الأ�سل  قال:  جماعتهم،  فرق  معناه  عبيدة:  �أبو  قال 
�الجتماع و�الئتالف، وذلك �أنها ال تدعى ع�سا حتى تكون جميعًا، فاإن 
�ن�سقت مل تدع ع�سا، ومن ذلك قولهم للرجل �إذ� �أقام باملكان و�طماأن 

به و�جتمع له فيه �أمره: "قد �ألقى ع�ساه" قال معقر �لبارقي:
�لنوى بها  و��ستقرت  ع�ساها  فاألقت 

ك���م���ا ق����ر ع��ي��ن��ا ب�����االإي�����اب �مل�����س��اف��ر
فرقهم  ف��اإذ�  رفقة،  يف  يكونان  �حلادين  �أن  ه��ذ�  و�أ�سل  قالو�: 
ن�سفها؛  وهذ�  ن�سفها  هذ�  فاأخذ  معهما،  �لتي  �لع�سا  �سقت  �لطريق 

ي�سرب مثال لكل فرقة.
قال �سلة بن �أ�سيم الأبي �ل�سليل: �إياك �أن تكون قاتاًل �أو مقتواًل يف 

�سق ع�سا �مل�سلمن.

اأ�ضد من فيل

قال حمزة: �إن �لهند تخر عنه �أن �سدته وقوته جمتمعان يف نابه 
من  و�أوردو�  �أنفه،  خرطومه  و�أن  نابه،  قرنه  �أن  زعمو�  ثم  وخرطومه، 
�حلجة على ذلك �أن نابيه خرجا م�ستطيلن حتى خرقا �حلنك وخرجا 
�الأ�سد  يع�ض  كما  بهما  يع�ض  ال  �أنه  ذلك  على  ودليلنا  قالو�:  �أعقفن، 
بنابه، بل ي�ستعملهما كما ي�ستعمل �لثور قرنه عند �لقتال و�لغ�سب، و�أما 
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خرطومه فهو و�إن كان �أنفه فاإنه �سالح من �أ�سلحته، ومقتل من مقاتله 
�أي�سًا.

اأ�ضبه من املاء باملاء

�أعر�بي وذكر رجاًل فقال: و�هلل لوال  �أول من قال ذلك  �إن  قالو�: 
�سو�ربه �ملحيطة بفمه ما دعته �أمه با�سمه، ولهو �أ�سبه بالن�ساء من �ملاء 

باملاء، فذهبت مثاًل.

ظماأ قامح خري من ري فا�ضح

قال �خلليل: �لقامح من �الإبل: �لذي ��ستد عط�سه حتى فر لذلك 
فتورً� �سديدً�ن ويقال: �لقامح �لذي يرد �حلو�ض وال ي�سرب.

ي�سرب يف �لقناعة وكتمان �لفاقة.
�ملثقل، يقال:  " �لفادح:  "ظماأ فادح خر من ري فا�سح  ويروى: 
�نك�ساف �الأمر وظهوره،  �أثقله، و�لف�سح و�لف�سوح:  "فدحه �لدين" �أي 
يقال: "ف�سح �ل�سبح" �إذ� بد�، و"�فت�سح فالن" �إذ� �نك�سفت م�ساوئه، 

و"ف�سحه غره" �إذ� �أظهر مقابحه.

غدة كغدة البعري وموؤت يف بينت �ضلوليَّة

يروى "�أغدة وموتا" ن�سبًا على �مل�سدر، �أي �أوؤغد �إغد�دً� و�أموت 
روى  ومن  طاعونة،  وهي  غ��دة،  ذ�  �سار  �إذ�  �لبعر"  يقال"�أغد  موتًا، 
بالرفع فتقديره: غدتي كغدة �لبعر وموتى موت يف بيت يلولية، و�سلول 
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عندهم �أقل �لعرب و�أذلهم وقال:
ط���اه���رً� ب���ت  �أن���ن���ي  �أ����س���ك���و  �هلل  �إىل 

ف���ج���اء ����س���ل���ويل ف���ب���ال ع���ل���ى رج��ل��ي
فيكم �هلل  ب�����ارك  �ق��ط��ع��وه��ا  ف��ق��ل��ت: 

ف������اإين ك�����رمي غ����ر م��دخ��ل��ه��ا رح��ل��ي
وقدم معه  ملسو هيلع هللا ىلص  �لنبي  �لطفيل، قدم على  بن  وهذ� من قول عامر 
�أزبد بن في�ض �أخو لبيد بن ربيعة �لعامري �ل�ساعر الأمه، فقال رجل: يا 
ر�سول �هلل هذ� عامر بن �لطفيل قد �أقبل نحوك، فقال دعه فاإن يرد �هلل 
�إن  فاأقبل حتى قام عليه، فقال: يا حممد ما يل  به تعاىل خرً� يهده، 
�أ�سلمت؟ قال: لك ما للم�سلمن وعليك ما عليهم، قال: جتعل يل �الأمر 
من بعدك، قال: ال، لي�ض ذ�ك �إيل، �إنا ذ�ك �إىل �هلل تعاىل يجعله حيث 
فماذ�  قال:  قال: ال،  �ملدر،  و�أنت على  �لوبر  فتجعلني على  قال:  ي�ساء، 
جتعل يل؟ قال ملسو هيلع هللا ىلص �أجعل لك �أعنة �خليل تغزو عليها قال: �أو لي�ض ذلك 
�إىل �ليوم؟ وكان �أو�سى �إىل �أربد بن قي�ض �إذ� ر�أيتني �أكلمه فدر من خلفه 
ملسو هيلع هللا ىلص وير�جعه، فد�ر  فا�سربه بال�سيف، فجعل عامر يخا�سم ر�سول �هلل 
�أربد خلف �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص لي�سربه، فاخرط من �سيفه �سر�، ثم حب�سه �هلل 
�إليه، فالتفت ر�سول �هلل  تعاىل فلم يقدر على �سله، وجعل عامر يومئ 
ملسو هيلع هللا ىلص فر�أى �أربد وما ي�سنع ب�سيفه، فقال ملسو هيلع هللا ىلص: �للهم �كفينيهما با �سئت، 
فاأر�سل �هلل تعاىل على �أربد �ساعقة يف يوم �سائف �ساح فاأحرقته، ووىل 
عامر هاربًا وقال: يا حممد دعوت ربك فقتل �أربد، و�هلل الأمالأنها عليك 
ملسو هيلع هللا ىلص »مينعك �هلل تعاىل من  خياًل جردً� وفتيانًا مردً�، فقال ر�سول �هلل 
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ذلك« و�بنا قيلة � يريد �الأو�ض و�خلزرج � فنزل عامر ببيت �مر�أة �سلولية، 
�أ�سحر  لئن  "و�لالت  يقول:  وهو  وخرج  �سالحه  عليه  �سم  �أ�سبح  فلما 
حممد على و�ساحبه � يعني ملك �ملوت � الأنقذنهما برحمي، فلما ر�أى �هلل 
تعاىل ذلك �أر�سل ملكًا فلطمه بجناحه، فاأذر�أه يف �لر�ب وخرجت على 
يقول: غدة  �ل�سلولية وهو  بيت  �إىل  �لوقت عظيمة، فعاد  ركبته غدة يف 

كغدة �لبعر وموت يف بيت �سلولية، ثم مات على ظهر فر�سه.
ي�سرب هذ� �ملثل يف خ�سلتن �إحد�هما �سر من �الأخرى.

الغبط خري من الهبط

يقولون: �للهم غبطًا ال هبطًا، يريدون �للهم �رتفاعًا ال �ت�ساعًا، 
�أي ن�ساألك �أن جتعلنا بحيث نغبط، و�لهبط: �لذل، يقال: هبطه فهبطن 

الزم ومتعد، قاله �لفر�ء.

قد يبلغ اخل�ضم بالق�ضم

�خل�سم: �أكل بجميع �لفم، و�لق�سم: باأطر�ف �الأ�سنان. 
قال �بن �أبي طرفة: قدم �أعر�بي على �بن عم له بكة، فقال له: 

�إن هذه بالد مق�سم، ولي�ست بالد خم�سم.
�ل�سعبة  �أن  كما  بالرفق،  �لبعيدة  �لغاية  ت��درك  قد  �ملثل:  ومعنى 

تدرك باالأكل باأطر�ف �لفم، قال �ل�ساعر: 
ت���ب���ل���غ ب�����اأخ�����الق �ل���ث���ي���اب ج���دي���ده���ا

وبالق�سم حتى تدرك �خل�سم بالق�سم
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قلب له ظهر املجن

ي�سرب ملن كان ل�ساحبه مودة ورعاية ثم حال عن �لعهد.
-ر�سي  عبا�ض  �بن  �إىل  وجهه  �هلل  كرم  علي  �ملوؤمنن  �أمر  كتب 
�هلل عنهما- حن �أخذ من مال �لب�سرة ما �أخذ: �إين �سركتك يف �أمانتي 
ومل يكن رجل من �أهلي �أوثق منك يف نف�سي فلما ر�أيت �لزمان على �بن 
لفر�قه  و�لعدو قد حرب، قلبت البن عمك ظهر �ملجن  عمك قد كلب، 
مع �ملفارقن، وخذله مع �خلاذلن، و�ختطفت ما قدرت عليه من �أمو�ل 
بلغت  قد  فكاأن  رويد�  ��سح  �ملعزى،  ر�بية  �الأزل  �لذئب  �ختطاف  �الأمة 
�ملدى، وُعر�ست عليك �أعمالك باملحل �لذي ينادي به �ملغر باحل�سرة، 

ويتمنى �مل�سيع �لتوبة و�لظامل �لرجعة.

اأقوى من منلة

�لنملة،  �إال  وزنه حديدً�  �سيء من �حليو�ن يحمل  لي�ض  �إنه  ُيقال: 
لو  �أ�سعافها  �لذرة حتمل  وكذلك  زنة،  �أ�سعافها  وهي  �لتمر  نو�ة  وجتر 

وزنت به.

كل امرئ يف بيته �ضبي

�أي يطرح �حل�سمة، وي�ستعمل �لفكاهة. ي�سرب يف ح�سن �ملعا�سرة.
قيل: كان زيد بن ثابت من �أفكه �لنا�ض يف �أهله و�أدمثهم �إذ� جل�ض 

مع �لنا�ض.
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وقال عمر --ر�سي �هلل عنه-- : ينبغي للرجل �أن يكون يف �أهله 
كال�سبي، فاإذ� �لتم�ض ما عنده وجد رجاًل.

كفاقئ عينيه عمدًا

ي�سرب ملن �أخطر وغرر بنف�سه.
وروي عن عبيد �أبي �سفقل رو�ية �لفرزدق قال: �أتتني �لنو�ر فقالت: 
كلم هذ� �لرجل �أن يطلقني، قلت: وما تريدين �إىل ذلك؟ قالت: كلمة، 
قال: فاأتيت �لفرزدق فقلت: يا �أبا فر��ض �إن �لنو�ر تطلب �لطالق فقال: 
ما تطيب نف�سي حتى �أ�سهد �أن �لنو�ر طالق ثالثًا، قال: قد �سهدنا، قال: 
فلما �سار يف بع�ض �لطريق قال: طلقتك؟ قالت: نعم. قال كال، قالت: 
�إذن يخزيك �هلل عز وجل، ي�سهد عليك �حل�سن وحلقته فرجم، فقال: 

ن������دم������ت ن�������د�م�������ة �ل����ك���������س����ع����ي مل���ا
غ����������دت م�����ن�����ي م����ط����ل����ق����ة ن����������و�ُر

وك�����ان�����ت ج���ن���ت���ي ف����خ����رج����ت م��ن��ه��ا
ك���������اآدم ح�����ن �أخ�����رج�����ه �ل�������س���ر�ر

ف����ك����ن����ت ك����ف����اق����ئ ع���ي���ن���ي���ة ع���م���د�
ف���اأ����س���ب���ح م�����ا ي�������س���ئ ل�����ه �ل���ن���ه���ار

وق���ل���ب���ي ي��������دي  م����ل����ك����ت  �أين  ول��������و 
ل������ك������ان ع�����ل�����ي ل�����ل�����ق�����در �خل�����ي�����ار

وم��������ا ط���ل���ق���ت���ه���ا �����س����ب����ع����ا، ول���ك���ن
ر�أي���������ت �ل�����ده�����ر ي�����اأخ�����ذ م�����ا ي���ع���ار
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لول الوئام لهلك الأنام

�لوئام: �ملو�فقة، يقال: و�ءمته مو�ءمة ووئامًا، وهي �أن تفعل مثل 
و�ملعا�سرة  �ل�سحبة  بع�سًا يف  بع�سهم  �لنا�ض  لوال مو�فقة  �أي  يفعل،  ما 
�أبو عبيدة  �أبي عبيدة وغره من �لعلماء، و�أما  لكانت �لهلكة. هذ� قول 
�إن  قال:  �ملباهاة،  �لوئام  �للئام" وق��ال:  لهلك  �لوئام  يروى" لوال  فاإنه 
�للئام لي�سو� ياأتون �جلميل من �الأمور على �أنها �أخالقهم، و�إنا يفعلونها 
�للئام  "لوال  وي��روى  لهلكو�،  ذلك  ولوال  �لكرم،  باأهل  وت�سبيهًا  مباهاة 
لهلك �الأنام" من قولهم: "الءمت بينهما" �أي �أ�سلحت، من �لالأم وهو 

�الإ�سالح، ويروى" �للو�م" بعنى �ملالومة من �للوم.

ل يكن حبك كلفًا ول بغ�ضك تلفًا

ثم  �الإخ��اء مكرً�،  تكن يف  ال  قال:  �أنه  بع�ض �حلكماء  يروى عن 
تكون فيه مدبرً�، فيعرف �سرفك يف �الإكثار، بجفائك يف �الإدبار، ومنه 
�حلديث »�أحبب حبيبك هونا ما، ع�سى �أن يكون بغي�سك يوما ما، و�أبغ�ض 
�لنمر بن  يوما ما« ومنه قول  �أن يكون حبيبك  بغي�سك هونا ما، ع�سى 

تولب:
�أح������ب������ب ح���ب���ي���ب���ك ح�����ب�����ًا روي��������د�

ت�������س���رم���ا �أن  ي����ع����ول����ك  ف���ل���ي�������ض 
���ا روي�����د� و�أب���غ�������ض ب��غ��ي�����س��ك ُب���غ�������سً

حت��ك��م��ا �أن  ح�����اول�����ت  �أن��������ت  �إذ� 
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يخالل«  من  �م��روؤ  فلينظر  بخليله،  �مل��رء  »�إن��ا  ملسو هيلع هللا ىلص:  �لنبي  وق��ال 
وقريب منه بيت عدي بن زيد:

ع���ن �مل����رء ال ت�����س��األ و�أب�������س���ر ق��ري��ن��ه
ف������اإن �ل���ق���ري���ن ب����امل����ق����ارن ي��ق��ت��دي

األذ من املَُنى

هذ� من قول �ل�ساعر:
م����ن����ى ت����ك����ن ح����ق����ا �أط�����ي�����ب �ملُ����َن����ى

رْغ����دً� زم���ن���ًا  ب��ه��ا  ع�����س��ن��ا  ف��ق��د  و�إال 
وقال �آخر:

ف�����وؤ�دي يف  ه��م��وم��ي  �زدح����م����ت  �إذ� 
ط���ل���ب���ت ل���ه���ا �مل������خ������ارج ب��ال��ت��م��ن��ي

وقيل لبنت �حل�سن: �أي �سيء �أطول �إمتاعًا؟ قالت: �لتمني. وقال 
ب�سار �ل�ساعر: �الإن�سان ال ينفك من �أمل فاإن �الأمل عول على �ملنى، �إال 
�أن �الأمل يقع ب�سبب وباب �ملنى  مفتوح ملن تكلف �لدخول فيه. وقال �بن 
�ملقفع: كرة �ملنى تخلق �لعقل، وتطرد �لقناعة، وتف�سد �حل�سن. وقال 
فذهب  باملو�عيد،  �أنف�سنا  وتطيب  باالأماين،  نلهو  كنا  �لنظام:  �إبر�هيم 

بعد فقطعنا �أنف�سنا عن ف�سول �ملنى. وقال �ل�ساعر:
�إذ� متنيت بت �لليل مغتبطًا     �إن �ل�منى ر�أ�ض �أمو�ل �ملفالي�ض
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وقال �آخر: "�إن �ملنى طرف من �لو�سو��ض".
قلت: وقال علي بن �حل�سن �لباخرزي يف ذم �لتمني:

ت�����رك�����ت �الت�������ك�������ال ع����ل����ى �ل���ت���م���ن���ي
وب�����ت �أ�����س����اج����ع �ل����ي����اأ�����ض �ملُ���ري���ح���ا

وذل�����������ك �أن�������ن�������ي م�������ن ق�����ب�����ل ه�����ذ�
�أك�����ل�����ت مت����ن����ي����ًا ف����خ����رج����ت ري���ح���ا

ما له هارب ول قارب
قال �خلليل: �لقارب: طالب �ملاء لياًل، وال يقال ذلك لطالب �ملاء 
نهارً�، ومعنى �ملثل ما له �سادر عن �ملاء وال و�رد، �أي �سيء، قال �الأ�سمعي: 

يريد لي�ض �أحد يهرب منه وال �أحد يقرب �إليه �أي فلي�ض له �سيء.

ما له من �ضعنة ول معنة
قال �للحياين: �ل�سعنة: �لودك، وقال �بن �لعر�بي: �ل�سعنة: �لكرة 
�ل�سيء  و�ملعن:  وغ��ره  �لطعام  من  �لقلة  و�ملعنة:  وغ��ره،  �لطعام  من 

�لي�سر، وقال: "فاإن هالك مالك غر معن"
ومعنى �ملثل ما له قليل وال كثر.

من اخلواطئ �ضهم �ضائب

ي�سرب للذي يخطئ مر�رً� وي�سيب مرة و�خلو�طئ: �لتي تخطئ 
�لقرطا�ض، وهي من خطئت �أي �أخطاأت، قال �أبو �لهيثم: وهي لغة رديئة، 
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بن  حممد  ر�م" و�أن�سد  غر  من  رمية  هذ�"ربَّ  يف  �لعامة  ومثل  ق��ال: 
حبيب:

���س��ل��م��ى �ل���غ���م���ر  ذ�ت  ي�����وم  رم���ت���ن���ي 
ل���ل�������س���ي���د الم م����ط����ع����م  ب�������س���ه���م 

ف��ق��ل��ت ل���ه���ا �أ����س���ب���ت ح�������س���اة ق��ل��ب��ي
ر�م غ�������ر  م�������ن  رم������ي������ة  ورب������������ة 

وقال �أبو عبيد: ي�سرب قوله: "من �خلو�طئ" للبخيل ُيعطي �أحيانًا 
على بخله.

ما هو اإل غرُق اأو �َضَرُق

ومنه  فيموت،  في�سده  �لنف�ض  جمرى  يف  �ملاء  يدخل  �أن  فالغرق: 
قيل "غرقت �لقابلة �ملولود" وذلك �أن �ملولود �إذ� �سقط م�سحت �لقابلة 
منخريه ليخرج ما فيهما فيت�سع متنف�ض �ملولود، فاإن مل تفعل ذلك دخل 
"�أال ليت قي�سا غرقته  فيه �ملاء �لذي يف �ل�سابياء فغرق، قال �الأع�سى: 

�لقو�بل".

فيما جاء من الأمثال يف اأوله ميم

- ما هو �إال �سرق �أو غرق.

- ما يل �إال ذنب �سحر.

- ما �أباليه عبكة.
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- ما �أباليه بالة.

- ما �أبايل ما نهئ من �سبك.

- من ي�سمع يخل.

- مذكية تقا�ض باجلذ�ع.

- ما يجعل قدك �إىل �أدميك.

- متى كان حكم �هلل يف كرب �لنخل.

- من ��سرعى �لذئب ظلم.

- ما عنده خمر وال خل.

- ما له �سبد وال لبد.

- ما له هبع وال ربع.

- ما له عافطة وال نافطة.

- من �سر ما �ألقاك �أهلك.

- مع �خلو�طئ �سهم �سائب.

- مات عري�ض �لبطان.

- من غاب غاب ن�سيبه.

- من ماأمنه يوؤتى �حلذر.

- مرة عي�ض ومرة جي�ض.
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- من ير يوما ير به.

- من يجتمع تتقعقع عمده.

- �ملنايا على �حلو�يا.

- مر �ل�سعاليك باأر�سان �خليل.

- من يكن �حلذ�ء �أباه يجد نعاله.

- �ملرء يعجز ال �ملحالة.

- ما يب�ض حجره.

- من خا�سم بالباطل �أجنح به.

- ما بال �لعالوة بن �لفودين.

- من �سبك؟ قال: من بلغك.

- معاود �ل�سقي �سقى �سبيًا.

- ما �لذباب وما مرقته.

- ما يدري �أ�سعد �هلل �أكر �أم جذ�م.

- من �لعناء ريا�سة �لهرم.

- مر� بلي.

- من باع بعر�سه �أنفق.

- خمرنبق لينباع.
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- ما الأالأت �لفور باأذنابها. 

- ما �أدري �أي �لرن�ساء هو.

- ما �أدري �أيا من �أي. 

- مب�سر موؤدم.

- من لك باأخيك كله. 

- مع �ليوم غد. 

- ما �ألقى له باال. 

- متى عهدك باأ�سفل فيك. 

- ما كل �سود�ء مترة. 

- ما كل بي�ساء �سحمة.

- من عز بز.

- حما �ل�سيف ما قال �بن د�رة �أجمعا. 

- من �لذود �إىل �لذود �إبل.

هياط ومياط

يقال: وقعو� يف هياط ومياط، �أي يف �سدة و�ختالط. قال �لفر�ء: 
�لهياط: �أ�سد �ل�سوق - �لورد، و�ملياط: �أ�سد �ل�سوق يف �ل�سدر. ومعنى 

ذلك �لذهاب و�ملجيء، وقال �للحياين: �الإقبال، و�ملياط، �الإدبار. 
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�لتفرق  و�ملياط:  لل�سلح.  �لنا�ض  �جتماع  �لهياط:  غرهما:  وقال 
عن ذلك.

مثل �ضيني

كل �ل�سهام �أ�سابت �أهد�فها: 
مملكة  �أبناء  جي" من  "يانغ  كان  و�خلريف،  �لربيع  فرة  • يف 
�أور�ق  ثالث  �الأ�سخا�ض  �أحد  �ختار   . �ل�سهام  رمي  يف  ماهرً�  "ت�سو" 
منها  و�حدة  كل  على  وكتب  �سجرة �سف�ساف،  �أماكن خمتلفة من  من 
رقمًا، وطلب من يانغ جي �أن يرميها بال�سهام من على بعد مائة خطوة. 

فما كان من يانغ جي �إال �أن �أ�سابها جميعا.
�أهد�فها"  �أ�سابت  �ل�سهام  "كل  �ال�سطالحية  �لعبارة  ت�ستخدم 

لالإ�سارة �إىل �إجناز �لعمل بثقة تامة وحتقيق �لهدف يف كل مرة.

البحث عن �ضعره يف اجللد

�الأخطاء. لتعقب  ميال  �سخ�ض  هناك  كان  �لزمان،  قدمي  • يف 
ذ�ت يوم، ذهب �إىل �لدكان ل�سر�ء جلد حيو�ين، ومن �أجل معرفة 
ما �إذ� كان �جللد جلدً� ممتازً�، نفخ �ل�سعر على �جللد للبحث عن �خللل.
ت�سر �لعبارة �ال�سطالحية "�لبحث عن �سعره يف �جللد" �إىل من 

يتعمد �لبحث عن �خللل و�الأخطاء.
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ا�ضتدراج النمر اإىل خارج اجلبال

متكن  ف��اإذ�  �جلبال.  �أع��ايل  يف  يعي�ض  �سر�ض  حيو�ن  �لنمر   •
�لتغلب  �ل�سهل  فمن  باحليلة  �جلبال  خارج  �إىل  ��ستدر�جه  من  �لنا�ض 

عليه.
�إىل خارج �جلبال"  �لنمر  "��ستدر�ج  �لعبارة �ال�سطالحية  ت�سر 
�إىل �أن ��ستدر�ج �خل�سوم باحليلة �إىل خارج مو�قعهم مفيد لل�سيطرة 

عليهم �أو �إبادتهم.

 التقاع�س يف اللحظة الأخرية 
يهدر اجلهود الكبرية ال�ضابقة

�لر�ب  وينقل  يحفر  و�أخذ  تر�بي،  جد�ر  بناء  �سخ�ض  �أر�د   •
�سارف  وعندما  ومتعب،  م�سغول  وهو  يوم،  كل  �جل��د�ر  بناء  مكان  �إىل 
على �النتهاء بحيث مل يعد ينق�سه حتى يتم بناء �جلد�ر �إال نقله تر�ب 

و�حدة تقاع�ض عن ذلك، فلم ين �جلد�ر.
يهدر  �الأخرة  �للحظة  "�لتقاع�ض يف  �ال�سطالحية  �لعبارة  ت�سر 
�جلهود �لكبرة �ل�سابقة" �إىل �الأ�سف على من يرك عمله قبل �أن يتم 

�إجنازه مع �أنه قد خطا خطو�ت كبرة جنو �النتهاء منه.
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درا�ضـــــات

فاإمنا  �شيء  على  دل  اإن  وه��ذا  الدرا�شات يف ع�شرنا احلديث،  انت�شرت 
يدل على احل�شارة العلمية العظيمة التي و�شلنا اإليها.

اأننا ن�شري على خط ومنهج  فما دمنا ن�شري على درا�شات فمعنى ذلك 
وطريق وا�شح و�شحيح، والعك�ض �شحيح.
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لذا.. اأحببنا اأن جنمع يف هذه الفقرة العديد من الدرا�شات املهمة التي 
تتناول مو�شوعات متفرقة، ون�شاأل اهلل اأن ينفع بها.

الدرا�شات ل تقف؛ فكل يوم درا�شات واأبحاث؛ فلنبحث  اأن  واأنبه على 
عنها.
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غذاء القرن الع�ضرين: ماله وما عليه

�ت�سم غذ�ء �لقرن �لع�سرين باأنه غذ�ء غر �سحي. فح�سب ما جاء 
يف �آخر تقارير "�للجنة �خلا�سة للخدمات �لوقائية" يف �لواليات �ملتحدة، 
فاإن �الأمر��ض �لناجمة عن �الإفر�ط يف �لغذ�ء، و�ختالل تو�زنه، تاأتي يف 

مقدمة �الأ�سباب �ملوؤدية �إىل �ملوت يف �أمريكا.
�إذ  �الأ�سباب.  تلك  �لتاجية يف طليعة  �لقلب  �سر�ين  وياأتي مر�ض 
ي�ساب �سنويًا )5،1( مليون �أمريكي بجلطة يف �لقلب. وميوت منهم �أكر 

من ن�سف مليون �سخ�ض. 
ك�سرطان  �ل�سرطانات،  من  بارزً� يف عدد  دورً�  �لغذ�ء  يلعب  كما 

�لقولون و�لثدي و�لرو�ستات.
يف  �لدم"  �سغط  الرتفاع  �لوطنية  "للهيئة  تقرير  �أح��دث  و�أ�سار 
ذو عالقة  �آخر  �أي�سًا مر�ض  وهو   - �لدم  �رتفاع �سغط  �أن  �إىل  �أمريكا 

بالغذ�ء - ي�سيب �أكر من )85( مليون �سخ�ض يف �أمريكا!!. 
حدوث  يف  هامًا  دورً�  يلعب  �لغذ�ء  نط  �أن  علميًا  �ملوؤكد  وم��ن 

�ل�سكري و�الإم�ساك، وترقق �لعظام و�أمر��ض �الأ�سنان. 
فمر�ض �ل�سكري ي�سيب �أكر من )11( مليون �أمريكي، وي�سيب 

�أكر من )200( مليون �سخ�ض يف �لعامل �أجمع. 
�أما �الإم�ساك في�سيب �أكر من )5،3( مليون �سخ�ض يف �أمريكا 

�سنويًا، يف حن يندر حدوثه يف �إفريقية!!.
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�أ�سبابه  �أهم  �الأ�سنان - ومن  �أن نخر  �لدر��سات �حلديثة  و�أكدت 
فرط تناول �ل�سكريات، ي�سيب معظم �الأطفال دون �لتا�سعة من �لعمر 
�إال وهناك  �أمريكا، وال ي�سل �ل�ساب هناك �إىل �سن �ل�سابعة ع�سرة  يف 

حو�يل ثمانية �أ�سنان م�سابة بالنخر �أو �لت�سو�ض!!. 
�أنو�ع  �أ�سرفنا يف تناول  �لع�سرين؟ لقد  فماذ� حدث لغذ�ء �لقرن 
يف  فعلنا  ماذ�  نرى  فتعالو�  �الآخ��ر.  �لبع�ض  عن  و�بتعدنا  �الأغذية،  من 

�أنو�ع �لطعام. 

ال�ضكر
لقد �زد�د ��ستهالكنا لل�سكر با يعادل )63كغ( من �ل�سكر �سنويًا 

لل�سخ�ض �لو�حد. 
ولي�ض لل�سكر من فائدة �سوى �أنه م�سدر طاقة لالإن�سان. ورغم �أنه 
ال توجد عالقة مبا�سرة بن تناول �ل�سكر ومر�ض �سر�ين �لقلب �لتاجية، 
�إال �أن �الإفر�ط يف تناول �ل�سكر يزيد من �لبد�ية، ويفاقم �لد�ء �ل�سكري. 
ومن �ملعروف �أن هناك عالقة بن �لبد�نة ومر�ض �ل�سكر و�رتفاع �سغط 

�لدم، ومر�ض �سر�ين �لقلب �لتاجية. 
وينبغي �لتنبيه �إىل جتنب تناول �لب�سكويت و�ل�سوكوالته و�حللويات، 

فهي من �أكر م�سادر �ل�سكر يف �لطعام. 
و�سطيًا  يتناول   - مثاًل   - �الإجنليزي  �لرجل  �أن  �لباحثون  ويعتقد 

ع�سرة كليوجر�مات من �لب�سكويت يف �لعام �لو�حد!. 
�أ�سباب  �أهم  �أن فرط تناول �ملو�د �ل�سكرية هو  ومن �ملوؤكد علميًا 

نخر �الأ�سنان. 
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امللح

ت�سر �لدر��سات �لعلمية �حلديثة �إىل �أننا ناأكل )10-20( �سعف 
�أو  �الأورب��ي  فاالإن�سان  �مللح.  من  �لو�حد  �ليوم  يف  ج�سمنا  يحتاجه  ما 
�الأمريكي - مثاًل - يتناول حو�يل )10- 20( جر�مًا من �مللح يوميًا، يف 
حن يحتاج �الإن�سان �إىل )1- 2( جر�مًا من �مللح فقط يف �ليوم �لو�حد.

ولهذ� فهناك حاجة ما�سة للتخفيف من تناول �مللح. 
ورغم �أن تناول �مللح ال يلعب دورً� هامًا يف �إحد�ث مر�ض �سر�ين 
�لقلب �لتاجية )كالذبحة �ل�سدرية وجلطة �لقلب(. �إال �أن هناك عالقة 

�أكيدة بن �الإفر�ط يف تناول �مللح و�رتفاع �سغط �لدم. 
من  قلياًل  مقد�رً�  تتناول  �لتي  �ل�سعوب  �أن  �لدر��سات  بينت  وقد 

�مللح متتاز بندرة �رتفاع �سغط �لدم فيها. 
ور�ءه��ا،  �مللح  يختبئ  �لتي  �لدهنية  �الأطعمة  من  ع��دد  وهناك 
و�لنقانق  و�الأجبان  و�ملعلبات  �لبطاطا  و�سر�ئح  )�ملك�سر�ت(  كاملو�لح 

و�الأ�سماك وبع�ض �أنو�ع �للحوم كاملرتديال - مثاًل - و�ملخلالت.
و�أب�سط طريقة لالإقالل من �مللح هي جتنب �إ�سافة �مللح �إىل طاولة 
�لطعام، و�الإقالل منه يف �أثناء �لطهي. ولكن علينا �أن نتذكر �أن )٪80( 
من �مللح �لذي نتناوله يوميًا جنده جاهزً� يف �لطعام �لذي ن�سريه من 

�الأ�سو�ق.
�أن  �لقلب  )هبوط(  بف�سل  �مل�سابن  �ملر�سى  على  �أن  هنا  ونوؤكد 

يخف�سو� من تناول �مللح، و�أن يتجنبو� �إ�سافة �مللح �إىل طاولة �لطعام.
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ابداأ نهارك مبعلقة من الع�ضل

�لزمن.  قدمي  منذ  �الأمر��ض  عالج  يف  �لع�سل  �الإن�سان  ��ستعمل 
فا�ستخدمه �مل�سريون �لقد�مى و�الإغريق و�لرومان و�ل�سينيون و�لهنود. 

زب ڎ ڈ ڈژ  ژ  تعاىل:  قوله  و�سفه  ما جاء يف  �أروع  ولعل 
ڱ  ڳڳ  ڳڳ  گ  گ  گ  کگ  ک  ک  ک  ڑ  ڑ 
ھ  ہ  ہہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ں  ڱں  ڱ  ڱ 

ھ ھ ھے ے رب )�لنحل(. 
�لدين  ملوفق  و�ل�سنة"  �لكتاب  م��ن  "�لطب  كتاب  يف  ج��اء  وق��د 
ملسو هيلع هللا ىلص ي�سرب كل يوم قدح ع�سل ممزوج  "وقد كان ر�سول �هلل  �لبغد�دي: 

باملاء على �لريق، وهذه حكمة عجيبة يف حفظ �ل�سحة".
وقال ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص: »عليكم بال�سفاءين �لع�سل و�لقر�آن«.

يعمرون  �لنحل  مربى  �أن  �لنا�ض  بن  �ل�سائعة  �العتقاد�ت  ومن 
ويحيون حياة �سحية مديدة �أكر من غرهم. 

فيثاغورث  نظرية  �ساحب  "فيثاغورث"  �أن  �مل��وؤرخ��ون  وي��ذك��ر 
من  يتاألف  طعامه  وك��ان  عامًا،  ت�سعن  من  �أك��ر  عا�ض  قد  �ل�سهرة، 
وكان  عام،  مائة  من  �أكر  "�أبولونيو�ض" عا�ض  و�أن  و�لع�سل".  "�خلبز 

غذ�وؤه �خلبز و�لع�سل. 
�أكر  عمر  "�أبوقر�ط" �ل��ذي  �لطب  �أب��ا  �أن  عرفنا  �إذ�  عجب  وال 
�لطبيعي من  �لع�سل  وكان  يوميًا.  �لع�سل  ياأكل  �سنو�ت كان  من )108( 
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من  �أكر  عا�ض  �لذي  "�أناكريون"  �الإغريقي  لل�ساعر  �ملحببة  �الأ�سياء 
)115( عامًا.

ماذا يقول اأطباء الغرب عن زيت الزيتون؟

يقول �لدكتور "ويليام كا�ستللي" مدير در��سة فر�منجهام �ل�سهرة: 
يف  �ال�ستعمال  �سالمة  من  �سجل  باأطول  يتمتع  وحيدً�  زيتًا  هناك  "�إن 
�لتاريخ هو زيت �لزيتون. فلقد تناول زيت �لزيتون �أجيال و�أجيال، و�متاز 
هوؤالء ب�سحة �الأبد�ن، وندرة جلطة �لقلب عندهم. وهذ� �ل�سجل �حلافل 
باآثر زيت �لزيتون يجعلنا نطمئن ال�ستعماله، ونقبل عليه ب�سغف كبر".
ويقول �لدكتور "�أهرن�ض" من جامعة كوفلر بنيويورك: "�إننا ندرك 
متامًا �أن ��ستعمال �سكان حو�ض �لبحر �ملتو�سط لزيت �لزيتون كم�سدر 
�لقلب  �ل�سبب ور�ء ندرة مر�ض �سر�ين  �لغذ�ء هو  للدهون يف  �أ�سا�سي 

�لتاجية عندهم". 
وينبه �لدكتور كا�ستللي �إىل فو�ئد ��ستعمال زيت �لزيتون يف حو�ض 
�ملتو�سط  �لبحر  حو�ض  يف  �لنا�ض  �أن  "رغم  فيقول:  �ملتو�سط  �لبحر 
�خلروف  حلم  يف  �ملتو�فرة  )�ل�سيئة(  �مل�سبعة  �لدهون  بع�ض  يتناولون 
ب�سكل  �لزيتون  زي��ت  ي�ستعملون  �أنهم  �إال  و�جل��ن،  و�ل�سمن  و�لق�سدة 
رئي�سي يف طهي �لطعام. وهذ� ما جعل �أمر��ض �سر�ين �لقلب �لتاجية 

قليلة �حلدوث عندهم". 
ويقول �أي�سًا: "�إن �أف�سل طريقة لطهي �لطعام وحت�سر �ملاأكوالت 
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هي با�ستعمال زيت �لزيتون ب�سكل �أ�سا�سي، و��ستعمال كميات قليلة من 
�إىل  �إال  يحتاج  ال  فاجل�سم  �ل�سم�ض(.  )دو�ر  �لقمر  دو�ر  �أو  �لذرة  زيت 
كميات قليلة من �لنوعن �الأخرين". وميتاز زيت �لزيتون بغناه بالدهون 

�لالم�سبعة. 
�أما �لدكتور تريفي�سان من جامعة نيويورك فقد خل�ض فو�ئد زيت 
�لزيتون يف بحث ن�سر يف جملة )جاما( عام )2000( فقال: "لقد �أكدت 
�لدر��سات �حلديثة �لتاأثر�ت �ملفيدة لزيت �لزيتون يف �أمر��ض �سر�ين 
�لقلب، ورغم �أن �لبحث قد تركز �أ�سا�سًا على دهون �لدم، �إال �أن عددً� 
من �لدر��سات �لعلمية قد �أ�سارت �إىل فو�ئد زيت �لزيتون عند مر�سى 

�ل�سكري و�مل�سابن بارتفاع �سغط �لدم". 

زيت الزيتون وارتفاع �ضغط الدم

�أجرى �لدكتور "ويليامز" من جامعة �ستانفورد �الأمريكية در��سة 
زيت  تاأثر  ملعرفة  قلبية  �أم��ر����ض  باأية  م�ساب  غر  �سخ�سًا   76 على 
�لزيتون على �سغط �لدم. فوجد �لباحثون �أن �سغط �لدم قد �نخف�ض 
ب�سكل و��سح عند �لذين تناولو� زيت �لزيتون يف غذ�ئهم �ليومي. وكان 
من  جر�مًا   40 تناولو�  �لذين  عند  و�سوحًا  �أ�سد  �لدم  �سغط  �نخفا�ض 

زيت �لزيتون يوميًا. 
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زيت الزيتون ومر�س ال�ضكري

ينجم مر�ض �ل�سكري عن نق�ض �أو غياب يف �إفر�ز �الأن�سولن من 
�لبنكريا�ض، مما يوؤدي �إىل زيادة م�ستوى �ل�سكر يف �لدم.

وقد �أو�سى "�الحتاد �الأمريكي ملر�سى �ل�سكري" �مل�سابن بر�ض 
�ل�سكري بتناول حمية تعي فيها �لدهون بن�سبة )30٪( من �حلرير�ت 
على �أال تتجاوز ن�سبة �لدهون �مل�سبعة )كالدهون �حليو�نية( عن )٪10(. 
�أو زيت دو�ر  و�أن تكون باقي �لدهون على �سكل زيت زيتون وزيت ذرة، 

�لقمر )دو�ر �ل�سم�ض(. 

ماذا تقول الأبحاث العلمية عن اللنب؟

��ستعمل �سكان حو�ض �لبحر �ملتو�سط �للن �لر�ئب لقرون عديدة 
يف معاجلة �الإ�سهاالت و��سطر�ب �الأمعاء. 

�لق�ساء  يف  يفيد  �لر�ئب  �للن  �أن  �حلديثة  �لدر��سات  و�أظهرت 
على �جلر�ثيم �مل�سببة للت�سمم �لغذ�ئي. و�أهمها �ل�ساملونيال و�جلر�ثيم 

�لعنقودية. 
ودلت در��سات �أخرى من �أمريكا و�إيطاليا �أن باإمكان �للن �لر�ئب 
�لعاد�ت �ملتبعة يف م�ست�سفيات  منع حدوث �لدزنتاريا )�لزحار(. ومن 

و�سط �أوروبا �إعطاء �للن لالأطفال �مل�سابن باالإ�سهاالت. 
�ل��والي��ات  يف  نر��سكا  جامعة  م��ن  )���س��اه��اين(  �لدكتور  وي��ق��ول 
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�لباحثن خرة يف �لعامل باحلليب وم�ستقاته  �أكر  �أحد  �ملتحدة - وهو 
�أكر  و�لدزنتاريا  �الإ�سهاالت  يفيد يف منع حدوث  �لر�ئب  �للن  )�إن   :-
بل  فح�سب،  للجر�ثيم  م�ساد  بفعل  �للن  يقوم  وال  عالجها(.  يف  منه 
�إن �الأبحاث �حلديثة يف �لواليات �ملتحدة توؤكد �أن �للن يقوي �لوظيفة 

�ملناعية خلاليا �جل�سم. 
وهناك دالئل علمية ت�سر �إىل �أن �للن �لر�ئب قد يفيد يف �لوقاية 

من �سرطان �لقولون، و�سرطان �لثدي. 
جاء يف كتاب "�لطعام و�لغذ�ء" طبعة )1999م( �أن �للن مفيد: 

ف��اإن  )ري��ج��ي��م(،  وزن��ه��م  �إنقا�ض  على  يعملون  للذين  غ��ذ�ء   -1
�ل�)100غر�م( من �للن �لر�ئب تعطي )52�سعرً�( حر�ريًا فقط. 

2- يفيد يف طعام �لر�سع حن �لبدء باإدخال �الأطعمة �إىل غذ�ء 
�لر�سيع بدل �حلليب. 

3- ي�ستعمل عند �لناقهن من �الأمر��ض. 
كالفريز  �لفو�كه  باإ�سافة  وذلك  �لطعام  بعد  ي�ستعمل كحلوى   -4

و�ملوز �إىل �للن �لر�ئب. 
و�للن غذ�ء �سهل �له�سم، فقد ن�سرت جملة �لالن�ست �لريطانية 
تقول: يف حن ته�سم )33٪( من �حلليب بعد �ساعة و�حدة من تناوله، 
معظم  باإمكان  �أن  كما  نف�سه،  �لوقت  يف  يه�سم  �للن  من   )٪91( فاإن 
غاز�ت  من  ي�سكون  �لذين  )وهم  �لالكتوز  �سكر  حتمل  بعدم  �مل�سابن 

�سديدة و�إ�سهاالت بعد تناول �حلليب( �أن يتناولو� �للن دون �نزعاج.
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تناول ال�ضمك بدًل من اللحوم

عرف �الإن�سان قيمة �ل�سمك �لغذ�ئية منذ وجد على �سطح �الأر�ض. 
"جون برنيت": لقد كان تناول �ل�سمك جزءً� تقليديًا  يقول �لروف�سور 
من غذ�ء �الإن�سان على مر �لع�سور. ولكن �لعديد من �لدول �الأوربية - 

ولالأ�سف �ل�سديد - قد تركت هذه �لعادة.
وقد الحظ �لدكتور "�سينكلر" �أن �أمر��ض �سر�ين �لقلب �لتاجية 
�لذين يعتمدون يف غذ�ئهم على  نادرة �حلدوث عند �سكان �الإ�سكيمو، 

�ل�سمك ب�سكل �أ�سا�سي. 
وكانت هذه جمرد مالحظات دفعت �لباحثن يف �ل�سنو�ت �الأخرة 

�إىل �إجر�ء �لتجارب و�لبحوث على زيت �ل�سمك. 
يف  عاملًا  وث��الث��ون  �ستة  �ملتحدة  �ل��والي��ات  يف  حديثًا  �جتمع  وق��د 
فيما  �لعلمية  �لتو�سيات  �أحدث  لي�سعو�  و�لدم،  �ل�سدر  �لقلب  �أمر��ض 

يتعلق باالأدوية �لتي تزيد �سيولة �لدم، و�الأدوية �حلالة جللطة �لقلب. 
وقد ن�سرت تلك �لتو�سيات يف جملة "�ل�سدر" �الأمريكية �ل�سهرة، 

وكان من �أهم تلك �لتو�سيات:
�أواًل: �أو�سى �لباحثون بتناول )30 -40 غ( من �ل�سمك يوميًا )�أي 
تناول وجبتن من �ل�سمك يف �الأ�سبوع( لوقاية �لقلب من حدوث جلطة 

)�حت�ساء( فيه.
يخف�ض  �ل�سمك  زيت  �أن  �لعلمية  �لدر��سات  من  عدد  �أكد  ثانيًا: 
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يف  �لهامة(،  �لدم  دهون  �إحدى  )وهي  �لثالثية  �لغلي�سريد�ت  م�ستوى 
حن ال يوؤثر على كول�سرول �لدم �إيجابيًا. 

ثالثًا: هناك �أدلة علمية ت�سر �إىل �أن �جلرعات �ملتو�سطة �أو �لعالية 
من م�ستح�سر مركز من زيت �ل�سمك قد �أدت �إىل خف�ض �سغط �لدم 
�أي عالج  عند �مل�سابن بارتفاع �سغط �لدم. )ولكن يجب عدم تناول 
دون ��ست�سارة �لطبيب(. و�أكد �لباحثون على �سرورة �إجر�ء �ملزيد من 
�لدر��سات ملعرفة �جلرعة �ملثلى، و�لتاأكد من فاعليتها و�سالمتها ومدى 

حتملها من قبل �ملري�ض. 
وكان من �أهم �لدر��سات �لتي ن�سرت در��سة �أجريت على )2033( 
مري�سًا �أ�سيبو� حديثًا بجلطة يف �لقلب. �أعطي ن�سف هوؤالء وجبتان من 
�لن�سف �الآخر من  �أ�سبوع، وملدة �سنتن. ومل يعط  �ل�سمك �لدهني كل 

هوؤالء �ملر�سى �أي نوع من �ل�سمك.
 )٪29( بقد�ر  �نخف�ست  قد  �لوفيات  ن�سبة  �أن  للباحثن  وتبن 

عند �ملجموعة �لتي تناولت �ل�سمك. 

ما هو الكافيني؟

"ميثيل  تدعى  �لتي  �ملنبهات  زمرة  من  كيميائية  مادة  �لكافين 
كز�نثن". ويوجد �لكافين - كما ذكرنا - �أ�سا�سًا يف �لقهوة، و�ل�ساي، 
و�لكوال، و�لكاكاو. وحتتوي �لقهوة على )1-2٪( من �لكافين، يف حن 

حتتوي �أور�ق �ل�ساي على )1-4٪( من �لكافين.
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�لن�ساط  ويزيد  �لقلب،  في�سرع  و�لدماغ،  للقلب  منبهة  مادة  وهو 
يف  �لق�سبات  ويو�سع  �ملعدية،  �لع�سارة  �إف��ر�ز  يزيد  قد  كما  �لذهني، 

�لرئتن، ويزيد من �إدر�ر �لبول. 
�لبع�ض،  على  قوي  موؤرق  تاأثر  ذ�ت  و�ل�ساي  �لقهوة  جند  وبينما 
جند �آخرين يتناولونها بكميات كبرة ثم ي�سلمون �أجفانهم للرقاد �لهني 

ب�سهولة تامة!!. 
وتختلف كمية �لكافين باختالف نوع �لن. و�لن �لقوي �لذي ت�سنع 
منه عادة �لقهوة �لفورية "مثل قهوة ن�سكافيه وما �سابهها" يحتوي على 
�أعلى ن�سبة من �لكافين، كما تقل �لكافين يف �أثناء �لتحمي�ض �ل�سديد 

للن.

القهوة وال�ضاي .. واحلديد

�لقهوة  من  و�حد  فنجان  �سرب  �أن  علمية حديثة  در��سة  �أظهرت 
�الأجنبية مع �لطعام ينق�ض �مت�سا�ض �حلديد من وجبة "هامرغر" - 
مثاًل - بقد�ر )39٪(. وين�سح �لذين يف�سلون �سرب �لقهوة �أو �ل�ساي 
مع �لطعام �أن يوؤخرو� ذلك بقدر �ساعة �أو �ساعتن بعد �النتهاء من وجبة 

�لطعام.
ب�سرر  ياأتي  ال  و�ل�ساي  للقهوة  �ملعتدل  �ال�ستعمال  �أن  و�خلال�سة 
يذكر لدى عامة �لنا�ض، بل �إنها م�سروبات مقبولة ومفيدة �أحيانًا، �إال �أن 

�الإفر�ط يف تناولها قد ي�سبب بع�ض �مل�ساكل عند بع�ض �لنا�ض.
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"�إن  وتقول �لدكتوره و�رمتان من معهد ما�سوت�سويت�ض �الأمريكي: 
�سرب �ملزيد من �لقهوة بعد فنجان �ل�سباح - �أي خالل �لنهار - يعني 
�إدخال �ملزيد من �ملو�د �لكيميائية �إىل ج�سمك بال مرر، مثل ذلك مثل 
من يحاول �أن يجعل �سيارته تنطلق ب�سرعة، فيقف عند حمطة �لبرول 
ليمالأ �سيارته، وخز�ن �سيارته �سبه ممتلئ �أ�ساًل بالبرول. ولكن �سرب 

فنجان �آخر بعد �لظهر ميكن �أن ين�سط �لذهن ل�ست �ساعات �أخرى".
وال ين�سح بغلي �ل�ساي، فاإن زيادة �لغليان ت�ساعد على ��ستخال�ض 
ت�سبب  فهي  فيها،  مرغوب  غر  م��و�د  وهي  �لقاب�سة،  �لعف�سية  �مل��و�د 

�الإم�ساك، وقد تقلل من عمليتي �له�سم و�المت�سا�ض. 
�ل�ساي  �إىل  ي�ساف  �الإمكان  بقدر  �لقاب�سة  �ملو�د  من  وللتخل�ض 
�لليمون �أو �حلليب، حيث ي�سكل �لروتن �ملوجود يف تلك �ملو�د مع �لعف�ض 

�ملوجود يف �ل�ساي مركبًا غر قابل للذوبان، في�سعب �مت�سا�سه. 

تفاحة على الريق ول طبيب

مثل �سعبي قدمي، له يف �الإنكليزية ما يقابله. يقول �ملثل �الإنكليزي: 
عنك".  بعيدً�  �لطبيب  تبقي  يوميًا  "تفاحة 

وقد عرف �لتفاح باأنه "ملك �لفاكهة". فهو �إ�سافة �إىل �أنه غني 
تاأثرً�  له  �أن  �إىل  �لدر��سات  بع�ض  �أ�سارت  فقد  و�لفيتامينات،  باملعادن 
خاف�سًا للكول�سرول بن�سبة قد ت�سل �إىل )8٪( من �مل�ستوى �الأ�سلي عند 

ن�سف من كان يتناول �لتفاح بانتظام.
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كما �أ�سارت در��سة �أخرى �إىل �أن �لذين يتناولون �لتفاح يوميًا قد 
يكونون �أقل عر�سة لالإ�سابة بالزكام.

وما من �سك �أن �لتفاح فاكهة جيدة للم�سابن بر�ض �ل�سكري، 
فقد ثبت �أن تناول �لتفاح يعطي �أقل �رتفاع يف �سكر �لدم باملقارنة مع 

�لفو�كه �الأخرى. 
وللتفاح �أريج فريد من نوعه، لذيذ جدً�، وهو يتكون من مزيج من 
و�إن  كيميائيًا.  عن�سرً�   )20( على  يزيد  �ملختلفة  �لكيميائية  �لعنا�سر 

هذ� �لتمازج �لفريد فيما بينها يعطي �لتفاح ذلك �لعطر �للذيذ.
ويقول �لدكتور غاري �سو�رتز رئي�ض ق�سم �لفي�سيولوجيا �لنف�سية 
على  مهدئًا  تاأثرً�  �ملعطر  �لتفاح  الأري��ج  �إن  �الأمريكية:  بيل  جامعة  يف 

�لعديد من �لنا�ض، مما قد يخف�ض من �رتفاع �سغط �لدم.
�لعديدة  �لكيميائية  �لعنا�سر  تلك  �لتفاح  يف  �أودع  من  ف�سبحان 
لتعطي فيما بينها مزيجًا بديعًا يف تكوينه، فريدً� يف ر�ئحته؛ يكون لذة 

ملن �سم ر�ئحته، وتهدئة للنف�ض �لب�سرية، و�سكينة لالأع�ساب. 
ونود �لتاأكيد على تناول �لتفاح بق�سره، فاإن ق�سر �لتفاح غني بادة 
�لبكتن، �أما ع�سر �لتفاح فال يحتوي �إال على �لقليل من �ألياف �لبكتن 

وبالتايل ال نتوقع منه �أن يخف�ض �لكول�سرول. 
ع�سر  بتجنب  �ملزمنة  باالإ�سهاالت  �مل�سابون  �الأطفال  وين�سح 

�لتفاح، فقد يزيد من �الإ�سهال عند �لبع�ض من هوؤالء. 
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و�ضايا يف الطعام

1- ال تاأكلي �لطعام �إن كنت متوترة �الأع�ساب. 
2- كلي طعامِك با�سرخاء وهدوء. 

3- ال تاأكلي حتى درجة �ل�سبع. 
4- ال ت�سربي �ل�ساي �أو �لقهوة مع �لطعام. 

5- حاويل �أن ت�سربي بن �لوجبتن. 
6- �بد�أي وجبة �لطعام بال�سلطة. 

وجبة  من  وخففي  �ل�سباح.  يف  �الإفطار  وجبة  على  حافظي   -7
�لع�ساء. 

8- �نتبهي �إىل كمية �ل�سكر يف �لطعام. 
فالبيب�سي و�لكوال و�ل�سفن �آب وما �سابهها حتتوي �لكاأ�ض منها على 

مقد�ر خم�ض مالعق من �ل�سكر!!. 
9- �حذري �الأطعمة بن وجبات �لطعام، فاأ�سبع من �سوكوالته �أو 

�ل�سنيكرز .. �أو غرها يحتوي على حو�يل )300( �سعر حر�ري. 
10- ال تدخلي �لطعام على �لطعام، فهو د�ء �سقام. 

مار�ضي نوعًا من اأنواع الريا�ضة البدنية

متارين  �إج���ر�ء  �أن  على  �الآن  �حلديثة  �لطبية  �مل�سادر  جتمع 
ريا�سية، كامل�سي �ل�سريع، �أو �جلري، �أو ركوب �لدر�جة، �أو �ل�سباحة ملدة 
)20-30( دقيقة مرتن �أو ثالث مر�ت يف �الأ�سبوع يفيد يف �لوقاية من 

www.alukah.net



1503 اللؤلؤة المنضودة في الفقرات المكنونة

�لذبحة �ل�سدرية وجلطة �لقلب.
فقد ن�سرت جملة )B.M.J( �لطبية حديثًا مقااًل رئي�سًا ذكرت 
�لقلب من خم�سة  تفيد  �لبدنية  �لريا�سة  �أن ممار�سة  �ملقال  كاتبة  فيه 

وجوه. 
�الأول: تخف�ض �لكول�سرول �ل�سار "LDL" و�مل�سوؤول عن ت�سلب 
 "HDL" ل�سر�ين وت�سيقيها، وترفع من م�ستوى �لكول�سرول �ملفيد�

�لذي يكن�ض ما تر�سب يف �ل�سر�ين من دهون. 
وتبن للباحثن �أن �أف�سل دو�ء لرفع هذ� �لنوع �ملفيد من �لكول�سرول 
هو �لريا�سة �لبدنية، وكلما �رتفع م�ستو�ه يف �لدم قل �حتمال �الإ�سابة 

بت�سيق �ل�سر�ين و�لذبحة �ل�سدرية. 
�لثاين: تنق�ض �لوزن، وحتافظ على لياقة �جل�سم. 

عند  �ل��دم  �سغط  خف�ض  يف  �لبدنية  �لريا�سة  ت�ساعد  �لثالث: 
�مل�سابن بارتفاع �ل�سغط. فممار�سة �لريا�سة بانتظام تخف�ض �سغط 
�لدم ب�سع مليمر�ت. فاإذ� ما ت�سافر �إنقا�ض �لوزن مع �لريا�سة �لبدنية 
�ملنتظمة، فقد يلغي ذلك حاجة �ملري�ض �مل�ساب بارتفاع �سغط خفيف 

للدو�ء. )ولكن ينبغي �أن يتم ذلك حتت �إ�سر�ف �لطبيب(. 
�لر�بع: �لريا�سة �لبدنية ت�ساعد يف �الإقالع عن �لتدخن.

فهي متد �لبدن بالقوة و�لن�ساط، وتقلل من �عتياد �الإن�سان على 
�لتدخن. 

وحن ت�ستهي �سيجارة، �نطلق خارج �لبيت، وتن�سم �لهو�ء �لعليل 
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ولو لدقائق معدود�ت. 
�خلام�ض: تقلل من تخر �لدم )جتلط �لدم( مما يقلل من �حتمال 

حدوث جلطات يف �ل�سر�ين. 
وقد حث �لر�سول -عليه �ل�سالة و�ل�سالم- على �لريا�سة �لبدنية، 
�أ�سحابه، وي�سابق عائ�سة - ر�سي �هلل  ي�سابق  ملسو هيلع هللا ىلص  فقد كان ر�سول �هلل 

عنها - وكان يعلم �أ�سحابه �لرماية، ويحثهم على ركوب �خليل. 
"علمو�  ع��ن��ه--:  �هلل  --ر���س��ي  �خلطاب  بن  عمر  عن  ورد  وق��د 

�أوالدكم �ل�سباحة و�لرماية وركوب �خليل". 

ل تدخني اأبدًا

باهلل عليكم خروين، لو �أن �أحدنا و�سع �أمامه �أفخر طعام ي�ستهيه، 
ثم �أخر �أن يف هذ� �لطعام �سمًا للفئر�ن، �أتر�ه ياأكله، �أتر�ه مي�سه بيده؟ 
ال و�هلل .. فيكيف يدخن �ملدخنون وهم يعلمون �أن يف كل �سيجارة �سم 

فئر�ن، بل �أ�سد فتكًا من �سم �لفئر�ن؟!!.
دخنو�  ملا  �لتدخن  خطورة  م��دى  �لعلم  حق  �ملدخنون  علم  فلو 
�سيجارة و�حدة، وملا �أ�سعلو� لها نارً�. فقد جاء يف تقرير "�يفريت كوب" 
�ملتحدة  �لواليات  �لتدخن يف  �أن �سحايا   - �الأمريكية  �ل�سحة  وزير   -
�سنويًا هم ثالثمائة وخم�سون �ألفًا نتيجة �لتدخن �ملبا�سر، وخم�سون �ألفًا 

نتيجة �لتدخن �ل�سلبي )كاجللو�ض مع �ملدخنن(. 
ويف بريطانيا يزيد �سحايا �لتدخن عن �ملائة �ألف �سنويًا. 
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يالقون  �لذين  ع��دد  �أن  �لعاملية  �ل�سحة  منظمة  تقرير  وي��وؤك��د 
�ملزمنة  و�الأم��ر����ض  باالأ�سقام  مليئة  تعي�سة  حياة  يعي�سون  �أو  حتفهم 
نتيجة ��ستخد�م �لتبغ، يفوق دون ريب عدد �لذين يالقون حتفهم نتيجة 
و�لتيفو�ض  و�لتيفوئيد  و�جل��ذ�م  و�ل�سل  و�جل��دري  و�لكولر�  �لطاعون 

جممعة يف كل عام. 
�إن ثالثة من كل  �مللكية لالأطباء يف �إجنلر�  �لكلية  ويقول تقرير 
�لتدخن،  ناجمة عن  �أمر��ض  ب�سبب  �سيالقون حتفهم  يدخنون  ع�سرة 

و�إن �أغلب �لباقن �سيعانون من �أمر��ض لها عالقة بالتدخن. 
�أكر من خم�سة وثالثن مليونًا من �الأمريكين،  �أدرك ذلك  وقد 
فاأقعلو� عن �لتدخن، يف حن جند - لالأ�سف �ل�سديد - �سبابًا وفتيات يف 
عاملنا �لعربي وقد �زد�دو� �سغفًا بال�سيجارة وكاأنها رمز �لتقدم و�لرقي. 
ياأتيني  �لثالثينات من عمره  �سابًا يف  �أرى  �أن  ليجزنني  �إنه  و�هلل 

بجلطة يف قلبه، وماله ذنب يف ذلك �سوى �أنه كان من �ملدخنن. 
فاإذ� كنت مدخنًا فاإن �أي�سر و�أكر �لو�سائل فعالية يف حماية قلبك 

من جلطة �لقلب هي �أن تتوقف عن �لتدخن. 

اإياِك وامل�ضكرات

�سرب �مل�سكر�ت م�سكلة يعاين منها �لغرب، ويعاين منها �لبع�ض يف 
بالدنا �لعربية و�الإ�سالمية. و�إن ما يدعو �إىل �الأ�سف �ل�سديد �أن ن�ساهد 
�زديادً� يف �سرب �خلمر يف بالدنا �الإ�سالمية، يف �لوقت �لذي يدعو فيه 
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�لغرب �إىل �البتعاد عن �مل�سكر�ت. 
 :)1999 )طبعة  لل�سحة  كاليفورنيا  جامعة  معارف  د�ئرة  تقول 
"يعد �خلمر حاليًا �لقاتل �لثاين - بعد �لتدخن - يف �لواليات �ملتحدة. 
ف�سرب �مل�سكر�ت يف �أمريكا �سبب موت �أكر من )100،000( �سخ�ض 
�سنويًا هناك. و�خلمر وحده م�سوؤول عن �أكر من ن�سف �لوفيات �لناجمة 

عن حو�دث �لطرق يف �أمريكا )و�لبالغة 50،000 �سخ�ض �سنويًا(.
ال  "و�مل�سكر�ت  �لقول:  كاليفورنيا  جامعة  معارف  د�ئ��رة  وتتابع 
خ�سائر  �إن  بل  فح�سب،  �لطرقات  على  �أو   .. �لبيت  يف  �مل�ساكل  ت�سبب 
نتيجة �سرب �خلمر يزيد عن  �لعمل  �الإنتاج وفقد�ن  �أمريكا من نق�ض 
)71( بليون دوالر �سنويًا. ناهيك عن �خل�سائر �لتي ال تقدر بثمن من 
م�ساكل نف�سية وعائلية و�جتماعية. ويحث �لكتاب يف �جلر�ئد و�ملجالت 
�أثناء  يف   - �لع�ساء  قبل  �مل�سكر�ت  تقدمي  عدم  على  �لنا�ض  �الأمريكية 
حفالتهم - وعلى �أن ي�سادرو� مفاتيح �ل�سيار�ت من �ملفرطن يف �سرب 

�خلمر، حتى ال يقودو� �أنف�سهم �إىل �ملوت!!".
وتذكر مو�سوعة جامعة كاليفورنيا يف مكان �آخر: "�إن ثلث �ليافعن 
يف �أمريكا ي�سرب �مل�سكر�ت بدرجة تعيق ن�ساطه �لدر��سي يف �ملدر�سة، 
�أو توقعه يف م�ساكل مع �لقانون .. وقد بد�أ معظم هوؤالء �ل�سباب �سرب 

�مل�سكر�ت قبل �سن �لثالثة ع�سرة من �لعمر". 
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نامي باكًرا .. وا�ضتيقظي باكًرا

رغم �أننا نق�سي ثلث عمرنا يف �لنوم، فاإن علماء �لفيزلوجيا - كما 
يقول �لروف�سور "كليز" - ال يعلمون �إال �لقليل عن �لنوم. 

 )4( عن  تزيد  ال  قد  فهي  �سا�سعًا،  �ختالفًا  �لنوم  مدة  وتختلف 
�لبع�ض  عند  �ساعة   )11( �إىل  ت�سل  قد  ولكنها  �لبع�ض،  عند  �ساعات 

�الآخر. و�لو�قع �أن معظم �لنا�ض ينام ما بن )5،6- 8( �ساعات يوميًا.
وقد �كت�سف �لباحثون �أن �لنوم �سلوك ن�سيط، ولي�ض جمرد زو�ل 
يعالج  ال  ولكنه  ن�سيطًا،  �لدماغ  يبقى  �لنوم  فخالل  �ال�ستيقاظ،  حلالة 

�ملعلومات �لو��سلة �إليه من �الأحا�سي�ض على نحو فعال. 
�لدماغ  �أن  �سك  )وال  "�لنوم":  كتابه  يف  هوب�سون  �لدكتور  ويقول 
هو �مل�ستفيد �الأول من �لنوم، حيث تنخف�ض �لقدر�ت �لذهنية لالإن�سان 
عندما يخلد �إىل �لنوم، ولعل يف ذلك ر�حة للدماغ دون �أن يفقد ن�ساطه(.
ولي�ض �لدماغ هو �مل�ستفيد �لوحيد من �لنوم، بل �إن يف �لنوم �سكنًا 

ور�حة للج�سم كله. 
قال تعاىل: زب ۈ  ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې ې 

ېې ى ى ائ ائ رب )�لنمل: 86(. 
ڄ  ڄ  ڄ  ڦ   ڦ  ڦ  زب  كتابه:  حمكم  يف  تعاىل  وقال 

ڄڃ رب )�لنباأ: 9 -10(. 



اللؤلؤة المنضودة في الفقرات المكنونة1508

و�ضية للمرتددين يف اأمر اخلتان

حتى �سنو�ت قليلة فقط كان �لنا�ض يف �أمريكا ينظرون �إىل �خلتان 
على �أنه �سعرة دينية، ميار�سها �ليهود هناك و�مل�سلمون ...!

وكان �الأطباء هناك يناه�سون فكرة �إجر�ء �خلتان على �لوليدين 
�لعلمية  �لفو�ئد  لهم  تتبدى  �أن  ق�ست  �هلل  �إر�دة  ولكن  روتيني.  ب�سكل 
»�لفطرة  ملسو هيلع هللا ىلص:  �هلل  ر�سول  عنها  قال  �لتي  �لفطرة  خ�سال  من  خل�سلة 
خم�ض: �خلتان و�ال�ستحد�د وق�ض �ل�سارب وتقليم �الأظافر ونتف �الإبط«. 
�أن   : �لعليا(  �لدر��سات  ن�سرت يف جملة )طب  مقالة  �أكدت  وقد 
در��سات  و�أك��دت  �أمريكا.  يف  عام  كل  �الآن  يخنت  �أمريكي  طفل  مليون 

�أخرى �أن )60- 80٪( من �لوليدين يف �أمريكا يختنون ب�سكل روتيني.
ملاذ� تر�جع �أعد�ء �خلتان عن موقفهم؟ 

وكيف جتلت لهم �حلكمة من ور�ء �خلتان؟ 
و�ملقاالت  �الأبحاث  ع�سر�ت  �ملا�سية  �لقليلة  �ل�سنو�ت  يف  ن�سرت 
�لعلمية �لتي �أكدت فو�ئد �خلتان يف �لوقاية من �لتهاب �ملجاري �لبولية 

عند �الأطفال، ومن �مل�ساكل �لطبية يف �لق�سيب. 
وكان هناك عدد من �الأطباء �لذين يعار�سون فكرة �إجر�ء �خلتان 
ب�سكل روتيني عند �لوليدين. وكان من �أ�سهر هوؤالء �لروف�سور "ويزويل" 
وهو رئي�ض ق�سم �أمر��ض �لوليدين يف �مل�ست�سفى �لع�سكري يف و��سنطن. 
وقد كتب هذ� �لروف�سور مقااًل ن�سر عام )1990( قال فيه: "لقد كنت 
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�ساركت حينئذ يف  وقد  للختان.  عد�ًء  �لنا�ض  �أ�سد  من  عام )1975م( 
ولكن  �خلتان،  ن�سبة  من  لالإقالل  �آن��ذ�ك  �الأطباء  بذلها  �لتي  �جلهود 
�لدر��سات �لعلمية �لتي ظهرت يف �لثمانينات �أظهرت بيقن �زدياد� يف 

ن�سبة �اللتهابات �لبولية عند �الأطفال غر �ملختونن.
وما ينطوي عليه من خطر حدوث �لتهاب مزمن يف �لكلى، وف�سل 

كلوي يف �مل�ستقبل. 
لكل  قليل  متحي�ض  و�إج���ر�ء  �الأب��ح��اث،  من  �ملزيد  �إج���ر�ء  وبعد 
�لدر��سات �لعلمية �لتي �أجريت يف هذ� �ملجال، و�سلت �إىل نتيجة خمالفة 
متامًا، و�أ�سبحت من �أ�سد �أن�سار �خلتان. و�أيقنت �أن �خلتان ينبغي �أن 

ي�سبح �أمرً� روتينيًا يجري عند كل مولود". 
ومل يكن �لروف�سور "ويزويل" �لوحيد �لذي نادى ب�سرورة �إجر�ء 
�خلتان، بل �إ ن �الأكادميية �الأمريكية لطب �الأطفال قد تر�جعت متامًا 
عن تو�سياتها �لقدمية �لتي ن�سرت عام )1975م(، و�أ�سدرت تو�سيات 
حديثة عام )1989م( �أعلنت فيها بو�سوح �سرورة �إجر�ء �خلتان ب�سكل 

روتيني عند كل مولود". 

هل يقي اخلتان من الأمرا�س اجلن�ضية؟

لي�ض هناك �أدنى �سك يف �أن �الأمر��ض �جلن�سية �أكر �سيوعًا عند 
غر �ملختونن. 

فقد ذكر �لدكتور )FINK( )�لذي �ألف كتابًا عن �خلتان وطبع 
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عام )1988( يف �أمريكا( �أن هناك �أكر من )60( در��سة علمية �أجمعت 
على �أن �الأمر��ض �جلن�سية تزد�د حدوثًا عند غر �ملختونن.

باإجر�ء در��سة على )1350( مري�سًا  �لدكتور )باركر(  وقد قام 
م�سابًا باأمر��ض جن�سية خمتلفة، فوجد �زديادً� و��سحًا يف معدل حدوث 

ثالثة �أمر��ض جن�سية �سائعة عند غر �ملختونن. وهذه �الأمر��ض هي:
 ."Genital Herpes" 1( �لهرب�ض �لتنا�سلي

."Gonorrhea" 2( �ل�سيالن
 ."Syphilis" 3( �لزهري

مر�ض  حدوث  �نخفا�ض  �حلديثة  �لعلمية  �لدر��سات  �أك��دت  وقد 
�الإيدز عند �ملختونن. 

�أنه �إن كان خمتونًا فهو موؤمن من  ولكن ينبغي �أن ال يخطر ببال 
وغر  �ملختونن  عند  حتدث  �الأمر��ض  فهذه  �خلطرة،  �الأمر��ض  تلك 
حدوثها  ن�سبة  ولكن  �للو�ط،  �أو  �لزنا  فاح�سة  يرتكبون  ممن  �ملختونن 

عند �ملختونن �أقل.

www.alukah.net



1511 اللؤلؤة المنضودة في الفقرات المكنونة

اأدعيـة مـختــارة

ال���دع���اء م��خ ال��ع��ب��ادة، وه���و م��ن اأق����رب ال��ق��رب��ات اإىل اهلل.. ف��ال��دع��اء 
 ط��ل��ب و�����ش����وؤال م���ن ال��ع��ب��د ال��ف��ق��ري اإىل امل���ل���ك ال��غ��ن��ي ال��ك��ب��ري - ���ش��ب��ح��ان��ه 

وتعاىل -.

ۇئ  ۇئ  وئوئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ   ى  زب  ت��ع��اىل:  ق��ال 
رب  ی   ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئۈئ   ۆئ  ۆئ 

)�لبقرة: 186(.
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ويقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص : »ل يرد القدر اإل الدعاء«.  اأخرجه احلاكم وغريه.

واإذا دعا املوؤمن فاإن دعاءه بن ثاث حالت:

1- اإما اأن ُتعجل له دعوته.

2- واإما اأن يدخرها اهلل له يف الآخرة.

3- واإما اأن ي�شرف عنه من ال�شوء مثلها.

لذا.. علينا يف منابر الإذاعات املدر�شية يف مدار�ض البنات، اأن نحر�ض 
واأن  الدعاء،  مع  التاأمن  على  الطالبات  نحث  واأن  الدعاء،  من  الإكثار  على 
يف  نيتها  الداعية  ت�شتح�شر  واأن  معتدل،  خا�شع  ب�شوت  الدعاء  اإلقاء  يكون 

الدعاء، وكذلك على اجلميع اأن يوقّن بالإجابة.

ا  ومن املهم التذكري بالدعاء لإخواننا امل�شلمن يف كل مكان، وخ�شو�شً
عند حدوث النكبات واحلوادث - ل قدر اهلل - فاملوؤمن للموؤمن كالبنيان ي�شد 
واأن  كربهم،  اهلل  يفرج  باأن  الدعاء لإخواننا  الي�شر  اأي�شر  ا، ومن  بع�شً بع�شه 

يجمع �شملهم.

األ وهي �شيغة اجلمع يف الدعاء؛  اأود التنبيه على م�شاألة مهمة،  كما 
وهي اأن يقال الدعاء عرب منرب الإذاعة املدر�شية ب�شيغة اجلمع، ل املفرد.

مثًا: )اللهم اغفر لنا ولوالدينا( هذا الدعاء ب�شيغة اجلمع، فعندما 
توؤّمن الطالبات عليه فاإنهن بذلك يوؤّمن على دعاء عام لهن اأجمعن.

املفرد،  ب�شيغة  ال��دع��اء  ه��ذا  ول��وال��دي(  اغفر يل  )اللهم  اآخ��ر:  ومثال 
ل��داع  خا�ض  دع��اء  على  ي��وؤّم��ن  بذلك  فاإنهن  الطالبات  عليه  ي��وؤّم��ن  فعندما 

ٍووالديه.
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ل  اجلمع  ب�شيغة  الأدعية  جميع  ب�شياغة  الفقرة  هذه  يف  قمنا  ل��ذا.. 
املفرد؛ لأنها �شوف تلقى على جمموعة من الطالبات، ما عدا الأدعية الواردة 

يف القراآن الكرمي فاإننا مل نغري فيها �شيًئا لعدم جواز ذلك.

فما ورد يف القراآن ب�شيغة املفرد نردده ب�شيغة املفرد، وما ورد يف �شيغة 
اجلمع نردده ب�شيغة اجلمع.
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دعوات قراآنية

�جلاهلن«. من  �أكون  �أن  باهلل  • »�أعوذ 

• »ربنا تقبل منا �إنك �أنت �ل�سميع �لعليم، ربنا و�جعلنا م�سلمن 
�أنت  �إنك  و�رنا منا�سكنا، وتب علينا،  �أمة م�سلمة لك،  لك ومن ذريتنا 

�لتو�ب �لرحيم«.

عذ�ب  وقنا  ح�سنة  �الآخرة  ويف  ح�سنة،  �لدنيا  يف  �آتنا  »ربنا   •
�لنار«.

�لقوم  علي  و�ن�سرنا  �أقد�منا،  وثبت  �سرً�،  علينا  �أفرغ  • »ربنا 
�لكافرين«.

�مل�سر«. و�إليك  ربنا،  غفر�نك  و�أطعنا،  • »�سمعنا 

علينا  حتمل  وال  ربنا  �أخطاأنا،  �أو  ن�سينا  �إن  توؤ�خذنا  ال  • »ربنا 
لنا  ربنا وال حتملنا ماال طاقة  قبلنا،  �لذين من  �إ�سرً� كما حملته على 
�لقوم  على  فان�سرنا  موالنًا  �أنت  و�رحمنا،  لنا  و�غفر  عنا،  و�عف  به، 

�لكافرين«.

لدنك رحمة  لنا من  �إذ هديتنا، وهب  بعد  قلوبنا  تزغ  ال  • »ربنا 
�إنك �أنت �لوهاب«.

يخلف  ال  �هلل  �إن  فيه،  ريب  ال  ليوم  �لنا�ض  جامع  �إنك  • »ربنا 
�مليعاد«.
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• »ربنا �إننا �آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذ�ب �لنار«.
�مللك عمن  وتنزع  ت�ساء  �مللك من  توؤتى  �مللك  �للهم مالك  • »قل 
�سيء  كل  على  �إنك  �خلر  بيدك  ت�ساء  من  وتذل  ت�ساء  من  وتعز  ت�ساء 
من  �حلي  وتخرج  �لليل  يف  �لنهار  وتولج  �لنهار  يف  �لليل  تولج  قدير، 

�مليت وتخرج �مليت من �حلي وترزق من ت�ساء بغر ح�ساب«. 
�لدعاء«. �سميع  �إنك  طيبة  ذرية  لدنك  من  يل  هب  • »رب 

�آمنا با نزلت و�تبعنا �لر�سول، فاكتبنا مع �ل�ساهدين«. • »ربنا 
�أقد�منا،  وثبت  �أمرنا،  يف  و�إ�سر�فنا  ذنوبنا،  لنا  �غفر  »ربنا   •

و�ن�سرنا على �لقوم �لكافرين«.
�لنار«. عذ�ب  فقنا  �سبحانك  باطاًل  هذ�  خلقت  ما  • »ربنا 

من  للظاملن  وما  �أخذيته  فقد  �لنار  تدخل  من  �إن��ك  »ربنا   •
�أن�سار«.

بربكم  �آمنو�  �أن  لالإميان  ينادي  مناديًا  �سمعنا  �إننا  »ربنا   •
�الأب��ر�ر،  مع  وتوفنا  �سيئاتنا،  عنا  وكفر  ذنوبنا  لنا  فاغفر  ربنا  فاآمنا، 
تخلف  ال  �إن��ك  �لقيامة،  ي��وم  تخزنا  وال  ر�سلك،  على  وعدتنا  ما  و�آتنا 

�مليعاد«.



اللؤلؤة المنضودة في الفقرات المكنونة1516

اأدعية متنوعة
• �للهم �إنا ن�ساألك خر ما ناأتي، وخر ما نفعل، وخر ما نعمل، 

وخر ما بطن، وخر ما ظهر، و�لدرجات �لعال من �جلنة، �آمن.
• �للهم �إنا ن�ساألك �أن ترفع ذكرنا، وت�سع وزرنا، وت�سلح �أمرنا، 
ذنوبنا،  لنا  وتغفر  قلوبنا،  لنا  وتنور  فروجنا،  وحت�سن  قلوبنا،  وتطهر 

ون�ساألك �لدرجات �لعال من �جلنة، �آمن.
�حلجاج  من  تقبل  �للهم  حجهم،  �حلجاج  من  تقبل  �للهم   •
م�سكوًر�،  و�سعيهم  م����روًر�،  حجهم  �جعل  �للهم  و�سعيهم،  حجهم 
وذنبهم مغفوًر�، �للهم تقبل م�ساعيهم وزكها، و�رفع درجاتهم و�أعلها، 
وبّلغهم من �الآمال منتهاها، ومن �خلر�ت �أق�ساها، �للهم �جعل �سفرهم 
�سعيًد�، وعودهم �إىل بالدهم حميًد�، �للهم هون عليهم �الأ�سفار، و�أمنهم 
عنهم  و�أبعد  يوؤذيهم،  ما  كل  من  �حفظهم  �للهم  �الأخطار،  جميع  من 
�ل�سالمة و�الأم��ان، و�لر�حة  �للهم و�جعل دربهم درب  كل ما ي�سنيهم، 
وحمبيهم  وذويهم  و�أهليهم  �أوطانهم  �إىل  و�أعدهم  �للهم  و�الطمئنان، 

�ساملن غانن برحتمك يا �أرحم �لر�حمن.
يوم  �الأمن  ن�ساألك  �لر�سيد،  و�الأمر  �ل�سديد،  �حلبل  ذ�  • �للهم 
�ل�سجود،  و�لركع  �ل�سهود،  �ملقّربن  مع  �خللود،  يوم  و�جلنة  �لوعيد، 

و�ملوفن بالعهود، �إنك رحيم ودود، و�إنك تفعل ما تريد.
• �للهم �جعل �أو�سع رزقك علي عند كبر �سني، و�نقطاع عمري.
�للهم  �ل��ن��ار،  من  بك  و�أ�ستجر  �جلنة  �أ�ساألك  �إين  �للهم   •
�جلنة  �أ�ساألك  �إين  �للهم  �لنار،  من  بك  و�أ�ستجر  �جلنة  �أ�ساألك  �إين 

و�أ�ستجر بك من �لنار". 
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ربنا �أمتم لنا نورنا، و�غفر لنا �إنك على كل �سيء قدير. 

خر  فاأنت  و�رزقني،  �لر�حمن،  خر  فاأنت  �رحمني،  �للهم   •
خر  فاأنت  و�ن�سرين،  �لغافرين،  خر  فاأنت  يل،  و�غفر  �ل��ر�زق��ن، 

�لنا�سرين. 

• �للهم �أ�سغل قلوبنا بحبك، و�أل�سنتنا بذكرك، و�أبد�ننا بطاعتك، 
وعقولنا بالتفكر يف خلقك، و�لتفقه يف دينك. 

و�جر  �أ�سر�نا،  وفك  موتانا،  و�رحم  مر�سانا،  ��سف  �للهم   •
ك�سر�نا. 

�ساملن.  بينهم  من  و�أخرجنا  بالظاملن  �لظاملن  �أ�سغل  • �للهم 

• �للهم �أ�سئ �لطريق �أمامي، و�أهدين �سبيلي، فمن مل جتعل له 
نورً�، فما له من نور. 

�سعف.  من  وقونا  خوف،  من  و�آمنا  جوع،  من  �أطعمنا  • �للهم 

دينك  �أظهر  �للهم  ظلك،  �إال  ظل  ال  يوم  بظلك  �أظلني  • �للهم 
على �لدين كله ولو كره �مل�سركون. 

بالتقوى،  و�أكرمني  باحللم،  وزيني  بالعلم،  �أغنني  �للهم   •
وجملني بالعافية. 

• �للهم �غفر يل ذنبي، وو�سع يل يف د�ري، وبارك يل يف رزقي. 

وال  وزدين  حترمني،  وال  و�أعطني  تهني،  وال  �أكرمني  �للهم   •
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تنق�سني، و�آثرين وال توؤثر علي، و�ر�ض عني و�أر�سني. 

�ملوؤمنن،  �سدور  به  ت�سفي  قريب،  بن�سر  علينا  �من  �للهم   •
وتقر ب��ه �أع��ن �مل��وح��دي��ن، وت��خ��ذل ب��ه �أع���د�ء �ل��دي��ن، وت��رد ب��ه �حلق 

للمه�سومن، وت�ستجب به لدعوة �ملظلومن. 

�أعد�ئك  على  و�ن�سرنا  �لكافرين،  �لقوم  على  �ن�سرنا  • �للهم 
�ملعتدين،  �ملغت�سبن  �ليهود  على  �ن�سرنا  �للهم  �الإ���س��الم،  �أع���د�ء 
و�ن�سرنا على �ل�سليبين �حلاقدين �لكائدين، و�ن�سرنا على �لوثنين 
�لكافرين،  �جلاحدين  �ملالحدة  على  و�ن�سرنا  �لظاملن،  �ملعت�سبن 
و�ن�سرنا على �خلونة �ملنافقن �ملتاآمرين، و�ن�سرنا على جميع �أعد�ئك 

�أعد�ء �لدين. 

بريح  ع��ادً�  و�أهلكت  بالطاغية،  ثمود  �أهلكت  من  يا  �للهم   •
�لطغمة  �أهلك  ر�بية،  �أخ��ذة  وجنده  فرعون  و�أخ��ذت  عاتية،  �سر�سر 
�للهم  باقية،  من  �أر�سنا  يف  لهم  تبق  وال  �لباغية،  �ملتجرة  �ليهودية 
�إنهم طغو� يف �لبالد، فاأكرو� فيها �لف�ساد، �للهم ف�سب عليهم �سوط 

عذ�ب، وكن لهم باملر�ساد، ودمرهم كما دمرت �إرم ذ�ت �لعماد. 

�للهم �أيدنا بجند من جندك، و�أمدنا بروح من عندك، و�حر�سنا 
بعينك �لتي ال تنام، و�كالأنا يف كنفك �لذي ال ي�سام. 

�أعوذ بك من وحر �ل�سدر، ومن �ستات �الأمر، ومن  • �للهم �إين 
فتنة �لقر. 
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يطغيني،  غنى  ومن  ين�سيني،  فقر  من  بك  �أعوذ  �إين  �للهم   •
ومن �أمل يلهيني، ومن �سهوة تغريني، ومن غ�سب يعميني، ومن غرور 
يرديني، ومن عجز يعييني، ومن ك�سل يثنيني، ومن دنيا ت�سقيني، ومن 

�سيطان يغويني، ومن كل �سر يوؤذيني. 

• �للهم د�و جر�ح معا�سينا بدو�ء طاعتك، ونور ظالم قلوبنا بنور 
بال�سوء،  �الأمارة  �أنف�سنا  و�أعنا على  و�أمدنا بروح من عندك،  هد�يتك، 

حتى تتحول �إىل �أنف�ض لو�مة، و�أنف�ض مطمئنة ر��سية مر�سية. 

يف  �ل�سعاب  لنا  و�سهل  طريقنا،  يف  �لعقبات  لنا  ذلل  �للهم   •
�إذ�  �حل��زن  جتعل  و�أن��ت  �سهاًل،  جعلته  ما  �إال  �سهل  ال  �للهم  حياتنا، 

�سئت �سهاًل. 

• �للهم �إنك ت�سمع كالمي، وترى مكاين، وتعلم �سري وعالنيتي، 
وال يخفى عليك �سيء من �أمري، �أ�ساألك م�ساألة �مل�سكن، �أدعوك دعاء 
ورغم  لك ج�سمه،  وذل  رقبته،  لك  �لذليل، دعاء من خ�سعت  �خلائف 

لك �أنفه، �أن ترزقني �جلنة وما قرب �إليها من قول وعمل.

حممد،  ونبيك  عبدك  �ساألك  ما  خر  من  �أ�ساألك  �إين  • �للهم 
وما  �أ�ساألك �جلنة  �للهم  ونبيك،  به عبدك  ما عاذ  �سر  و�أعوذ بك من 
من  �إليها  قرب  وما  �لنار  من  بك  و�أع��وذ  عمل،  �أو  قول  من  �إليها  قرب 

قول �أو عمل، و�أ�ساألك �أن جتعل كل ق�ساء ق�سيته يل خر�.

�للهم  وغنى،  وعفافا  وب��ر�  وتقى  وه��دى  �إميانًا  زدن��ا  �للهم   •
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وبارك  ذنوبنا،  و�غفر  �أحو�لنا،  و�أ�سلح  �أعمالنا،  بال�ساحلات  �ختم 
ومن  �أنف�سنا  �سرور  من  �للهم  و�أع��ذن��ا  زرقتنا،  ما  ويف  �أوقاتنا  يف  لنا 
�أعمالنا، �للهم �رحم موتي �مل�سلمن، و��سف مر�ساهم، وعاف  �سيئات 

مبتالهم، و�ق�ض �لدين عن مدينهم.

علينا  حتمل  ال  ربنا  �أخطاأنا،  �أو  ن�سينا  �إن  توؤ�خذنا  ال  ربنا   •
طاقة  ال  ما  حتملنا  ال  ربنا  قبلنا،  من  �لذين  على  حملته  كما  �إ���س��رَ� 
لنا به، و�عف عنا و�غفر لنا و�رحمنا، �أنت موالنا فان�سرنا على �لقوم 

�لكافرين.

• �للهم �غ�سل خطاياي باء �لثلج و�لرد، ونق قلبي من �خلطايا 
كما  خطاياي  وبن  بيني  وباعد  �لدن�ض،  من  �الأبي�ض  �لثوب  نقيت  كما 

باعدت بن �مل�سرق و�ملغرب.

• �للهم �إين ظلمت نف�سي ظلما كثر�، وال يغفر �لذنوب �إال �أنت، 
فاغفر يل مغفرة من عندك، و�رحمني �إنك �أنت �لغفور �لرحيم.

عافني  �للهم  �سمعي،  عافني يف  �للهم  بدين،  عافني يف  • �للهم 
و�لفقر،  �لكفر  من  بك  �أع��وذ  �إين  �للهم  �أن��ت،  �إال  �إل��ه  ال  ب�سري،  يف 

�للهم �إين �أعوذ بك من عذ�ب �لقر، ال �إله �إال �أنت.

�أنت  وما  �أمري،  و�إ�سر�يف يف  �غفر يل خطيئتي وجهلي،  • �للهم 
وكل  وع��م��دي،  وخطئي  وج��دي،  ه��زيل  يل  �غفر  �للهم  مني،  به  �أعلم 

ذلك عندي.
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نورً� ويف  نورً�، وب�سري  ل�ساين  نورً�، ويف  قلبي  • �للهم �جعل يف 
�سمعي نورً�، وعن مييني نورً�، وعن ي�ساري نورً�، ومن فوقي نورً�، ومن 
حتتي نورً�، ومن �أمامي نورً�، ومن خلفي نورً�، و�جعل يل يف نف�سي نورً� 

و�أعظم يل نورً�.

�ل�سماو�ت  فاطر  و�إ�سر�فيل،  وميكائيل  جر�ئيل  رب  �للهم   •
كانو�  فيما  عبادك  بن  حتكم  �أن��ت  و�ل�سهادة،  �لغيب  ع��امل  و�الأر����ض، 
تهدي من  �إنك  باإذنك،  فيه من �حلق  �ختلف  ملا  �هدين  يختلفون،  فيه 

ت�ساء �إىل �سر�ط م�ستقيم.

قاعدً�،  باالإ�سالم  و�حفظني  قائما،  باالإ�سالم  �حفظني  • �للهم 
�للهم  حا�سدً�،  وال  ع��دوً�  بي  ت�سمت  وال  ر�ق���دً�،  باالإ�سالم  و�حفظني 
�إين �أ�ساألك من كل خر خز�ئنه بيدك، و�أعوذ بك من كل �سر خز�ئنه 

بيدك.

• �للهم �أ�سلح ذ�ت بيننا، و�ألف بن قلوبنا، و�هدنا �سبل �ل�سالم، 
وما  لنا  ظهر  ما  �لفو�ح�ض  وجنبنا  �لنور،  �إىل  �لظلمات  من  و�أخرجنا 

بطن، و�جعلنا من �لر��سدين.

دنياي  يل  و�أ�سلح  �أم��ري،  ع�سمة  هو  ديني  يل  �أ�سلح  �للهم   •
�لتي فيها معا�سي، و�أ�سلح يل �آخرتي �لتي فيها معادي، و�جعل �حلياة 

زيادة يل من كل خر، و�ملوت ر�حة يل من كل �سر.

فتنة  ومن  �لنار،  وعذ�ب  �لنار،  فتنة  من  بك  �أعوذ  �إين  • �للهم 
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�لقر، وعذ�ب �لقر، ومن �سر فتنة �لغنى، و�سر فتنة �لفقر، ومن �سر 
فتنة �مل�سيح �لدجال.

يقربني  عمل  وحب  يحبك،  من  وحب  حبك  �أ�ساألك  �إين  • �للهم 
�إىل حبك، �للهم �أعطني �إميانًا �سادقا، ويقينا لي�ض بعده كفر، ورحمة 

�أنال بها �سرف كر�متك يف �لدنيا و�الآخرة.

�إذ�  من  ويا  و�الأر���ض،  �ل�سمو�ت  مقاليد  بيدك  من  يا  �للهم   •
كله،  �ساأين  يل  ت�سلح  �أن  �أ�ساألك  فيكون؛  كن.  له:  يقول  �أن  �سيئا  �أر�د 
�أوليائك  �إليك، وجتعلني من خا�سة  يقربني  و�رزقني حبك وحب عمل 

و�سفوة عبادك.

و�الآخ��رة  �لدنيا  ورحمن  و�الأر����ض،  �ل�سمو�ت  فاطر  �للهم   •
�سر  تكفيني  و�أن  كله،  �الأم��ر  يف  ر�سدي  تلهمني  �أن  �أ�ساألك  ورحيمهما، 

�الأ�سر�ر، و�أن جتعل يل من كل هم فرجا ومن كل �سيق خمرجًا.

بيدك،  نا�سيتي  �أمتك،  �بن  عبدك،  �بن  عبدك،  �إين  �للهم   •
�سميت  لك،  ��سم هو  بكل  �أ�ساألك  ق�ساوؤك،  ما�ض يف حكمك، عدل يف 
به نف�سك، �أو �أنزلته يف كتابك، �أو علمته �أحدً� من خلقك، �أو ��ستاأثرت 
�سدري،  ون��ور  قلبي،  ربيع  �لقر�آن  جتعل  �أن  عندك،  �لغيب  علم  يف  به 

وجالء حزين، وذهاب همي.

و�هدين  علي،  تن�سر  وال  و�ن�سرين  علي،  تعن  وال  �أعني  • رب 
لك  �جعلني  �للهم  علي،  بغى  من  على  و�ن�سرين  �إىل،  ه��د�ي  وي�سر 
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و�غ�سل  توبتي،  تقبل  رب  منيبا،  �إليك  ر�هبًا،  لك  ذ�ك��رً�،  لك  �ساكرً�، 
حوبتي، و�أجب دعوتي، وثبت حجتي، و�سدد ل�ساين، و��سلل �سخيمة قلبي.

و�مكر  علينا،  تن�سر  وال  و�ن�سرنا  علينا،  تعن  وال  �أعنا  رب   •
من  على  و�ن�سرنا  �إلينا،  �لهدي  وي�سر  و�ه��دن��ا  علينا،  متكر  وال  لنا 
بغى علينا، رب �جعلنا لك �ساكرين، لك ذ�كرين، لك مطو�عن، �إليك 

خمبتن، �أو�هن منيبن.
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اأ�ضراط ال�ضاعة

تعريف اأ�شراط ال�شاعة: هي عاماتها، واأعامها التي ت�شبقها، وتدل 
على قربها، وقيامها، وجميء ال�شاعة بعدها، وانتهاء الدنيا وانق�شائها.

وقد اقت�شرنا يف هذه الفقرة على عامات ال�شاعة ال�شغرى، وهي التي 
تتقدم ال�شاعة باأزمان متطاولة، وتكون من النوع املعتاد، وهي كثرية.
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من عالمات ال�ضاعة ال�ضغرى

�ل�ساعة  �الإمام �لقرطبي: من عالمات  ملسو هيلع هللا ىلص: قال  �لنبي  )1( بعثة 
�أولها �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص الأنه نبي �آخر �لزمان وقد بعث، ولي�ض بينه وبن �لقيامة 

نبي. 
�ل�سبابة  و�سم  كهاتن،  و�ل�ساعة  �أن��ا  »بعثت  ملسو هيلع هللا ىلص:  �لنبي  وق��ال 

و�لو�سطى« رو�ه م�سلم. 
و�رت��د  �ل�سماء  من  �لوحي  �نقطع  فبموته  ملسو هيلع هللا ىلص:  �لنبي  م��وت   )2(
�لكثر من قبائل �لعرب وظهرت �لفنت، وقال �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص: »�عدد �ستًا بن 

يدي �ل�ساعة: موتي ..« رو�ه �لبخاري.
)3( فتح بيت �ملقد�ض: قال ملسو هيلع هللا ىلص: »�عدد �ستًا بن يدي �ل�ساعة ...« 
رو�ه �لبخاري، وذكر منها فتح بيت �ملقد�ض، وكان ذلك يف عهد عمر بن 

�خلطاب --ر�سي �هلل عنه--. 
 ... �ل�ساعة  �ستًا بن يدي  »�عدد  ملسو هيلع هللا ىلص:  )4( طاعون عمو��ض: قال 
وذكر منها: ثم موتان ياأخذ فيكم كقعا�ض �لغنم« رو�ه �لبخاري. و�ملوتان 
هو �ملوت �لكثر، و�لقعا�ض هو د�ء ي�سيب �لدو�ب فتموت فجاأة، وكان 
خم�سة  فيه  وم��ات  �خلطاب  بن  عمر  عهد  يف  ظهر  قد  �لطاعون  ه��ذ� 

وع�سرون �ألفًا. 
)5( ظهور �لفنت: قال ملسو هيلع هللا ىلص: »�ستكون فتنًا كقطع �لليل �ملظلم ي�سبح 
�سححه  كافرً�«  وي�سبح  موؤمنًا  ومي�سي  كافرً�  ومي�سي  موؤمنًا  �لرجل 

�الألباين.
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)6( �سياع �الأمانة: قال ملسو هيلع هللا ىلص: »�إذ� �سيعت �الأمانة فانتظر �ل�ساعة، 
قالو�: وكيف �إ�ساعتها يا ر�سول �هلل؟ قال: �إذ� �أ�سند �الأمر  �إىل غر �أهله 

فانتظر �ل�ساعة« رو�ه �لبخاري.

)7( �نت�سار �لزنا: قال ملسو هيلع هللا ىلص: »�إن من �أ�سر�ط �ل�ساعة... وذكر منها: 
ويظهر �لزنا« رو�ه �لبخاري وم�سلم.

�أقو�م  �أمتي  من  »ليكونن  ملسو هيلع هللا ىلص:  قال  و�لغناء:  �ملعازف  �نت�سار   )8(
ي�ستحلون �حلر و�حلرير و�خلمر و�ملعازف« رو�ه �لبخاري.

يبعث  �ل�ساعة حتى  تقوم  »ال  ملسو هيلع هللا ىلص:  قال  �لنبوة:  )9( ظهور مدعي 
رو�ه  �هلل«  ر�سول  �أن��ه  يزعم  كلهم  ثالثن  من  قريب  كذ�بون  دجالون 

�لبخاري.

�ل�ساعة حتى يكر فيكم  ملسو هيلع هللا ىلص: »ال تقوم  )10( كرة �الأم��و�ل: قال 
�ملال فيفي�ض حتى يهم رب �ملال من يقبله منه �سدقة ويدعى �إليه �لرجل 

فيقول ال �أرب يل فيه« متفق عليه.

�لهرج،  يكر  �ل�ساعة حتى  تقوم  »ال  ملسو هيلع هللا ىلص:  قال  �لقتل:  )11( كرة 
قالو�: وما �لهرج يا ر�سول �هلل؟ قال: �لقتل، �لقتل« رو�ه م�سلم.

)12( �سرب �خلمور و��ستحاللها: قال ملسو هيلع هللا ىلص: »من �أ�سر�ط �ل�ساعة... 
وذكر منها: وي�سرب �خلمر« رو�ه �لبخاري.

ملسو هيلع هللا ىلص: »ال تقوم �ل�ساعة حتى تقاتلو� خوزً�  )13( قتال �لعجم: قال 
وكرمان من �الأعاجم« رو�ه �لبخاري. وخوزً� هي بالد خور�ستان، وكرمان 
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هي بالد يحدها من �لغرب بالد فار�ض ومن �ل�سمال خر��سان. 

)14( قتال �لرك: قال ملسو هيلع هللا ىلص: »ال تقوم �ل�ساعة حتى يقاتل �مل�سلمون 
�لرك؛ قومًا وجوههم كاملجان �ملطرقة يلب�سون �ل�سعر« رو�ه م�سلم. 

)15( كرة �لزالزل: قال ملسو هيلع هللا ىلص: »ال تقوم �ل�ساعة حتى تكر �لزالزل« 
رو�ه �لبخاري. 

�ل�ساعة  »�إن بن يدي  ملسو هيلع هللا ىلص:  �لعلم وكرة �جلهل: قال  )16( قب�ض 
الأيامًا ينزل فيها �جلهل ويرفع �لعلم« رو�ه �لبخاري.

)17( رفع �لقر�آن من �مل�ساحف و�ل�سدور؛ قال ملسو هيلع هللا ىلص: »...وي�سرى 
على كتاب �هلل يف ليلة فال يبقى يف �الأر�ض منه �آية« �سححه �الألباين.

)18( �سهادة �لزور وكتمان �سهادة �حلق: قال ملسو هيلع هللا ىلص: »�إن بن يدي 
�ل�ساعة...« وذكر منها �سهادة �لزور وكتمان �سهادة �حلق. رو�ه �الإمام 

�أحمد.
�ل�ساعة حتى  ملسو هيلع هللا ىلص: »ال تقوم  �لبلد�ن: قال  �الأمن يف  �نت�سار   )19(
ي�سر �لر�كب بن �لعر�ق ومكة ال يخاف �إال �سالل �لطريق« رو�ه �الإمام 

�أحمد.
)20( تطاول رعاء �ل�ساة يف �لبنيان: قال ملسو هيلع هللا ىلص: »... و�أن ترى �حلفاة 

�لعر�ة �لعالة رعاء �ل�ساة يتطاولون يف �لبنيان« رو�ه م�سلم.
�ل�ساعة  تقوم  »ال  ملسو هيلع هللا ىلص:  قال  �أر�ض �حلجاز:  نار من  )21(  خروج 
متفق  بب�سري«  �الإبل  �أعناق  ت�سيء  �حلجاز  �أر�ض  من  نار  تخرج  حتى 

عليه.
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�سرطة  �لزمان  �آخر  يف  »�سيكون  ملسو هيلع هللا ىلص:  قال  �ل�سرطة:  كرة   )22(
يغدون يف غ�سب �هلل ويروحون يف �سخط �هلل«. �سححه �الألباين.

)23( ذهاب �أهل �خلر و�لدين: قال ملسو هيلع هللا ىلص: »ال تقوم �ل�ساعة حتى 
ياأخذ �هلل �سريطته« رو�ه �الإمام �أحمد. 

ملسو هيلع هللا ىلص:  قال  �ملجاورة:  و�سوء  �لرحم  وقطيعة  �لفح�ض  ظهور   )24(
و�سوء  �لرحم  وقطعية  و�لتفاح�ض  �لفح�ض  يظهر  �ل�ساعة حتى  تقوم  »ال 

�ملجاورة« رو�ه �الإمام �أحمد.
)25( �نت�سار �لربا و�أكل �حلر�م: قال ملسو هيلع هللا ىلص: »بن يدي �ل�ساعة يظهر 

�لربا« رو�ه �لطر�ين.
اعُة حتَّى  ملسو هيلع هللا ىلص: »ال تقوُم �ل�سَّ )26( �رتفاع �الأر�ذل و�ل�سفهاء: قال 

نيا ُلَكُع �بُن ُلَكٍع« �سححه �الألباين. ا�ِض بالدُّ َيكوَن �أ�سعَد �لنَّ
تقوم  »ال  ملسو هيلع هللا ىلص:  قال  وزخرفتها:  �مل�ساجد  يف  �لنا�ض  تباهي   )27(

�ل�ساعة حتى يتباهى �لنا�ض يف �مل�ساجد« �سححه �الألباين.
�ل�ساعة حتى  تقوم  »ال  ملسو هيلع هللا ىلص:  قال  �الأم��ة:  �ل�سرك يف  �نت�سار   )28(

تلحق قبائل من �أمتي بامل�سركن وحتى تعبد �الأوثان« �سححه �الألباين.
)29( �تخاذ �مل�ساجد طرقًا: قال ملسو هيلع هللا ىلص: »�إن من �أ�سر�ط �ل�ساعة �أن 

مير �لرجل بامل�سجد ال ي�سلي فيه ركعتن« �سححه �الألباين.
)30( �أن تلد �الأمة ربتها: قال ملسو هيلع هللا ىلص: »�إذ� ولدت �الأمة ربتها« متفق 
عليه. ومعناها: �أن يكر �لعقوق فيعامل �لولد �أمه معاملة �ل�سيد �أمته من 

�لق�سوة و�ل�سرب.
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)31( وقوع �خل�سف و�مل�سخ و�لقذف: قال ملسو هيلع هللا ىلص: »بن يدي �ل�ساعة 
م�سخ وخ�سف وقذف« �سححه �الألباين.

�ل�ساعة  عن  �سئل  »عندما  ملسو هيلع هللا ىلص:  قال  �لنا�ض:  بن  �لتناكر   )32(
وعالماتها »... ويلقى بن �لنا�ض �لتناكر، فال يكاد �أحد �أن يعرف �أحدً�« 

رو�ه �الإمام �أحمد.
)33( ت�سليم �خلا�سة: قال ملسو هيلع هللا ىلص: »�إن من �أ�سر�ط �ل�ساعة �أن ي�سلم 

�لرجل على �لرجل ال ي�سلم عليه �إال للمعرفة« رو�ه �الإمام �أحمد.
�أن  �ل�ساعة  �أم��ار�ت  من  »�إن  ملسو هيلع هللا ىلص:  قال  �لفجاأة:  موت  )34( كرة 

يظهر موت �لفجاأة« رو�ه �لطر�ين.
يتقارب  حتى  �ل�ساعة  تقوم  »ال  ملسو هيلع هللا ىلص:  قال  �لزمان:  تقارب   )35(
كاليوم  �جلمعة  وتكون  كاجلمعة  و�ل�سهر  كال�سهر  �ل�سنة  فتكون  �لزمان 
ويكون �ليوم كال�ساعة وتكون �ل�ساعة كال�سرمة بالنار« �سححه �الألباين.
كا�سيات  ون�ساء   ...« ملسو هيلع هللا ىلص:  قال  �لعاريات:  �لكا�سيات  ظهور   )36(

عاريات مميالت مائالت« رو�ه م�سلم. 
تقوم  »ال  ملسو هيلع هللا ىلص:  ق��ال  �لذهب:  من  جبل  على  �لفر�ت  ح�سر   )37(
�ل�ساعة حتى يح�سر �لفر�ت عن جبل من ذهب يقتتل �لنا�ض عليه، فيقتل 
�أنا �لذي  �أكون  من كل مائة ت�سعة وت�سعون، ويقول كل رجل منهم لعلي 

�أجنو« متفق عليه. 
)38( �نتفاخ �الأهلة: قال ملسو هيلع هللا ىلص: »من �قر�ب �ل�ساعة �نتفاخ �الأهلة« 
�أول كل �سهر فر�ه وهو  �أن ترى �لهالل يف  �سححه �الألباين، ومعناها: 

�بن ليلة كاأنه �بن ليلتن.
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ملسو هيلع هللا ىلص: »�إذ� �قرب �لزمان مل  )39( �لروؤيا �ل�سادقة للموؤمن: قال 
تكد روؤيا �مل�سلم تكذب. و�أ�سدقكم روؤيا �أ�سدقكم حديثا« متفق عليه.

)40( غز�رة �الأمطار وقلة �الإنبات: قال ملسو هيلع هللا ىلص: »ال تقوم �ل�ساعة حتى 
ميطر �لنا�ض مطرً� عامًا وال تنبت �الأر�ض �سيئًا«. )رو�ه �الإمام �أحمد.

)41( كرة �لتجارة: قال ملسو هيلع هللا ىلص: »�إن بن يدي �ل�ساعة.. وذكر منها 
ف�سو �لتجارة حتى تعن �ملر�أة زوجها على �لتجارة« �سححه �الألباين.

وذكر  �ل�ساعة حتى...  تقوم  »ال  ملسو هيلع هللا ىلص:  قال  �الأ�سو�ق:  تقارب   )42(
منها وتتقارب �الأ�سو�ق« رو�ه �الإمام �أحمد.

�أ�سر�ط  من  »�إن   : ملسو هيلع هللا ىلص  قال  �الأ�ساغر:  عند  �لعلم  �لتما�ض   )43(
�ل�ساعة �أن يلتم�ض �لعلم عند �الأ�ساغر« رو�ه م�سلم. و�الأ�ساغر هم: قليلو 

�لعلم كثرو� �تباع �لهوى. 

تقوم  »ال  ملسو هيلع هللا ىلص:  قال  و�أن��ه��ارً�:  �لعرب مروجًا  �أر���ض  تعود  �أن   )44(
�ل�ساعة حتى تعود �أر�ض �لعرب مروجًا و�أنهارً�« رو�ه م�سلم.

)45( كرة �لن�ساء وقلة �لرجال: قال ملسو هيلع هللا ىلص: »من �أ�سر�ط �ل�ساعة... 
�لو�حدة«  �لقيم  �لن�ساء ويقل �لرجال حتى يكون خلم�سن �مر�أة  وتكر 

متفق عليه.

)46( �إ�ساعة �لكذب وكرته: قال ملسو هيلع هللا ىلص: »�سيكون يف �آخر �أمتي �أنا�ض 
يحدثونكم ما مل ت�سمعو� �أنتم وال �آباوؤكم فاإياكم و�إياهم« رو�ه م�سلم.

)47( �أن يتمنى �لرجل �ملوت من �سدة �لبالء: قال ملسو هيلع هللا ىلص: »ال تقوم 
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�ل�ساعة حتى مير �لرجل بقر �لرجل فيقول يا ليتني مكانه« متفق عليه.

قوم  �ل��زم��ان  �آخ��ر  يف  »ي��ك��ون  ملسو هيلع هللا ىلص:  ق��ال  �مل�سيخة:  ت�سبب   )48(
يخ�سبون بال�سو�د« �سححه �الألباين.

)49( كالم �لدو�ب لالإن�سان: قال ملسو هيلع هللا ىلص: »ال تقوم �ل�ساعة حتى تكلم 
�ل�سباع �الإن�ض وحتى يكلم �لرجل عذبة �سوته و�سر�ك نعله ويخره فخذه 

با يحدث �أهله بعده« �سححه �الألباين.

يدي  ب��ن  »�إن  ملسو هيلع هللا ىلص:  ق��ال   : �لكتابة(  )ك��رة  �لقلم  ظهور   )50(
�ل�ساعة... وذكر منها ظهور �لقلم« رو�ه �الإمام �أحمد.

)51( �تباع �سن �لكافرين: قال ملسو هيلع هللا ىلص: »ال تقوم �ل�ساعة حتى تاأخذ 
كفار�ض  �هلل  ر�سول  يا  قيل:  ب�سر:  �سرً�  قبلها  من  �لقرون  باأخذ  �أمتي 

و�لروم؟ قال: ومن �لنا�ض �إال �أولئك؟!« رو�ه �لبخاري.

)52( كرة �لقول وترك �لعمل: قال ملسو هيلع هللا ىلص: »من �أ�سر�ط �ل�ساعة... 
وذكر منها: ويفتح �لقول ويخزن �لعمل« �سححه �الألباين.

يدي  بن  �ستا  »�عدد  ملسو هيلع هللا ىلص:  قال  و�مل�سلمن:  �لروم  بن  قتال   )53(
)�ل��روم(  �الأ�سفر  بني  وب��ن  بينكم  هدنة  ثم  منها:  وذك��ر  �ل�ساعة... 
�ثنا ع�سر  فيغدرون فياأتونكم حتت ثمانن غاية )ر�ية( حتت كل غاية 

�ألفًا« رو�ه �لبخاري.

)54( فتح �لق�سطنطينية )��سطنبول(: قال ملسو هيلع هللا ىلص: »ال تقوم �ل�ساعة 
فلم  نزلو�  جاءوها  ف��اإذ�  �إ�سحاق،  بني  من  �ألفا  �سبعون  يغزوها  حتى 
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يقاتلو� ب�سالح ومل يرمو� ب�سهم، قالو� ال �إله �إال �هلل و�هلل �أكر في�سقط 
�أحد جانبيها ثم يقولون �لثانية ال �إله �إال �هلل و�هلل �أكر في�سقط جانبها 
�الآخر، ثم يقولون ال �إله �إال �هلل و�هلل �أكر فيفرج لهم فيدخلوها فيغنمو�« 

رو�ه م�سلم.

يخرج  حتى  �ل�ساعة  تقوم  »ال  ملسو هيلع هللا ىلص:  قال  �لقحطاين:  خروج   )55(
رجل من قحطان ي�سوق �لنا�ض بع�ساة« متفق عليه، �أي: يقود �لنا�ض �إىل 

طاعة �هلل، وهو رجل �سالح يحكم بالعدل ويحبه �لنا�ض ويطيعونه.

تقوم  »ال  ملسو هيلع هللا ىلص:  ق��ال  و�حل��ج��ر:  �ل�سجر  ونطق  �ليهود  قتال   )56(
يختبئ  حتى  �مل�سلمون  فيقتلهم  �ليهود  �مل�سلمون  يقاتل  حتى  �ل�ساعة 
�ليهودي من ور�ء �حلجر و�ل�سجر فيقول �حلجر و�ل�سجر: يا م�سلم يا 
عبد �هلل هذ� يهودي خلفي فتعال فاقتله، �إال �سجر �لغرقد فاإنه من �سجر 

�ليهود« متفق عليه. 

)57( �ملدينة تنفي �سر�رها وتخرب يف �آخر �لزمان: قال ملسو هيلع هللا ىلص: »ال 
تقوم �ل�ساعة حتى تنفي �ملدينة  �سر�رها كما ينفي �لكر خبث �حلديد« 

رو�ه م�سلم.

».....ث��م  ملسو هيلع هللا ىلص:  قال  �ملوؤمنن:  �أرو�ح  تقب�ض  �لطيبة  �لريح   )58(
ير�سل �هلل ريحًا باردة من قبل �ل�سام فال يبقى على وجه �الأر�ض �أحد يف 

قلبه مثقال ذرة من خر �أو �إميان �إال قب�سته« رو�ه م�سلم.

من  �ل�سويقتن  ذو  �لكعبة  »يخرب  ملسو هيلع هللا ىلص:  قال  �لكعبة:  هدم   )59(
�حلب�سة« متفق عليه.
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وذلك عندما ال يبقى يف �الأر�ض �أحد يقول �هلل، فياأتي هذ� �لرجل 
الأن  ذلك  بعد  �لكعبة  تبنى  وال  حليتها،  وي�سلبها  فيهدمها  �حلب�سة  من 

�ل�ساعة �ستقوم على �سر�ر �لنا�ض(. 

)60( كرة �لَهْرج "�لقتل: من عالمات �ل�ساعة �لتي ذكرها ر�سول 
مِلَ قتله، وال  �إن �لرجل يقتل �لرجل ال يدري  ملسو هيلع هللا ىلص كرة �لقتل، حتى  �هلل 

�ملقتول مل ُقِتل.

قال:  ملسو هيلع هللا ىلص  �هلل  ر�سول  �أن  عنه--  �هلل  --ر���س��ي  هريرة  �أب��ي  عن 
»و�لذي نف�سي بيده ال تذهب �لدنيا حتى ياأتي على �لنا�ض يوم ال يدري 
�لقاتل فيما َقتل وال �ملقتول فيما ٌقتل. فقيل: كيف يكون ذلك قال: �لهرج 

�لقاتل و�ملقتول يف �لنار« رو�ه م�سلم.

وقد بد�أ �لهرج بقتل عثمان --ر�سي �هلل عنه--، و�سارت �حلروب 
تكر دون �أ�سباب مقنعة، وذهب �سحيتها �الألوف من �لنا�ض. مع ظهور 

�الأ�سلحة �ملدمرة �لتي تخدم هذه �حلروب �لطاحنة.

ليكون  �ل�سالم   - وجل  عز   - �هلل  �سرع  �خلا�سة:  ت�سليم   )61(
و�لغني  و�لكبر،  �ل�سغر  في�سّلم  �لنا�ض،  بن  وو�سال  �ملحبة  عالمة 
و�لفقر، و�لعربي و�الأعجمي و�الأبي�ض �الأ�سود.. �أن ت�سلم على من عرفت 

ومن مل تعرف.

قال ملسو هيلع هللا ىلص: »ال تدخلون �جلنة حتى توؤمنو�، وال توؤمنو� حتى حتابو�، 
�أََواَل �أدٌلكم على �سيء �إذ� فعلتموه حتاببتم؟ �أف�سو� �ل�سالم بينكم« رو�ه 

م�سلم.
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�لرجل  يلقي  ال  �أن  وهو  �خلا�سة،  ت�سليم  �ل�ساعة  عالمات  ومن 
�ل�سالم �إال على من يعرفه، ويدع �ل�سالم على من ال يعرف، مع �أن �ل�سنة 

�أن تف�سي �ل�سالم على من عرفت ومن مل تعرف.

)62( كتمان �سهادة �حلق: �أمر �هلل - عز وجل - �مل�سلم �أن ين�سر 
�ملظلوم  وت�ستخرج حق  �لظامل عن ظلمه،  �أو مظلومًا، فرّد  �أخاه ظاملًا 
�إن ��ستطعت، وحرم �هلل - عز وجل - كتمان �ل�سهادة �حلق فقال: قال 

تعاىل: زب ٹ ٹ ڤ رب )�لبقرة: 283(.

ويف �آخر �لزمان ياأكل �لنا�ض حقوق بع�سهم �لبع�ض، وي�سكت من 
يعرفون �حلقيقة عن �لت�سريح بها، وي�سكتون عن �حلق مع قدرتهم على 
وهذه  �ل�سهادة،  �أد�ء  على  �ل�سخ�سية  م�ساحلهم  يقدمون  لكنهم  قوله 
من عالمات �ل�ساعة، كما يف �حلديث �ل�سابق من قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »�إن بن يدي 

�ل�ساعة.. وذكر منها: كتمان �سهادة �حلق« رو�ه �الإمام �أحمد.

)63( هالك �لوعول وظهور �لتحوت: وهذ� من عالمات �ل�ساعة 
�أن ميوت �أ�سر�ف �لنا�ض، وحكماوؤهم، وعقالوؤهم، وعلماوؤهم، ثّم يظهر 

�لتحوت وهم جهال �لنا�ض وغوغاوؤهم، الأنه خال لهم �جلو.

قال ملسو هيلع هللا ىلص: »و�لذي نف�ض حممد بيده، ال تقوم �ل�ساعة حتى.. وذكر 
منها: ويهلك �لوعول ويظهر �لتحوت«.

»�لوعول  قال:  �لتحوت؟  وما  �لوعول؟  وما  �هلل  ر�سول  يا  فقالو�: 
وجوه �لنا�ض و�أ�سر�فهم، و�لتحوت �لذين كانو� حتت �أقد�م �لنا�ض ال يعلم 

بهم« رو�ه �حلاكم.
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و�سائل  وخدمة  �ملنا�سب،  باعتالئهم  �لتحوت  ظهور  يكون  وقد 
�لعقالء  �لنجباء  و�ل��وع��ول  حولهم،  �ملطّبلن  وك���رة  ل��ه��م،  �الإع���الم 

�لنا�سحون حمجوبون عن �لنا�ض، ُمبعدون عن و�سائل �الإعالم.

فال ي�ستهر بن �لنا�ض �إال من �متهن �لغناء و�لرق�ض و�لبغاء، �أما 
�لعامِل و�ملُخرع و�لباِرز يف طب وهند�سة.. وما �سابه ذلك فال مكان له.

)64( عدم �ملباالة ب�سدر �ملال من حر�م �أم من حالل: �إذ� قل 
ورع �مل�سلم قل دينه، و�إذ� قل دينه وقع يف �ل�سبهات، ثم يقع يف �حلر�م 
فلم يعد يبايل ب�سدر ماله، �أهو من حالل �أم من حر�م؟ وقد وقع هذ� 

يف زماننا م�سد�قًا ملا قاله ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص.

»ياأتي  قال:  ملسو هيلع هللا ىلص  �لنبي  �أبي هريرة --ر�سي �هلل عنه-- عن  فعن 
على �لنا�ض زمان ال يبايل �ملرء ما �أخذ منه �أمن �حلالل �أم من �حلر�م« 

رو�ه �لبخاري.

و�إذ� تاأملت �ليوم وجدت �أن كثرً� من �لنا�ض يتكالبون على جمع 
�ملال من كل وجه، حالل �أو حر�م.

 )65( تعلم �لعلم لغر �هلل: �الأ�سل �أن يتعبد �الإن�سان بتعلم �لعلم 
�ل�سمو�ت  و�أهل  ومالئكته  �هلل  »�إن  ملسو هيلع هللا ىلص:  قال  وتعليمه،  ون�سره  �ل�سرعي 
معلم  على  لي�سلون  �حل��وت  وحتى  حجرها  يف  �لنملة  حتى  و�الأر���س��ن 

�لنا�ض �خلر« رو�ه �لرمذي.

لغر  و�لفقة  و�ل�سنة  �لقر�آن  علم  �أقو�م  �سيتعلم  �لزمان  �آخر  ويف 
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وجه �هلل - عز وجل- ، بل للظهور و�ل�سهرة وما �سابه ذلك.

ملسو هيلع هللا ىلص  �لنبي  �أن  عنه--  �هلل  --ر���س��ي  هريرة  �أب��ي  حديث  يف  كما 
لغر  وتعلم  مغرما  و�لزكاة  مغنما  و�الأمانة  دوال  �لفيء  �تخذ  »�إذ�  قال: 

�لدين...« رو�ه �لرمذي.

�ل�ساعة،  عالمات  من  وه��ذ�  �الأم:  وعقوق  �لزوجة  طاعة   )66(
وعقوقها،  �أمه  مع�سية  يف  ويطيعها  زوجته  ويقّرب  �أمه  �لرجل  يعق  �أن 
كثر  يف  �الأم  فرى  �ليوم،  ظاهر  وهذ�  �الأحيان،  من  كثر  يف  �الأب  �أو 
من �الأحيان ت�سكن يف بيت وحدها ال يكاد ير�ها �أبناوؤها �أو يزورونها �إال 

قلياًل، و�لزوجة و�الأبناء يف عز وف�سحة ونزهة و�أ�سفار.

�حلظوة  من  لهما  يكن  مل  �الأوالد  مع  �الأب  �أو  �الأم  �سكنت  و�إن 
و�الهتمام ما لغرهما.

كما يف حديث �أبي هريرة --ر�سي �هلل عنه-- �أن �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: 
»�إذ� �تخذ �لفيء دوال و�الأمانة مغنما و�لزكاة مغرما وتعلم لغر �لدين 
رو�ه  �أب���اه...«  و�أق�سى  �سديقه  و�أدن��ى  �أم��ه  وعق  �مر�أته  �لرجل  و�أط��اع 

�لرمذي.

)67( �إدناء �الأ�سدقاء و�إق�ساء �الآباء: وهذ� من �أمار�ت �ل�ساعة 
�أي�سًا ومن �لعقوق، وهو �أن تكون �ملجال�سة و�ملوؤ�ن�سة و�البتهاج لالأ�سدقاء 

و�لزمالء، وُيهمل �الآباء.

من  �أكر  �أ�سدقائه  بجال�سة  و�أن�سه  �ل�سباب  ��ستماع  كان  ورّبا 
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�أن�سه بجال�ض �أبيه، خا�سًة �إن كان �الأب كبر �ل�سّن، كثر �للوم و�لتوجيه 
زب ۅ   �لولد الأبيه حقه:   �أن يعرف  و�النتقاد، لكن مع ذلك ينبغي 

ۅ رب.
)68( متني �لنا�ض �ملوت: �أخر �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص عن جميء زمان يكر 
فيه �لظلم و�لفنت و�لبالء حتى مير �لرجل بقر �ساحبه فيتمنى �أن يكون 
هو �ساحب �لقر بداًل من �ساحبه �لذي فيه، ملا يالقي من �لبالء و�ملحن 

وتخلَّ�سًا من و�قعه �الأليم �لذي هو �أ�سد من �ملوت مر�رة.
ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ال  �أن ر�سول �هلل  �أبي هريرة --ر�سي �هلل عنه--  عن 
تقوم �ل�ساعة حتى مير �لرجل بقر �لرجل فيقول: يا ليتني مكانه« رو�ه 

�لبخاري.
من  ُلَكع:  بن  ُلكع  بالدنيا  �لنا�ض  �أ�سعد  �لرجل  ي�سبح  �أن   )69(
�ل�سادق،  ويكذب  �لكاذب  فيها  ي�سدق  زمان  جميء  �ل�ساعة  عالمات 
�الأمر  ويو�سد  �ل�سفيه  �لنا�ض  �أمر  ويلي  �الأمن،  ويخون  �خلائن  ويوؤمتن 
ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ال  �أن ر�سول �هلل  �أن�ض --ر�سي �هلل عنه--  �أهله. فعن  لغر 
تذهب �الأيام و�لليايل حتى يكون �أ�سعد �لنا�ض بالدنيا ُلَكع �بن ُلكع« رو�ه 

�لطر�ين.
ُلَكع« رو�ه �الإمام  ُلَكع �بن  �لدنيا  �أن يغلب على  ملسو هيلع هللا ىلص: »يو�سك  وقال 

�أحمد.
وقال ملسو هيلع هللا ىلص: »ال تذهب �لدنيا حتى ت�سر لُلَكع �بن ُلَكع« رو�ه �الإمام 

�أحمد.
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و"ُلَكع بن ُلَكع": هو �لرديء �لذي ال ُيحمد على خلق. وعند �لعرب 
هو �لعبد �ل�سيء، و��ستعمل �للكع يف �لداللة على �حلمق و�جلهل، ولذ� 

يقال للرجل لكع وللمر�أة لكاع.

بالدنيا من ماٍل وجاٍه ومر�كب فارهة  �لنا�ض  �أ�سعد  في�سبح هذ� 
وبيوت و��سعة؛ الأنه لكع، ويكت�سب �ملال بكل �سبيل، ويت�سرف مع �لنا�ض 

ل �لدنيا. على �أهو�ئهم. فح�سّ

يكذب  �لرجل  ي��ز�ل  وال  �سنيعة  �آف��ة  �لكذب  �لكذب:  كرة   )70(
ويتحرى �لكذب حتى يكتب عند �هلل كذ�بًا ويف �حلديث: »يطبع �ملوؤمن 

على �خل�سال كلها �إال �خليانة و�لكذب« رو�ه �الإمام �أحمد.

يزل  كذبة، مل  ك��ذب  بيته  �أه��ل  من  �أح��د  على  �طلع  �إذ�  ملسو هيلع هللا ىلص  ك��ان 
معر�سًا حتى يحدث توبة.

ومن عالمات �ل�ساعة �أن يف�سو� �لكذب بن �لنا�ض فال يتورع �لرجل 
عن �لكذب يف حديثة وعدم �لتثبت يف نقل �الأخبار بن �لنا�ض، هذ� مع 

قبح �لكذب و�سوء �أثره وكرته بن �لنا�ض.

تخف  و�لفنت  �ملحن  كرة  عند  �لنا�ض:  بن  �لتناكر  وق��وع   )71(
�لعالقة بن �لنا�ض حتى ت�سل �إىل �لقطيعة وتد�بر �لقلوب فال يتعارف 

�لنا�ض �إال مل�ساحلهم �لدنيوية.

فعن حذيفة بن �ليمان --ر�سي �هلل عنه-- قال: �سئل ر�سول �هلل 
ملسو هيلع هللا ىلص عن �ل�ساعة؟ فقال: »علمها عند ربي ال يجليها لوقتها �إال هو ولكن 
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�ساأخركم ب�ساريطها وما يكون بن يديها: �إن بن يديها فتنة وهْرجًا. 
بل�سان  ق��ال:  هو؟  ما  فالهرج  عرفناها  قد  �لفتنة  �هلل  ر�سول  يا  قالو�: 
�حلب�سة. �لقتل ويلقى بن �لنا�ض �لتناكر فال يكاد �أحد يعرف �أحدً�« رو�ه 

�الإمام �أحمد.

من  كثر  �أ�سبح  فقد  �الآن  �لنا�ض  لو�قع  م�سد�ق  �حلديث  وهذ� 
�لنا�ض ال يكاد يعرف �أقاربه، حتى ربا �لتقى بع�ض �أوالدهم يف �أماكن 
عامة، فلم يدر �أن هوؤالء من �أرحامه الأن كثر من عالقات �لنا�ض بنيت 
على �مل�سالح �ل�سخ�سية وكرت �لعالقات �لو�هية �لقائمة على �مل�سالح 
�لدنيوية �لتي �سرعان ما تهدم وتنقطع لكونها قائمة على رغبة �لنا�ض 
يف م�ساحلهم ومل تكن قائمة على �الإميان باهلل و�الإخاء بل ينظر �لرجل 
مل�سلحة دنياه فاإن كانت قابلة للتحقيق بناها و�إال كان �أ�سرع �إىل �لقطيعة.

من  و�لفجور:  �لعجز  بن  فيه  �لرجل  ُيخَر  زم��ان  جميء   )72(
�أن  �لرجل بن  ملسو هيلع هللا ىلص تخير  �أخر عنها ر�سول �هلل  �لتي  �ل�ساعة  عالمات 
�أو �أن يرك وُيتَّهم بالعجز و�لرجعية، وغرها من �الألفاظ غر  يفُجر، 
�لتقدمية يف عرف �أهل �لف�ساد، فنبه �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص ون�سح �أولئك على �ختيار 

�لعجز، و�البتعاد عن �لفجور.

عن �أبي هريرة --ر�سي �هلل عنه-- �أن ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ياأتي 
على �لنا�ض زمان ُيخرَّ فيه �لرجل بن �لعجز و�لفجور، فمن �أدرك ذلك 

�لزمان؛ فليخر �لعجز على �لفجور« �مل�ستدرك على �ل�سحيحن.

�إن من �لتزمت بحجابها من  وهذ� �الأمر ظاهر يف زماننا؛ حيث 
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�أو من ترك �مل�ساهمة يف  باأنها عاجزة رجعية،  � مثاًل - �ّتهمت  �لن�ساء 
�لنا�ض  و�سفة  �لفا�سدة،  �لقنو�ت  متابعة  �أو  �لر�سوة،  تعاطي  �أو  �لربا، 
بالرجعية و�لعجز عن �لتقّدم؛ فاأ�سبح �الإن�سان يف �ملجتمع خمّرً� بن �أن 

يفجر ويع�سي، �أو يو�سف بالعجز و�لرجعية.

قليلة يف  ملسو هيلع هللا ىلص  �لنبي  �رتفاع مباين مكة: كانت مكة يف عهد   )73(
عدد �سكانها، ومبانيها، فاأخر �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص �أن من عالمات �ل�ساعة �رتفاع 
�ملباين فوق جبالها، فقد �أخرج �بن �سيبة ب�سنده �إىل يعلى بن عطاء عن 
�أبيه قال: كنت �آخذ بلجام د�بة عبد �هلل بن عمرو فقال: »كيف �أنتم �إذ� 
هدمتم �لبيت فلم تدعو� حجرً� على حجر؟ قالو�: ونحن على �الإ�سالم؟! 
قال: و�أنتم على �الإ�سالم، قال: ثم ماذ�؟ قال: ثم ُيبنى �أح�سن ما كان، 
�لبناء يعلو رءو���ض �جلبال،  ر�أي��ت مكة قد بعجت كظائم، ور�أي��ت  ف��اإذ� 

فاعلم �أن �الأمر قد �أظّلك« رو�ه �بن �أبي �سيبة.

�الأر�سية  �الأنفاق  وهي  قنو�ت،  حفرت  كظائم" �أي  "بعجت  قوله 
حتت جبال مكة وحتت �أر�سها، و�الأنابيب �ل�سخمة ملياه زمزم.

www.alukah.net



1543 اللؤلؤة المنضودة في الفقرات المكنونة

ل تتحريي مع اختاري 
الإجابة ال�ضحيحة  

مما يحرك �لعقول، ويقدح �لتفكر، وي�سغل �ملناف�سة، ما تقوم به 
بع�ض �مل�سابقات، و�للقاء�ت من طرح لالأ�سئلة، و�ختبار للمعلومات.

�ملتعدد،  �الختيار  طريقة  �الأ�سئلة:  �إلقاء  ط��رق  �أح��ب  من  ولعل 
و�لتي تعتمد على طرح �سوؤ�ل، ومن ثم �إعطاء �ملت�سابقة �ختيار�ت عدة، 
خيارين، �أو ثالثة، �أو �أربعة؛ مما يعطيها فر�سة �أكر لالإجابة �ل�سحيحة، 
�أو �لتخمن يف حال عدم معرفة �الإجابة �ل�سحيحة؛ فهي يف �لنهاية فيها 
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فر�سة من �لنجاح، قد حتالفِك يف هذه �ملرة، �أو يف �ملر�ت �لقادمة.
وقد �نت�سر هذ� �لنوع من �الأ�سئلة ذ�ت �الختيار�ت �ملتعددة، �سو�ًء يف 
�لر�مج �لتلفازية حتت م�سميات عديدة مثل )�سوؤ�ل وجو�ب( �أو )�سوؤ�ل 
وجائزة( �أو غرها من �مل�سميات، وكذلك �نت�سرت يف �ل�سحف �ليومية، 
وكذلك �ملجالت �ل�سهرية؛ بل خ�س�ست لها �سفحات �أو زو�يا يف �لعديد 
و�أقيمت �مل�سابقات فيها،  �إن مل يكن جميعها،  من �ل�سحف، و�ملجالت 
و�أعلن �لفائزون فيها؛ و�خلال�سة �أن جميع هذه �الأنو�ع �لتي �نت�سرت من 
�سلب �الأ�سئلة ذ�ت �الختيار�ت �ملتعددة قد لقيت قبواًل و��سًعا، و�سدى 
�ملليون؟(  �سربح  برنامج )من  �لر�مج  تلك  �أقوى  من  ولعل  م�سموًعا، 
و�لذي هو يف �الأ�سا�ض يعتمد على هذه �الأ�سئلة ذ�ت �الختيار�ت �ملتعددة.
�أوف���ر �حلظ  �لفقرة  م��ن ه��ذه  ن��اأخ��ذ  �أن  ل��ز�ًم��ا علينا  ك��ان  ل��ذ�؛ 
و�لن�سيب، و�أن ن�سّب منها يف بر�جمنا �لثقافية بقدر كاٍف، و�أن نعد لها 

�سيًئا من �جلو�ئز ما ��ستطعنا.
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»لهي  ملسو هيلع هللا ىلص  �لكرمي قال عنها ر�سول �هلل  �لقر�آن  �سور  1-�سورة من 
�أحب �إيّل مما طلعت عليه �ل�سم�ض« فما هي؟

�أ- �لفاحتة. 

ب- �لفتح. 

ج- �الإخال�ض. 

2- متى ولد �ل�سّديق �ساحب ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص؟ 

�أ- بعد والدته ملسو هيلع هللا ىلص بع�سرة �أعو�م. 

ب- بعد والدته ملسو هيلع هللا ىلص ب�سبعة �أعو�م. 

ج�- بعد والدته  ملسو هيلع هللا ىلص بعامن وب�سعة �أ�سهر.

3- �سحابي جليل، هو �أول من �سن للم�سلمن �سالة ركعتن قبل 
�لق�سا�ض، من هو؟

�أ- عمار بن يا�سر -ر�سي �هلل عنه-. 
ب- ُخبيب بن ُعدي -ر�سي �هلل عنه-. 

ج�- بالل بن رباح -ر�سي �هلل عنه-. 
4- من �لذي و�سع �لنقاط على �حلروف يف �مل�سحف �ل�سريف؟ 

�أ- �حلجاج بن يو�سف. 

ب- ن�سر بن عا�سم. 

ج- �الأ�سمعي.
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5- كم عدد منار�ت ماآذن  �حلرم �ملكي )�مل�سجد �حلر�م(؟ 

�أ – 13 مئذنة. 

ب- 10ماآذن. 

ج� - 9 ماآذن. 

 6- ما ��سم �ل�سجرة �لتي يوؤخذ منها �ل�سو�ك؟ 

�أ- �الأر�ك. 

ب- �الأيكة. 

ج- �ل�سدرة. 

7- يف �أي عام توىل �ل�سديق خالفة �مل�سلمن؟ 

�أ- عام 10 من �لهجرة. 

ب- عام 12 من �لهجرة. 

ج- عام 13 من �لهجرة.

�الإن�سان هو �سبع فقر�ت فكم عدد فقر�ت  8- عدد فقر�ت رقبة 
رقبة �لزر�فة؟ 

�أ- 42 فقرة. 

ب- 21 فقرة. 

ج- �سبع فقر�ت �أي�سًا. 
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9- ما هو طول قناة �ل�سوي�ض؟ 

�أ- 300ميل. 

ب- 50 ميل. 

ج- 100 ميل. 

10- معركة �لرموك بن من ومن كانت؟ 

�أ- بن �مل�سلمن و�لروم. 

ب- بن �مل�سلمن و�لفر�ض. 

ج- بن �مل�سلمن وعرب �ل�سام. 

11- ما ��سم �أكر �لرتب �لع�سكرية؟

�أ- �لفريق. 

ب- �لعماد. 

ج- �مل�سر. 

12- �سحابية جليلة تعد ر�ئدة فن �لتمري�ض يف �الإ�سالم �ساركت 
يف غزوة بدر وغرها تد�وي �جلرحى وتعتني باملر�سى، من هي؟ 

�أ- �أم عمارة ر�سي �هلل عنها. 

ب- ن�سيبة بنت كعب - ر�سي �هلل عنها -. 

ج�- �خلن�ساء ر�سي �هلل عنها.
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�سحابيًا  وثالثن  ت�سعة  ملسو هيلع هللا ىلص  �هلل  ر�سول  �أ�سحاب  عدد  كان   -13
يتعلمون من ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص يف د�ر �الأرقم، من �مل�سلم �لذي دخل عليهم 

و�أعلن �إ�سالمه فاأ�سبح عددهم )�أربعن( م�سلمًا؟ 

�أ- حمزة بن عبد �ملطلب --ر�سي �هلل عنه--. 

نة.  ب- زيد بن �لِدثَّ
ج- عمر بن �خلطاب-ر�سي �هلل عنه-.

14- ما ��سم �أعلى �سل�سة جبال يف �لعامل؟ 
�أ- نياجر�. 

ب- �أطل�ض. 

ج- �لهيمااليا. 

15- ما �ملدة �لتي يبقى فيها )�لكنغارو( د�خل جيب �أمه؟ 

�أ- �سنة كاملة.
ب- �سنتن. 

ج- �ستة �أ�سهر.
16- معركة �إ�سالمية  �سميت بفتح �لفتوح ما ��سم هذه �ملعركة؟ 

�أ- بدر �لكرى. 

ب- نهاوند. 

ج- ذ�ت �ل�سال�سل. 
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ٻ  ٻ  ٱ  زب  قري�ض:  ���س��ورة  يف  تعاىل  �هلل  يقول   -17
كلمة  م��ع��ن��ى  ق���ري�������ض:)2-1(  رب  پ  پ   پ  ٻ  ٻ 

�الإيالف؟ 
�أ- من �الألفة و�الأن�ض وهي �ألفة قري�ض للتجارة. 

ب- حب قبيلة قري�ض للنا�ض. 
ج- حبهم للحيو�نات �الأليفة �لتي كانت تعي�ض معهم. 

18- �مر�أة كانت يف بيت كفر لكن �هلل ب�سرها باجلنة فمن هي؟ 
�أ- مرمي بنت عمر�ن. 
ب- �آ�سيا بنت مز�حم.

ج- زوجة قارون. 
19- قال ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص الإحدى زوجاته: »�إن �هلل يب�سرك ببيت يف 

�جلنة من ق�سب، ال �سخب فيه وال ن�سب« من هي هذه �لزوجة؟ 
�أ- �أم حبيبة بنت �أبي �سفيان -ر�سي �هلل عنها-. 

ب- خديجة بنت خويلد -ر�سي �هلل عنها-. 
ج- عائ�سة بنت �أبي بكر -ر�سي �هلل عنها-. 

ڑ     ڑ  ژ  ژ  زب  �لكرمية:  �الآي���ة  ه��ذه  نزلت  م��ن  يف   -20
ک ک ک          ک گ رب )�ملنافقون:8(؟ 

�أ- �أبو لهب.

ب- �أمية بن خلف )عدو �هلل ور�سوله(.  

ج- عبد �هلل بن �أبي بن �سلول. 
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21- ما ��سم �ملدينة �لتي كانت �آخر معاقل �مل�سلمن يف �الأندل�ض؟ 

�أ- طليطلة. 

ب- غرناطة.

ج- قرطبة. 

22- من �أول فد�ئية يف �الإ�سالم؟ 

�أ- �أروى بنت عبد �ملطلب -ر�سي �هلل عنها-. 

ب- رفيدة �الأن�سارية -ر�سي �هلل عنها-. 

ج- �أ�سماء بنت �أبي بكر -ر�سي �هلل عنها-.

23- من �أول من فر�ض �لتجنيد �الإلز�مي يف بالد �مل�سلمن؟ 

�أ- معاوية بن �أبي �سفيان -ر�سي �هلل عنه-. 

ب- �حلجاج بن يو�سف �لثقفي. 

ج- �أبو �لعبا�ض �ل�سفاح. 

24- متى حج ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص؟

�أ- يف �ل�سنة �الأوىل من �لهجرة.

ب- يف �ل�سنة �لتا�سعة من �لهجرة.

ج- يف �ل�سنة �لعا�سرة من �لهجرة. 
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25- كان-ر�سي �هلل عنه-�أعلم �ل�سحابة باحلالل و�حلر�م؟ 

�أ- عمرو بن �لعا�ض -ر�سي �هلل عنه-.

ب- زيد بن حارثة -ر�سي �هلل عنه-.  

ج- معاذ بن جبل -ر�سي �هلل عنه-. 

26- ما ��سم �لقائد �لذي بنى مدينة )�لقاهرة(؟

�أ- �ملعز لدين �هلل �لفاطمي.  

ب- جوهر �ل�سقلي. 

ج- �سالح �لدين �الأيوبي. 

مدينة  �أب����و�ب  ع��ل��ى  ت���ويف  �ل���ذي  �جل��ل��ي��ل  �ل�سحابي  م��ن   -26
)�لق�سطنطينية( �سنة خم�سن من �لهجرة؟ 

�أ- عمرو بن �جلموح  -ر�سي �هلل عنه-. 

ب- �أبو �أيوب �الأن�ساري -ر�سي �هلل عنه-.  

ج- عمار بن يا�سر -ر�سي �هلل عنه-. 
من  تخلو  �لتي  �لكرمي  �لقر�آن  يف  �لوحيدة  �ل�سورة  ��سم  ما   -27

�لب�سملة؟ 
�أ- �لكافرون.
ب- �لتوبة.  

ج- �سباأ. 
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28- زوجتا نبين من �أنبياء �هلل لكنهما كانتا من �أهل �لنار فمن 
هما؟ 

�أ- زوجة نوح وزوجة لوط. 

ب- زوجة �سالح وزوجة �إ�سماعيل. 

ج- زوجة يون�ض وزوجة هود. 

ملسو هيلع هللا ىلص حمزة بن عبد �ملطلب ر�سي �هلل  ُدِفَن عم �لر�سول  �أين   -29
عنه؟ 

�أ- يف �ملدينة �ملنورة.

ب- يف و�دي �لعتيق قرب جبل �أحد. 

ج- يف �ملنطقة �لتي حدثت فيها معركة بدر. 

30- يقول �هلل تعاىل يف �سورة �الإ�سر�ء و�لنور: زب وئ ۇئ ۇئ 
رب  ی   ی  ىئىئی  ېئىئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۆئۈئ  ۆئ 

)�الإ�سر�ء:66( ما معنى كلمة )يّزجي(؟

�أ- علمكم �سناعة �ل�سفن. 

ب- ي�سوق. 

ج- يجعلها تطفو على �ملاء. 

31- من �لذي �أ�س�ض نظام �ل�سرطة يف �الإ�سالم؟ 

�أ- عمر بن �خلطاب -ر�سي �هلل عنه-. 
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ب- معاوية بن �أبي �سفيان -ر�سي �هلل عنه-. 

ج- عبد �مللك بن مرو�ن. 

32- من موؤذن �لر�سول ملسو هيلع هللا ىلص؟ 

�أ- بالل بن رباح -ر�سي �هلل عنه-. 

ب- �أبو حمذورة -ر�سي �هلل عنه-.

ج- عبد �هلل بن �أم مكتوم -ر�سي �هلل عنه-.

د- �لثالثة هم موؤذنو �لر�سول ملسو هيلع هللا ىلص.  

رحلة،  �ل�سيف  ويف  رحلة  �ل�ستاء  يف  رحلتان،  لقري�ض  كان   -33
وكانتا للتجارة، فاإىل �أي �الأماكن كانت هاتان �لرحلتان؟  

�أ- �إىل  �ليمن يف �ل�ستاء و�إىل �ل�سام يف �ل�سيف. 

ب- �إىل �لعر�ق يف �ل�ستاء، و�إىل ُعمان يف �ل�سيف. 

ج- �إىل �ل�سام يف �ل�ستاء، و�إىل فار�ض يف �ل�سيف. 

34- �أي �ل�سور �لقر�آنية �لتي يف جميع �آياتها لفظ �جلاللة )�هلل(؟ 

�أ- �ملجادلة. 

ب- �الإخال�ض. 

ج- �آية �لكر�سي. 
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)بالط  معركة  يف  �مل�سلمن  ق��اد  �ل��ذي  �مل�سلم  �لقائد  من   -35
�ل�سهد�ء( و�لتي دخل �مل�سلمون بعدها �أوروبا؟ 

�أ- عبد �لرحمن �لغافقي. 

ب- مو�سى بن ن�سر.

ج- عبد �لرحمن �لد�خل. 

36- من �ل�سحابي �جلليل �لذي كان ُي�سمى )حر �الأمة وترجمان 
�لقر�آن(؟ 

�أ- عبد �هلل بن عبا�ض -ر�سي �هلل عنه-. 

ب- عبد �هلل بن م�سعود -ر�سي �هلل عنه-.

ج- عبد �هلل بن رو�حة -ر�سي �هلل عنه-. 

37- دولة من دول �لعامل فيها )4000( بحرة ماوؤها عذب حلو، 
ما ��سمها؟ 

�أ- �لدنارك. 

ب- فنلند�. 

ج- �لرويج. 

38- )بلغ �ل�سيل �لُزبى( مثل عربي جميل، ما معنى كلمة ُزبى؟ 

�أ- �ملكان �ملرتفع. 

ب- �ل�سهل.  
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ج- �لبحر. 

39- من �لعامل �للغوي �لذي و�سع قو�عد �لنحو �لعربي؟ 

�أ- �أبو �الأ�سود �لدوؤيل. 

ب- �سيبويه.  

ج- �لفر�هيدي. 

ب؟  40- ما ��سم ولد �ل�سُ

�أ- �لريع�سي. 

ب- �حِل�ْسْل. 

ج- �ل�َسوَهْب. 

41- ما ��سم �أول فد�ئي يف �الإ�سالم؟ 
�أ- عبيد �هلل بن رو�حة -ر�سي �هلل عنه-.

ب- حمزة بن عبد �ملطلب -ر�سي �هلل عنه-.
ج- علي بن �أبي طالب -ر�سي �هلل عنه-. 

على  داللة  �أدن��ى(  �أو  قو�سن  )قاب  عبارة  �لعرب  ي�ستخدم   -42
�لقرب، ما معنى كلمة)قاب(؟ 

�أ- مقد�ر. 
ب- بو�سة. 

ج- داللة على �أ�سغر مقيا�ض. 
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43- ما جمع كلمة هالل؟ 

�أ- هالالت. 

ب- ُهلل. 

ج- �أهّلة. 

44- ترليون رقم �سخم جدً� قليل �ال�ستخد�م، ما هو �سكل كتابة 
هذ� �لرقم؟

�أ- و�حد و�إىل ميينه 36�سفرً�. 

ب- و�حد و�إىل ميينه 18�سفرً�. 

ج- و�حد و�إىل ميينه 24�سفرً�. 

45- من �ل�سحابي �جلليل �لذي �هتز ملوته عر�ض �لرحمن؟ 

�أ- جعفر بن �أبي طالب -ر�سي �هلل عنه-.

ب- �سعد بن معاذ -ر�سي �هلل عنه-.

ج- حمزة بن عبد �ملطلب -ر�سي �هلل عنه-.

46- ما فعل �الأمر من فعل وقى؟ 

�أ- �أوِق. 

ب- لتِق. 

ج- ِق. 
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47-  )�الأمر الي( رتبة ع�سكرية عثمانية وهي تعني؟ 

�أ- �للو�ء. 

ب- �لعميد. 

ج- �لر�ئد. 

48- كم عدد �الأنهار �لتي ت�سب يف �لبحر �الأحمر؟ 

�أ- نهر و�حد هو �لنيل. 

ب- نهر�ن هما �لنيل و�لنيل �الأزرق.  

ج- ال ي�سب فيه �أي نهر. 

49- ما ��سم �لقناة �لوحيدة يف �لعامل �لتي ت�سل بن حميطن؟ 

�أ- قناة فيجي. 

ب- قناة بنما.

ج- قناة فالوب. 

50- يف �أي عام مت بناء �جلامع �الأزهر يف �لقاهرة؟ 

�أ- يف عام 850 من �لهجرة.  

ب- يف عام 1200 من �لهجرة.  

ج- يف عام 361 من �لهجرة.  
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51- ما ��سم ولد �الأرنب؟ 

�أ- ُفْرُغْل.

ب – ِخْزَنْق.

ج – َخ�َسْف. 

52- )�ل�سفانية( �أكر حقل برول بحري يف �لعامل �أين يوجد؟ 

�أ- يف �لكويت.  

ب- يف بحر �ل�سمال.  

ج- يف �ل�سعودية.  

كفار  �أمام  �لكرمي  بالقر�آن  �أول من جهر  53- �سحابي جليل هو 
قري�ض قرب �لكعبة من هو؟ 

�أ- عمار بن يا�سر -ر�سي �هلل عنه-. 

ب- �لزبر بن �لعو�م -ر�سي �هلل عنه-.

ج- عبد �هلل بن م�سعود  -ر�سي �هلل عنه-.  

54- يف �أي يوم من �الأ�سبوع خلق �هلل �آدم ؟ 

 �أ- �خلمي�ض.

ب- �جلمعة.

ج- �الثنن.
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55- ما ن�سبة وزن �لعظام �إىل وزن �جل�سم يف �الإن�سان؟ 

�أ- ٪15.

ب-٪10.

ج- ٪25.

56- من �ل�سحابي �لذي قتل )م�سيلمة �لكذ�ب(؟

�أ- خالد بن �لوليد.

ب- وح�سي بن حرب.

ج- عمرو بن �لعا�ض.
بن  كانت  �لتي  ج��ال��وت(   )ع��ن  ملعركة  �لعام  �لقائد  من   -57

�مل�سلمن و�لتتار )�ملغول(؟ 
�أ- طارق بن زياد. 

ب- �ملظفر )قطز(. 
ج- حممد �لفاحت. 

ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  زب  �لن�سر:  �سورة  يف  تعاىل  �هلل  يقول   -58
ڄ ڃ رب )�لن�سر: 1 )ما �ملق�سود ب�)�لفتح( هنا؟ 

�أ- �لن�سر يف معركة بدر.  

ب- فتح مكة. 

ج- فتح ح�سن خير. 
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59- من �ل�سحابي �جلليل �لذي كان يدعى ب�)غ�سيل �ملالئكة(؟ 

�أ- �أبو قتادة -ر�سي �هلل عنه-. 

ب- جعفر بن �أبي طالب -ر�سي �هلل عنه-.

ج- حنظلة بن �أبي عامر -ر�سي �هلل عنه-.

60- ما ��سم �أول �سورة يف �جلزء �خلام�ض ع�سر من �لقر�آن؟ 

�أ- �لكهف.

ب- �الإ�سر�ء. 

ج- �سباأ. 

61- ما عدد �سر�يا �لر�سول ملسو هيلع هللا ىلص؟ 

�أ- 28 �سرية. 

ب- 38 �سرية.

ج- 48 �سرية.

62- ما �أرق مناطق جلد �الإن�سان و�أكرها ح�سا�سية؟ 

�أ- �ل�سفاه. 

ب- �سيو�ن �الأذن.

ج- جفن �لعن. 
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63- ما �أف�سل ع�سرة �أيام من �أيام �ل�سنة؟ 

�أ- �لع�سرة �الأو�ئل من ذي �حلجة.  

ب- �لع�سر �الأو�خر من رم�سان. 

ج- �أيام متفرقة: �جلمعة و�الأعياد، 13، 14، 15 من كل �سهر. 

64- ما عدد غزو�ت �لر�سول ملسو هيلع هللا ىلص؟ 

�أ- 26 غزوة. 

ب- 13 غزوة. 

ج-10 غزو�ت. 

65- كانت �لعرب تف�سل )�الأبي�سن( طعامًا يف �ل�سفر و�حل�سر، 
فما هما )�الأبي�سان(؟ 

�أ- �لبي�ض و�جلن. 

ب- �حلليب و�ملاء.  

ج- �للن و�جلن. 

66- ما �أق�سى �رتفاع ت�ستطيع �لطيور بلوغه؟ 

�أ- 10 �آالف مر. 

ب- 30 �ألف مر.  

ج- 17 �ألف مر. 



اللؤلؤة المنضودة في الفقرات المكنونة1562

67- )�أجنادين( معركة �نت�سر فيها �مل�سلمون على �لبيزنطين، 
من كان قائد �مل�سلمن يف هذه �ملعركة؟ 

�أ- �لُنعمان بن مقرن. 
ب- خالد بن �لوليد.

ج- �لقعقاع بن عمرو �لتميمي. 
68- ما �أم �لكبائر؟ 

�أ- �ل�سرك باهلل.  
ب- �خلمر. 

ج- عقوق �لو�لدين. 
69- ذو �لنون معناها �ساحب �حلوت، وهي �سفة لنبي من �أنبياء 

�هلل ما ��سمه؟ 
ر.  �أ- �خَل�سِ
ب- مو�سى. 

ج- ُيوُن�ض. 

زب ڱ ڱ ڱ ڱ ں  �الأع��ر�ف:  70- يقول �هلل تعاىل يف �سورة 
ںڻ رب )�الأعر�ف:40( ما معنى �َسمِّ �خلياط؟

�أ- �خليط. 
ب- ثقب �الإبرة.  

ج- �الإبرة. 
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71- ما �أ�سخم حيو�ن يعي�ض على �سطح �الأر�ض؟ 

�أ- �لفيل �لهندي. 

ب- ثور �لبي�سون. 

ج- �حلوت �الأزرق. 

72- قال ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص: »�قر�أو� �لزهر�وين« ماذ� يق�سد ر�سول 
�هلل ملسو هيلع هللا ىلص بالزهر�وين؟ 

�أ- �سورتا �الإخال�ض و�لفاحتة. 
ب- �سورتا ي�سن و�لرحمن. 

ج- �سورتا �لبقرة و�آل عمر�ن. 
73- ما ��سم �أقدم جامعة يف �لبالد �الإ�سالمية؟ 

�أ- )�لقروين( يف �ملغرب. 

ب- )�لزيتونة يف تون�ض. 

ج- )�الأزهر(  يف م�سر. 

74- قال �هلل تعاىل يف �سورة �الإن�سان: زب پ  ڀ ڀ ڀ 
ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ رب )�الإن�سان: 27( ما معنى )�لعاجلة(؟. 

�أ- �ملال. 

ب- �الأوالد. 

ج- �حلياة �لدنيا. 
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لفيتامن  �أج�سامهم  �فتقار  نتيجة  �الأطفال  ي�سيب  مر�ض   -75
)د( ما هو؟ 

�أ- �لك�ساح.  
ب- فقر �لدم.

ج- �لُهز�ل. 
تعني  وه��ي  �لنف�ض،  عن  �ل��دف��اع  ريا�سة  هي  )�لكار�تيه(   -76

باليابانية:  
�أ- �ليد �خلالية.  

ب- �ل�سالح �خلفيف. 
ج- �لريا�سة �لقا�سية. 

77- هل هناك �سلة قربى بن )عمر بن �خلطاب( و )عمر بن 
عبد �لعزيز( ر�سي �هلل عنهما؟ 

�أ- ال توجد �سلة قربى. 
ب- جده من طرف �أمه. 

ج- خال �أمه. 
لوحات جميلة  على  يحتوي  �لذي  )�للوفر(  متحف  يقع  �أين   -78

مثل �ملوناليز�، وم�سلة تيماء؟ 
�أ- روما. 

ب- باري�ض. 
ج- مدريد. 
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79- من رو�ئع �لعمارة �الإ�سالمية )قبة �ل�سخرة( يف �لقد�ض، من 
�لذي بناها؟ 

�أ- عبد �مللك بن مرو�ن. 
ب- �لوليد بن عبد �مللك. 
ج- عمر بن عبد �لعزيز. 

80- ما ��سم �آخر زوجة تزوجها �لر�سول ملسو هيلع هللا ىلص؟ 
�أ- عائ�سة ر�سي �هلل عنها.

ب- ميمونة بنت �حلارث -ر�سي �هلل عنها-.
ج- �أم حبيبة -ر�سي �هلل عنها-.

81- كم �سنة حكم �مل�سلمون �أ�سبانبا؟ 
�أ- 300 �سنة.

ب- 500 �سنة. 
ج- 50 �سنة. 

دخل  رجل  �أول  هو  عنه--  �هلل  --ر�سي  �ل�سديق  بكر  �أبو   -82
�الإ�سالم، من هو ثاين رجل دخل �الإ�سالم؟ 

�أ- عثمان بن عفان -ر�سي �هلل عنه-.

ب- �حُلباب بن �ملنذر -ر�سي �هلل عنه-.

ج- �لزبر بن �لعو�م -ر�سي �هلل عنه-.
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حميط  ن�سبة  �كت�سف  �لريا�سيات  علماء  من  م�سلم  ع��امل   -83
�لد�ئرة �إىل ن�سف قطرها وقدرها ب�: 3.14 ما ��سمه؟ 

�أ- �ملجريطي. 
ب- غياث �لدين �لكا�سي. 

ج- جابر بن حيان. 

طلحة  �لفيا�ض،  طلحة  �خلر  ب�)طلحة  لقب  جليل  �سحابي   -84
�جلود(، حلبه �ل�سديد لفعل �خلر فمن هو؟ 

�أ- طلحة بن عبيد �هلل -ر�سي �هلل عنه-.
ب- طلحة بن �سعيد -ر�سي �هلل عنه-.

ج- طلحة بن �أن�ض -ر�سي �هلل عنه-.

85- كيف ي�سم �لثعبان؟ 
�أ- عن طريق �أنفه. 

ب- عن طريق ل�سانه. 
ج- �لثعبان ال ي�سم �إطالقًا. 

86- من حجة �لنحوين �لعرب؟ 
�أ- �لفّر�ء. 

ب- �لزّجاج. 

ج- �سيبويه. 
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87- ما ��سم �ل�سورة �لقر�آنية �لتي فيها �سجدتان؟ 

�أ- �ل�ُسعر�ء. 

ب- �حلج. 

ج- �لرحمن. 

88-�خلر معقود يف نو��سيها �إىل يوم �لقيامة، من هذ� �حليو�ن 
�لذي قال فيه ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص؟ 

�أ- �الإبل )�جلمال(.
ب- �خليل.

ج- �خِلر�ف. 

)ذي  ب���:  ع��ن��ه--(  �هلل  --ر���س��ي  عفان  ب��ن  )عثمان  لقب   -89
�لنورين( ملاذ�؟ 

�أ- الأنه �سديد �حلياء و�خلجل. 
ب- الأنه تزوج من �بنتي ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص.

ج- الأنه كثر �الإنفاق، ينفق بيمينه و�سماله. 

90- كم عدد �إخوة يو�سف عليه �ل�سالم؟ 
�أ- �أحد ع�سر.

ب- �ثنا ع�سر. 

ج- ع�سرة. 
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91- �ت�سعت رقعة �الإ�سالم حتى قال �أحد �خللفاء خماطبًا �سحابة: 
)�أمطري حيث �َسئت ف�سياأتيني خر�جك( من قائل هذه �لعبارة؟ 

�أ- �حلاكم باأمر �هلل. 
ب- هارون �لر�سيد.  

ج- �لوليد بن عبد �مللك. 

کرب  ڑک  ڑ  ژ  زب  �ل��ق��ي��ام��ة:  ���س��ورة  يف  ت��ع��اىل  ق��ال   -92
)�لقيامة:33 ( ما معنى كلمة يتمطى؟ 

�أ- معجبًا بنف�سه. 
ب- ي�سد ج�سمه �ملتعب. 

ج- يرك�ض ب�سرعة. 

93- من موؤلف كتاب )ماذ� خ�سر �لعامل بانحطاط �مل�سلمن(؟
�أ- حممد �لغز�يل.

ب- �أبو �حل�سن �لندوي. 
ج- �أنور  �جلندي. 

زب ڱ ں ں رب  94- يقول �هلل تعاىل يف �سورة �لو�قعة: 
ِت؟ )�لو�قعة: 5( ما معنى كلمةَ ُب�سَّ

�أ- ُعجنت.  
ب- ت�سرب "�إليها �ملاء. 

ج- ُفّتت. 
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95- من �أين ي�ستخرج �لفلن؟ 

�أ- من حلاء �سجرة �لبلوط. 

ب- من �سجرة �ملطاط.

ج- من �سجرة �ملوز. 

96- ما �أبغ�ض �الأماكن �إىل �هلل تعاىل؟ 

�أ- �أماكن �للهو.  

ب- �الأ�سو�ق. 

ج- �ملحاكم. 

97- كم �سمامًا لقلب �الإن�سان؟ 

�أ- 4 �سمامات.

ب- 12 �سمامًا.

ج- 8 �سمامات. 

�ملا�سي  يف  ي�سمى  كان  �ملميتة  �ملعدية  �الأمر��ض  من  مر�ض   -98
ب�)�ملوت �الأ�سود( ماهو؟ 

�أ- �ل�سرطان. 

ب- �جلدري.  

ج- �لطاعون. 
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99- من �أول من و�سع نظام �لريد يف �الإ�سالم؟ 

�أ- معاوية بن �أبي �سفيان -ر�سي �هلل عنه-.

ب- �لوليد بن عبد �مللك. 

ج- مرو�ن بن �حلكم. 

100- �إذ� فقد �الإن�سان �إحدى عينيه كم يفقد من قوة ب�سره؟

�أ- �خُلم�ض. 

ب- �لن�سف. 

ج- �لُع�سر
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قويل يل من جتال�ضني اأقل 
لك من اأنِت

تتعدد ال�شاحبات واخلليات واجللي�شات؛ لكن تظل ال�شاحبة �شاحبة، 
ويظل لل�شديقة تاأثري اإما خرًيا واإما �شًرا.

لذا.. خ�ش�شنا هذه الفقرة يف احلديث عن مو�شوعات تخ�ض ال�شداقة، 
واأعتقد اأن هذه الفقرة من اأهم الفقرات لطالبات املرحلة الثانوية.
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َمْن ت�صاحبني من النا�س؟:

ب�سلطان  عليك  ف�سل  ذ�ت  من  �لنا�ض:  من  �ساحبِت  من  �نظري 
�أو من دون ذلك من �الأْكفاء و�خلليطات و�الأخ��و�ت، فوّطني  �أو منزلة، 
نف�سِك يف �سحبتها على �أن تقبلي منها �لعفو وت�سخو نف�سِك عما �عتا�ض 
�ملعاتبة  فاإن  م�ستزيدة.  وال  م�ستبطئة  وال  معاتبة  قبله، غر  عليِك مما 
مقطعة للود، و�إن �ال�ستز�دة من �جل�سع، و�إن �لر�سا بالعفو و�مل�ساحمة 
و�ملودة  �لعر�ض  بقاء  مع  نف�سِك  �إليه  تتوق  ما  كل  لِك  مقرب  �خللق  يف 

و�ملروءة. 
و�علمي �أنِك �ستبلن من �أقو�م ب�سفه، و�أن �سفه �ل�سفيه �سيطلع له 
منِك حقًد�، فاإن عار�سِته �أو كافاأِته بال�سفه فكاأنِك قد ر�سيِت ما �أتى به، 
�أن حتتذي على مثاله. فاإن كان ذلك عندِك مذموًما فحققي  فاأحببِت 
�أن تذميه ومتتثليه فلي�ض يف ذلك لِك  �إياه برك معار�سته، فاأما  ذمِك 

�سد�د. 

ًة: احذري �صديقتك األف مرَّ
على  ق��درة  �لنا�ض  �أك��ر  ف��اإن  بال�سديقات،  �لثقة  يف  تفرطي  ال 
�إيذ�ئك هي تلك �ل�سديقة �لتي �نقلبت عدّوة لِك؛ فقد �أودعِتها �أ�سر�رِك 

وهمومِك، وهي قادرة على �إف�سائها بن �لنا�ض؛ يقو ل �ل�ساعر:
ة ة          و�حذر �سديقك �ألف مرَّ �ح������ذر ع�����������دوك م����رَّ

ة رَّ ِد          يُق فك���ان �عل�م بال�ِم�سَ فلرب��������م�������ا �نقلب �ل�سَّ
ويقول �بن �ملقفع: "من �أعظم �لغلط �لثقة بالنا�ض، و�ال�سر�سال 
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�؛ الأنه  باالأ�سدقاء؛ فاإن �أ�سد �الأعد�ء و�أكرهم �أذى �ل�سديق �ملنقلب عدوًّ
لع على خفي �ل�سّر". قد �طَّ

يقول ملسو هيلع هللا ىلص: »�أحبْب حبيبك هوًنا ما، ع�سى �أن يكون بغي�سك يوًما ما، 
و�أبغ�ض بغي�سك هوًنا ما، ع�سى �أن يكون حبيبك يوًما ما« رو�ه �أبو د�ود.

عن  ت�سطلحان  فاإنهما  خ�سومة؛  يف  �أختِك  على  �أختِك  تعيني  ال 
ة!.. يقول �ل�ساعر: قليل، وتكت�سبن �ملذمَّ

ك����م ����س���اح���ب ع���ادي���ت���ه يف ���س��اح��ٍب 
�الأع��������د�ء وب���ق���ي���ت يف  ف��ت�����س��احل��ا 

ى حكيم �بنه فقال: يا بنّي ��سحب من �سئت من �لنا�ض  ولقد و�سَّ
�إال خم�سة؛ فاإياك �أن ت�سحبهم:

�لقريب  يبّعد  كال�سر�ب  كالمه  �ب  �لكذَّ ف��اإن  كذ�ًبا؛  ت�سحن  ال 
ب �لبعيد.. ويقرِّ

وال ت�سحن �أحمق؛ فاإن �الأحمق يرى �أنه ينفعك، وهو ي�سرك..
وال ت�سحن طماًعا؛ فاإنه يبيعك باأكله �أو �سربه..

وال ت�سحن بخياًل؛ فاإن �لبخيل يرُدك عندما تكون يف حاجة �إليه..
وال ت�سحن جباًنا، فاإنه يخذلك عند �ل�سد�ئد..

ويقول �آخر: ال خر يف �سحبة من جتتمع فيه هذه �خل�سال:
عليه  �أنعمت  و�إذ�  �تَّهمك،  �ئتمنك  و�إذ�  كذبك،  حدثك  �إذ�  من 

َكَفرك، و�إذ� �أنعم عليك منَّ عليك..
فال  �خل�سال؛  ه��ذه  �إح���دى  فيها  توجد  فيمن  خ��ر  "ال  ون��ق��ول: 
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تنتظري حتى تكت�سفي يف �سديقتِك كل هذه �خل�سال".
جتال�ض  ال  بني  يا  فقال:  �لفجار  جمال�سة  من  �بنه  لقمان  ر  وح��ذَّ
ار، وال متا�سهم، و�تق �أن ينزل عليهم عذ�ب من �ل�سماء في�سيبك  �لُفجَّ
منهم، وجال�ض �لف�سالء و�لعلماء؛ فاإن �هلل يحيي �لقلوب �مليتة بالف�سيلة 

كما يحيي �الأر�ض بو�بل �ملطر..
اء مرَّ فجل�ض مع قوم يذكرون �هلل؟!.. �أمل يغفر �هلل تعاىل لعبد خطَّ
فيقول تعاىل يف �حلديث: »هم �لقوم ال ي�سقى بهم جلي�سهم« رو�ه 

�لبخاري.

اختاري القلة ال�صعيدة:
حياتِك..  يف  �لتغير  ي�ساألن  ال  �لالتي  �ل�سديقات  بلباقة  جتنبي 
به  تقومن  تغير  وكل  �لتغير  هذ�  يوؤيدن  ال  �سديقات  جتدين  ف�سوف 
�سوف يثر فيهن �لغرة و�خلوف، و�سوف يرين �لتحفيز �جلديد وكاأنه 
�تهام لعدم وجوده لديهن، و�سيًئا ف�سيًئا �سوف يعيدنِك �إىل ما كنِت عليه 
من قبل؛ فاحذري من �ل�سديقات و�أفر�د �لعائلة �لذين يفعلون هذ� فهم 

ال يعرفون ما يفعلون.
فالنا�ض �لذين تق�سن معهم �سوف يغرون حياتِك ب�سكل �أو باآخر، 
�رتبطت  و�إذ�  معهم،  يجرونك  ف�سوف  مت�سائمن  باأنا�ض  �رتبطت  فاإذ� 
باأ�سخا�ض يدعمونك يف ما �أنت عليه من �سعادة وجناح ف�سوف تاأخذين 
لدينا  يكون  �ليوم  وخالل  و�ل�سعادة،  �لنجاح  طريق  يف  �ملبادرة  بزمام 
تقت�سري  �إليه، فال  ونتحدث  �سنكون معه  تتعلق بن  �ختبار�ت عديدة 
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على �لذهاب �إىل �حلفالت و�مل�ساركة يف �لرثرة و�لقيل و�لقال �ل�سلبي؛ 
طاقتِك  ي�ستنفد  �سوف  فهذ�  �مل��وج��ودة،  �لوحيدة  �للعبة  هي  هذه  الأن 
ويختنق تفاوؤلك؛ فمعظمنا يعرف من �لذي يتفاءل ومن �لذي ال يت�ساءم 
فلي�ض هناك �سيء يف �أن تبد�أي يف زيادة �حلر�ض حول من تعطيه وقتك.

ي �صديقاتك: انتقمِ
من منا ي�ستطيع �لعي�ض بال �سديقات؟

ناأن�ض  �إياها،  ي�ساركننا  �سديقات  من  خلت  �إن  للحياة  بهجة  �أي 
�الأيام  ق�سوة  لن�سكو  �إليهن  نهب  وناأخذ منهن،  نعطيهن  ونوؤن�سهن،  بهن 

وتقلبات �لدهر.
له  وعددو�  نخالل،  �سمات من  و�حلكماء يف  �لفال�سفة  �أفرد  وقد 

�سفات يجب �أن يتحلى بها، قبل �أن نركن �إليه ون�سمه بالوفاء.
�ل�سديقات،  من  �سنف  من  �أختي  يا  �أح��ذرِك  �أن  �أحببت  لكنني 
تهبط معهن �لو�حدة وال ترتفع، ينغ�سن عليها حياتها، وي�سبغن �أيامها 

بلون د�كن قامت كئيب.
نعم.. هناك �سديقة قادرة يف جل�سة و�حدة على تعكر �سفو �أيامِك 
باآر�ئها �ملعوجة، وت�سييق �سدرِك ب�سكوكها �ل�سود�ء، وخلق م�ساحة من 

�لت�ساوؤم يف نف�سِك بقدرة عجيبة خارقة!
وهذه �ل�سديقة تعرفينها باأو�ساف عدة؛ فهي كارهة للب�سر ب�سفة 
عامة، قد تكون ناجحة يف عملها �أو غر ذلك، لكنها يقيًنا �أف�سل �خللق 
يف عالقاتها �الجتماعية، ال ي�ستفيد منها من يعرفنها �سيًئا �سوى ت�سميم 
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�خلر  قبل  �ل�سر  وتوقع  فيهم..  �لظن  و�سوء  للب�سر..  بالعد�ء  روحهن 
منهم، �إىل جانب ت�سويه �لقيم و�إنكار ف�سائل �الآخرين.

�أ�سخا�ض مت�سائمن يحدث �سيء عجيب،  �إننا حينما نتحدث مع 
حيث تختفي د�ئًما �أي بو�در لالأمل وتنت�سر فوق �لرءو�ض �سحب �لت�ساوؤم 
�الأفكار  �أو  �ملرح  �أو  �لتفاوؤل  من  �سيء  باأي  �لقريحة  جتود  وال  و�لياأ�ض، 

و�خلطط �جلديدة �ملبدعة.
فاهربي من هذ� �ل�سنف يا �أختي و�بتعدي عنه، و�بحثي عن تلك 
�ل�سديقة �لتي حتلقن معها يف �آفاق �جلمال، �لتي تبث فيِك كل ح�سن، 

ا بكرمي طباعها و�أخالقها. وتلهب م�ساعرِك دوًمَ
�بحثي عن �ل�سديقة �لتي عناها �لكاتب �الأمريكي �إمير�سون بقول: 
�إنني �أن�سد �سديًقا يحرك حما�ستي وتفاوؤيل جتاه �حلياة، وي�سجعني على 
�أن �أ�سنع ما �أ�ستطيع �سنعه، ول�ست �أريد �سديًقا يثبط عزميتي بخمود 
روحه وياأ�سه من كل �سيء؛ فاأنك�ض عن �أد�ء ما �أ�ستطيع �أد�ءه لو حتليت 

ب�سفة �حلما�ض!

عيوبكمِ يف عني �صديقتك:
وت�سلحي  �إليها  فتنتبهي  عيوبِك؛  �سديقتِك  تهديِك  �أن  �أجمل  ما 

نف�سِك!
ولهذ� كان عمر بن �خلطاب --ر�سي �هلل عنه-- يقول: رحم �هلل 

�مر�أ �أهدى �إىلَّ عيوبي.
يقول �أحدهم: �أخ لك كلما لقيك وجد عيًبا فيك؛ خر لك من �أٍخ 
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كلما لقيك و�سع يف يدك ديناًر�.
�أجل، �إن من ير�سدِك �إىل عيوبِك خر لِك ممن ُيغرقِك بالهد�يا 

و�الأمو�ل.
قال حامت �الأ�سم: �إذ� ر�أيت من �أخيك عيًبا، فاإن كتمته عنه فقد 

خنته، و�إن قلته لغره فقد �غتبته، و�إن و�جهته به �أوح�سته.
ولكن تلطفي يف ن�سحها، وتعريفها بعيبها، فال تفعلي ذلك �أمام 
�لنا�ض.. يقول �الإمام �ل�سافعي: من وعظ �أخاه �سًر� فقد ن�سحه وز�نه، 

ومن وعظه عالنية فقد ف�سحه و�سانه.
يقول �ل�ساعر:

�ن����ف����ر�دي يف  ب��ن�����س��ح��ك  ت���غ���م���دين 
�ل��ن�����س��ي��ح��ة يف �جل��م��اع��ة وج��ن��ب��ن��ي 

ف��������اإن �ل���ن�������س���ح ب�����ن �ل����ن����ا�����ض ن���وع
م���ن �ل��ت��وب��ي��خ ال �أر����س���ى ����س��ت��م��اع��ه

�أمام  ده  ولكن جمَّ �سًر�،  �سديقك  " مُلْ  د�فن�سي:  ليوناردو  ويقول 
�الآخرين".

و�حفظي ِعر�ض �أختك؛ فالر�سول ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »من ذب عن عر�ض 
�أخيه؛ رد �هلل عنه عذ�ب �لنار يوم �لقيامة« �سححه �الألباين.

ال  حتى  �سديقتِك  هفو�ت  عن  ت�سفحي  �أن  من  بد  ال  وبالطبع 
تخ�سريها.
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يقول �حد �ل�سعر�ء:
�أغ���م�������ض ل��ل�����س��دي��ق ع����ن �مل�������س���اوي

���س��دي��ق. ب����ال  �أع���ي�������ض  �أن  خم���اف���ة 
قيل: خلالد بن �سفو�ن: �أي �إخو�نك �أحب �إليك؟

قال: "�لذي يغفر زللي، ويقبل عللي، وي�سد خللي".
�أجل �سديقك،  �أن ت�سحي من  �ل�سهل جًد�  "من  �سقر�ط:  ويقول 

ولكن �ل�سعوبة �أن جتد �ل�سديق �لذي ي�ستحق هذه �لت�سحية".

العزلة اأم اخللطة:
�الآخرين  عزلة  �إما  �لتطرف:  من  �الأمرين  هذين  بن  �لنا�ض  �إن 
كل  �لنا�ض  مع  �خللطة  �أو  �سهو�تها،  �أو  وخلجاتها  بالنف�ض  و�الن�سغال 

�لوقت. 
�لنا�ض،  �الأمرين جمًعا ح�سًنا، فتخالطي  �أن جتمعي بن  �ملطلوب 
حلقوق،  �سياع  �أو  ذلة  غر  من  �الأحيان  بع�ض  �آذ�ه��م  على  وت�سري 
�أن تعطي لنف�سِك بع�ض �لوقت �لذي  وتفيديهم وت�ستفيدي منهم، وبن 
�أو  معتكفة،  �أو  وح��دِك،  م�سافرة  �أو  ذ�ك��رة،  �أو  م�سرخية،  فيه  تكونن 
متاأملة، �أو خمتلية، �إن �جلمع بن هذين �الأمرين هو �لو�سط يف �لعالقة 
معوقات  من  �مل�ستمرة  �خللطة  �أو  �لعزلة  �إن  و�الآخ��ري��ن.  �لنف�ض  بن 

�ل�سعادة �لنف�سية.
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الكتاب خري جلي�س

على  فيها حث  "اقراأ"..  الأر���ض هي  اإىل  ال�شماء  نزلت من  كلمة  اأول 
العلم واملعرفة والثقافة.. 

اأي �شيء عن  ولاأ�شف؛ هناك الكثري والكثري من طالباتنا ل يعرفن 
القراءة والطاع..
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فالكثري منهن �شائعات بن الهتمام بنجوم الريا�شة والفن، وبعيدات 
كل البعد عن جو الكتاب والثقافة..

اإىل  للطالبات  واإر�شاد  وتثقيف  توعية  الفقرة مبثابة  كانت هذه  لذا.. 
اأهمية القراءة والطاع.
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ارفعن اأ�ضواتكن بالقراءة!

عام،  ب�سكل  بالقر�ءة  �ملرتبطة  �لعظيمة  �الأهمية  عّنا  تخفى  ال 
وتلك �ملرتبطة بالقر�ءة كفعل دورّي وعادة يومية لدى �الأ�سرة.. لكنني 
فاأطباء  خا�ّض.  ب�سكل  وم�سموع  مرتفع  ب�سوت  �لقر�ءة  عن  �ساأحتدث 
�الأطفال يو�سون بذلك يف فرة مبكرة من عمر �لطفل تبد�أ من �سهره 

�ل�ساد�ض تقريبا، ملاذ�؟ 
ب�سوت  للطفل  �لقر�ءة  �أن  �إىل  �أ�سارت  �ملختلفة  �لدر��سات  الأن 
لل�سّن �ملنا�سبة  �أد�ئه �للغوي و�لقر�ئي عندما ي�سل  م�سموع حت�ّسن من 
و�لطفل عن  �لو�لدين  ''�سحية'' بن  رو�بط  تكوين  �إىل  �إ�سافة  بها،  للبدء 

طريق ممار�سة ن�ساط ثابت وقريب كّل يوم. 
�إ�سافة �إىل �لدر��سات و�لتجارب تاأ�س�ست �ملنظمات غر �لنفعية 
�لتي بد�أت بالعمل حول �لعامل و�أذكر مثااًل عليها منظمة "تو��سل و�قر�أ" 
�الأمريكية �لتي تزود �لعائالت بالكتب لالأطفال من عمر �الأ�سهر �ل�ستة 
وحتى �سن �خلام�سة، مر�عية بذلك ما يفيدهم ويوفر لهم بنية حتتية 
�الأمريكية  �لتعليم  �إد�رة  �لدعم من  تتلقى  �ملنظمة  معرفية جيدة. هذه 
�الأمية.  ملحو  �الأوني�سكو  جائزة  بينها  من  ع��دة،  جو�ئز  على  وحا�سلة 
حول  مل��ب��ادر�ت  �متدت  بل  فقط،  �أمريكا  على  حكًر�  لي�ست  و�لتجربة 

�لعامل، وهناك م�ساريع حملية تدعم توفر �لكتاب لالأطفال و�الأ�سر.
�أطلقت  بالكتب  متخ�س�ض  مقال  ويف  �ل�سهرة  ''نيويوركر''  جملة 
�ملنفعة �حلا�سلة  �إىل  باال�ستناد  �أخر�،  ب�سوت مرتفع''  ''�لقر�ءة  مبادرة 
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ال  ملاذ�  للتطبيق  و�ساحلة  ناجحة  �لتجربة  د�مت  ما  �أي  �الأطفال..  مع 
ت�سبح �لقر�ءة ب�سوت مرتفع عادة لدى �لكبار؟

�لفيكتوري  للع�سر  �ملجلة  ت�سر  لذلك  �لتاريخية  للجذور  بالنظر 
مثاًل، حيث كان �الإنكليز يرفهون عن �أنف�سهم باجللو�ض يف غرف �لر�سم، 
و�ال�ستماع ملقاطع من �ل�سعر و�لرو�يات يقر�أها عليهم �أحد �جلال�سن، 

بينما يحت�سون �ل�ساي. 
كوبا  يف  �ل�سيجار  م�سانع  لعمال  �لفيكتوري  �لع�سر  �إنكلر�  ومن 
�لقرن �ل�)19(، حيث كانت تقر�أ عليهم �الأخبار و�لق�سا�سات �ملختارة، 

لي�ض لرفيههم بقدر ما هي حماولة لرفع كفاءة �أد�ئهم يف �لعمل.
يف مقال �سابق حتدثت عن كتاب منوع و�سيق وطرحت فكرة قر�ءته 
�لبادرة لتذكرين بذلك، كما  �لعائلة و�الأ�سدقاء، وجاءت هذه  ب�سحبة 
يجتمع �الأ�سدقاء �أمام �سا�سة �لتلفاز مل�ساهدة مبار�ة يف كرة �لقدم �أو 

ا �الجتماع و�ال�ستماع لقر�ءة من كتاب. فيلم ميكنهم �أي�سً
مادة  و�سمن  �جلامعات  �إح��دى  يف  طبقت  �أمريكية  در��سة  تقول 
نقد �ل�سعر: �إن �لقر�ءة ب�سوت مرتفع ت�ساعد على رفع معدل �ال�ستيعاب 

ا. و�لنقا�ض �أي�سً
�ملتعة و�ملنفعة �مل�سركة هذه تفيد �لبالغن فائدتها لالأطفال، �أن 
يحدد �لو�لد�ن كالهما وقًتا �أ�سبوعًيا جتتمع �الأ�سرة فيه لت�سارك مقاطع 
خمتلفة من �لكتب يعيد لغرفة �جللو�ض بهجتها، يف وقت تعاين فيه كثر 

من �الأ�سر �لعزلة �لتي خلقتها و�سائل �لرفيه �الفر��سية.
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�الختيار�ت  حرية  تقييد  عدم  على  للحر�ض  �لتذكر  يفيد  وهنا 
�لتي ياأتي بها �أفر�د �الأ�سرة �أو �الأ�سدقاء، �لهدف �أوال �لرفيه وت�سجيع 

''�خلجول'' منهم على �مل�ساركة بر�أيه من هذ� �ملدخل �ملريح نف�سًيا.
عدد  �ل�''نيويوركر'' عن جناح  �ملقال يف  كاتبة  �أرميتا  فلور�  تتحدث 
من �الأزو�ج �لذين قامو� بتجربة �لقر�ءة ب�سوت مرتفع يف جتاوز ليايل 
�الأرق �لطويلة و�لقلق، بب�ساطة كان �أحدهما يقر�أ لالآخر ليوّجه متاعبه 

وما ي�سغله ملكان �آخر.
�مل�سكالت  جت��اوز  و�نتظار  �لطويلة،  �ل�سفر  طرق  يف  �لقر�ءة  �أو 
�الإن�سان على مدى حياته  بها  �ملو�قف ميّر  كّل هذه  و�ل�سفاء،  �ل�سحية 

ويف�سل �أحياًنا يف �سنع تو��سل جيد مع �سريكه خاللها.
�إّن قر�ءة �القتبا�سات �ملف�سلة من كتاب ما و�إهد�ءها للزوج - �أو 
�لزوجة - ي�سبه حمل باقة �أزهار يف طريقكم �إىل �ملنزل.. هكذ� بب�ساطة 

ت�سرح �لكاتبة �أثر �لقر�ءة ب�سوت مرتفع.
قد ال تكنَّ من �ملبادر�ت للوقوف و�لقر�ءة يف ح�س�ض �ملطالعة، 
�أنف�سكم  لكّن �لقر�ءة ب�سوت مرتفع �أمر ي�ستحق �لتجربة، �بد�أوها مع 

والحظن �لفرق و�نقلنها الحًقا لغرفة �جللو�ض.
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القراءة ال�ضريعة .. مبادئ وتطبيقات

يف �أحاين عديدة هناك �أ�سياء كثرة يجب علينا �أن نقر�أها وهي ال 
ت�ستحق عملًيا �أن ننفق وقًتا كبًر� يف قر�ءتها؛ فاإذ� مل نكن قادرين على 

قر�ءتها ب�سرعة فائقة؛ فاإن ذلك �سيكون �إ�ساعة رهيبة للوقت. 
ثم �إذ� نظرنا �إىل ما تقذفه �ملطابع ودور �لن�سر من �لكتب، �أو ما 
يدخل  ال  �لذي  �لهائل  �لكم  وجدنا  �الآيل  �حلا�سب  على �سفحات  يكون 
جند  ال  قد  ولكن  عليها،  �الط��الع  �ملهم  من  يكون  وقد  �حل�سر،  حتت 
ميكن  �ل�سريعة  �لقر�ءة  مهار�ت  وبا�ستخد�م  هذ�،  الأجل  �لكايف  �لوقت 

حل هذه �مل�سكلة.
�لقر�ءة  �سرعة  �رتفعت  وكلما  �لفهم،  يف  تزيد  �ل�سريعة  �لقر�ءة 
كان �لفهم �أف�سل، خالًفا ملا ��ستهر عند كثر من �لنا�ض، وذلك الأمرين: 

�أحدهما: �أن فيها ربًطا للمعلومات �ملتناثرة باإحكام وت�سل�سل. 
كما  �لقر�ءة  حال  و�ل�سرحان  �لغفلة  للقارئ  تتيح  ال  �أنها  �لثانية: 

ين�ساأ هذ� عن �لقر�ءة �لبطيئة. 
- كان �ملحدثون يطرون من يقر�أ �حلديث على �ل�سو�ب ب�سرعة 
فائقة، قال �حلافظ �أبو �إ�سماعيل �الأن�ساري )395 - 481ه�(: "�ملحدث 
ومن  �لقر�ءة"؛  �سريع  �لكتابة،  �سريع  �مل�سي،  �سريع  يكون  �أن:  يجب 

�لنماذج �لر�ئدة يف ذلك: 
�سحيح  ق��ر�أ  463ه���(   - �لبغد�دي )392  بكر  �أب��ا  �حلافظ  �أن   -
748ه���(   -  673( �لذهبي  �حلافظ  ق��ال  جمال�ض،  ثالثة  يف  �لبخاري 

معلًقا: "وهذ� �سيء ال �أعلم �أحًد� يف زماننا ي�ستطيعه". 
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على  م�سلم  �سحيح  806ه���(   -  725( �لعر�قي  �حلافظ  ق��ر�أ   -
حممد �خلباز بدم�سق يف �ستة جمال�ض متو�لية، وذلك بح�سور �حلافظ 

�بن رجب )736 - 795ه�( وهو يعار�ض بن�سخته. 
- كان بديع �لزمان �لهمد�ين )358 - 398ه�( �ساحب �ملقامات 
�إىل  �أولها  من  ويوؤديها  �أور�ًق��ا  ويحفظ  خفيًفا،  نظًر�  �لكتاب  يف  ينظر 

�آخرها، وهذ� منتهى �ل�سرعة مع �حلفظ. 
 كتب اجلواليقي

فح�سرها  ب��غ��د�د،  يف  540ه����(   -  466( �جلو�ليقي  كتب  بيعت 
�حلافظ �أبو �لعالء �حل�سن بن �أحمد �لهمد�ين )488 - 569ه�( فنادو� 
على قطعة منها: �ستن ديناًر�، فا�سر�ها �حلافظ �أبو �لعالء، و�الإنظار 
من يوم �خلمي�ض �إىل يوم �خلمي�ض، ثم ��ستقبل طريق همد�ن فو�سلها 
فنادى على د�ر له فبلغت �ستن ديناًر�، فقال: بيعو�، قالو�: تبلغ �أكر من 
ذلك، قال: بيعو�، فباعو�، وقب�ض �لثمن، ثم رجع �إىل بغد�د، فدخلها يوم 

�خلمي�ض فوفى ثمن �لكتب. 
قالوا يف قراءة الكتب

و�لدو  ر�لف  �جليد.  �لكتاب  ي�سنع  �لذي  هو  �جليد:  �لقارئ   •
�أمر�سون )1803- 1882م(.

• �لكتاب �جليد يتحدى وال يعجز؛ �إنه �أرقى من م�ستوى �لقارئ؛ 
لكن ��ستيعاب معظمه يظل ممكنًا. د/ عبد �لكرمي بكار. 

قر�ءة  يوم  من  حياته  من  جديدً�  عهدً�  �أرخ  رجل  من  كم   •
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كتاب. ثورو )1817- 1862م(.

بلبك،  وتاأخذ  فكرك،  على  ت�ستحوذ  �لتي  هي  �جليدة  • �لكتب 
وتنقلك من حياتك �إىل حياتها. فهد �حلمود.

�إىل  يهدم  �أو  غائبًا،  يعيد يل  �أو  م�سافة،  بي  يقطع  ما  • �أف�سلها 
متهالكًا، �أو ين�سئ يل عاملًا. حممد �ل�سوياين. 

�أبدً�.  للعظمة، وال تطفئه  �لعط�ض  تلهب  �لعظيمة  �لكتب  • قر�ءة 
فر�نك دويل. 

• ما يكتب دون جهد �أو معاناة يقر�أ عادة دون ��ستمتاع. �سمويل 
جوت�سون )1709- 1784م(.

• لي�ض يجمع ذلك �إال كر�م �لكتب �لنفي�سة، �مل�ستملة على ينابيع 
�الأرف��اق،  وفو�ئد  �ل�سناعات،  ومعرفة  �الأدب،  لكنوز  و�جلامعة  �لعلم، 

وحجج �لدين. �جلاحظ )150- 255ه�(.

كتابًا،  يقر�أ  �أن  يريد  مت�سوق  �سخ�ض  بن  عظيم  فرق  • هناك 
و�سخ�ض متعب يريد كتابًا ليقر�أه. جلرت كيث ت�سرتون. 

�حلمود.  فهد  منه.  �النتهاء  تريد  ال  �لذي  هو  �جليد  • �لكتاب 

�سدة  من  �لذي  �لكتاب  هو  فقال:  كتاب  �أجنح  عن  كاتب  • �سئل 
رو�جه �لنا�ض عنه فيدعون �أنهم قر�أوه وما قر�أوه قط. جمهول. 

مرة  �إليه  وتعود  �إال  قر�ءته  من  تنتهي  تكاد  ما  �لكتب:  • �أح�سن 
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�أخرى، ال تدري كيف �أ�سرك! د/ �سليمان �لعوي�سق.

•  �أنفع �لكتب هي تلك �لكتب �لتي ت�ستحث �لقارئ على �إمتامها. 
فولتر )1694- 1778م(.

�إىل  وقت  �لقارئ من  وجه  ي�سرق  �أن  بد  ال  كتاب جيد  �أي  • فوق 
وقت. كر�ستيان مور جنت�ستاين.

�أن  �أي�سًا  ي�ستحق  ال  مرتن،  يقر�أ  �أن  ي�ستحق  ال  �لذي  • �لكتاب 
يقر�أ مرة و�حدة. فير )1868- 1958م(.

كلما  �سفحاتها  عدد  زي��ادة  �أمتنى  �لتي  تلك  �لكتب  �أف�سل   •
ت�سعر  جتعلك  �لتي  �لكتب  تلك  هي  �أو  فيها؛  ورق��ة  �آخ��ر  من  �قربت 

بدى زيف معرفتك �لتي تدعيها �أمام �الآخرين. �سامل �لغامدي.

قر�ءته  بتكر�ر  يح�سن  ال  �لذي  فالكتاب  ثمينًا:  �لوقت  كان  • �إن 
ال ي�ستحق �أن يقر�أ على �الإطالق. توما�ض كاراليل )1795-1881م(.

�ملنا�سب.  لل�سخ�ض  �ملنا�سب،  �لوقت  يف  �ملنا�سب،  �لكتاب   •
جمهول. 

بكتاب  لي�ض  فر�قه،  بعد  فيه  يفكر  قارئه  يدع  ال  �لذي  • �لكتاب 
عثمان  بهيج  �سديقًا.  لي�ض  ب�سهولة  ين�سى  �لذي  �ل�سديق  �أن  كما  قيم؛ 

)1921- 1985م(. 

• كل كتاب جيد، وخ�سو�سًا �لكتب �لقدمية، ال يفهما وال ي�ستمتع 
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بها �أحد مثل �لذي ي�ستطيع �أن يكملها. جوته )1749- 1832م(.

و�لدو  ر�لف  �لعمل.  �إىل  يحفز  �لذي  هو  �جليد:  �لكتاب  �إن   •
�أمر�سون )1803- 1882م(.

بو�لو.  نيكوال  نقاد.  له  يكون  �أن  �جليد  �لكتاب  طبيعة  • من 
�ل�سويلم.  �سامي  د/  حياتك.  غر  ما  �لكتب:  • �أنفع 

�أو  �حلكمة،  غايات:  �أربع  �إحدى  �إىل  �لكتب  توؤدي  �أن  يجب   •
�لورع، �أو �لبهجة، �أو �لنفع. �سر جون دنيام )1615- 1669م(.

• �لكتاب �جلديد: �لظريف، و�لكتاب �الأ�سيل �لظريف: هو ذلك 
�لكتاب �لذي يحبب �إلينا حقائق قدمية. ماركيز دي فوفنارج. 

• �لكتب �جليدة هي �جلوهر �مل�سفى للعقول �ملمتازة، و�لتح�سن 
ملعارفها، وثمرة �سفرها �لطويل. ماركيز دي فوفنارج. 

تتمنى  �نتهيت من قر�ءته  �إذ�  �لذي  �لكتاب  �لكتب: هو  • �أح�سن 
�أنك مل تبد�أ به بعد. �أم �سالح �حلمود.

ب�سرور  ويغلق  �أم��ل،  على  يفتح  �ل��ذي  ذلك  جيد؛  كتاب  �إن��ه   •
وفائدة. �آمو�ض برون�سون �ألكوت )1799- 1888م(.

�أكر.  �لتفكر  �إىل  تدفعك  �لتي  هي  �أكر  تعنيك  �لتي  • �لكتب 
تيودور باكر )1810- 1860م(.

و�حد  ب�سيء  �إنها  �الأخ��الق؛  من  حوت  با  �لكتب  تقا�ض  ال   •
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تقا�ض، مر�عاتها للفن. �أو�سكار و�يلد.

�أو  �لنظر،  �أو  �لعمل،  �أب��و�ب  لك،  تفتح  �لتي  �جليدة  �لكتب   •
�لذكرى، �أو �الأن�ض. فهد �حلمود.

تعريف على النا�ضر وتاريخ الن�ضر

من �ملهم كذلك �أن يحر�ض �لقارئ على معرفة تاريخ �لن�سر و��سم 
�ل�سفحات  �أو من  و�خللفي،  �الأمامي  �لغالفن  �سو�ء من على  �لنا�سر، 
يف  ا  خ�سو�سً �لن�سر،  تاريخ  معرفة  �أهمية  وتت�سح  �لكتاب،  يف  �الأوىل 
حيث  و�ملتالحقة،  �ل�سريعة  �لتطور�ت  ذ�ت  �ملجاالت  يف  �لعلمية  �لكتب 
�أو �العتماد عليها،  تكون حد�ثة ملادة و�ملحتوى عن�سًر� مهًما لقر�ءتها 
ا؛ الأن بع�سها قد يتخ�س�ض  كالطب مثاًل، ومعرفة د�ر �لن�سر مهم �أي�سً
يف �أنو�ع من �لعلوم �أو �لتخ�س�سات دون غرها، ويرع يف جماالت دون 
غرها؛ مما قد يعطي �أحياًنا دالالت �بتد�ئية عن جودة وقيمة حمتوى 

�لكتاب.

الـحكم على اأهمية كل كتاب على حدا

يجب على �لقارئ �جليد �أن يعرف كيف يتعامل مع كل كتاب على 
حد�، فلي�ض كل كتاب مثل �الآخر من حيث مقد�ر �لوقت �لذي يجب �أن 
�لذي  ولي�ست جميعها �سو�ء من حيث مقد�ر �جلهد  لقر�ءتها،  ير�سف 
يجب �أن يعطى لها، ولي�ست جميعها ت�ستحق �لقر�ءة ملرة �أخرى، وهكذ�.
هذه �لقدرة على �حلكم على �لكتب �ملختلفة تتاح للقارئ �حلري�ض 
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على �لقر�ءة �مل�ستمرة، وكلما ق�سى �لقارئ وقًتا �أطول يف عامل �لقر�ءة 
�لكتب،  �أنو�ع  على  �لتعرف  على  ح�سا�سية  �أكر  قدرته  �سارت  و�لكتب، 

وتقدير ما حتتاج �إليه من جهد وطاقة وعناية.

اأ�ضناف القراء

�إقبالهم  مقادير  يف  بع�ض  عن  بع�سهم  �لنا�ض  ويختلف  يتفاوت 
ورغبتهم يف �لقر�ءة، ويف مقادير �نتفاعهم بالقر�ءة.. وميكن �أن جنعل 

�لنا�ض وعالقتهم بالقر�ءة يف �سبعة �أ�سناف:
1- �لعاجزون عن �لقر�ءة: وهوؤالء هم من ال ي�ستطيعون �لقر�ءة 
�أميتهم، وهذه �ل�سريحة و�إن كانت ال تز�ل كبرة جًد� يف عاملنا  ب�سبب 
للعام )2002م(  �لعربية  �الإن�سانية  �لتنمية  تقرير  ي�سر  �لعربي، حيث 
�إىل �أن معدل �الأمية يف �لعامل �لعربي هو �الأعلى يف �لعامل �أجمع، حيث 
ي�سل �إىل )43٪( من �إجمايل �ل�سكان، وذلك يف منت�سف �لت�سعينيات 
ا  من �لقرن ملا�سي، �إال �أنها �سريحة �آخذة �لتناق�ض �سيًئا ف�سيًئا، خ�سو�سً

مع �نت�سار بر�مج �لتعليم �الإلز�مي وبر�مج حمو �الأمية.
لكن من �مل�ساكل �لالفتة للنظر مع �سريحة من كانو� من �الأمين 
يثر  ما  الأنهم ال يجدون  �ل��ردي؛  �إىل  يعودون  �أنهم قد  وحت��ررو� منها 
�هتمامهم من �ملطالعات فال ميار�سون �لقر�ءة، وقد �أدركت بع�ض �لدول 
يف  �جلمهور  تبقي  �أن  خاللها  من  �سعت  بر�مج  فجهزت  �مل�سكلة  هذه 
�رتباط مع عامل �لقر�ءة، ومنها برنامج )موبر�ل( �لذي طبقته �حلكومة 

�لر�زيلية، وكذلك برنامج تامن �ملطالعة �لذي طبق يف تنز�نيا.
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2- �لقارئ �ل�سدئ: وهو �لذي يجيد �لقر�ءة، لكنه ال يقر�أ متعذًر� 
وكرة  �لوقت  ك�سيق  �لقر�ءة،  عن  عزوفه  لترير  و�هية  كثرة  باأعذ�ر 
و�ل�سبكة  كالتلفاز  �لبديلة  �ملعرفة  م�سادر  بتوفر  �لتعذر  �أو  �مل�ساغل، 

�لعنكبوتية.
ومعظم �أفر�د هذ� �لنوع ممن �بتعدو� عن عامل �لقر�ءة من بعد 
قد  وكاأنهم  �ل�سهادة،  على  وح�سولهم  �لدر��سية  للمر�حل  مغادرتهم 
يعودو�  �أن  و�ملعرفة على  �لقر�ءة  �إجازة من  الأذهانهم وعقولهم  �أعطو� 
عقولهم  فت�سد�أ  فيه  ويخلدون  �لك�سل،  ي�ستمرئون  لكنهم  الحًقا،  لها 

وت�سمحل ثقافتهم.
3- �لقارئ �لديكور: وهو �سخ�ض �سنع يف بيته مكتبة كبرة ومالأها 
بالكتب من كل �سنف ونوع؛ مما يعطي ز�ئره �نطباًعا باأن �ساحبها مهتم 
بالثقافة و�لعلم، لكنه يف حقيقة �الأمر ال يعرف عن حمتويات �لكتب �لتي 

يف مكتبته �سيًئا، وال يعلم عما حتويه من جو�هر وكنوز.
مكتبة  د�ره  يف  فجعل  قام  �سابقه،  مثل  وهو  �ملتعامل:  �لقارئ   -4
كبرة، ومالأها بالكتب �ملختلفة، لكنه جتاوز �ساحبه ف�سار يديل بدلوه 
موؤلفه،  وع��ن  �لكتاب  ه��ذ�  عن  بعجالة  فيتحدث  �لثقافة،  جل�سات  يف 
وجو�نب  حمتو�ه  فينتقد  يتجر�أ  قد  بل  فيه،  عما  خاطفة  ملحة  ويعطي 

�لتق�سر فيه.
وهذ� �ل�سخ�ض ال يقوم �إال بالنظر �إىل قائمة حمتويات �لكتب �لتي 

عنده ومقدماتها و�أ�سماء موؤلفيها وينطلق يتعامل على من حوله.
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نف�سك  تربك  ال  بارتياح؟  و�ال�ستفادة  بهدوء،  �النتفاع  تريد  هل 
عليك  بل  �لقلب،  و�إتعاب  �لذهن،  وت�ستيت  و�ملر�جع،  �مل�سادر  لكرة 
در��سة خطة ناجحة ممتعة مو�سلة، حتميك من �لعجلة و�ل�ساأم، وت�سمن 
لك �ملد�ومة و�ال�ستمر�ر، ولو كان �لعائد قلياًل، فاملد�ومة مع �لقليل �أ�سل 

عظيم.
�لكتب: وهذ� �سخ�ض مولع باحل�سول على كل  باقتناء  �ملولع   -5
كتاب ي�سمع عنه �أو يعرفه، فتجد بيته وقد �متالأ بالكتب �لتي تر�كم يف 
جو�نب غرفه، وعلى �أرفف جعلها على كل جدر�نه، وهذ� �ل�سخ�ض ويف 
غمرة �ن�سغاله بجمع �لكتب وتكدي�سها قد ال يجد �لوقت حتى لالطالع 

عليها ولقر�ءة ما حتويه.
وهي  فائدة  على  يحتوي  �حلالة،  هذه  يف  �سوئه  على  �الأم��ر  لكن 
�أن هذ� �ل�سخ�ض وبعد رحيله �سيرك تركة غالية قد تكون ذ�ت فائدة 

الأوالده وورثته وملن خلفه.
�سادقة  حما�سة  ميتلك  �ل��ذي  �لقارئ  وهو  �لنا�سج:  �لقارئ   -6
للقر�ءة، ومعرفة كافية باأ�ساليبها �ملختلفة، و�إدر�ًكا مل�سادرها �ملختلفة، 
كذلك يحر�ض على �لتنويع يف قر�ء�ته، وميتلك �ملهار�ت �ملختلفة للقر�ءة 

من حيث �ل�سرعة و�لعمق.
هذ� �لقارئ ومع تقدمه يف م�ستويات �لقر�ءة ي�سل �إىل �أن يبلغ من 
�لن�سوج مرحلة يتمكن خاللها من ��ستخد�م كل �ملعلومات �لتي متر عليه 
ليدرك مقا�سد �لكتب �ملبا�سرة وغر �ملبا�سرة كما �أر�دها �ملوؤلف، ويقدر 
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�ملا�سية  خر�ته  مع  �ملكت�سبة  �جلديدة  �الأفكار  �سهر  على  خاللها  من 
لرى �الأمور من زو�ياه جديدة و�آفاًقا �أكر رحابة.

�لتي  �ملتقدمة  �ملرحلة  فهو  �لقارئ  هذ�  و�أما  �لناقد:  �لقارئ   -7
�إىل نقطة �متالك  �لنا�سج  �لقارئ  �لنا�سجة، حيث ي�سل  �لقر�ءة  تلي 
فيما  و�ل�سعف  �لقوة  نقاط  بن  للتمييز  توؤهلها  �لتي  �لنقدية  �لقدر�ت 
من  �خلطاأ  ف��رز  من  و�لتمكن  و�الدع���اء،  �لتحيز  عن  و�لك�سف  ي��ق��ر�أ، 

�ل�سو�ب يف �الأفكار �لتي تعر�ض عليه.

كيف تنتقني كتابا؟ "1"

تقول بع�ض �لدر��سات �إن ما يقارب من )20٪( من �لنا�ض ي�سرون 
�لكتب منجذبن �إىل جمال �أغلفتها ورونقها، ولعل هذه �ملعلومة هي ما 
�لغرب،  يف  ا  خ�سو�سً �ملحرفن،  و�لكتاب  �لنا�سرين   من  �لكثر  جعل 

يعتنون عناية كبرة ب�سكل �أغلفة كتبهم.
كتاًبا  ��سرينا  �الأوقات  وقت من  �أننا جميًعا ربا، ويف  و�حلقيقة 
�أو رونقه، وبريق عنو�نه، وجاذبية  خمدوعن بجمال مظهره �خلارجي 
�لكلمات �لتي قد تكون كتبت على غالفه �خللفي لنكت�سف الحًقا وعندما 

�سرعنا بقر�ءته باأن حمتو�ه ال ينا�سب مر�دنا وذ�ئقتنا.
و�ل�سوؤ�ل هنا، �أهناك و�سيلة متكن �ملرء من �ختيار �لكتاب �جليد 

و�ملفيد فعال قبل �لقيام ب�سر�ئه؟ و�الإجابة هي بالطبع.نعم.
هناك خطو�ت ب�سيطة و�سهلة ميكن لكل �سخ�ض �أن يطبقها على �أي 
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كتاب يقع يف يده ليعرف �إن كان �سينا�سب حاجته وذوقه �أواًل، لكن �لكثر 
من �لنا�ض، حتى بع�ض �لقر�ء �ملخ�سرمن وهنا �ملفارقة، يتجاهلون هذه 

�خلطو�ت فيقعون بن �لفينة و�لفينة يف فخ �قتناء كتاب رديء �آخر!
1- توقفي مع �لعنو�ن:

يقوم  �أن  ب��ي��ده  ج��دي��ًد�  كتاًبا  مي�سك  وعندما  �مل���رء  على  يجب 
باخلطو�ت �لب�سيطة �لتالية:

من  �ملق�سود  عن  يت�ساءل  و�أن  �لكتاب،  عنو�ن  �إىل  �أواًل  ينظر  �أن 
عنو�ن  �أن��ه  �أم  �لكتاب؟  حمتوى  على  بالفعل  يدل  �لعنو�ن  وهل  ور�ئ��ه، 

يحمل معاين غر مبا�سرة؟
ا  خ�سو�سً حتويه،  ما  على  كثًر�  تدل  ال  �لكتب  عناوين  من  كثر 

�لكتب �لغربية �ملرجمة و�لتي ت�ستخدم هذ� �الأ�سلوب للت�سويق.
�ل�سهر  ب��ي(  �خلا�سة  �جل��ن  قطعة  ح��رك  )م��ن  ك��ت��اب  فمثاًل 
ل�سبن�سر جون�سون يتحدث عن �لتعامل مع �لتغير يف حياة �الإن�سان من 
خالل ق�سة رمزية عن �لفئر�ن، وكتاب )�سوربة دجاج للحياة( جلاك 
كانفيلد ال يحوي �أي �سيء �إطالًقا عن �سوربة �لدجاج، بل على ق�س�ض 

�جتماعية موؤثرة من و�قع �حلياة، وغرها كثر.
لذلك فال بد من �لوقوف عند ما ور�ء ظاهر �لعنو�ن و�لتفكر يف 
مقا�سده، وعدم �النخد�ع بجاذبيته وبناء �الحتماالت و�لتوقعات ملا قد 

يوجد بن دفتي �لكتاب.
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2- تعريف على �ملوؤلف و�لنا�سر:
بعد ذلك على �لقارئ �أن يعرف ��سم �ملوؤلف، وهل هو من �الأعالم 
�ملعروفن، ويت�ساءل كذلك �إن كان قد قر�أ له �سيًئا يف �ل�سابق، و�إن كان 
من �ملتخ�س�سن يف جمال �لكتاب �لذي بن يديه، وهكذ�. هذ� �الأمر ال 
يعني �أن ال ي�سري �ملرء �إال كتاًبا كتبه موؤلف معروف، و�أن �جلدد على 
�سنعة �لكتابة ال ينتجون كتًبا جيدة ت�ستحق �لقر�ءة، و�إنا هي ت�ساوؤالت 
ا �إن كانت هناك  م�سروعة �إجاباتها قد تع�سد من قيمة �لكتاب، خ�سو�سً
يقتني  �أن  للقارئ  كان  نف�سه  �ملجال  يف  �آخر  كتاب  وبن  بينه  مفا�سلة 

و�حًد� منهما فقط.
مهمة  تولت  �لتي  �ل��د�ر  ��سم  �لقارئ  يعرف  �أن  �ملهم  من  كذلك 
ي�سبحون  �لوقت  وب��رور  �جلادين  �لقر�ء  الأن  ون�سره،  �لكتاب  طباعة 
�ل�سيئة، وميكن  �لن�سر  على قدرة يف متييز دور �لن�سر �جليدة من دور 
لهم �أن يدركو� �أن �لد�ر �لفالنية حتر�ض على جودة ما تن�سر بينما �لد�ر 
�لفالنية متار�ض �لن�سر كتجارة بحتة دون متحي�ض يف قيمة من�سور�تها 
و�لعناية  �لطباعة  ج��ودة  �أن  يعرفون  و�أي�سا  �لفكري،  �مل�ستوى  على 
باالإخر�ج �أف�سل يف هذه �لد�ر من تلك �لد�ر، و�أن طبعة يف تلك �لد�ر، 

وهكذ� يتجهون نحو من�سور�ت د�ر ويحجمون عن من�سور�ت د�ر �أخرى.
3- �قرئي ظهر �لغالف �الأخر

من �ملفيد بعد ذلك �أن ينظر �لقارئ �إىل ما قد يكون كتب على ظهر 
�لغالف �الأخر للكتاب، فكثًر� ما يكتب هناك و�سف خمت�سر ملحتوى 
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�أو �سرد ل�سرة �لكاتب  �أو ف�سوله،  �أو فقر�ت من �أحد �أجز�ئه  �لكتاب، 
�أ�سخا�ض معروفن على هذ�  تعليقات من  �أو  �الأخرى،  وقائمة بوؤلفاته 
�لقارئ يف ت�سكيل  �إن توفرت قد تفيد  �لكتاب وحمتو�ه. هذه �ملعلومات 
مالمح �ل�سورة �ملبدئية عن �لكتاب �لذي بن يديه، وقد تخره �إن كان 

هو ما يريده �أم ال.

كيف تنتقني كتابا؟ "2"

هناك خطو�ت ب�سيطة و�سهلة ميكن لكل �سخ�ض �أن يطبقها على �أي 
كتاب يقع يف يده ليعرف �إن كان �سينا�سب حاجته وذوقه �أواًل، لكن �لكثر 
من �لنا�ض، حتى بع�ض �لقر�ء �ملخ�سرمن وهنا �ملفارقة، يتجاهلون هذه 

�خلطو�ت فيقعون بن �لفينة و�لفينة يف فخ �قتناء كتاب رديء �آخر!
1- تعريف على تاريخ �لن�سر:

يجب على �لقارئ بعد ذلك �أن ينظر يف �ل�سفحات �الأوىل للكتاب، 
فينظر يف تاريخ �لن�سر، وهذ� �الأمر على قدر كبر من �الأهمية للكتب 
�لعلمية و�الأكادميية، وتلك �لتي تعنى بالعلوم �ملرتبطة بالتقنية؛ وذلك 
الأن عجلة �لتطور يف هذه �لعلوم �سريعة جًد�، وكلما كان �لكتاب قدمًيا 
هذ�  يف  �لعلم  �إليه  و�سل  ما  �آخر  عن  بعيدة  فيه  �لتي  �ملعلومات  كانت 
�لقدمية  �ملعلومات  هذه  يف  بالنظر  مهتًما  �لقارئ  يكن  مل  وما  �ملجال. 

ل�سبب خا�ض فمن �الأف�سل له �أن يتجه لكتاب �آخر يف �ملجال نف�سه.
جماالت  يف  فائدة  وذ�ت  مهمة  تكون  قد  قدمًيا  �ملن�سورة  �لكتب 
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�لعلوم �الإن�سانية كالفكر و�لتاريخ و�الأدب وما �أ�سبه.
2- �طلعي على �ملقدمة و�لفهر�ض:

بعد ذلك من �ملهم �أن يلقي �لقارئ نظرة فاح�سة �سريعة على قائمة 
�لكتاب  �أول  يكون موجوًد� يف  و�لذي قد  �لفهر�ض،  �أو  �لكتاب  حمتويات 
�سريعة عن  للقارئ �سورة  يعطي  �أن  �الأمر  �ساأن هذ�  ومن  �آخره.  �أو يف 
خريطة �لكتاب وعن م�سار حمتوياته، وعن �رتباطها ببع�سها �لبع�ض. 
�لذي يبحث عن  لذلك  ا  لكل قارئ، خ�سو�سً هذه �خلطوة مفيدة جًد� 
مو�سوع بعينه، فبنظرته �ل�سريعة على �لفهر�ض و�جتاهه من بعد ذلك 
�إىل �لف�سل �ملق�سود للنظر فيما هو موجود فيه، �سيقرر �لقارئ �إن كان 

�سيعزف عن �سر�ء �لكتاب �أو ي�سريه.
�لكتاب،  �لقارئ مقدمة  يقر�أ  �أن  �ملهم  بعد ذلك فمن  ا من  و�أي�سً
تعريًفا  �ملقدمة  حتوي  ما  كثًر�  فيها،  ما  على  ليتعرف  �سريعة  ق��ر�ءة 
�أو تو�سيًحا  �أو لدو�فعه من ور�ء ذلك  لكتابه،  �لكاتب يف كتابته  بنهج 
للفل�سفة �لكامنة فيه. هذه �ملعلومات وغرها مما قد يكون موجوًد� يف 

�ملقدمة قد ت�سكل نقطة فا�سلة يف قر�ر �قتناء �لكتاب �أو تركه لغره.
3- ��ستعر�سي فقر�ت �لكتاب بعجالة:

�الأوىل  �لفقر�ت  على  عجالة  يف  مير  �أن  ذلك  بعد  للقارئ  ميكن 
�ساأن هذ�  �لكتاب، فمن  �ملختلفة يف  �الأق�سام  �أو  �لف�سول  و�الأخرة من 
ا  �الأمر �أن يعطي �سورة �أكر عمًقا عما يوجد يف �لكتاب من معرفة، و�أي�سً
�أن يعطي ت�سوًر� كبًر� عن �أ�سلوب �لكاتب، �سو�ء على م�ستوى �للغة من 
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ا على م�ستوى عمق  حيث ب�ساطتها و�سهولتها �أو �سعوبتها وتقعرها، و�أي�سً
�ملادة ومدى مالءمتها مل�ستوى �لقارئ �لفكري والهتماماته.

بعد قيام �لقارئ بهذه �خلطو�ت فاإنه �سيتمكن �إىل حد معقول من 
عن  �الإجابة  على  ق��ادًر�  و�سيكون  يديه،  بن  �لذي  �لكتاب  قيمة  حتديد 

�سوؤ�ل �إن كان هذ� هو �لكتاب �لذي يالئم مبتغاه وحاجته وذوقه �أم ال؟
�إال  �الأوىل،  للوهلة  �ل�سيء  بع�ض  طويلة  بدت  و�إن  �خلطو�ت  هذه 
ميار�سها  �لتي  �لفطرية  �مللكات  من  ملكة  ممار�ستها  ومع  ت�سبح  �أنها 
�لقارئ عند وقوع كتاب جديد بن يديه، وهي ملكة عندما يتح�سل عليها 
�لقارئ �ستوفر عليه �لكثر من �ملال و�جلهد، و�ل�سعور باالإحباط، و�أعني 
باالإحباط �لذي قد ين�ساأ عنده عندما يكت�سف �أن �لكتاب �لذي ��سر�ه 
لي�ض جيًد�، ولي�ض هو ما يريد و�أنه قد خدع، ولي�ض �أ�سو�أ من ذلك �ل�سعور 
بوجود كتاب رديء يف مكتبتك تود لو �أنه مل يكن موجوًد� فيها، كما �أن 

�لقر�ء يعلمون �أن �لتخل�ض من �لكتب لي�ض �سيًئا �سهاًل! 

كتب نن�ضحِك بقراءتها .. بعد كتاب اهلل تعاىل

1- �لترج و�ل�سفور وخطر م�ساركة �ملر�أة للرجل - عبد�لعزيز بن 
باز.

2- ر�سالة �حلجاب- حممد بن �سالح �لعثيمن. 
3- من �الأحكام �لفقهية يف �لفتاوى �لن�سائية- حممد بن �سالح 

�لعثيمن.
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4- �حذري �لتليفون- �إحدى �ملدر�سات.
�سليمان  عمر  د.  �لتقدم-  و�أدعياء  �الإ�سالم  دعاة  بن  �مل��ر�أة   -5

�الأ�سقر.
6- �لعلمانية- حممد �ساكر �ل�سريف.

��سكندر  بنت حممد  عالية  �مل�سلم-  �لطفل  وتربية  �لتلفزيون   -7
�خلياط.

8- �الأ�سرة �مل�سلمة �أمام �لفيديو و�لتلفزيون- مرو�ن كجك.
9- هم�سة يف �أذنك- �أمل بنت عبد �هلل.
10- ق�سية حترير �ملر�أة- حممد قطب.

11- �ملر�أة �مل�سلمة �أمام �لتحديات- �أحمد عبد�لعزيز �حل�سن.
12- فتياتنا بن �لعفاف و�لتغريب- د. نا�سر بن �سليمان �لعمر.

اأكرب "10" مكتبات يف العامل

�لكتاب هو طريقِك الكت�ساب �ملعرفة و�لتعلم من جتارب �الآخرين 
ومن معرفتهم، وطبًعا �أف�سل طريقة لِك للح�سول على هذه �لكتب هي 
�ملكتبات �لعامة، وطبًعا �مل�سكلة �أن يف دولنا �لعربية قلما جتدين مكاتب 
عامة، و�إذ� وجدِتها ال جتدين فيها مادة ت�ستحق �لقر�ءة، و�أمتنى تنت�سر 
ولو  ثقافة  على  �سعوبنا  حت�سل  كي  �لعربية؛  دولنا  يف  �لعامة  �ملكتبات 
ب�سيطة عن �حلياة وعن �أمور �لدنيا.. طبًعا هذه �ملكتبات هي �أكر )10( 
�لقائمة،  بن  عربية  مكتبة  �أي  توجد  فال  ولالأ�سف  �لعامل،  يف  مكتبات 
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بل  مكتبة،  الأكر  بالن�سبة  �سيًئا  �أق��ول  ال  �أنا  طبًعا   - موؤ�سف  �أمر  وهذ� 
�إن�ساء مكاتب عامة �سغرة يف كل �ملدن و�لقرى �لعربية  �أمتنى �أن يتم 

الكت�ساب �ملعرفة - �أمتنى �أن ينال �ملو�سوع �إعجابكن.
1- مكتبة �لكوجنر�ض: 

كتاب  مليون   )30( على  �ملكتبة  حتتوي  �لعامل،  يف  مكتبة  �أك��ر   
بالعديد من �للغات، مت بناء هذه �ملكتبة عام )1800م(.

2- �ملكتبة �لوطنية �ل�سينية:
تقع يف مدينة بيجن، وتعد �إحدى �أهم معامل مدينة بيجن حتتوي 

�ملكتبة على نحو )22( مليون كتاب، وقد مت بناوؤها عام )1909م(.
3- مكتبة �الأكادميية �لرو�سية للعلوم:

برج  بطر�ض  مدينة  يف  للعلوم  �لرو�سية  �الأك��ادمي��ي��ة  مكتبة  تقع 
وحتتوي )20( مليون كتاب، وقد مت بناوؤها عام )1714م(، ويوجد فيها 

كتب بلغات عدة.
4- �ملكتبة �لوطنية �لكندية:

تعد من �سمن �أ�سهر �لت�سييد�ت �حلديثة يف �لعامل، تقع يف مدينة 
�لتي  �لكتب  ويبلغ عدد  بناوؤها عام )1953م(،  وقد مت  �أوت��او يف كند�، 

توجد يف هذه �ملكتبة )18.800( مليون كتاب. 
5- �ملكتبة �لوطنية �الأملانية:

ُبنيت  ملكية حكومية وتقع يف عا�سمة مدينة فر�نكفورت �ملكتبة، 
عام )1990م(، وحتتوي على )18.500( مليون كتاب.
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6- �ملكتبة �لريطانية:
  تعد من �أقدم �ملباين يف مدينة لندن هذه �ملكتبة، مت بناوؤها عام 

)1753م(، وحتتوي على )16( مليون كتاب يف �لعديد من �ملجاالت.
7- معهد �ملعلومات �لعلمية �لتابع لالأكادميية �لرو�سية للعلوم:

يف  �لرو�سية  �لعا�سمة  و�سط  يف  وتقع  )1969م(،  عام  بناوؤها  مت 
�لكتب  جميع  ولي�ست  كتاب  مليون   )13.500( على  وحتتوي  مو�سكو، 

باللغة �لرو�سية.
8- مكتبة جامعة هارفارد:

�أعظم  �ل��ت��ي تعد م��ن  �أب���رز م��ع��امل جامعة ه��ارف��ارد  �أح���د    ه��ي 
�جلامعات يف �لعامل، وحتتوي على �لكتب و�لوثائق منذ عام )1638م(، 
وتقع يف مدينة كامريدج يف والية ما�سات�سو�ست�ض يف �لواليات �ملتحدة، 

وحتتوي على )13.100( مليون كتاب. 
9- فرناد�سكي �ملكتبة �لوطنية �لعلمية �الأوكر�نية:

عام  يف  ب��ن��اوؤه��ا  مت  �أوك��ر�ن��ي��ا،  يف  كييف  مدينة  يف  �ملكتبة  تقع 
)1919م(، �ملكتبة حتتوي على )13( مليون كتاب.

10- مكتبة نيويورك �لعامة:
مكتبة نيويورك �لعامة تقع يف مدينة نيويورك وقد مت بناوؤها عام 

)1895م(، �ملكتبة حتتوي �الآن على )11( مليون كتاب.
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العناية بالكتب

�حلمد هلل �لذي عّلم بالقلم، عّلم �الإن�سان ما مل يعلم، �حلمد هلل 
رب  ٺٺ  ٺ  ڀ  ڀ  زب  فقال:  �لعدل  �لكاتب  ل  ف�سَّ �لذي 
)�لبقرة: 282(، و�ل�سالة و�ل�سالم على ر�سول �هلل �لذي �أمره بالقر�ءة 
فقر�أ عليه جريل؛ فقر�أ كما قر�أ جريل، وَعِلَم فعِمَل وعّلم، �ّتخذ ُكتَّاًبا 
�لعلم بالكتاب« �سحيح  دو�  �لعلم فقال: »قيِّ َكْتب  يكتبون له، وحّث على 
�جلامع، وقال: »�كُتبو� الأبي �ساه« رو�ه �أبو د�ود، و�أو�سى بالتثبُّت يف �لقول 
ث بكّل ما �سمع« رو�ه  وذمَّ من مل يتثبَّت فقال: »كفى باملرء كذًبا �أن ُيحدِّ

م�سلم.
�أما بعد: فاإّن �هلل تعاىل قد تكّفل بتمام وحفظ دينه فقال: زب چ 
)�ملائدة:  رب  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  چ  چ 
رب  ں   ڱ  ڱ   ڱڱ  ڳ  ڳ  ڳ  زب  دينه:  حفظ  عن  وق��ال   ،)3
)�حلجر: 9(. و�سدق �هلل تعاىل - ومن �أ�سدُق من �هلل قياًل، ومن �أ�سدُق 
اأ  ين كّله وُحِفَظ من عبث �لعابثن، وقد هيَّ من �هلل حديًثا - فقد متَّ �لدِّ
ّية و�ملعنوية ل�سمان متام دينه وحفظه، فاختار  �هلل تعاىل �الأ�سباب �حل�سِّ
ه - �سلى �هلل عليه و�سلم - �أ�سحاًبا بررًة بذلو� ُمهَج �أرو�حهم ونفي�ض  لنبيِّ
ين و�ل�سعي لن�سره تعّلًما وتعليًما، تارًة  �أمو�لهم يف �لدفاع عن حيا�ض �لدِّ
خلفهم  ثم  عنه..  ور�سو�  عنهم  �هلل  فر�سي  مكاتبًة،  وت��ارًة  م�سافهًة 
وتباُعد  �الأع�سار  �ختالف  على   � ج��رًّ وهلمَّ  �أتباِعهم  و�أتباُع  �أتباُعهم 
يها �إىل من بعدهم  �الأم�سار.. ُيَقيِّ�ض �هلل الأ من يحمل تلك �الأمانة ويوؤدِّ
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�إىل �ساعتنا هذه، بل �إىل قيام �ل�ساعة. 
َول  و�لناظر يف كتب �لتاريخ ومعاجم �لبلد�ن و�لر�جم وتاريخ �لدُّ
�مل�سلمون.  بها  ُعني  �لتي  �لعظيمة  �جلهود  تلك  من  �سيًئا  يرى  وغرها 
�ساهد �ملقال: �أّن �لعناية ب�ساأن ُكتب �لعلوم عموًما قد بلغت مكانًة عظيمًة 

مرموقًة، ومن �أدلة ذلك:
بوّظفيها  ة  عامَّ �لكُتب  وخز�ئن  �لعظيمة  �ملكتبات  تلك  �أواًل:   
�دها وعمارتها؛ حتى �أ�سبحت تلك �ملكتبات كقالدة يف ُعنق �أو �سامة  وروَّ

َول. يف جبن ُدَولها تفخر وتفاخر بها دوُلها �سائَر �لدُّ
مكتبات  وعلى  �إىل  �لكثرة  و�الأوق��اف  مة  �لقيِّ �لهد�يا  تلك  ثانًيا: 
بع�ض  يف  �لنا�ض  بن  عليها  �ملتعاَرف  �الأم���ور  من  �أ�سبح  حتى  �لعلم؛ 
�أو  وقًفا  �أ�سحاُبها  ُنها  ُي�سمِّ �لو�سايا  من  كثًر�  �أّن  و�الأم�سار  �الأع�سار 

�أوقاًفا ملدر�سة �أو مكتبة وغر ذلك مما يتعّلق بخدمة �لعلم.
ة ب�سئون �لكُتب، مثل: باعة �لكتب  ثالًثا: قيام �أ�سو�ق وحمال خا�سّ
�قن  �لورَّ �أولئك  عن  ناهيك  �لكتب،  جتليد  وك��ذ�  و�الأق���الم،  و�الأور�ق 
اخ �لذين كانو� كَعَلم يف ر�أ�سه ناٌر ل�ُسهرتهم وكرتهم، بل بلغ �حلال  �لن�سَّ
دولة  يف  بغد�د  يف  �ق��ن«  �ل��ورَّ ك�»�سوق  �إليهم  �الأ�سو�ق  بع�ض  ن�سبة  �إىل 

�لعّبا�سيِّن.
ر�بًعا � وهو متعّلق با قبله � : من عجيب عنايتهم بالكتابة �ختيارهم 
ي�ض �أو  الأجود �أنو�ع �لوَرق و�حلر، و�أجود �أنو�ع �الأقالم من �خل�سب �أو �لرِّ
غره، بل و�سل �حلال بهم �إىل عنايتهم بوعاء �حلر وتف�سيل �مل�ستدير 
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ا يجعُله �أكر  على �ملربَّع؛ كون �حلر يف �الإناء �مل�ستدير �أكر حركًة ممَّ
و�سوًحا عند �لكتابة، وغر ذلك من دقيق حر�سهم و�سادق عزمهم.

لذلك  و�سعو�  فقد  �لكتب،  ن�سخ  باأمر  �لفائقة  �لعناية  خام�ًسا: 
يف  ُيز�د  �الأزمنة  تعاُقب  ومع  خلف،  عن  �سلًفا  تو�رثوها  ة  مهمَّ �سو�بط 
نات با يخدم �لكتاب بح�سب ما يتوّفر لهم من  تلك �ل�سو�بط و�ملح�سِّ
كُتٌب  عت  ُو�سِ فقد  �سابقيهم،  عند  معدومًة  كانت  �لتي  �حلياة  كماليات 
�الأ�ساليب  و�لتحذير من  �لكتابة  �لرقيم و�سو�بط  م�ستقّلة يف عالمات 

�ملغلوطة يف طريقة كتابة �لن�ّض.

اأخطاء يف القراءة

هناك �لعديد من �الأخطاء �لتي يقع فيها بع�ض �لقر�ء، �سنو�سحها 
الحًقا، ومن هذه �الأخطاء: 

�أو غاية،  �أن يكون هناك هدف  1- �لقر�ءة لتم�سية �لوقت، دون 
و�ل�سو�ب: �أن يكون للقارئ هدف وغاية ي�سعى �إىل حتقيقها.

2- �لتقليد �الأعمى لكل �سيء مكتوب، وقبوله دون متحي�ض �أو نقد، 
وعلى �لقارئ بناء ثقافة عالية له توؤهله الإدر�ك ما حوله، ومناق�سة ما هو 

مكتوب مناق�سة فكرية.
�حلقيقية،  قيمتها  من  �أك��ر  �لكتب  لبع�ض  و�لدعاية  �لت�سخيم   -3
�ملوؤلف  حمبة  ذل��ك  �إىل  �ل��د�ف��ع  يكون  وق��د  حجمها،  ف��وق  منزلة  و�إع��ط��اوؤه��ا 
و�الرتياح له، �أو ت�سمنها فكرة تروق للقارئ بغ�ض �لنظر عن �سحتها �أو خطئها. 
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4- تغر �لقناعة �لفكرية الأدنى �سيء يقر�أه، و�لو�جب على �لقارئ: 
عدم �لت�سليم بال�سحة الأي �سيء يقر�أه، فال يخ�سع للكاتب خ�سوًعا تاًما، 
�الأم��ور،  وتقدير  �حلقائق،  وزن  �لقر�ءة:  يف  ر�ئ��ده  يكون  �أن  يجب  �إنا 

تقديًر� يدفع �إىل �إظهار �حلق و�إبطال �لباطل.
5- �لقر�ءة بغر�ض ك�سف �أخطاء �ملوؤلف وعيوبه – على حد زعمه 

للفائدة. طلب  دون  للنقد  يقر�أ  – فهو 
�ل��ق��ر�ءة  على  �ل�سر  وع���دم  و�ل��ن��ت��ائ��ج،  �لثمرة  ��ستعجال   -6

و�الطالع. 
7- �سرعة �لقر�ءة يف غر حملها، و�إنهاء �لكتاب يف فرة زمنية 
حمدودة، و�إن مل ي�ستفد من �لكتاب، وينبغي �أن يعلم �لقارئ �أن �لعرة 

بالفهم و�ال�ستيعاب، ال بكرة �ل�سفحات �ملقروءة و�إنهاء �ملجلد�ت. 
8- �المتناع عن قر�ءة كتب بع�ض �لُكّتاب، �إما لوجود خلفية �سابقة 

عن �لكاتب �أقنعته باأن كتاباته �سيئة، �أو لبع�ض كتابات �سابقة له.
9- �لثقة بكل �سيء مطبوع من غر تثبُّت وال مر�جعة، حتى لو كان 
م�سادًما لل�سريعة، فينبغي على �لقارئ �ال�ستعانة باأهل �خلرة يف هذ� 

�ل�ساأن.
10- عدم �النتباه لبع�ض �لكتاب �مل�سلن �لذين ين�سرون �ل�سم يف 

�لع�سل، �أو ياأخذون ما ينا�سب �أهو�ءهم ويركون ما ال يو�فق �أهو�ءهم.
11- عدم �النتباه لبع�ض �لتناق�سات �لتي يقع فيها بع�ض �لُكّتاب، 

فقد يقول �لكاتب يف بد�ية موؤلفه فكرة، ثم يناق�سها يف �آخر �لكتاب. 
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12- �عتقاد �أن �لقر�ءة جمرد هو�ية وت�سلية، متار�ض يف �أي وقت 
ومكان، و�ل�سحيح �أن للقر�ءة قو�عد و�سروًطا قد ذكرناها �سابًقا، كما 
�أنها لي�ست جمرد هو�ية، بل هي غذ�ء للروح، فعلى �لقارئ �أن يعطيها 

حقها من �لتقدير.
ي بالقارئ �لغافل عنها  ولهذه �الأخطاء وغرها �أ�سباب عدة، توؤَدّ

�إىل �لوقوع بها، ومن هذه �الأ�سباب: 
1- �جلهل: وهو ما يقابل �لعلم، فغر �ملتعلم يكون ُعر�سة للوقوع 

يف مثل هذه �الأخطاء.
2- �ل�سرعة يف �لقر�ءة: وهي و�إن كانت من �الأخطاء يف حد ذ�تها، 

ا تكون �سبًبا للوقوع يف �أخطاء �أخرى.  �إال �أنها �أي�سً
3- عدم فهم �لقارئ ملا يقر�أ:

وهذ� و�إن كان د�خاًل �سمًنا يف �جلهل، لكننا نق�سد هنا: �لقارئ 
�ملتعلم، لكن حينما يقر�أ بع�ض �لكتب فاإنه ال يفهم ما يقر�أ، �أو يفهم على 

نحو مغاير ملا يرمي �إليه �لكاتب، فيقع يف حماأة �خلطاأ.
4- قلة �لب�ساعة �للغوية: وهي جزء من �جلهل، لكنه يتعلق ب�سعف 

�ملفرد�ت، و�جلهل بعاين بع�ض �لكلمات.
مقرر�ت  وبع�ض  �الإع���الم  و�سائل  يف  �لعام  �للغوي  �ل�سعف   -5
�لتعليم؛ مما �أدى �إىل �أن �أُدخل يف �للغة ما لي�ض فيها، وخلطت �لعامية 

بالف�سحى، مما �أف�سد �لذوق لدى �لكثر من �لنا�ض.
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�إىل غر ذلك من �الأ�سباب �لتي قد ذكرنا بع�سها يف ثنايا عر�سنا 
لالأخطاء �لتي يقع فيها بع�ض �لقر�ء.

القراءة طريق الن�ضج

�إن �أول كلمة نزل بها جريل على نبينا ملسو هيلع هللا ىلص هي )�قر�أ( مما يدل 
على �أن �لقر�ءة و�لبحث و�الطالع ت�سكل �سيًئا مهًما يف بد�ية قيام �الأمة، 

وت�سكل �لوقود �حلي ال�ستمر�رها. 
بناتي �الأعز�ء، هل تريدن لعقولكن �أن ت�سبح منفتحة، وهل تريدن 
لروؤيتكن لالأ�سياء �أن ت�سبح و��سحة، وهل تريدن جمال�سة �أعظم عباقرة 
�الأمم عر �لتاريخ، وهل تريدن �الطالع على حكمة ع�سور باأكملها؟... 
لُكن: ال  بالقر�ءة. ن�سيحتي  فعليكن  و�أكر منه،  تريدن ذلك  �إذ� كننت 
تخطفكن و�سائل �الإعالم من �لكتاب، فاأننت تقر�أن وتهدفن �إىل �حل�سول 
على �سيء ينفعكن، لكن حن جتل�سن �أمام �لتلفاز، فاإنكن ترين ما ينفعكن 
وما ي�سركن، وما يحل وما ال يحل، وعليكن �أن تدركن �أن م�سد�قية ما 
نقروؤه ونطلع عليه �أعلى من م�سد�قية ما ن�سمعه، و�أن قر�ءة كتاب قد 
تكون يف بع�ض �الأحيان �أنفع لكن من جمال�سة �ساحبه، وال �أريد �سرح هذه 
�الآن، لكن �أقول لُكن: �بذلو� جهًد� يف �ختيار �لكتاب �ملالئم لكن فعاًل، 
قما�سه،  جودة  من  لي�ض  جودته  من  كثًر�  ي�ستمد  �لثوب  مثل  فالكتاب 
و�إنا من مدى مالءمته جل�سم الب�سه. حن ت�سري �لو�حدة منكن كتاًبا 
فاإنها  �لثقايف،  وم�ستو�ها  وحاجاتها  الهتماماتها  مالئم  غر  �أو  رديًئا، 
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تخ�سر مالها، وتخ�سر وقًتا عزيًز�، تنفقينه يف قر�ءته دون فائدة تذكر. 
غر  من  قارئته  ت�ستوعبه  �سل�ض،  �سهل  كتاب  بن  �إحد�كن  خرت  و�إذ� 
م�سقة وبن كتاب فيه �سيء من �ل�سعوبة، وحتتاج قر�ءته �إىل �سيء من 
�لركيز و�الأناة، فاإن عليها �أال تردد يف �ختيار �لثاين، وهذ� ما �أفعله �أنا 
�سخ�سًيا يف �ختياري للكتب، ملاذ� نفعل؟ الأننا نريد من �لكتاب �أن يرتقي 
بنا يف عامل �ملعرفة، وال ميكنه �الرتقاء بنا �إال �إذ� كان �أعلى من م�ستو�نا 
قلياًل. ال تفرحن يا بناتي بقر�ءة �لكتب �ل�سهلة؛ الأن �ملرء حن يقر�أ ال 
تعرفنه،  �أنكن  يعني  فهذ�  تقر�أنه،  ما  فهمنت  فاإذ�  يعرف،  ما  �إال  يفهم 
�أكر. �حر�سن على قر�ءة �لكتاب  ويكون دور �لكتاب هو �لتذكر لي�ض 
�ملهمة،  �لعبار�ت  حتت  خطوًطا  و�سعن  حرًثا،  �حرثنه  جيدة،  بطريقة 
�أو �نقلنها �إىل �أور�قكن، حاولن ��ستنفاد كل ما يف �لكتاب، وفكرن فيما 
تقر�أنه؛ الأنه ال ي�سبح ملًكا لكن �إال من خالل �لتفكر فيه. نحن ال ن�سكو 
و�إن  �ملمتازين،  �لقر�ء  ندرة  من  ن�سكو  و�إنا  �ملمتازة،  �لكتب  ندرة  من 
�لقارئ �جليد لي�ض هو �لذي يقر�أ كتًبا كثرة، ولكنه �إذ� قر�أ كتاًبا قر�أه 
بطريقة جيدة. وقد كان �لعقاد – يرحمه �هلل – يقول: "�قر�أ كتاًبا جيًد� 

ثالث مر�ت، فذلك �أنفع لك من قر�ءة ثالثة كتب جيدة". 

من اأجل القراءة

�إذ� كانت �لقر�ءة �أهم و�سيلة الكت�ساب �ملعرفة، و�إذ� كان �كت�ساب 
باأي  نبخل  �أال  علينا  فاإن  �حل�ساري،  �لتقدم  �سروط  �أهم  �أحد  �ملعرفة 
جهد يتطلبه توطن �لقر�ءة يف حياتنا �ل�سخ�سية، ويف حياة �الأمة عامة؛ 
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فامل�ساألة لي�ست كمالية وال ترفيهية، و�إنا هي م�ساألة م�سر. ال ريب �أن 
جعل )�لقر�ءة( �إحدى مفرد�ت �أعمالنا �ليومية، لن يكون ي�سًر�، حيث 
يقت�سي تغيًر� جوهرًيا يف �سلوكياتنا وعاد�تنا، كما يتطلب توفر �ملال 
ومع كل ما يف ذلك من عناء  و�لدو�فع.  �الأه��د�ف  وقبل ذلك  و�لوقت، 
وم�سقة، �إال �أنه ال خيار �آخر �أمامنا، وعلينا ما دمنا نود �أن نحيا �حلياة 
نتحمل  �أن  �الأر���ض  هذه  على  وج��وده  وغايات  �مل�سلم  بكر�مة  تليق  �لتي 

تكاليف ذلك عن طيب خاطر. 

القراءة ال�ضريعة

�إن �ملعرفة تت�ساعف كل )15( �سنة - على �أبعد تقدير - وهذ� يعني 
�أن �لكتب �ملن�سورة تتحدى �لقر�ء، وتتطلب منهم �ملزيد من �ال�ستعد�د، 
�أن يقر�أ يف  للمرء  لو قدر  �أجل �ال�ستفادة منها.  �لوقت من  و�ملزيد من 
حياته )60( �سنة، وقر�أ يف كل �أ�سبوع كتاًبا، فاإنه يكون قد قر�أ نحًو� من 

ثالثة �آالف كتاب، وهو رقم متو��سع جًد� بالن�سبة �إىل ما هو من�سور. 
من  نوع  �أي  �لقارئ  يقرر  م�ستو�ه،  و�كت�ساف  �لكتاب  ت�سفح  بعد 
�لقر�ءة ي�ستحق، فهناك كتب تقر�أ قر�ءة �سريعة اللتقاط �لنافع منها، 
يفعل  كما  حرًثا،  وحت��رث  متناهية،  بدقة  تقر�أ  �أن  يجب  كتب  وهناك 

)�لفالح( يف �أر�ض خ�سبة يبتغي منها �لكثر و�لكثر.
وتقوم فكرة �لقر�ءة �ل�سريعة على ما هو معلوم من �أن �لنظر يقفز 
�إنه يلتقط  من م�ساحة �إىل �أخرى، وعندما ي�ستقر على م�ساحة معينة، 
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عدًد� من �لرموز و�الإ�سار�ت، ثم يقفز لي�ستقر ثانية.. وهكذ�، فانتقال 
�لب�سر قفز، و�لركيز يعني �لتقاط وحد�ت داللية ذ�ت مغزى. ويقرر 
علماء وظائف �الأع�ساء �أن �لب�سر ي�ستقر مدة ثانية و�حدة مهما كانت 
�لقر�ءة  �ساحب  �أن  �لقر�ءتن،  بن  و�لفرق  بطيئة.  �أو  �سريعة  �لقر�ءة 
�ل�سريعة يلتقط يف هذه �لثانية عدًد� �أكر من �لوحد�ت �لداللية؛ فعلى 
حن ال يلتقط �لقارئ �لعادي �لبطيء �أكر من ع�سر وحد�ت �أو مقاطع 

�سوتية، فاإن �لقارئ �ل�سريع يلتقط حتى ع�سر كلمات داللية!
1- �ملثابرة على �لقر�ءة، و�حلما�سة يف متابعتها �سمة مهمة من 
�لتاريخ  �إجناز�ت عظيمة يف  و�إن �لذين �أجنزو�  �لقارئ �جليد،  �سمات 
كانو� د�ئًما يتحلون ب�سر ال يعرف �لنفاد، وعزمية على �مل�سي حتى �آخر 
�لطريق، ال تعرف �النثناء. و�أمر�ء �أولئك �لعظماء، هم �الأنبياء - عليهم 
�ل�سالة و�ل�سالم - ومن تابع م�سرتهم من �أئمة �لعلم و�لدين، كما قال 

- جل وعال -:زب چ چ چ چ   ڇ رب )�ل�سجدة: 24(.
�إن �عتقاد �مل�سلم �أنه ما د�م يقر�أ �سيًئا نافًعا، فهو يف عبادة من 
و�أن  �ل��د�أب،  روح  �متالك  �إىل  بقوة  يدفعه  �أن  ينبغي  �لعباد�ت،  �أعظم 
�ل�سعور  �أن غياب هذ�  و�أعتقد  يفجر يف نف�سه ولًعا بالقر�ءة و�الطالع. 
�لكتاب  ��سطحاب  عن  �لنا�ض  من  كثر  ع��زوف  يف  كبر  �أث��ر  ذ�  ك��ان 

ومعاناة قر�ءته. 
ما  �لقمة  نبلغ  لن  فاإننا  و�لقر�ءة،  �ملذ�كرة  فنون  �أتقنا من  مهما 
مل جنعل من مفاهيمنا �الأ�سا�سية يف �الإجناز و�الإنتاج: �أن �أهم عامل يف 
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�لنتائج �لتي �سنح�سل عليها هو كمية �جلهد ومقد�ر �لوقت �لذي نبذله 
يف �سبيل حتقيقها و�لو�سول �إليها. �إن �إبد�عات �ملبدعن، ال تقف ور�ءها 
�ملتابعة  على  �لقدرة  – و�إن��ا  �أ�سا�سي  نحو  على   - �لذهنية  �لوم�سات 

�مل�سنية للم�سائل �لتي كر�سو� �أنف�سهم لها. 
 )٪1( "�إنها  �لعبقرية:  عن  �سئل  حن  )�أدي�سون(  يقول  هذ�  ويف 
�إىل  �إال  يحتاج  ال  �لنا�ض  من  كثًر�  �إن  جبن"!..  عرق  و)٪99(  �إلهام 
�لقر�ءة، وبعد ذلك �سيوؤدي �لر�كم  �الأوىل حتى يبد�أ م�سرة  �ل�سر�رة 
فيه  ذلك  و�سينمي  �ملعرفة،  بباهج  �إح�سا�سه  �إىل  ملعلوماته  �مل�ستمر 
�ل�سعور بالثقة و�العتز�ز، و�سي�سيف �إىل حياته معنى جديًد� ال ي�سيفه 

�إال �لعلم، و�سيمثل كل ذلك �لوقود �ملطلوب ملتابعة رحلة �لقر�ءة!
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تاريـخ وحــدث

يزدحم التاريخ بالوقائع، وتت�شبع ال�شنون بالأحداث، ول يبقى منها اإل 
الذكرى والو�شف؛ ولأجل هذا حر�شنا على و�شع هذه الفقرة والتي تعتمد 

على ذكر حدث وقع يف مثل اليوم الذي تعر�ض فيه الفقرة.
مثًا: اليوم هو الأول من �شهر جمادى الآخرة، اأقوم بالبحث عن حدث 

وقع يف مثل هذا اليوم؛ لكي األقيه عرب منرب الإذاعة املدر�شية.
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وهذه الفقرة اأو هذا الربنامج منت�شر يف العديد من القنوات الف�شائية، 
وله جمهوره وحمبوه، والأهم هو املردود املعريف والثقايف من هذه الفقرة.

فالفقرة تعتمد على ِذكر حدث وقع يف مثل هذا اليوم، من خال �شرد 
بع�ض من تفا�شيله، و�شيء من اأحداثه، بالإ�شافة اإىل جودة النتقاء للحدث 

من خال اأهميته وعظم الفائدة املرجوة من التذكري به.
لذا.. اأو�شي بهذه الفقرة خرًيا، واأوؤكد اأن ما مت جمعه يف هذه الفقرة 
ما هو اإل نقطة من بحر الأحداث التاريخية، والوقائع العاملية؛ فعلينا جميًعا 

البحث عن املفيد واملمتع، واأن نحر�ض على عر�شه باأ�شلوب �شيق وجذاب.
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�ضهر حمرم

)1 من �ملحرم 1318ه� = 1 مايو 1900م(

�سلطانيًا  �أم��رً�  ي�سدر  �لثاين  �حلميد  عبد  �لعثماين  �ل�سلطان 
و��ستمر  �حل��ر�م،  �هلل  بيت  �حلجاز خلدمة حجاج  �سكة حديد  باإن�ساء 
�أثناء �لثورة  �خلط يف �لعمل ت�سع �سنو�ت، وتعر�ض بعدها للتخريب يف 

�لعربية، ومل تفلح حماوالت �إعادته للحياة مرة �أخرى. 

)2 من حمرم 99ه� = 15 من �أغ�سط�ض 718م(

يف  للق�سطنطينية  �هلل  عبد  بن  م�سلمة  بقيادة  �مل�سلمن  ح�سار 
عهد �لدولة �الأموية. وقد مت فتح �لق�سطنطينية بعد ذلك على يد حممد 

�لفاحت على )857 ه� = 1453م(.

)3 من  �ملحرم 648 ه� = �إبريل 1520م(

يف   بال�سليبين  هزمية  �إحل��اق  يف  بفار�سكور  �مل�سرين  جن��اح 
حملتهم �ل�سابعة، و�أ�سر لوي�ض �لتا�سع ملك فرن�سا. 

)4 من �ملحرم 252ه� = 25 من يناير 866م(

توىل �ملعتز باهلل حممد �أبي عبد �هلل بن �ملتوكل على بن جعفر بن 
�ملعت�سم خالفة �لدولة �لعبا�سية، وهو �خلليفة �لثالث ع�سر يف �سل�سلة 

خلفاء �لدولة �لعبا�سية. 
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)5 من �ملحرم 1333ه� = 24 من نوفمر 1914م(

مولد �ملفكر �لهندي �أبو �حل�سن �لندوي، ولد بقرية تكيه بديرية 
ر�ي بريلي بالهند، ويعود ن�سبه �إىل �ل�سحابي �جلليل علي بن �أبي طالب، 
تخرجه،  بعد  فيها  مدر�سا  عن  �لتي  �لعلماء  لندوة  �لعلوم  بد�ر  �لتحق 
كتب يف �لعديد من �ل�سحف ومن �أهمها جملة "�ملنار"، وله �لعديد من 

�ملوؤلفات من �أ�سهرها: "ماذ� خ�سر �لعامل بانحطاط �مل�سلمن؟"

)6 حمرم 1372ه� = 26 يناير 1952م(

بد�ية �نهيار �حلكم �مللكي يف م�سر بتنازل �مللك فاروق عن عر�سه 
يف م�سر، و�إجباره على مغادرة �لبالد، وذلك عقب قيام ثورة )1952( 

�لتي قامت بها حركة �ل�سباط �الأحر�ر.

)7 من �ملحرم 835ه� = 16 من �سبتمر 1431م(

معاهدة فخرية بن �مل�سلمن و�لق�ستالين يف �الأندل�ض، قطعت بها 
�لوجود  �أمنيتها لت�سفية  �أكر خطوة يف �سبيل حتقيق  مملكة ق�ستالية، 

�الإ�سالمي يف �الأندل�ض. 

)8 من �ملحرم 1028ه� = 26 من �سبتمر 1618م(

خف�ست  وقد  �إير�ن  "�أردبيل" مع  معاهدة  توقع  �لعثمانية  �لدولة 
كخر�ج  �سنويا  �إي��ر�ن  تقدمها  كانت  �لتي  �حلرير  كمية  �ملعاهدة  هذه 
بن  �ملوقعة  �إ�ستانبول  معاهدة  قررته  ما  ن�سف  �إىل  �لعثمانية  للدولة 

�لدوليتن عام )1612م(.
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)9 من �ملحرم 661ه� = 22 من نوفمر 1262م(

�إحياء �خلالفة �لعبا�سية يف م�سر بعد �أن �سقطت يف �أيدي �ملغول 
و�أ�سرمو�  �ملليون  عن  يزيد  ما  وقتلو�  �لتليدة،  �ملدينة  ��ستباحو�  �لذين 

�لنر�ن وخربو� وهدمو�. 

)10 من �ملحرم 1411ه� = 2 من �أغ�سط�ض 1990م(

�حتالل �لعر�ق للكويت و��ستعال حرب �خلليج �لثانية. 

)11 من �ملحرم 567ه� = 24 من �سبتمر 1171م(

يف  بد�أ  �لتي  �لفاطمية  �لدولة  خلفاء  �آخر  �لعا�سد  �خلليفة  وفاة 
�سالح  يد  على  نهايتها  وكانت  م�سر،  حكمت  ثم  �لعربي  �ملغرب  بالد 

�لدين �الأيوبي. 

)12 من �ملحرم 1375ه� = 31 من �أغ�سط�ض 1955م(

قيام �لقو�ت �الإ�سر�ئيلية بذبحة مروعة يف خان يون�ض بفل�سطن، 
ت�سفر عن ��ست�سهاد )36( �سخ�سًا، و�إ�سابة )31( من �ملو�طنن �لعّزل.

)13 من �ملحرم 368ه� = 15 من فر�ير 930م(

ق�ساء �خلليفة �لعزيز باهلل �لفاطمي على فتنة �لقر�مطة و�أفتكن 
يف �ل�سام، وبذلك توطد �سلطان �لفاطمين يف �سورية، و�أ�سبحت والية 

فاطمية حا�سرتها دم�سق. 
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)14 من �ملحرم 1094ه� = 17 من مايو 1639م(

ويقع  �إي��ر�ن،  �سرين" مع  "ق�سر  توقع معاهدة  �لعثمانية  �لدولة 
�ملعاهدة  هذه  و�أنهت  كركوك،  من  �ل�سرقي  �جلنوب  يف  �لق�سر  هذ� 
هذه  وعينت  عاما،  ع�سر  خم�سة  �جلانبن  بن  ��ستمرت  �لتي  �حل��رب 
وقد ظلت  �لر�هن،  �لو�سع  �أ�سا�ض  على  �جلانبن  بن  �ملعاهدة �حلدود 

حدود معاهدة ق�سر �سرين معترة حتى �لوقت �حلا�سر. 

)15 من �ملحرم 1367ه� = 29 من نوفمر 1947م(

 )181( �ل��ق��ر�ر  على  ت�سادق  �ملتحدة  ل��الأمم  �لعامة  �جلمعية 
لتق�سيم فل�سطن، ون�ض �لقر�ر على �إقامة دولة يهودية على )56٪( من 

�أر�ض فل�سطن دون �لقد�ض.

)16 من �ملحرم 1404ه� = 23 �أكتوبر 1983م(

قيام منظمة �جلهاد �الإ�سالمي بتفجر مقر قيادة م�ساة �لبحرية 
�حلرب  �إب��ان  بروت  يف  �ملظلين  من  فرن�سية  �سرية  ومقر  �الأمريكية، 
�الأهلية �للبنانية، و�أ�سفر �لتفجر�ن عن مقتل )239( �أمريكيا و )58( 

فرن�سيًا، وكان �لفارق بن �لتفجرين ال يتعدى ب�سع حلظات.

)17 من �ملحرم 1213ه� = 1 من يوليو 1798م(

�حلملة �لفرن�سية على م�سر بقيادة نابليون بونابرت، وقد لقيت 
هذه �حلملة مقاومة �سر�سة من �ل�سعب �مل�سري؛ ما ��سطرها يف �لنهاية 

�إىل �جلالء عن م�سر بعد ثالث �سنو�ت فقط. 
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)18 من �ملحرم 419ه� = 12 من فر�ير 1028م(

مولد �لفقيه و�الأ�سويل �لكبر "�أبي �ملعايل عبد �مللك بن عبد �هلل 
بن يو�سوف �جلويني" �ملعروف باإمام �حلرمن.

)19 من �ملحرم 1411ه� = 11 �أغ�سط�ض 1990م(

�لغزو  مل�سكلة  حل  الإيجاد  �لطارئ  �لعربي  �لقمة  موؤمتر  �نعقاد 
�لعر�قي للكويت.

)20 من �ملحرم 942ه� = 21 من يوليو 1535م(

على  كوينت" ي�سيطرون  "�سارل  �مللك  بقيادة  �الأ�سبان  �لن�سارى 
�ألف   )30( �سحيتها  ر�ح  رهيبة  مذبحة  فيها  ويرتكبون  تون�ض،  مدينة 
�الآالف  و�إحر�ق ع�سر�ت  �مر�أة وطفل،  �آالف  و��ستعباد ع�سرة  �سخ�ض، 
و�ملد�ر�ض  �مل�ساجد  من  عدد  وهدم  �لنادرة،  و�ملخطوطات  �لكتب  من 

و�لقبور.

)21 من �ملحرم 897ه� = 25 من نوفمر 1492م(

معاهدة ت�سليم غرناطة �آخر معاقل �مل�سلمن يف �الأندل�ض للملكن 
فرديناند �خلام�ض و�إيز�بيال بعد �سمود �ملدينة للح�سار عدة �أ�سهر. 

)22 من �ملحرم 169ه� = 14 من �أغ�سط�ض 785م(

توىل  �ملهدي،  حممد  بن  �لهادي  مو�سى  �لعبا�سي  �خلليفة  والي��ة 
�لر�بع من  �خلليفة  وهو  �ملهدي،  �خلليفة   وفاة  بعد  �لعبا�سية  �خلالفة 
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�سل�سلة �خللفاء �لعبا�سن. 

)23 من �ملحرم 1336ه� = 8 من نوفمر 1917م(

ت�سريح �ملجرم "بلفور" باإن�ساء وطن قومي لليهود يف فل�سطن.

)24 من �ملحرم 1383ه� = 16 من يونيو 1963م(

�سعود ر�ئدة �لف�ساء �لرو�سية "فالنتينا"  �إىل �لف�ساء، على منت 
وتعد  مرة،   )48( �الأر���ض  حول  "فو�ستك-6" ود�رت  �لرو�سية  �ملركبة 

�لب�سرية.  تاريخ  يف  ف�ساء  ر�ئدة  "فالنتينيا" �أول 

)25 من �ملحرم 198ه� = 25 من �سبتمر 813م(

توىل " �ملاأمون" خالفة �لدولة �لعبا�سية بعد �أخيه �الأمن بن هارون 
�حل�سارة  �أث��رى  مما  ورق��ي  علم  عهد  �ملاأمون  عهد  كان  وقد  �لر�سيد، 

�الإن�سانية عامة و�الإ�سالمية خا�سة. 

)26 من �ملحرم 1399ه� = 27 من دي�سمر 1978م(

�حلركة  قادة  من  كان  بومدين،  هو�ري  �جلز�ئري  �لرئي�ض  وفاة 
�لوطنية �جلز�ئرية، وتلقى تعليمه �لديني يف جامعتي �لزيتونة و�الأزهر، 
توىل رئا�سية �جلمهورية �سنة )1965م( بعد �نقالب قاده �سد �لرئي�ض 

�أحمد بن بيال. 

)27 من �ملحرم 549ه� = 13 من �إبريل 1154م(

�لقادة  كبار  �أح��د  "�إربل"  �أم��ر  كوكبوري"  �لدين  "مظفر  مولد 
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�لذين �ساركو� "�سالح �لدين" يف جهاده �سد �ل�سليبين. 

)28 من �ملحرم 1219ه� = 8 من مايو 1804م(

نابليون  ولد  فرن�سا.  على  �إم��ر�ط��ورً�  بونابرت  نابليون  �نتخاب 
�أوروبا  يف  �لع�سكرية  �ملعارك  من  عدد�  وخا�ض  )1769/8/15م(،  يف 
وخارجها وهزم يف معركة "ووترلو" �ل�سهرة، ونفي �إىل جزيرة "�سانت 

هيالنة" حيث توفى يف )1821/5/5م(.

)29 من �ملحرم 1256ه� = 1 من مايو 1840م(

�سدور �أول طابع بريد يف �لعامل يف بريطانيا، يحمل �سورة �مللكة 
فيكتوريا، وكان لونه �أ�سود وقيمته بن�ض و�حد، وتولت طباعته "د�ر بركنز 
باكون". وكانت �لر�زيل هي ثاين دولة يف �لعامل ت�ستعمل طو�بع �لريد. 

)30 من �ملحرم 7 ه� = �سهر يونيو 628م(

يف �أو�خر �سهر �ملحرم غز� �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص خير، وهي قرية كبرة تقع 
�ليهود،  بع�ض  ي�سكنها  كم   )180( بنحو  �ملنورة  �ملدينة  �سرقي  �سمال 

وذلك ب�سبب خيانتهم وغدرهم، فدك ح�سونها حتى ��ست�سلمت. 

»�ضهر �ضفر«
)1 من �سفر 1425ه� = 22 من مار�ض 2004م(

موؤ�س�ض  يا�سن  �أحمد  �ملجاهد  �ل�سيخ  تغتال  �الإ�سر�ئيلية  �لقو�ت 
"حما�ض" عن عمر يناهز )66( عامًا عقب  حركة �ملقاومة �الإ�سالمية 
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�أد�ئه �سالة �لفجر باأحد م�ساجد غزة.

)2 من �سفر 366ه� = 3 من �سبتمر 796م(

�مللقب  �لنا�سر  �لرحمن  عبد  بن  �حلكم  �الأندل�سي  �خلليفة  وفاة 
باملنت�سر، توىل �خلالفة يف )3( من رم�سان )350ه���( = )16( من 
�أكتوبر )961م( خلفًا الأبيه عبد �لرحمن �لنا�سر، وقد �زدهرت �لدولة 

يف عهده �زدهارً� عظيمًا.

)3 من �سفر 405ه� = 3 من �أغ�سط�ض 1014م(

�لر�بع  �لقرن  يف  �حلديث  �أئمة  �أحد  �لني�سابوري،  �حلاكم  وفاة 
�لهجري، و�ساحب كتاب �مل�ستدرك على �ل�سحيحن. 

)4 من �سفر 656ه� = 10 من فر�ير 1258م(

�لعبا�سية  �خلالفة  عا�سمة  "بغد�د"  �لعبا�سي  �خلليفة  ت�سليم 
�لعامل  حكمت  �لتي  دولته  و�سقوط  �سقوطها  بذلك  معلنا  هوالكو،  �إىل 

�الإ�سالمي خم�سة قرون. 

)5 من �سفر 1373ه� = 14 من �أكتوبر 1953م(

قرية  مذبحة يف  بتنفيذ  �سارون  �إريل  بقيادة  �إ�سر�ئيلية  قوة  قيام 
و�ملعروف  بيتًا،   )41( وتن�سف  عربيًا،   )69( فتقتل  �لفل�سطينية  قبية 
للجي�ض  �حل��رب  �أرك��ان  قيادة  وت��وىل  )1928م(،  �سنة  ولد  �سارون  �أن 
)1982م(  �سنة  لبنان  يف  و�ساتيال  �سر�  ملذبحة  وخطط  �الإ�سر�ئيلي، 
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ملالحقة  وتعر�ض  )2001م(،  �سنة  �إ�سر�ئيل  يف  �ل��وز�رة  رئا�سة  وتوىل 
قانونية يف بلجيكا ب�سبب جر�ئمه �سد �الإن�سانية. 

)6 من �سفر 1365ه� = 10 من يناير 1946م(

�إلغاء ع�سبة �الأمم �ملتحدة �سنة 1946م عقب �النتهاء من �حلرب 
وكان  �الأوىل،  �لعاملية  �حلرب  عقب  �أن�سئت  قد  وكانت  �لثانية،  �لعاملية 
�ل�سالم �لدويل و�لت�سوية  �لدولية حفظ  �لغر�ض من قيام هذه �ملنظمة 
�ل�سلمية للمنازعات �لدولية، وبعد �إلغائها حل حملها هيئة �الأمم �ملتحدة. 

)7 من �سفر 16ه� = 20 من مار�ض 637م(

فتح �مل�سلمن لبهر �سر بقيادة �سعد بن �أبي وقا�ض وقد كان فتحهم 
لبهر �سر هو �لبد�ية لفتح �ملد�ئن.

)8 من �سفر 1423ه� = 20 من �إبريل 2002م(

��ست�سهاد "خطاب" قائد �ملقاتلن �لعرب يف �ل�سي�سان عن طريق 
�ل�سي�سان.  بغرب  �خلونة  �أحد  له  م�سمومة" �سلمها  "ر�سالة 

)9 من �سفر 656ه� = 15 من فر�ير 1258م(

دخول هوالكو مدينة بغد�د عا�سمة �خلالفة �لعبا�سية بعد �إعالن 
�خلليفة �لعبا�سي ت�سليم �ملدينة للمغول دون قيد �أو �سرط يف �لر�بع من 

�سفر �سنة )656ه�(.
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)10 من �سفر 99ه� = 1 من �أكتوبر 717م(

وفاة �خلليفة �الأموي �سليمان بن عبد �مللك، بعد �أن ظل يف من�سب 
�لدولة  كانت عليه  ما  �سنو�ت، حافظ خاللها على  نحو ثالث  �خلالفة 

�الأموية من رقي وح�سارة. 

)11 من �سفر 1317ه� = 25 دي�سمر 1947م(

وفاة حممد علي جناح موؤ�س�ض دولة باك�ستان بعد �نف�سالها. 

)12 من �سفر 1425ه� = 2 من �إبريل 2004م(

فور  �الأق�سى  �مل�سجد  باحة  تقتحم  �الإ�سر�ئيلي  �الحتالل  ق��و�ت 
�نتهاء �سالة �جلمعة وتطلق قنابل �ل�سوت و�لغاز �مل�سيل للدموع باجتاه 

�مل�سلن يف �أثناء �سالتهم؛ وهو ما �أدى �إىل �إ�سابة )60( فل�سطينيا. 

)13 من �سفر 37ه� = 1 من �أغ�سط�ض 657م(

�أبي  بن  ومعاوية  طالب  �أب��ي  بن  علي  بن  �لتحكيم  وثيقة  �إع��الن 
�سفيان )ر�سي �هلل عنهما( بعد موقعة �سفن. 

)14 من �سفر 16ه� = 18 من مار�ض 637م(

�نت�سار �مل�سلمن بقيادة �سعد بن �أبي وقا�ض على دولة �لفر�ض يف 
�إيذ�نًا ب�سقوط دولة  معركة �ملد�ئن، وخولهم �لعا�سمة �لتليدة للفر�ض؛ 

فار�ض. 

www.alukah.net



1625 اللؤلؤة المنضودة في الفقرات المكنونة

)15 من �سفر 1372ه� = 5 من نوفمر 1952م(

�ملتحدة  للواليات  رئي�سًا  �إيزنهاور  د�فيد  دو�يت  �نتخاب �جلر�ل 
�الأمريكية، وهو �لرئي�ض �لر�بع و�لثالثون يف تاريخها، وقد حكم فرتن 

رئا�سيتن )1902-1960م(. 

)16 من �سفر 15ه� = 29 من مار�ض 636م(

نزول �ل�سحابي �جلليل �سعد بن �أبي وقا�ض --ر�سي �هلل عنه-- 
من  �لتي  �لفا�سلة  �ملعركة  يف  �لفر�ض  للقاء  ��ستعد�دً�  �لقاد�سية  بقو�ته 

�هلل بها على �مل�سلمن بالن�سر. 

)17 من �سفر 1213ه� = 1 من �أغ�سط�ض 1798م(

�أبي  معركة  با�سم  عرفت  �الإ�سكندرية  يف  بحرية  معركة  ن�سوب 
قر �لبحرية بن �الأ�سطول �لفرن�سي ونظرة �الإجنليزي بقيادة نل�سون، 

و�نتهت بتحطيم �الأ�سطول �لفرن�سي.

)18 من �سفر 1380ه� = 11 من �أغ�سط�ض 1960م(

ت�ساد حت�سل على ��ستقاللها �لتام عن فرن�سا، و�نتخاب "فر�ن�سو� 
مليون   )1.284( حو�يل  ت�ساد  م�ساحة  تبلغ  للبالد.  متبالباي" رئي�سا 
كيلومر مربع، وهي �إحدى دول جنوب �ل�سحر�ء، وال تطل على �أي من 

�لبحار. 
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)19 من �سفر 1319ه� = 6 من يونيو 1901م(

�أول  وهو  �سوكارنو"،  "�أحمد  �الأ�سبق  �الإندوني�سي  �لرئي�ض  مولد 
ر�أ�ض  حيث  �لهولندي،  �الحتالل  عن  ��ستقاللها  بعد  الإندوني�سيا  رئي�ض 
�لدولة �سنة )1945م( حتى )1968م(، وتويف عام )1970( عن عمر 

يناهز �لتا�سعة و�ل�ستن عامًا. 

)20 من �سفر 1412ه� = 11 من �أغ�سط�ض 1991م(

�إعالن جمهورية �أوزبك�ستان ��ستقاللها عن �الحتاد �ل�سوفيتي بعد 
�نهياره. 

)21 من �سفر 1409ه� = 3 من �أكتوبر 1988م(

توقف �حلرب  بعد  وت�ساد  ليبيا  بن  �لدبلوما�سية  �لعالقات  عودة 
�لتي �ندلعت بينهما ب�سبب خالفات حدودية.

)22 من �سفر 12ه� = 3 من مايو 633م(

معركة بن �لفر�ض و�مل�سلمن بقيادة خالد بن �لوليد --ر�سي �هلل 
عنه-- وقعت �أحد�ثها عن مكان ي�سمى �لوجلة يف �لعر�ق؛ ولذ� �سميت 

�ملعركة با�سم معركة �لوجلة و�نتهت بانت�سار �مل�سلمن.

)23 من �سفر 370ه� = 11 من �سبتمر 980م(

مولد �لعامل �لكبر "�أبي علي ح�سن بن �سينا"، �ساحب �ملوؤلفات 
�ملعروفة يف �لطب و�لفلك و�لفل�سفة.
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)24 من �سفر 1330ه� = 12 من فر�ير 1912م(

�الإمر�طور �ل�سيني �ل�سغر "بويي" �لبالغ من �لعمر )6( �سنو�ت 
يتنازل عن �لعر�ض بعد جناح ثورة )1911م( يف �ل�سن، ويتم تاأ�سي�ض 

�جلمهورية �ل�سينية. 

)25 من �سفر 230ه� = 11 من نوفمر 844م(

�الأ�سطول  على  ينت�سرون  ر�ستم  بن  حممد  بقيادة  �الأندل�سيون 
�لنورماندي �لذي غز� �سو�طئ �الأندل�ض، يف معركة قرب �إ�سبيلية، قتل 
فيها من �لنورماندين زهاء �الألف و�أ�سر زهاء �الأربعمائة، و�أحرق من 

�سفنهم ثالثون �سفينة. 

)26 من �سفر 288ه� = 19 من فر�ير 901م(

�ملوؤلفات  �ساحب  م��رو�ن،  بن  قرة  بن  ثابت  �لعربي  �لعامل  وف��اة 
�ملبتكرة يف �لطب و�لريا�سيات و�لفلك، �أحد �ملرجمن �لكبار يف �لقرن 

�لثالث �لهجري. 

)27 من �سفر 589ه� = 4 من مار�ض 1192م(

بيت  وحمرر  حطن،  �الأيوبي" بطل  �لدين  "�سالح  �لنا�سر  وفاة 
�ملقد�ض، وموؤ�س�ض �لدولة �الأيوبية، و�ساحب �الإجناز�ت �حل�سارية. 

)28 من �سفر 12ه� = 14 من مايو 633م(

"�أمغي�سيا" �لتابعة  �لوليد" بلدة  بن  "خالد  بقيادة  �مل�سلمن  فتح 
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و�إن��ا  قتال،  باأمغي�سيا  يقع  ومل  �ل��ف��ر�ت،  نهر  على  تقع  وه��ي  للفر�ض، 
هجرها �أهلها بعد هزمية �لفر�ض يف "�ألي�ض"، فدخلها �مل�سلمون فاحتن. 

)29 من �سفر 11ه� = 28 من مايو 632م(

" �إمارة  "�أ�سامة بن زيد --ر�سي �هلل عنه--  ملسو هيلع هللا ىلص  تولية �لر�سول 
هجمات  من  �لعربية  �جلزيرة  �سبه  حدود  لتاأمن  �أر�سله  �لذي  �جلي�ض 

�لروم.

)30 من �سفر 555ه� = 16 من مار�ض 1160م( 

�هلل،  الأم��ر  �ملقتفي  حممد  �هلل  عبد  �أب��ي  �لعبا�سي  �خلليفة  وف��اة 
�خلليفة �حلادي و�لثالثن من خلفاء بني �لعبا�ض. بويع باخلالفة بعد 
خلع ومقتل عمه �لر��سد باهلل �سنة )530ه� = 1136م( باأمر �ل�سلطان 

�ل�سلجوقي م�سعود بن حممد بن ملك�ساه. 

»�ضهر ربيع الأول«
)1 من ربيع �الأول 5ه� = 31 من يوليو 626م(

خروج �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص على ر�أ�ض جي�سه �إىل دومة �جلندل لتاأمن طريق 
�لقو�فل، وقتال �لقبائل �لتي ت�سكن هناك وقد حققت �لغزوة �أهد�فها. 

)2 من ربيع �الأول 897ه� = 2 من يناير 1492م(

�سقوط مملكة غرناطة �آخر معقل للم�سلمن يف �الأندل�ض يف �أيدي 
�لن�سارى �لق�ستالين. 
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)3 من ربيع �الأول 449 =10 من مايو 1057م(

�للزوميات،  �ملعري" �ساعر  �لعالء  "�أبي  �لفيل�سوف  �ل�ساعر  وفاة 
وم�سنف "ر�سالة ��لغفر�ن".

)4 من ربيع �الأول 886ه� = 3 من مايو 1481م(

وفاة �ل�سلطان حممد �لفاحت، �ل�سلطان �لثامن يف �سل�سلة �سالطن 
دولة �خلالفة �لعثمانية.

)5 من ربيع �الأول182ه� =21 من �إبريل 798م(

وفاة يعقوب بن �إبر�هيم بن حبيب �ملعروف باأبي يو�سف، �ساحب 
�أبي حنيفة، و�أول من توىل من�سب قا�سي �لق�ساة.

)6 من ربيع �الأول 1426ه� = 15 من �إبريل 2005م(

�آالف  �أكر من 7  �ملغرب عفًو� عن  �ل�ساد�ض عاهل  �إعالن حممد 
�سجن بنا�سبة ختان �بنه، ومت ختان )30( �ألف طفل يف خمتلف �أجز�ء 
�ململكة يف هذه  �ملنا�سبة. �ملوقف دفع �ملغاربة للتندر قائلن: "ختان �أبناء 

�مللوك للم�ساجن فو�ئد".

)7 من ربيع �الأول543ه� =1من �أغ�سط�ض1148م(

ف�سل �حلملة �ل�سليبية �لثانية يف �ال�ستيالء على دم�سق بعد �سمود 
�مل�سلمن و�لدفاع عن مدينتهم.
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)8 من ربيع �الأول452ه� = �سهر �أغ�سط�ض 886م(

�ملنذر بن حممد بن عبد �لرحمن يتوىل �حلكم يف �الأندل�ض بعد 
وفاة و�لده، ولد عام )29ه� = 844م( يف قرطبة، و�سهد ع�سره"ثورة 
�أثناء ح�ساره الأ�سو�ر مدينة بب�سر يف  �ملولدين"يف �الأندل�ض، وتويف يف 

�سفر )275ه� = 888م( بعد حكم مل ي�ستمر �سوى عامن فقط.

)9 من ربيع �الأول 1425ه� = 28 من �إبريل 2004م(

�سبكة"�سي بي �إ�ض نيوز" �الأمريكية تك�سف عن ف�سيحة �أمريكية 
لتعذيب  )2003م(  ع��ام  الأو�خ���ر  تعود  ���س��ورً�  عر�ست  بالعر�ق؛حيث 
�جلنود  يد  على  غريب"�لعر�قي  ب�سجن"�أبو  �ملحتجزين  �لعر�قين 

�الأمريكين؛ وهو ما �أحدث ردود فعل غا�سبة على م�ستوى �لعامل.

)10 من ربيع �الأول 179ه� = 3 من يونيو 795م(

�ملذهب  وموؤ�س�ض  �لهجرة،  د�ر  �إمام  �أن�ض،  بن  مالك  �الإمام  وفاة 
اأ. �ملالكي، و�ساحب كتاب �ملوطَّ

)11 من ربيع �الأول ه� = 13من فر�ير1946م(

�الأمم  ملنظمة  مقرً�  لتكون  �الأمريكية  نيويورك  مدينة  �ختيار 
�ملتحدة، وقد تكلف �إن�ساء هذ� �ملقر )65( مليون دوالر، و��ستغرق �لعمل 

فيه عدة �سنو�ت.
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)12من ربيع �الأول لعام 53 قبل �لهجرة = �سهر �أغ�سط�ض570م(

ب��زو�ل دولة  �إي��ذ�ًن��ا  ك��ان  و�ل��ذي  ملسو هيلع هللا ىلص يف مكة،  �لنبي حممد  مولد 
و�لبغي  �لظلم  ورفع  �لنا�ض،  بن  و�لعدل  و�خلر  �حلق  ون�سر  �ل�سرك، 

و�لعدو�ن.

)13 من ربيع �الأول 1395ه� =26 من مار�ض 1975م(

�مللك عبد  �أبناء  ثالث  �لعزيز،  بن عبد  في�سل  �مللك  وفاة جاللة 
�أبيه  بعد  �ل�سعودية  �لعربية  �ململكة  �حلكم يف  توىل  من  وثالث  �لعزيز، 

عبد �لعزيز و�أخيه �سعود.

)14 من ربيع �الأول170ه� =14 من �سبتمر786م(

توىل �خلليفة �لعبا�سي"هارون �لر�سيد بن حممد �ملهدي"�خلالفة 
و�لر�سيد هو �خلليفة �خلام�ض من  �لهادي،  �أخيه مو�سى  بعد  �لعبا�سية 

خلفاء �لدولة �لعبا�سية.

)15 من ربيع �الأول 1343ه� =13 من �أكتوبر 1924م(

قو�ت �مللك "عبد �لعزيز بن �سعود" تدخل �إىل "مكة �ملكرمة"يف 
ومهدت  �لعربية،  �جلزيرة  غالبية  �سملت  �لتي  وفتوحاته  معاركه  �أثناء 
�لعمل  من  عامًا   )30( من  �أكر  بعد  �ل�سعودية  �لعربية  �ململكة  لقيام 

�ملتو��سل.  

)16 من ربيع �الأول 513ه� = 27 من يونيو 1119م(

ن�سوب معركة عند "تل عفريت" يف �ل�سام بن �مل�سلمن و�ل�سليبين 
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و�نتهت  �ل�سليبين،  حتت  كانت  �لتي  �إنطاكية  �أم��ر  "روجر"  بقيادة 
روجر  بينهم  من  منهم،  كبر  عدد  وقتل  �ل�سليبين،  بهزمية  �ملعركة 

نف�سه، و�سميت هذه �ملعركة ب�"�ساحة �لدم" لكرة �لقتلى على �أر�سها. 

)17 من ربيع �الأول 950ه� = 20 من يونيو 1543م(

�الأ�سطول �لعثماين  بقيادة باربرو�سا ي�ستويل على �سقلية وبع�ض 
"�أو�ستيا"  ��ستحكامها ثم ي�ستويل على مينا  �الإيطالية ويدمر  �ل�سو�حل 
مقر  روم��ا  مدينة  عن  كم   )15( يبعد  "تير" �ل��ذي  نهر  على  �ل��و�ق��ع 

�لبابوية �لكاثوليكية يف �لعامل. 

)18 من ربيع �الأول 1342ه� = 30 من �أكتوبر 1923م(

�أ�سبحت  �لبالد  �أن  �لعثمانية  �لدولة  يف  �لوطني  �ملجل�ض  �إع��الن 
جمهورية، ت�ستمد كيانها من �ل�سعب، و�نتخاب م�سطفي كمال �أتاتورك 
رئي�سا للجمهورية �لركية، وكان ذلك �إيذ�نا باإلغاء �خلالفة �الإ�سالمية.

)19 من ربيع �الأول 1327ه� = 10 من �إبريل 1909م(

�الحتاد  حكومة  دبرته  �ل��ذي  �لع�سكري  �النقالب  �أح��د�ث  بد�ية 
و�لرقي، وترتب عليه �الإطاحة بال�سلطان عبد �حلميد �لثاين.

)20 من ربيع �الأول 1425ه� = 9 من مايو 2004م(

"�أحمد  ملو�سكو  �مل���و�يل  �خل��ائ��ن  �ل�سي�ساين  �لرئي�ض  �غ��ت��ي��ال 
بالعا�سمة  ملعب  يف  وج��وده  �أثناء  يف  ��ستهدفه  �نفجار  يف  قاديرون"، 
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جروزين، و�أ�سفر �النفجار �أي�سًا عن مقتل )32( �سخ�سًا و�إ�سابة �أكر 
من )46( �آخرين.

)21 من ربيع �الأول 1255ه� = 3 يونيو 1893م(

عرف  فيما  �الأفيون،  من  �الأطنان  مئات  باإحر�ق  حتتفل  �ل�سن 
ب�"حرب �الأفيون" �لتي ��ستعلت بن �ل�سن وبريطانيا. 

)22 من ربيع �الأول 626ه� = 18 من فر�ير 1229م(

عقد معاهدة بن �ل�سلطان �الأيوبي �لكامل بن �لعادل وفريدريك 
�لكامل  �ل�سلطان  �سلم  بقت�ساها  �لرومانية،  �لدولة  �إمر�طور  �لثاين 

بيت �ملقد�ض �سلحًا �إىل �الإمر�طور �الأوروبي.

)23 من ربيع �الأول 421ه� = 29 من �أبريل 1030م(

وفاحت  �لغزنوية،  �لدولة  موؤ�س�ض  �لغزنوي  حممود  �ل�سلطان  وفاة 
�لهند يف �لقرن �خلام�ض �لهجري.

)24 من ربيع �الأول 1343ه� = 15 من �أكتوبر 1924م(

وفاة �أحمد عزت �لعابد �أحد رجاالت �ل�سلطان عبد �حلميد �لثاين 
من �لعرب، �عتمد عليه يف م�سروعات كثرة من �أهمها �إن�ساء خط �سكة 
حديد �حلجاز، و�أحمد عزت �لعابد هو و�لد حممد علي �لعابد �أول رئي�ض 

للجمهورية �ل�سورية. 

)25 من ربيع �الأول 1329ه� = 5 من �إبريل عام 1911م(
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�مل�سهورين  �لدعاة  �أح��د  �ل�سعر�وي،  متويل  حممد  �ل�سيخ  مولد 
وز�رة  وت��وىل  ب��االأزه��ر،  تعلم  �لع�سرين،  �لقرن  يف  �الإ�سالمي  بالعامل 
�لقر�آن حتى كان عنو�نًا عليه،  بتف�سر  �هتمامًا خا�سًا  �هتم  �الأوقاف، 

ولد ودفن يف قريته دقادو�ض بيت غمر حمافظة �لدقهلية.

)26 من ربيع �الأول 1371ه� = 24 من دي�سمر 1951م(

للقو�ت  ت�سمح  فرن�سا  مع  ع�سكرية  �تفاقية  توقع  �لليبية  �حلكومة 
�لفرن�سية بالبقاء يف فز�ن، وذلك بعد قيام �ململكة �لليبية بزعامة �مللك 

حممد �إدري�ض �ل�سنو�سي. 

)27 من ربيع �الأول 699ه� = 22 من  دي�سمر 1299م(

معركة بن "حممود غاز�ن" �سلطان �لدولة �الإيلخانية و"�لنا�سر 
قالوون" �سلطان دولة �ملماليك، وقعت �أحد�ثها عند "مرج �ملروج" �سرقي 
حم�ض، وكانت معركة هائلة �أ�سفرت عن �نت�سار غاز�ن وجنوده، ب�سبب 

تفوقهم يف �لعدة و�لعتاد، وتعر�ض �ل�سلطان �مل�سري ملوؤ�مرة خللعه. 

)28 من ربيع �الأول 1045ه� = 10 من �سبتمر 1635م(

فتح �لعثمانيون مدينة تريز بقيادة �ل�سلطان مر�د �لر�بع، وذلك 
يف يف �أثناء �ل�سر�ع �مل�ستعل بن �لدولة �لعثمانية و�لدولة �ل�سفوية.

)29 من ربيع �الأول 570ه� = 29 من �أكتوبر 1174م(

�أوىل  ذلك  وك��ان  دم�سق،  �الأيوبي" مدينة  �لدين  "�سالح  دخ��ول 
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�لوجود  �أم��ام  للوقوف  �الإ�سالمية،  �لوحدة  حتقيق  �سبيل  يف  خطو�ته 
�ل�سليبي، و�إخر�جه من بالد �ل�سام. 

)30 من ربيع �الأول 450ه� = 31 من مايو 1058م(

وفاة �لفقيه �ل�سافعي "علي بن حممد �لب�سري �ملاوردي" �ساحب 
كتاب �أدب �لدنيا و�لدين، و�الأحكام �ل�سلطانية، وقو�نن �لوز�رة. 

»�ضهر ربيع الآخر«
)1 من ربيع �الآخر 1380ه� = 22 من �سبتمر 1960م(

�ال�سم  �حتاد مايل؛  بداًل من  قيام جمهورية مايل،  �الإع��الن عن 
�لغربية،  �إفريقيا  دول  �إحدى  ومايل  �ملنطقة.  تلك  حتته  ��ستقلت  �لذي 
من  �سكانها  وغالبية  ك��م2،  مليون   )1.2( من  �أك��ر  م�ساحتها  وتبلغ 
ن�سرت  �إ�سالمية  دوي��الت  ع��دة  فيها  قامت  منطقة  وكانت  �مل�سلمن، 

�الإ�سالم يف �إفريقيا جنوب �ل�سحر�ء.

)2 من ربيع �الآخر 12ه� = 16 من يونيو 633م(

لو�ء  �أول  بعقد   " عنه--  �هلل  --ر�سي  �ل�سديق  بكر  "�أبو  قيام 
لفتح بالد �ل�سام ل� "خالد بن �سعيد"، بعد �نتهاء حروب �لردة، وجناح 

�مل�سلمن يف �لق�ساء على فتنتها. 

)3 من ربيع �الآخر 238ه� = 23 من �سبتمر 852م(

بعبد  �ملعروف  ه�سام،  بن  �الأول  �حلكم  بن  �لرحمن  عبد  وف��اة 
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�لرحمن �لثاين، �أحد حكام �لدولة �الأموية يف �الأندل�ض، بعد �أن حكم �أكر 
من �إحدى وثالثن �سنة، عدت من �أزهى ع�سور �الإ�سالم يف �الأندل�ض.

)4 من ربيع �الآخر 12ه� = 18 من يونيو 633م(

قيام �أبي بكر �ل�سديق --ر�سي �هلل عنه-- بعزل خالد بن �سعيد 
�أبي  من  يزيد  من  لكل  �ألوية  �أربعة  وعقد  �ل�سام،  فتح  قيادة جي�ض  عن 
�سفيان، و�أبي عبيدة بن �جلر�ح، ومعاذ بن جبل، و�سرحبيل بن ح�سنة - 

ر�سي �هلل عنهم �أجمعن - .

)5 من ربيع �الآخر 248ه� = 7 من يونيو 862م(

�ملعروف  �ملعت�سم،  بن  �ملتوكل  بن  �ملنت�سر  حممد  �خلليفة  وفاة 
�لدولة  خلفاء  �سل�سلة  من  ع�سر  �حل��ادي  �خلليفة  �لعبا�سي،  باملنت�سر 

�لعبا�سية. د�مت خالفته �ستة �أ�سهر. 

)6 من ربيع �الآخر 1327ه� = 27 من �أبريل 1909م(

�لعثمانية،  �لدولة  خالفة  عن  �لثاين  �حلميد  عبد  �ل�سلطان  خلع 
�لعثمانين، كان قد  �سل�سلة �خللفاء  و�لع�سرون يف  �ل�سابع  وهو �خلليفة 

بويع باخلالفة يف )1293ه� = 1876م(.

)7 من ربيع �الآخر 1364ه� = 22 من مار�ض 1945م(

�إن�ساء جامعة �لدول �لعربية بح�سور �سبع دول عربية هي: م�سر 
و�ل�سعودية و�ليمن و�سوريا ولبنان و�لعر�ق و�الأردن، ثم تو�ىل بعد ذلك 
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�ن�سمام �لدول �لعربية �إىل �جلامعة.

)8 من ربيع �الآخر 950ه� = 11 من يوليو 1543م(

قاعدة  �لفرن�سي  "طولون"  ميناء  يدخل  �لعثماين  �الأ���س��ط��ول 
منحتها  �متياز�ت  على  بناء  �ملتو�سط،  �لبحر  يف  �لفرن�سي  �الأ�سطول 
"�سارل  و�أملانيا  �أ�سبانيا  ملك  نفوذ  ملو�جهة  �لعثماين  لالأ�سطول  فرن�سا 

- كوينت".

)9 من ربيع �الآخر 566ه� = 7 من �أبريل 1161م(

�لثاين  �خلليفة  وهو  �لعبا�سي،  باهلل"  "�مل�ستنجد  �خلليفة  وف��اة 
�إحدى  خالفته  ود�م��ت  �لعبا�سية،  �لدولة  خلفاء  �سل�سلة  يف  و�لثالثون 

ع�سرة �سنة و�سهرً�. 

)10 من ربيع �الآخر 1426ه� = 15 �أغ�سط�ض 2005م(

�آت�سيه  ومتمردي  �الإندوني�سية  �حلكومة  بن  �سالم  �تفاق  توقيع 
�أط��ول  م��ن  و�ح��د  �إن��ه��اء  �إىل  يهدف  هل�سنكي،  �لفنلندية  بالعا�سمة 
�ل�سر�عات يف �آ�سيا و�لذي ر�ح �سحيته �أكر من 12 �ألفًا على مدى ثالثة 

عقود.

)11 من ربيع �الآخر 1307ه� = 5 من دي�سمر 1889م(

مولد �مل�سلح �جلز�ئري �ل�سيخ "عبد �حلميد بن بادي�ض"، زعيم 
ع�سر  �لر�بع  �لقرن  من  �الأول  �لن�سف  يف  �جلز�ئر  يف  �الإ�سالح  حركة 
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�لهجري، و�أول رئي�ض جلمعية �لعلماء �مل�سلمن باجلز�ئر. 

)12 من ربيع �الآخر 241ه� = 30 من �أغ�سط�ض 855م(

وفاة �الإمام �أحمد بن حنبل، �أحد �أئمة �لفقه �الإ�سالمي، و�ساحب 
�ملذهب �حلنبلي �ملعروف.

)13 من ربيع �الآخر 1385ه� = 11 من �أغ�سط�ض 1965م(

�أعمال �سغب وعنف يف حي �ل�سود يف و�ط�ض بدينة لو�ض  �ندالع 
�أجنلو�ض �الأمريكية �أ�سفر عن مقتل )30( �سخ�سًا، ووقوع خ�سائر تقدر 

ب�)200( مليون دوالر، وترجع �إىل �إح�سا�ض �ل�سود بالتمييز �لعن�سري. 

)14 من ربيع �الآخر 688ه� = 7 من مايو 1289م(

طر�بل�ض،  مدينة  يف  ق��الوون  �ملن�سور  �ململوكي  �ل�سلطان  جناح 
�ل�سليبين، وكان قالوون يو��سل جهود بير�ض  �أيدي  و��سرد�دها من 

يف ت�سفية �لوجود �ل�سليبي يف �ل�سام.

)15 من ربيع �الآخر 238ه� = 5 من �أكتوبر 852م(

�سد  باالأندل�ض  طليطلة  يف  بثورة  يقومون  �ل�سلطة  على  �خل��و�رج 
حكم �الأمر حممد بن عبد �لرحمن بن �حلكم، و��ستمرت هذه �لثورة 
�سنو�ت طويلة، ون�سبت حروب بن �جلانبن، لعب ن�سارى �الأندل�ض دورً� 

يف �إذكاء نارها، حتى مت �إخمادها نهائيا بعد خم�سة وثالثن عامًا.

)16 من ربيع �الآخر 512ه� = 7 من �أغ�سط�ض 1118م(

www.alukah.net



1639 اللؤلؤة المنضودة في الفقرات المكنونة

�لثامن  �خلليفة  وه��و  ب��اهلل،  �مل�ستظهر  �لعبا�سي  �خلليفة  وف��اة 
و�لع�سرون يف �سل�سلة خلفاء �لدولة �لعبا�سية وتوىل �بنه �مل�سر�سد باهلل 

�خلالفة من بعده.

)17 من ربيع �الآخر 1381ه� = 28 من �سبتمر 1961م(

�النف�سال،  بحادث  �ملعروفة  �ل�سورية،  �مل�سرية  �لوحدة  �نهيار 
�ملتحدة يف  �لعربية  �لدولتن حتت �جلمهورية  قام �حتاد بن  قد  وكان 
و�الجتاه  �لدولتن  يف  �لنظام  طبيعة  �أن  غر  )1958م(،  �سنة  فر�ير 

�ل�سيا�سي لهما �أف�سل �مل�سروع �الحتادي وعجل ب�سقوطه. 

)18 من ربيع �الآخر 227ه� = 5 من يناير 842م(

وفاة �خلليفة �لعبا�سي �ملعت�سم باهلل بن هارون �لر�سيد، �خلليفة 
باهلل  �لو�ثق  �بنه  وت��وىل  �لعبا�سية،  �لدولة  خلفاء  �سل�سلة  يف  �لثامن 

�خلالفة من بعده.

)19 من ربيع � الآخر 1255ه� = 2 من يوليو 1839م(

وفاة �ل�سلطان "حممود �لثاين"، وهو �ل�سلطان �لتا�سع و�لع�سرون  
يف �سل�سلة �سالطن �لدولة �لعثمانية، �رتبط ��سمه يف �لتاريخ �لعثماين 

باإلغاء فرقة �الإنك�سارية، وحماولة �إ�سالح �لدولة. 

)20 من ربيع �الآخر 646ه� = 12 من �أغ�سط�ض 1248م(

مغادرة �مللك "لوي�ض �لتا�سع" فرن�سا على ر�أ�ض �حلملة �لتي عرف 
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لقيت  وقد  م�سر،  �إىل  متجهًا  �ل�سابعة،  �ل�سليبية  باحلملة  �لتاريخ  يف 
�حلملة هزمية كبرة يف معركة �ملن�سورة.

)21 من ربيع �الآخر 15ه� = 1 من يونيو 636م(

فتح �مل�سلمون بقيادة �أبي عبيدة بن �جلر�ح مدينة حم�ض، بعد �أن 
فكتب  �ل�سلح،  �إىل طلب  �ملدينة  و��سطرت  �سديدً�  حا�سروها ح�سارً� 

�مل�سلمون الأهلها كتابًا باالأمان على �أنف�سهم و�أمو�لهم. 

)22 من ربيع �الآخر 289ه� = 6 من مار�ض 902م(

�ملوفق  �أحمد  �أبي  بن  �أحمد  �لعبا�ض  "�أبي  �لعبا�سي  �خلليفة  وفاة 
خلفاء  �سل�سلة  يف  ع�سر  �ل�ساد�ض  �خلليفة  باملعت�سد،  �ملعروف  طلحة"، 

�لدولة �لعبا�سية، ووالية �بنه علي �ملكتفي �خلالفة من بعده.

)23 من ربيع �الآخر 1425ه� = 11 من يونيو 2004م(

ر�سميًا ب�سوؤوليتها عن  تعرف  �لبو�سنة  حكومة جمهورية �سرب 
�حلرب  خالل  �مل�سلمن  �آالف  �سحيتها  ر�ح  �لتي  �سربدينت�سا  جمزرة 

�الأهلية يف �لبو�سنة عام )1995م(.

)24 من ربيع �الآخر 583ه� = 4 من يوليو 1187م(

وكان  حطن،  موقعة  يف  �ل�سليبين  على  �لدين  �سالح  �نت�سار 
�أي��دي  من  �ملقد�ض  بيت  ال�ستعادة  �لطريق  له  فتح  عظيمًا،  �نت�سارً� 

�ل�سليبين، بعد �أن ظل بيت �ملقد�ض �أ�سرً� مدة طويلة.
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)25 من ربيع �الآخر 945ه� = 20 من �سبتمر 1538م(

��ستمر  �لذي  با�سا يرفعون ح�سارهم  �لعثمانيون بقيادة �سليمان 
)20( يوما عن �لقلعة �لتي يتح�سن فيها �جلنود �لرتغاليون يف جزيرة 
�سد  معاركهم  من  يهدفون  �لعثمانيون  وك��ان  �لهندي،  �ملحيط  يف  ديو 
منطقة  يف  �لرتغالين  مظامل  �إنهاء  �إىل  �لهندي  �ملحيط  يف  �لرتغال 

�لهند، وتاأمن طرق �لتجارة �الإ�سالمية �لتي يهددها �لرتغاليون.

)26 ربيع �الآخر 1339ه� = 6 يناير 1921م(

على  �لريطاين  �الن��ت��د�ب  �أث��ن��اء  يف  �لعر�قي،  �جلي�ض  تاأ�سي�ض 
�لعر�ق، وتكون هذ� �جلي�ض من )1500( جندي، وكان �لفريق "جعفر 
و��ستمر هذ� �جلي�ض  �لعر�قية،  �لدفاع  وز�رة  توىل  �لع�سكري" �أول من 

قائما حتى �ألغاه �الحتالل �الأمريكي يف مايو )2003م(.

)27 من ربيع �الآخر 1372ه� = 13 من يناير 1953م(

�نتخاب �ملاري�سال يو�سيب بروز تيتو رئي�سا ليوغ�سالفيا بعد �إقر�ر 
د�ستور جديد للبالد، وقد برز تيتو يف يف �أثناء �حلرب �لعاملية �لثانية، 
حيث قاد قو�ت �ملقاومة �ليوغ�سالفية �سد �الأملان، وتوىل رئا�سة �لوزر�ء 
عام )1945م(، و�تخذ �سيا�سة مناه�سة لالحتاد �ل�سوفيتي ثم كان من 

زعماء حركة عدم �النحياز.

)28 من ربيع �الآخر 1394ه� = 20 من مايو 1974م(

وقد  �لعربية،  �ل��دول  جامعة  �إىل  �ل�سومال  جمهورية  �ن�سمام 
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��ستقلت �أر�ض �ل�سومال عن �الإد�رة �الإيطالية يف )1( يوليو )1960م(، 
�جلمهورية  و�سكلتا  )1960م(،  يونيو   )26( يف  �ملنطقتان  و�حت��دت 
�ل�سومالية، وح�سلت على ع�سوية �الأمم �ملتحدة يف )1960/9/20م(.

)29 من ربيع �الآخر 1356ه� = 9 من يوليو 1937م(

و�إي���ر�ن  و�ل��ع��ر�ق  تركيا  م��ن  ك��ل  ب��ن  �ع��ت��د�ء  ع��دم  توقيع ميثاق 
و�أفغان�ستان، وهو بثابة ميثاق �سريف ال ينطوي على �لتز�مات بن تلك 
�لدول  �سد  فعالة  م�ساعد�ت  تقدم  �أن  ت�ستطيع  �لتي  �الإ�سالمية  �لدول 

ذ�ت �الأطماع �ال�ستعمارية. 

)نهاية ربيع �الآخر 1206ه� = 24 من يوليو 1892م(

رحمه   - �لوهاب  عبد  بن  "حممد  �لعظيم  �ملجدد  �الإم��ام  وف��اة 
�هلل - "، �أحد قادة �الإ�سالح �الإ�سالمي يف �لقرن �لثاين �لهجري، وقد 
قاد دعوة �إ�سالحية ملحاربة �لبدع و�لعودة �إىل �لتوحيد �خلا�ض، وترك 
�لوهاب بن د�ود" �سنة )1115ه�  "حممد بن عبد  ُولد  موؤلفات كثرة. 
"جند"، ون�ساأ بها، وحفظ �لقر�آن،  "�لعيينة" من بالد  = 1762م( يف 
�أقاليم  �لعار�ض يف  بلد�ن  �لق�ساء يف  توىل  �لذي  �أبيه  �لعلم عن  وتلقى 
جند، منذ �سنة )1139ه��� = 1726م( وحتى وفاته �سنة )1153ه��� = 

 .)1740
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»�ضهر جمادى الأول«
)1 من جمادى �الأوىل 1417ه� = 14 من �سبتمر 1996م(

يف  �أج��ري��ت  �لتي  �النتخابات  يف  بيجوفيت�ض"  ع��زت  "علي  ف��وز 
�مل�سلمن  بن  ��ستعلت  �لتي  �لد�مية  �حل��رب  بعد  و�لهر�سك  �لبو�سنة 

و�ل�سرب، وتوىل على �إثرها �لرئا�سة. 

)2 من جمادى �الأوىل 3ه� = 21 من �أكتوبر 624م(

�سرية "زيد بن حارثة --ر�سي �هلل عنه-- "، �أر�سلها �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص 
العر��ض قافلة لقري�ض، فالتقت بها عند ماء ُي�سمى "�لقردة"، و�أ�ساب 

�مل�سلمون �لعر، وكانت �أول غنيمة قيمة يغنمها �مل�سلمون. 

)3 جمادى �الأوىل 1299ه� = مار�ض 1882م(

�ملوؤلفات  �ساحب  �لباقي،  عبد  ف��وؤ�د  حممد  �جلليل  �لعامل  مولد 
�ملعروفة، و�لتحقيقات و�لفهار�ض �جليدة يف �ل�سنة �لنبوية، ومن �أ�سهر 
�أعماله: �ملعجم �ملفهر�ض الألفاظ �لقر�آن �لكرمي، وجامع م�سانيد �سحيح 

�لبخاري، وترجمة �ملعجم �ملفهر�ض الألفاظ �حلديث �لنبوي.

)4 من جمادى �الأوىل 1350ه� = 16 من �سبتمر 1931م(

�جلهاد  حركة  قاد  �ل��ذي   - �هلل  رحمه   - �ملختار  عمر  ��ست�سهاد 
��ستوىل على  �لذي  �لغا�سم  �الإيطايل  ليبيا �سد �الحتالل  �الإ�سالمي يف 

ليبيا �سنة )1329ه� 0 1911م(. 
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)5 من جمادى �الأوىل 1404ه� = 7 من فر�ير 1984م(

�لرئي�ض �الأمريكي رونالد ريجان يعلن �سحب قو�ت م�ساة �لبحرية 
على  �لر��سية  �ل�سفن  �إىل  �للبنانية  �الأر��سي  "�ملارينز" من  �الأمريكية 
�ل�سو�طئ �للبنانية، بعد تفجر مقر �ملارينز يف بروت ر�ح �سحيتها �أكر 

من مائتي جندي �مريكي. 

)6 من جمادى �الأوىل 1426ه� = 13 من يونيو 2005م(

�لذرية  �لطاقة  لوكالة  مديرً�  �لر�دعي  حممد  د.  تعين  �إع��ادة 
ال�ستبعاده.  و��سنطن  حماوالت  من  �لرغم  على  �ملتحدة  لالأمم  �لتابعة 

ويدير �لر�دعي �لوكالة �لدولية للطاقة �لذرية منذ عام )1997م(.

)7 من جمادى �الأوىل 1413ه� = 3 من نوفمر 1992م(

�نتخاب بيل كلينتون لرئا�سة �لواليات �ملتحدة �الأمريكية، بعد فرة 
رئا�ستن  فرتن  كلينتون  ��ستمر  وقد  �الأب،  بو�ض  جورج  �لرئي�ض  حكم 
يعاد  �لدميقر�طي  �حلزب  من  رئي�ض  �أول  يعد  وهو  )1992-2000م(، 

�نتخابه منذ فرة حكم فر�نكلن روزفلت. 

)�الإثنن 8 من جمادى �الأوىل 1432ه� = 11 من �أبريل 2011م(

�لعام  �لنائب  �أمام  مبارك  ح�سني  حممد  �مل�سري  �لرئي�ض  مثول 
�لبالد  �أر�سدتهم خارج  فى  للتحقيق معهم  برفقة جنليه عالء وجمال 
وت�سخم ثروتهم، باالإ�سافة �إىل �لت�سبب فى مقتل �ملئات من �ملتظاهرين، 
حيث تز�من قر�ر �لنائب �لعام با�ستدعاء مبارك وجنليه للتحقيق معهم 
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مع �لكلمة �لتى �ألقاها مبارك عر �سا�سات قناة �لعربية، و�لتى �أكد فيها 
�ل�سبهات،  كل  فوق  جنليه  و�أن  م�سر،  خارج  �أر�سدة  �أى  ميتلك  ال  �أنه 

عاقد� �لعزم على مقا�ساة كل و�سائل �الإعالم �لتى �أ�ساءت الأ�سرته.

و��ستمرت �ل�سحف فى زف �لعديد من �الأخبار �ل�سارة �لتى كانت 
�ل�سابق  �ل��وزر�ء  رئي�ض  حب�ض  �أبرزها  وكان  قر�ئها  على  و�سالما  برد� 
�للوحات  ق�سية  فى  �لتحقيقات  ذم��ة  على  يوما   )15( نظيف  �أحمد 
�إبر�هيم كامل )15( يومًا  �لوطنى  �أحد رموز �حلزب  �ملعدنية، وحب�ض 
�أي�سًا، التهامه بالتورط فى �أعمال �ل�سغب �لتى �سهدها ميد�ن �لتحرير، 
لي�ستقبل �ل�سجن عنا�سر جديدة من رموز �لنظام �لقدمي �لتى �أف�سدت 
د�خل  مكتمال  �سبه  �لفريق  ب��ات  حيث  م�سر،  فى  �ل�سيا�سية  �حلياة 
�ل�سجن، ومل يتبق �سوى و�سول رئي�سهم، بعد �لتحقيق معه �أمام �لنائب 

�لعام.

)9 من جمادى �الأوىل 1425ه�= 26 من يونيو 2004م(

نايف  بينهم  فل�سطينين   )9( تقتل  �الإ�سر�ئيلي  �الحتالل  قو�ت 
�أبو �سرخ قائد كتائب �سهد�ء �الأق�سى �لتابعة حلركة فتح خالل عملية 

�جتياح ملدينة نابل�ض بال�سفة �لغربية ��ستمرت )3( �أيام.

)10 من جمادى �الأوىل 1425ه� = 27 من يونيو 2004م(

مقتل جندي �إ�سر�ئيلي و�إ�سابة 5 �آخرين يف عملية نوعية لكتائب عز 
�لدين �لق�سام �جلناح �لع�سكري حلركة حما�ض للمقاومة �لفل�سطينية، 
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�ملطاحن  مفرق  عند  ح�سيًنا  �إ�سر�ئيليًّا  ا  ع�سكريًّ موقًعا  فجرت  حيث 
�الإ�سر�ئيلي.  �ملوقع  �أ�سفل  �إىل  ي�سل  نفق  طريق  "كو�سوفيم" عن 

)11 من جمادى �الأوىل 150ه� = 14 من يونيو 767م(

�أحد  حنيفة،  باأبي  �ملعروف  �لنعمان،  بن  ثابت  بن  �لنعمان  وفاة 
�الأئمة �الأربعة وموؤ�س�ض �ملذهب �حلنفي، ولد يف �لكوفة وبها ن�ساأ وتعلم، 
�آلت �إليه رئا�سة �لفقه يف �لكوفة بعد وفاة �سيخه، وكان له تالميذ جنباء 

دونو� �ملذهب، وعملو� على ن�سره وذيوعه. 

)12 من جمادى �الأوىل 1188ه� = 21 من يوليو 1774م(

�لعثمانية،  و�لدولة  رو�سيا  بن  كاينجاري  كيت�سك  معاهدة  توقيع 
فقدت بقت�ساها �لدولة كثرً� من هيبتها بو�سفها دولة عاملية، وكانت 
�ل�سعف  طريق  يف  و�ل�سر  �لعثمانية  �لدولة  ال�سمحالل  �لطريق  بد�ية 

و�النحالل. 

)13 من جمادى �الأوىل 1150ه� =9 من �سبتمر 1727م(

�الأملاين  با�سا ينت�سر على �جلي�ض  �لعثماين عو�ض حممد  �لقائد 
يف معركة "فيد�ن"على �جلبهة �ل�سربية، وقد قتل من �الأملان )6( �آالف 

جندي.

)14 من جمادى �الأوىل 73ه� = 1 من �أكتوبر695م(

وفاة �ل�سحابي �جلليل عبد�هلل بن �لزبر بن �لعو�م --ر�سي �هلل 
عنه-- ، �أول مولود للم�سلمن يف �ملدينة �ملنورة.
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)15 من جمادى �الأوىل 1229ه� =4 من مايو 1814م(

طريق  على  �لو�قعة  "�ألبا"  جزيرة  �إىل  بونوبرت  نابليون  نفي 
فرن�سا  حكم  �إىل  عودته  وبعد  يوم،   )100( الإيطاليا  �ل�سمايل  �ل�ساحل 
تعر�ض لهزمية قا�سية يف معركة "ووترلو" �أمام �لريطانين، فنفي �إىل 

جزيرة "�سانت هيالنه"حيث تويف عام )1821م(.

)16 من جمادى �الأوىل 1364ه� =28 من �إبريل 1945م(

بالر�سا�ض،  مو�سوليني"رميًا  "بينيتو  �الإيطايل  �لزعيم  �إع��د�م 
يلقب  كان  �لثانية،  �لعاملية  �حل��رب  يف  الإيطاليا  �خلا�سرة  قيادته  بعد 
ب�"�لدوت�سي"�أي �لزعيم، وحكم �إيطاليا يف �لفرة �ملمتدة من )1922( 

حتى )1943م(.

)17 من جمادى �الأوىل 1351ه� =18 من �سبتمر 1932م(

جناح �مللك عبد �لعزيز بن �آل �سعود يف �سم �أجز�ء كبرة من �سبة 
�جلزيرة �لعربية �سمت �حلجاز وجند و�الإح�ساء وغرها، و�لق�ساء على 
�ل�سعودية،  �لعربية  �ململكة  ��سم  �إعالن  مكنه من  �لذي  �الأمر  �لثور�ت، 

و�أ�سبح هو �أول ملك لها.

)18 من جمادى �الأوىل 1323ه� = 21 من يوليو 1805م(

�غتيال  ملحاولة  يتعر�ض  �لثاين  �حلميد  عبد  �لعثماين  �ل�سلطان 
فا�سلة دبرها �الأرمن يف �أثناء خروج �ل�سلطان من �مل�سجد وركوبه عربته 

�ل�سلطانية، وعرف ب�"حادث �لقنبلة". 
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 )19 من جمادى �الأوىل 911ه� = 20 من �أكتوبر 1505م(

�أب��ي  ب��ن  �لرحمن  عبد  �ل��دي��ن  ج��الل  �ملو�سوعي  �لعالمة  وف���اة 
و�حلديث  �لفقه  �أعالم  �ل�سيوطي" �أحد  �لدين  ب�"جالل  �ملعروف  بكر، 
�لثقايف  �لتاريخ  يف  ع��رف  و�لهجرين،  و�لعا�سر  �لتا�سع  �لقرنن   يف 
بو�سوعاته �ملتعددة، ومن �أ�سهرها: جمع �جلو�مع، وح�سن �ملحا�سرة، 

وبغية �لوعاة، و�الأ�سباه و�لنظائر.

)20 من جمادى �الأوىل 857ه� = 29 من مايو 1453م(

فتح �لعثمانيون بقيادة "حممد �لفاحت" مدينة �لق�سطنيطينية بعد 
�سفيان" وقد  �أبي  بن  "معاوية  عهد  منذ  لفتحها  �ملحاوالت  تعددت  �أن 
وخم�سة  ومائة  �ألفا  �لبيزنطينية  �لدولة  عا�سمة  �لق�سطنطينية  ظلت 
وع�سرين عامًا �إىل �أن �سقطت يف �أيدي �لعثمانين، وكان ل�سقوطها دوي 

هائل يف �أوروبا. 

)21 من جمادى �الأوىل 690 ه� = 21 من مايو 1291م(

من  قالوون"  "�الأ�سرف  بقيادة  �سيد�  مدينة  �مل�سلمن  ��سرد�د 
�أيدي �ل�سليبين بعد ��سرد�د عكا، وبذلك ق�سى على �لوجود �ل�سليبي 

متاًما بال�سام، بعد �أن ظل نحو مائتي عام.

)22 من جمادى �الأوىل 1010ه� = 18 من نوفمر 1601م(

�أملاين  جي�ض  على  ينت�سر  با�سا  ح�سن  بقيادة  �لعثماين  �جلي�ض 
ن من مائة �ألف جندي، ويحوز غالبية مهمات �جلي�ض �الأملاين  �سخم مكوَّ
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�لذي كان يحا�سر �لعثمانين ملدة )69( يومًا يف "قانيجة" �لقريبة من 
�لتي  �لكرى  �النت�سار�ت  من  �النت�سار  هذ�  ويعّد  حالًيا.  يوغ�سالفيا 

حققها �لعثمانيون رغم قلة عدد جي�سهم.

)23 من جمادى �الأوىل 1257ه� = 13 من يوليو 1841م(

تركيا و�جنلر� وفرن�سا ورو�سيا و�لنم�سا وبرو�سيا توقع "معاهدة 
�مل�سايق" �لتي ن�ست على �أنه ال يجوز الأي دولة غر تركيا ورو�سيا �للتن 
متلكان �سو�حل يف �لبحر �الأ�سود؛ �إبقاء �أي �سفينة حربية يف هذ� �لبحر، 
وقد �أبطلت هذه �ملعاهدة ب�سكل كامل معاهدة "�تفاقية ر�سيف هنكار".

)24 من جمادى �الأوىل 359ه� = 4 من �إبريل 970م(

�إن�ساء �جلامع �الأزهر حتت رعاية جوهر �ل�سقلي،  بد�أ �لعمل يف 
وملا مت ت�سييده �فتتح لل�سالة يف )رم�سان 361ه� = يونيه 972م(، حيث 
معماري  عمل  �أول  �الأزه��ر  �جلامع  يعد  وبذلك  جمعة،  �أول  فيه  �أقيمت 

بقيمه �لفاطميون يف م�سر. 

)25 من جمادى �الأوىل 1083ه� = 18 من �سبتمر 1682م(

عقد �تفاق لل�سلح عرف ب�"معاهدة بوز�ك�ض" بن �لدولة �لعثمانية 
وبولونيا، بعد معارك حامية بينهما، وبقت�سى هذه �ملعاهدة و�فق ملك 
�سنوية  جزية  ودفع  للعثمانين،  دولته  �أم��الك  بع�ض  ترك  على  بولونيا 

كبرة.
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)26 من جمادى �الأوىل 1364ه� = 8 من مايو 1945م(

من  �الآالف  فيها  قتل  �جلز�ئر  يف  رهيبة  مذ�بح  ترتكب  فرن�سا 
�ملو�طنن، وكانت تلك �الأحد�ث �سببًا هامًا يف ��ستعال �لثورة �جلز�ئرية. 

)27 من جمادى �الأوىل 13ه� = 3 من يوليو 634م(

ن�سوب معركة �أجنادين بن �مل�سلمن بقيادة خالد بن �لوليد و�لروم 
بقيادة �لقبقالر، و�نت�سر �مل�سلمون يف هذه �ملعركة، و�نفتح لهم �لطريق 

ال�ستكمال فتح �ل�سام. 

)28 من جمادى �الأوىل 1370ه� = 6 من مار�ض 1951م(

�سدور �لقانون �لركي �خلا�ض باإن�ساء مد�ر�ض �الأئمة و�خلطباء 
و�لعاطفة  �ل�سرعي  �لعلم  ت��و�ج��د  على  �حل��ف��اظ  يف  دور�  لعبت  �لتي 
ر�أ�سهم رجب  تركيا على  �أعالم  فيها جمموعة من  وتخرج  �الإ�سالمية، 

طيب �أردوغان.

)29 من جمادى �الأوىل 1426ه� = 6 من يوليو 2005م(

�إجازة �لرملان �ل�سود�ين م�سروع �لد�ستور �النتقايل �لذي �سيحكم 
�لفرة �النتقالية خالل �ست �سنو�ت. ين�ض �لد�ستور على قيام �نتخابات 
عامة يف �لبالد يف مدة ال تتجاوز 4 �سنو�ت من �لفرة �النتقالية، كما 
ين�ض على ��ستفتاء لتقرير م�سر �جلنوبين يف نهاية هذه �لفرة. جاء 
ذلك بعد توقيع �تفاق مبدئي ملفاو�سات �ل�سالم بن �حلكومة وحركتي 

�لتمرد بد�رفور.
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)30 من جمادى �الأوىل 1084ه� = 12 من �سبتمر 1673م(

�لدول �الأوربية تعلن �حلرب على �لدولة �لعثمانية، و��ستمرت هذه 
�حلرب حتى عام )1686م(، وعرفت هذه �ل�سنو�ت يف �لتاريخ �لعثماين 
�إخ��ر�ج  هو  �الأورب��ي  �ملقد�ض  �الئتالف  هدف  وك��ان  �مل�سيبة.  ب�سنو�ت 
�لبابا على هذه �حلرب  و�أطلق  �آ�سيا،  �إىل  �أورب��ا  �الأت��ر�ك من  �مل�سلمن 

�الأتر�ك". �سد  �ل�)14(  �ل�سليبية  "�حلملة 

»�ضهر جمادى الآخر«
)1 من جمادى �الآخرة 1375ه� = يناير 1958م(

�لفرن�سي جان دوبيا�ض مدير �لتعليم �لثانوي يف تون�ض يعد خطة 
من �ستن �سفحة �سميت م�سروع �إ�سالح �لتعليم بتون�ض، دعا فيها �إىل 
 - مكلف!  �أنه  و�سف  على  )�الإ�سالمي(  �لديني  �الأ�سلي  �لتعليم  �إلغاء 

و�لعياذ باهلل -.

)2 من جمادى �الآخرة 689ه� = 13 من يونيو 1290م(

قيام �لدولة �خللجية يف �لهند على �أنقا�ض �لدولة �لغورية، وقام 
�خللجيون يف �لفرة �لق�سرة �لتي حكمو� فيها - وهي نحو ثالثن عاًما 
�لهندية" كلها،  �لقارة  "�سبه  يف  �الإ�سالم  فن�سرو�  �الأعمال؛  بجالئل   -

و� �خلطر �ملغويل �لذي كان يتهدد �لهند.  وردُّ
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)3 من جمادى �الآخرة 193ه� = 24 من مار�ض 809م(

وفاة �خلليفة �لعبا�سي "هارون �لر�سيد بن حممد �ملهدي"، وتويل 
�بنه �الأمن �خلالفة من بعده، وهو �خلليفة �ل�ساد�ض يف �سل�سلة خلفاء 

�لدولة �لعبا�سية. 

)4 من جمادى �الأخرة 885ه� = 11 من �أغ�سط�ض 1480م(

جناح �ل�سلطان �لعثماين حممد �لفاحت يف فتح مدينة "�أوتر�نت" 
�الإيطالية، وكان يف عزمه �أن يتخذ من تلك �ملدينة قاعدة للزحف منها 
�سمااًل؛ حتى ي�سل �إىل روما، فيفتحها كما فتح �لق�سطنطينية من قبل، 
لكن �ملنية عاجلته، فتويف يف 4 من ربيع �الأول )886ه�( = )3( من مايو 

)1481م(. 

)5 من جمادى �الآخرة 1324ه� = 13 من يونيو 1906م(

بحادثه  �حل��دي��ث  م�سر  ت��اري��خ  يف  �مل�����س��ه��ورة  �حل��ادث��ة  وق���وع 
يقومون  كانو�  �إجنلر�  �سباط  بن  ��ستباك  حدث  حيث  "دن�سو�ي"؛ 
بال�سيد و�أهايل قرية "دن�سو�ي" بحافظة "�ملنوفية"، وهو ما �أدى �إىل 
مقتل �سيدة م�سرية ففر �جلنود �الإجنليز، وطاردهم بع�ض �مل�سرين 
فاأ�سيب جندي �إجنليزي ب�سربة �سم�ض �أدت �إىل وفاته، وقد �أثارت هذه 
�حلادثة غ�سب �ملحتل �الإجنليزي يف م�سر فعقد حماكمة ظاملة، حكمت 

على بع�ض �الأهايل �ملتهمن بالقتل، وبع�سهم �الآخر بال�سجن.

)6 من جمادى �الآخرة 1367ه� = 14 من �إبريل 1948م(
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ع�سابات �لهاجانة �ل�سهيونية ترتكب جمزرة قرية نا�سر �لدين 
ق�ساء طريا بفل�سطن حيث قتلت 50 فل�سطينيًا من �أ�سل 90 هم �سكان 

�لقرية. 

)7 من جمادى �الآخرة 651ه� = 1 من �سبتمر 1218م(

وفاة �مللك �لعادل �الأيوبي �أخي �سالح �لدين �الأيوبي، �لذي توىل 
بعد موته �الأردن و�لكرك و�جلزيرة دويا بكر.

)8  من جمادى �الآخرة 1368ه� = 8 من مار�ض 1949م(

بعد  جوريون،  بن  ديفيد  برئا�سة  �إ�سر�ئيلية  حكومة  �أول  ت�سكيل 
�إعالن قيام �إ�سر�ئيل عام )1948م(.

)9 من جمادى �الآخر 544ه� = 14 من �أكتوبر 1149م(

�ملعروف  �ل�سبتي،  �ليح�سبي  مو�سى  بن  عيا�ض  �لف�سل  �أبي  وفاة 
و�ل�ساد�ض  �خلام�ض  �لقرنن  يف  �لعلم  �أئمة  �أحد  عيا�ض"،  ب�"�لقا�سي 
�لهجرتن، و�ساحب �ملوؤلفات �لعظيمة يف �لفقه و�حلديث و�لتاريخ من 

�أ�سهرها: "م�سارق �الأنو�ر" و"�الإملاع" وترتيب �ملد�رك". 

)10 من جمادى �الآخر 640ه� = 5 من دي�سمر 1242م(

�ل�ساد�ض  �خلليفة  "�ملنت�سرباهلل"،  �لعبا�سي  �خلليفة  وف���اة 
و�لثالثن يف �سل�سلة خلفاء �لدولة �لعبا�سية، وتولية �بنه "�أبي �أحمد عبد 
�هلل �مل�ستع�سم باهلل "�آخر خلفاء بني �لعبا�ض، قتل على يد هوالكو �سنة 
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)656ه� = 1258م(. 

)11 من جمادى �الآخرة 958ه� = 16 من يناير 1551م(

بتخريبها،  ويقوم  ي�ستويل على جزيرة مالطا  �لعثماين  �الأ�سطول 
يف  للم�سلمن  �ملزعجة  �لبحرية  �لع�سكرية  �لقو�عد  من  مالطا  وكانت 
�لبحر �ملتو�سط، حيث ت�سم عددً� من �لفر�سان �ل�سليبين �ملتع�سبن 

�سد �الإ�سالم.
)12 من جمادى �الآخرة 933ه� = 16 من مار�ض 1527م(

�ل�سلطان �مل�سلم بابر �ساه ينت�سر على جي�ض هندو�سي �سخم مكون 
من مائة �ألف جندي، و�ألف فيل مدرب على �لقتال، ويح�سل على لقب 
�الإ�سالم.  ون�سرة  �جلهاد  يف  جلهوده  �سرفيًّا  لقًبا  يعد  �لذي  "غازي"، 

وبابر �ساه من �ساللة تيمور �لتي حكمت يف �لهند ثالثة قرون. 
)13 من جمادى �الآخرة 1351ه� = 14 من �أكتوبر 1932م(

وفاة "�أحمد �سوقي" �أمر �سعر�ء �لعربية. ولد بالقاهرة، وبها ن�ساأ 
بثقافة عربية و��سعة، و�رتقى  وتعّلم، ودر�ض �حلقوق يف فرن�سا، وتزود 
بال�سعر �لعربي �إىل �آفاق ف�سيحة، و�أدخل فيه فن �مل�سرحية �ل�سعرية الأول 

مرة. 

)14 من جمادى �الآخرة 505ه� = 18 من دي�سمر 1111م(
وفاة �لفقيه �الأ�سويل �لكبر �أبي حامد حممد بن �أحمد، �ملعروف 
و�الأ�سول  �لفقه  يف  برع  �الإ�سالم،  بحجة  �مللقب  �لغز�يل،  حامد  باأبي 
و�لت�سوف وعلم �لكالم، وترك موؤلفات عظيمة ذ�ت �ساأن، ومن �أهمها 
�إحياء علوم �لدين، و�لو�سيط يف �لفقه، و�مل�ست�سفى يف �الأ�سول، وتهافت 
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�لفال�سفة. 

)15 من جمادى �الآخرة 96ه� = 25 من فر�ير 715م(
�ل�ساد�ض  �خلليفة  �مللك،  عبد  بن  �لوليد  �الأم��وي  �خلليفة  وف��اة 
و��ستكمال  باال�ستقر�ر،  ع�سره  متيز  وقد  �أمية،  بني  خلفاء  �سل�سلة  يف 
وتوفر  �لعمر�ن  و�زده���ار  و�ل��غ��رب،  �ل�سرق  يف  �الإ�سالمية  �لفتوحات 

�خلدمات للنا�ض. 
)16 من جمادى �الآخرة 13ه� = 18 من �أغ�سط�ض 634م(

بقيادة خالد  و�مل�سلمن  �لروم  �ل�سقر" بن  "مرج  ن�سوب معركة 
بن �سعيد، وذلك يف بد�يات فتح �مل�سلمن لبالد �ل�سام، و�نتهت �ملعركة 
عنه- �هلل  بكر-ر�سي  �أبا  �ل�سديق  جعل  �لذي  �الأمر  �ل��روم؛  بانت�سار 

يبعث باأربعة جيو�ض لفتح �ل�سام. 
)17 من جمادى �الآخرة 1382ه� = 14 من نوفمر 1962م(

�حلكومة �الإثيوبية ت�سدر قر�رً� باحتالل �إريريا ع�سكريًا و�سمها 
�ملتحدة  �الأمم  قر�ر  مع  �لقر�ر  هذ�  وتعار�ض  �لر�سمية،  �أمالكها  على 
بن  مركزي  ال  �حت��اد  �إق��ام��ة  ب�ساأن   )1950( يناير   )2( يف  �ل�سادر 

�حلب�سة و�إريريا. 
)18 من جمادى �الآخرة 132ه� = 29 من يوليو 1907م(

حيث  �لبندقية،  مع  �إ�ستانبول  معاهدة  تعقد  �لعثمانية  �لدولة   -
للعثمانين  �ألف لرة ذهبية  �لبندقية بقت�ساها حو�يل )300(  دفعت 
�إىل  �لبندقية  �ن�سمام  دون  �ملعاهدة  هذه  حالت  وقد  ح��رب،  كغر�مة 
�الإمر�طور �الأملاين �سارل – كوينت، �لذي كان يف حرب مع �لعثمانين 
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يف �أثناء تلك �لفرة.
- جمل�ض �لوزر�ء �مل�سري ي�سدر قر�ر� باإن�ساء �ملتحف �لزر�عي 
�مل�سري ب�سر�ي �الأمرة فاطمة �إ�سماعيل �لتي وهبتها للجامعة �مل�سرية 
عام )1908م(، وقد �فتتح هذ� �ملتحف يف )16( يناير )1938م( يف 
عهد �مللك فاروق، ويعد هذ� �ملتحف �أول متحف زر�عي يف �لعامل، وتبلغ 

م�ساحته حو�يل )30( فد�ن.

�أحد �سو�رع  بامله" يف  "�أولوف  �ل�سويدي  �لوزر�ء  - �غتيال رئي�ض 
�إ�سر�ئيل  بان�سحاب  �لعربي  للم�سروع  موؤيًد�  كان  و"بامله"  �ستوكهومل، 
�لتحرير  بنظمة  ب��االع��ر�ف  ويطالب  )1967م(،  ع��ام  ح��دود  �إىل 
�لفل�سطينية، ومل يعرف قاتل "بامله"، وهو ما يلقي بظالل حول �الأيدي 

�ل�سهيونية يف هذ� �الغتيال. 

)19 من جمادى �الآخرة 1346ه� = 14 من دي�سمر 1927م(

توقيع �لعر�ق ملعاهدة مع �إجنلر�، ت�سمنت �العر�ف با�ستقالل 
�لعر�ق، و�لوعد بتاأييد �ن�سمام �لعر�ق �إىل ع�سبة �الأمم �ملتحدة يف �سنة 
جوية  قو�عد  ثالث  �إجنلر�  �لعر�ق  متنح  ذلك  مقابل  ويف  )1932م(، 

جديدة، و�أن يقوم �ل�سباط �الإجنليز بتدريب �جلي�ض. 

)20 من جمادى �الآخرة 1408ه� = 8 من فر�ير 1988م(

�حتلها  �لتي  �فغان�ستان  من  �الن�سحاب  يقرر  �ل�سوفيتي  �الحت��اد 
عام )1979م(، بعد مفاو�سات مع �حلكومة �الأفغانية، وبد�أ �الن�سحاب 

�ل�سوفيتي �لفعلي يف )1988/5/15م(.
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)21 من جمادى �الآخرة 13ه� = 23 من �أغ�سط�ض 632م(

ر�سول �هلل  �ل�سديق --ر�سي �هلل عنه-- �ساحب  بكر  �أبي  وفاة 
ملسو هيلع هللا ىلص، �سهد �ملغازي كلها معه، و�آزر �لدعوة باله ونف�سه، وتوىل �خلالفة 
بعده، وقمع فتنة �ملرتدين، و�أر�سى قو�عد �لدولة، وقام بالفتوح يف �ل�سام 

و�لعر�ق، وجمع �لقر�آن. 

)22 من جمادى �الآخرة13ه� = 24 من �أغ�سط�ض 632م(

 " عنه--  �هلل  --ر�سي  �خلطاب  بن  "عمر  �ملوؤمنن  �أمر  تولية 
خالفة �مل�سلمن بعد وفاة "�أبي بكر �ل�سديق --ر�سي �هلل عنه-- "، قد 

��ستمرت خالفته نحو ع�سر �سنو�ت. 

)23 من جمادى �الآخرة 1344ه� = 8  من يناير 1926م(

تن�سيب �مللك "عبد �لعزيز �آل �سعود" ملكًا على �حلجاز يف �حلرم 
"�سلطان  لقبه  كان  �أن  بعد  يتلقب بلك �حلجاز وجند،  و�أ�سبح  �ملكي، 

جند". 

)24 من جمادى �الآخرة941ه� = 1 من دي�سمر1534م(

فتح  يف  �لقانوين  �سليمان  �ل�سلطان  بقيادة  �لعثمانين  جن��اح 
ومل  �ل�سفوية،  �لدولة  يد  يف  وكانت  دولته،  �إىل  و�سمها  بغد�د،  مدينة 
�ل�ساه  حامية  غاردتها  �أن  بعد  فتحها  يف  عناء  �لعثماين  �ل�سلطان  يجد 

طهما�سب. 
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)25 من جمادى �الآخرة 674ه� = 5 من �أكتوبر 1249م(

وفاة �أبي زكريا يحيى بن �أبي حممد عبد �لو�حد بن �أبي حف�ض، 
قامت  �لتي  �حلف�سية  �لدولة  موؤ�س�ض  �حلف�سي،  زكريا  باأبي  �ملعروف 
ت �جلز�ئر، وقد ظلَّت �لدولة �حلف�سية قائمة �أكر من  يف تون�ض و�سمَّ

ثالثة قرون، حتى �سقطت يف �أيدي �لدولة �لعثمانية. 

)26 من جمادى �الآخرة 1286ه� = 2 من �أكتوبر 1869م(

مولد �لزعيم �لهندي �ملهامتا غاندي قائد حركة �لتحرير �ل�سلمي 
�سد �الإجنليز. 

)27 من جمادى �الآخرة 1338ه� = 17 من مار�ض 1920م(

�لذي  بنجالدي�ض،  دول��ة  موؤ�س�ض  �لرحمن  جميب  �ل�سيخ  مولد 
�لغربي  باك�ستان  �سطري  بن  �سر�سة  �أهلية  حرب  ن�سوب  بعد  ��ستطاع 
و�ل�سرقي �أن ينف�سل بال�سطر �ل�سرقي، ويعلن قيام دولته �لتي عانت من 
م�ساكل �سيا�سية و�جتماعية و�قت�سادية، و�نتهى �الأمر بقتله يف �لعام 

�لذي توىل فيه رئا�سة �لدولة. 

)28 من جمادى �الآخرة 1456ه� = 3 من �أغ�سط�ض 2005م(

و�ل�سيطرة  ع�سكري  بانقالب  بوريتانيا  �لرئا�سي  �حلر�ض  قيام 
وجود  يف  �أثناء  يف  يف  نو�ك�سوط،  �لعا�سمة  يف  �حليوية  �ملن�ساآت  على 
�لرئي�ض معاوية ولد �سيد �أحمد �لطايع خارج �لبالد للم�ساركة يف جنازة 
�مللك فهد. ي�سار �إىل �أن موريتانيا �سهدت عدة حماوالت �نقالبية على 

www.alukah.net



1659 اللؤلؤة المنضودة في الفقرات المكنونة

�لرئي�ض ولد �لطايع يف �لعامن �ملا�سين ولكنها �أحبطت جميعها. 

)29 من جمادى �الآخرة 1248ه� = 22 نوفمر 1832م(

مدينة  ودخوله  �جلهاد،  باإمارة  �جلز�ئري  �لقادر  عبد  مبايعة 
تلم�سان بعد �لتفاف �ملجاهدين حوله. 

)30 من جمادى �الآخرة 1400ه� = 13 من يونيو 1980م(

وكان  باري�ض،  يف  �مل�سد"  "يحيي  �مل�سري  �ل��ذرة  ع��امل  �غتيال 
مو�ليد  من  وهو  �لعر�قي،  �لنووي  �مل�سروع  على  �مل�سرف  هو  "�مل�سد" 
هند�سة  يف  �ملعدودين  �لعلماء  من  وكان  )1932م(،  �سنة  �الإ�سكندرية 

�ملفاعالت �لنووية على م�ستوى �لعامل.

»�ضهر رجب«
)1 من رجب 463ه� =4من �إبريل 1071م(

وفاة �أبي �لوليد �أحمد بن عبد �هلل بن �أحمد �ملعروف ب�"�بن زيدون" 
�ل�ساعر �الأندل�سي �لكبر، ولد يف قرطبة ون�ساأ بها، وتوىل �لوز�رة �أكر 

من مرة، له ديو�ن �سعر، ور�سائل �أدبية. 

)2 من رجب 1367ه� = 10 من مايو 1948م(

ع�سابات �لهاجانا )ع�سابات من �ليهود �لبدو( و�الأرغون و�سترن 
ترتكب جمزرة دير يا�سن ق�ساء �لقد�ض، حيث د�همت �ل�ساعة �لثانية 
فجر� قرية دير يا�سن، و�سرعت بقتل كل من وقع يف مرمى �أ�سلحتهم. 
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ومن ثم مت �إلقاء �لقنابل د�خل �ملنازل لتدمرها على من فيها، وبلغ عدد 
�ملدنين �لذين قتلو� فيها )360( �سهيدً�، معظمهم من �ل�سيوخ و�لن�ساء 

و�الأطفال، ودمرت �لقرية ومل يبق منها �سوى �الأطالل.

)3 من رجب 1426ه� = 8 �أغ�سط�ض 2005م(

�أحمد ديد�ت عن عمر يناهز 87  وفاة �لد�عية �الإ�سالمي �ل�سيخ 
عاما بنزله يف جنوب �أفريقيا. ولد ديد�ت يف )22 من رم�سان 1336ه�( 
��ستهر  �أفريقيا،  جنوب  �إىل  �نتقل  ثم  �لهندية،  �سور�ت  مقاطعة  يف 
من  �لكثرين  و�أع��اد  �لكثرون،  ب�سببها  �أ�سلم  �لتي  �لدينية  بناظر�ته 
�ملرتدين عن �الإ�سالم، من �أهم كتبه: �الختيار بن �الإ�سالم و�مل�سيحية، 

وهل �لكتاب �ملقد�ض كالم �هلل؟، و�لقر�آن معجزة �ملعجز�ت.

)4 من رجب 12ه� = 14 من �سبتمر 633م(

فتح �مل�سلمن ملدينة �الأنبار بقيادة خالد بن �لوليد --ر�سي �هلل 
�لتي توىل  له فتح �حل��رة، وذلك يف جبهة فار�ض  �أن مت  بعد   ، عنه-- 

فتحها بعد معركة �ليمامة يف حروب �لردة. 

)5 من رجب 15ه� = 12 من �أغ�سط�ض 636م(

�لوليد  بن  "خالد  بقيادة  �مل�سلمن  بن  �لرموك  معركة  ن�سوب 
كانت  وقد  �لرموك.  و�دي  يف  �ل��روم  وجموع   " عنه--  �هلل  --ر�سي 

معركة هائلة �نت�سر فيها �مل�سلمون. 
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)6 من رجب 782ه� = 31 من يناير1468م(

والية �الأ�سرف قايتباي �حلكم يف م�سر، وهو يعد من �أبرز �سالطن 
دولة �ملماليك �لرجية، وقد د�مت فرة واليته )29( عامًا وترك من�ساآت 

عظيمة، من �أ�سهرها قلعة قايتباي باالإ�سكندرية. 

)7 من رجب 986ه� = 9 من �سبتمر 1578م(

�لعثمانيون ينت�سرون على �ل�سفوين يف معركة "قويون كجيدي"، 
مهد  ما  وهو  جندي،  �آالف   )5( �ملعركة  هذه  يف  �ل�سفوين  من  وقتل 

�ل�سبيل ل�سيطرة �لعثمانين على �سرو�ن )�أذربيجان حاليًا(. 

)8 من رجب 1385ه� = 2 من نوفمر 1965م(

توىل �مللك في�سل بن عبد �لعزيز �آل �سعود عر�ض �ململكة �لعربية 
�ل�سعودية خلًفا الأخيه �مللك �سعود �لذي تنازل عن �لعر�ض الأخيه، وكان 
�مللك في�سل قد توىل والية �لعهد �سنة 1953م، وقد كان يف فرة حكمه 

وقبلها �أي�سًا نا�سرً� ود�عمًا لكل �لق�سايا �الإ�سالمية.

)9 من رجب 1305ه� = 22 من مار�ض 1888م(

�حلميد"،  "عبد  �لغو��سة  �لبحر  �إىل  تنزل  �لعثمانية  �ل��دول��ة 
�أ�سطولها  �سمن  للخدمة  و�أدخ��ل��ت��ه��ا  �لبحر"،  "حتت  ��سمها  وك���ان 
�أدخلت هذه  ثم  و�ل�سر،  و�الرتفاع  �لغو�ض  �إجر�ء جتارب  بعد  �حلربي 
�لغو��سة "�لطوربيد�ت"، وكانت من �أو�ئل �لدول يف تدعيم �لغو��سات 

بالطوربيد�ت. 
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)10 من رجب 1230ه� =9 من يناير 1960م(

�لرئي�ض �مل�سري �الأ�سبق جمال عبد �لنا�سر ي�سع حجر �الأ�سا�ض 
مل�سروع �ل�سد �لعايل باأ�سو�ن جنوب م�سر.

)11 من رجب 1230ه� =18من يونيو 1815م(

معركة  يف  بونابرت"  "نابليون  �ل�سهر  �لفرن�سي  �لقائد  هزمية 
"ووترلو" �أمام �لقائد �الإجنليزي "ولنجون" وتعد هذه �لهزمية �لع�سكرية 
)1812م(،  �سنة  �لرو�ض  �أمام  �الأوىل  هزميته  وكانت  لنابليون،  �لثانية 
"�سانت هيالنة" وتويف  "ووترلو" �إىل جزيرة  ونفي نابليون بعد هزمية 

بعدها ب�سنو�ت قليلة، وماز�ل �سر وفاته لغز�. 

)12 من رجب 32ه� =16 من فر�ير 652م(

وفاة �لعبا�ض بن عبد �ملطلب عم �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص، وقف �إىل جانب �لنبي 
يف بيعة �لعقبة، وجاء �إىل �ملدينة قبل فتح مكة، وكان �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص يحرمه، 

و�إليه تن�سب �لدولة �لعبا�سية �لتي حكمت ما يزيد عن خم�سة قرون. 

)13 من رجب 279ه� =2 من يناير 892م(

�سورة،  ب��ن  عي�سى  ب��ن  حممد  عي�سى  �أب��ي  �لكبر  �مل��ح��دث  وف��اة 
�ملعروف بالرمذي، ن�سبة �إىل ترمذ �لتي ولد بها، وهي بلدة قرب بلخ، 
ولد �سريرً�، وتفرغ منذ �سغره لطلب �لعلم حتى �سار حافظًا معروفًا، 
�ل�ستة  �لكتب  �أحد  �لرمذي؛  �سن  �أو  �ل�سحيح  �جلامع  بكتابه  ��ستهر 

�ملعروفة يف �حلديث �لنبوي. 
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)14 من رجب 680ه� =29 من �أكتوبر 1281م(

ن�سوب معركة حم�ض بن �مل�سلمن بقيادة �ملن�سور قالوون �سلطان 
�ملعركة  هذه  يف  �مل�سلمون  �نت�سر  وقد  منكومتر،  بقيادة  و�لتتار  م�سر 
�نت�سارً� هائاًل، وقد �أثمر هذ� �لن�سر عن ردع �ملغول و�نح�سار دولتهم. 

)15 من رجب 1367ه� =31 من مايو 1948م(

جنوب  �لطنطورة  قرية  جم��زرة  ترتكب  �ل�سهيونية  �لع�سابات 
حيفا بفل�سطن حيث �سرد �ل�سهاينة �سكان �لقرية، ودمروها كاملة. 

)16 من رجب 14ه� =5 من �سبتمر 635م(

�هلل  --ر���س��ي  �جل���ر�ح  ب��ن  عبيدة  �أب��ي  بقيادة  �مل�سلمن  جن��اح 
عنه-- ، وخالد بن �لوليد --ر�سي �هلل عنه-- يف فتح مدينة دم�سق، 
بعد ح�سار �سديد د�فع فيه �لروم عن �ملدينة، ولكن ذلك مل مينع من 
�سقوطها وطلبهم �ل�سلح، بعد �أن ��ستد خالد يف �حل�سار، فاأجابهم �أبو 

عبيدة �إىل �ل�سلح. 

)17 من رجب 703ه� =24 من فر�ير 1304م(

مولد �لرحالة �ملعروف �سم�ض �لدين �أبي عبد �هلل حممد بن عبد 
�هلل بن حممد، �ملعروف بابن بطوطة، وهو يعد و�حدً� من �أعظم �لرحالة 
يف  �لنظار  "حتفة  كتابه  يف  م�ساهد�ته  �سجل  وقد  �الإن�سانية.  تاريخ  يف 

غر�ئب �الأم�سار"، وهي �مل�سهورة برحلة �بن بطوطة.
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)18 من رجب 1384 ه� = 23 من نوفمر 1964م(

علماء  كبار  �أح��د  �لبطر�وي،  حممود  �أحمد  �لعربي  �لعامل  وف��اة 
�لت�سريح يف �لعامل �لعربي يف �لقرن �لر�بع ع�سر �لهجري، وع�سو جممع 

�للغة �لعربية. 

)19 من رجب 1335ه� =11 من مايو 1917م(

�ملجيد  عبد  و�ختيار  �لفيدر�لية،  �لقوقاز  �سمال  جمهورية  ن�سوء 
ت�سرموف �أول رئي�ض لها، و�عرف بهذه �لدولة عدد من �لدول �الأوربية، 

و�لدولة �لعثمانية. 

)20 من رجب 1399ه� =15 من يونيو 1979م(

�لرئي�سان �الأمريكي "جيمي كارتر" و�ل�سوفيتي "ليونيد بريجينيف" 
حول  فيينا  يف   "2- "�سولت  �تفاقية  بتوقيع  �نتهى  قمة،  لقاء  يعقد�ن 
غر  )1985م(؛  عام  حتى  �الإ�سر�تيجية،  �لنووية  �الأ�سلحة  من  �حلد 
�لغزو  ب�سبب  �ملعاهدة  هذه  على  ي�سدق  مل  �الأمريكي  �لكوجنر�ض  �أن 

�ل�سوفيتي الأفغان�ستان.

)21 من رجب 1402ه� =13 من يونيو 1982م(

وفاة �مللك "خالد بن عبد �لعزيز"، �لذي توىل �حلكم يف �ل�سعودية 
بعد وفاة �أخيه �مللك "في�سل" عام )1975م(، و��ستمر �مللك خالد يف 
وهو خام�ض  مو�ليد )1913م(،  وهو من  عام )1982م(،  �حلكم حتى 

�أوالد �مللك "عبد �لعزيز �آل �سعود".
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)22 من رجب 484ه� =7 من �سبتمر 1091م(

�سقوط دولة �ملعتمد بن عباد، �أ�سهر ملوك �لطو�ئف �لتي قامت يف 
�الأندل�ض يف �لقرن �خلام�ض �لهجري بعد �نهيار �خلالفة �الأموية، وكان 

�سقوطها على يد يو�سوف بن تا�سفن �أمر دولة �ملر�بطن. 

)23 من رجب 751ه� =26 من �سبتمر 1350م(

وفاة �لعامل �لكبر عبد �هلل حممد بن قيم �جلوزية، �أحد �الأئمة 
�الأعالم يف �لقرن �لثامن �لهجري، ��ستهر بوؤلفاته يف �لفقه و�حلديث 
و�لتاريخ و�لت�سوف، من �أ�سهرها ز�د �ملعاد يف هدي خر �لعباد، و�إعالم 
�ملوقعن، و�لفو�ئد، ومد�رج �ل�سالكن و�لو�بل �ل�سيب يف �لكلم �لطيب، 

و�لروح.

)24 من رجب 101ه� =6 من فر�ير 720م(

توىل �خلليفة �الأموي يزيد ين عبد �مللك بن مرو�ن مقاليد �لدولة 
�الأموية، خلفًا البن عمه عمر بن عبد �لعزيز، وهو يعد �خلليفة �لتا�سع 

يف �سل�سلة خلفاء بني �أمية. 

)25 من رجب 922ه� =24 من �أغ�سط�ض 1516م(

ن�سوب معركة "مرج د�بق" �مل�سهورة بن �ملماليك بقيادة قان�سوه 
بانت�سار  �ملعركة  و�نتهت  �الأول،  �سليم  بقيادة  و�لعثمانين  �ل��غ��وري 
زحفهم  و��سلو�  �لذين  �لعثمانين  �أيدي  �ل�سام يف  و�سقوط  �لعثمانين، 
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�سوب �لقاهرة، و�أنهو� حكم �ملماليك، و�أ�سبحت م�سر دولة تابعة للدولة 
�لعثمانية. 

)26 من رجب 1413ه� =20 من يناير 1993م(

بيل كلينتون ي�سبح رئي�سًا للواليات �ملتحدة �الأمريكية، وهو �لثاين 
و�الأربعون يف �سل�سلة روؤ�سائها، توىل لفرتن، وتعر�ض لف�سيحة ن�سائية 
كادت تطيح به خارج �لبيت �الأبي�ض، على �لرغم من حتقيقه زيادة يف 

ميز�نية �ملدفوعات �الأمريكية. 

)27 من رجب 583ه� =2 من �أكتوبر 1187م(

�لدين  �سالح  �لنا�سر  بقيادة  �ملقد�ض  لبيت  �مل�سلمن  ��سرد�د 
�مل�سجد  يف  �جلمعة  �سالة  و�أدى  �ل�سريف،  �لقد�ض  دخل  حيث  �الأيوبي 
لها.  �ل�سليبي  �الحتالل  من  عامًا   )88( حو�يل  بعد  �ملبارك  �الأق�سى 
�لباهر يف حطن. ومل  �نت�ساره  بعد  للقد�ض  �لدين  وكان دخول �سالح 
يفعل �لقائد �ملظفر بال�سليبين عند دخوله �لقد�ض ما فعل �ل�سليبيون 
بامل�سلمن من قتل ودموية ب�سعة �أثارت ��سمئز�ز �لعامل حتى �الآن، بل عفا 

عنهم، و�أعطاهم �الأمان، ثم �حلرية.

)28 من رجب 1303ه� =1 من مايو 1886م(

�أول �حتفال بعيد �لعمال �لعاملي و�لذي حتر�ض غالبية دول �لعامل 
على �الحتفال به، ويف �الأول من مايو، حيث قرر عمال مدينة �سيكاغو 
�الأمريكية تكري�سه للمطالبة بيوم عمل ال يتجاوز )8( �ساعات، وحت�سن 
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ظروف �لعمل. وترك يف هذ� �ليوم �أكر من )350( �ألف عامل وظائفهم، 
و�ندلعت مظاهر�ت �سخمة �سقط فيها عدد من �لقتلى. 

)29 من رجب 1297ه� =8 من يوليو 1879م(

من  �سدر  بفرمان  م�سر  حكم  ع��ن  �إ�سماعيل  �خل��دي��وي  ع��زل 
�ل�سلطان �لعثماين باإيعاز من بريطانيا وفرن�سا، �للتن ر�أتا يف �إ�سماعيل 
تهديدً� مل�ساحلهما، �سو�ء على م�ساحلهما يف �أفريقيا، �أو خوفًا من نو 

�لروح �لوطنية �مل�سرية بعد �نتفا�سة �إبريل �ل�سهرة.

)30 من رجب 1376ه� =1 من مار�ض 1927م(

�إعالن �إ�سر�ئيل �سحب قو�تها من قطاع غزة ومنطقة خليج �لعقبة، 
قو�ت  و�أن  �لعقبة،  خليج  يف  �ست�ستمر  �مل��رور  حرية  �أن  �فر��ض  على 
�لطو�رئ �لتابعة لالأمم �ملتحدة �ستدير قطاع غزة حتى يتم �التفاق على 

ت�سوية �سلمية.

»�ضهر �ضعبان«
)1 من �سعبان803ه� = 8 من �سبتمر 1157م(

�الأ�سد،  قلب  بريت�سارد  �ملعروف  �لثاين  هري  بن  ريت�سارد  مولد 
�أحد ملوك �إجنلر� يف �لع�سور �لو�سطى، و�أ�سهر قادة �حلملة �ل�سليبية 

�لثالثة على �مل�سرق �الإ�سالمي. 
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)2 من �سعبان2ه� = 29 من يناير 624م(

مولد �ل�سحابي �جلليل عبد �هلل بن �لزبر --ر�سي �هلل عنه-- ، 
فاأبوه  وحكمة،  وعلم  و�سرف،  نبل  بيت  ن�ساأ يف  �الإ�سالم،  مولود يف  �أول 
�ل�سحابي �جلليل �لزبر بن �لعو�م، و�أمه �أ�سماء بنت �أبي بكر �ل�سديق، 
لنف�سه  ودعا  و�الإق��د�م،  بال�سجاعة  ��ستهر  عائ�سة،  �ملوؤمنن  �أم  وخالته 

باخلالفة بعد وفاة معاوية بن يزيد �سنة )64ه�(. 

)3 من �سعبان 1377 ه� = 22 فر�ير 1958م(

قادة  كبار  �أحد  �آز�د"،  �لكالم  "�أبو  �لكبر  �لهندي  �مل�سلح  وفاة 
�مل�سلمن يف �سبه �لقارة �لهندية، ومن رو�د �حلركة �لوطنية و�لتحرير 

�سد �الحتالل �لريطاين.

)4 �سعبان 1401ه� = 6 يونيو 1981م(

�لعر�قي  �لنووي  �ملفاعل  �الإ�سر�ئيلية تق�سف  �إف )16(  طائر�ت 
�لو�قع بالقرب من بغد�د، وحتوله �إىل ركام خالل ثو�ن معدود�ت، وبرر 
�لعر�ق  باأن  �العتد�ء  بيجن" هذ�  "مناحيم  �الإ�سر�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ض 

كان يطور �أ�سلحة نووية. 

)5 من �سعبان 1203ه� =30 من �إبريل 1789م(

رئي�ض  �أول  وهو  �ملتحدة،  �لواليات  رئا�سة  يتوىل  و��سنطن  جورج 
با�ستقالل  �نتهت  و�لتي  بريطانيا  عن  �لتحرير  ث��ورة  وق��اد  �أمريكي، 
�لواليات �ملتحدة يف )1786/7/4م(، ولد جورج عام )1732م(، وحكم 
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)1797م(،  حتى  )1789م(،  من  متتاليتن  فرتن  �ملتحدة  �لواليات 
وتويف يف )1799/9/14م(.

)6 �سعبان 1409ه� = 2 من �إبريل 1989م(

على  قامت  وممن  �سوريا،  يف  �لن�سر  رو�د  �أحد  عبيد  �أحمد  وفاة 
�أكتافهم �لعناية بالر�ث ون�سر عيونه يف طبعات دقيقة، وقام هو نف�سه 

بن�سر بع�ض كتب �لر�ث. 

)7 من �سعبان 12ه� =17من �أكتوبر 633م(

�أحد  �أبي عبيدة �جلر�ح --ر�سي �هلل عنه-- قائدً� على   خروج 
�جليو�ض �الأربعة �لتي �أر�سلها �خلليفة �أبو بكر �ل�سديق-ر�سي �هلل عنه-
لفتح �ل�سام. و�أبو عبيدة من �ل�سابقن يف �الإ�سالم، و�سارك مع �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص 
�أبي بكر  يف غزو�ته و�سر�ياه، و�سارك يف �لفتوحات �الإ�سالمية يف عهد 

�ل�سديق وعمر بن �خلطاب ر�سي �هلل عنهم جميعًا. 

)8 من �سعبان 1375ه� =20 من مار�ض 1956م(

تون�ض حت�سل على ��ستقاللها بعد حلقات من �لكفاح ومفاو�سات 
باري�ض  يف  �لفرن�سية  �حلكومة  مع  بورقيبة"  "�حلبيب  �أجر�ها  هزيلة 

�حتفظت فيها فرن�سا ببع�ض �المتياز�ت.

)9 من �سعبان 1402ه� =3 من مايو 1982م(

�لف�سائل  من  �أفغان�ستان  ملجاهدي  �الإ�سالمي  �الحت��اد  تاأ�سي�ض 
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�ملختلفة �لتي تعمل يف ميد�ن �جلهاد �سد �الحتاد �ل�سوفيتي. 

)10 من �سعبان 12ه� =20 من �كتوبر633م(

معركة �حل�سيد بن �مل�سلمن بقيادة "�لقعقاع بن عمرو--ر�سي 
وف��ر�ر  �مل�سلمن،  و�نت�سار  "روزبه"،  بقيادة  و�لفر�ض   " عنه--  �هلل 

�لفر�ض بعد مقتل قائدهم. 

)11 من �سعبان12ه� =21 من �أكتوبر633م(

بقيادة عروة بن �جلعد  �مل�سلمن  "�خلناف�ض" بن  ن�سوب معركة 
�لباررقي ون�سارى �لعرب يف �أثناء �لفتح  �الإ�سالمي للعر�ق، وقد �نت�سر 

�مل�سلمون يف هذه �ملعركة. 

)12 من �سعبان 672ه� =21 من فر�ير 1274م(

وفاة �لعامل �للغوي �لكبر حممد بن عبد �هلل بن مالك، �ملعروف 
بابن مالك، ولد باالأندل�ض، وهاجر �إىل �ل�سام، و��ستقر بدم�سق، وو�سع 

موؤلفات كثرة، �أ�سهرها �الألفية، �لتي عرفت با�سم "�ألفية �بن مالك".

)13 من �سعبان 1274ه� =30 من مار�ض 1858م(

عزل �ل�سلطان بهادر �ساه عن �حلكم يف �لهند، وكان �آخر �سالطن 
�الإ�سالمي  �حلكم  �نتهى  وبعزله  �لهند،  حكمت  �لتي  �الإ�سالمية  �لدولة 

عن �لهند بعد �أن ��ستمر فيها ثمانية قرون ون�سف قرن. 
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)14 من �سعبان 1286ه� =19 من نوفمر 1869م(

و�لبحر  �الأبي�ض  �لبحر  بن  تربط  �لتي  �ل�سوي�ض"  "قناة  �فتتاح 
�لقناة يف  �أعمال �حلفر يف  ب��د�أت  وقد  �لدولية،  �ملالحة  �أم��ام  �الأحمر  
طول  وبلغ  م�سري،  فالح  �ألف   )60( فيها  و�سارك  )1859/4/24م( 

�لقناة )162.5( كم. 

)15 من �سعبان 1217ه� =11 من دي�سمر 1803م(

مولد �لعامل �جلليل �أبي �لثناء �سهاب �لدين حممود �الألو�سي، �أحد 
�أئمة �لعلم يف �لقرن �لثالث ع�سر �لهجري. و�ساحب �لتف�سر �ملعروف 

ب�"روح �ملعاين يف تف�سر �لقر�آن �لعظيم و�ل�سبع �ملثاين".

)16 من �سعبان 1362ه� =18 من �أغ�سط�ض1943م(

�لتي  �سقلية  مقاومة  �نتهت  وب�سقوطها  م�سينا،  مدينة  �سقوط 
�الأمريكية  �ملتحدة  �لواليات  �حللفاء  قبل  من  كا�سح  لهجوم  تعر�ست 
وبريطانيا وكند�، وقد كلفت هذه �حلملة جيو�ض �حللفاء ما يقدر بنحو 

)2200( رجل و )427( طائرة. 

)17 من �سعبان 1048ه� = 24 من دي�سمر 1638م(

�لعثمانيون ي�ستولون على مدينة بغد�د بعد )39( يومًا من �حل�سار، 
)1624م(،  �سنة  بغد�د  على  ��ستولو�  قد  �الإير�نيون  �ل�سفويون  وكان 
هذه  يف  �لعثمانين  من  وقتل  عامًا.   )14( عليها  �سيطرتهم  و��ستمرت 
�ملعركة )5( �آالف جندي وجرح )10( �آالف، وقتل من �ل�سفوين )10( 
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�آالف، وظلت بغد�د بعد فتح مر�د �لر�بع لها يف حوزة �لعثمانين حو�يل 
)278( عامًا. 

)18 من �سعبان 1388ه� =9 من نوفمر 1968م(

عبد  بن  �سالح  بن  ح�سني  ح�سن  �لكبر  �لتون�سي  �لعامل  وف��اة 
�لوهاب، �أحد رو�د �الإ�سالح يف تون�ض، تلقى تعليمه يف تون�ض، و��ستكمله 
جهود  فيها  له  كان  �إد�ري��ة  وظائف  عدة  �سغل  عودته  وبعد  باري�ض،  يف 
وملكانته  و�لت�سنيف،  بالتاأليف  ذل��ك  جانب  �إىل  و��ستغل  �إ�سالحية، 

�لعلمية �ختارته كثر من �ملجامع �لعلمية و�للغوية ع�سوً� بها. 

)19 من �سعبان 1386ه� = 3 من دي�سمر 1966م(

�ل��در����س��ات  ر�ئ��د  �ل��ر�ف��ع��ي،  �لرحمن  عبد  �لكبر  �مل���وؤرخ  وف��اة 
�لتاريخية يف م�سر يف �لع�سر �حلديث، و�أحد زعماء �حلركة �لوطنية 
بدء� من  تاريخ م�سر،  �سل�سلة حول  �لتاريخية  للدر��سات  ب�سر. قدم 

عهد �حلملة �لفرن�سية حتى قيام ثورة )23( يوليو )1952م(.

)20 من �سعبان 1323 ه� =20 �أكتوبر 1905م(

جملة  �ساحب  �الإ�سالمبويل  �لعزيز  عبد  �لكبر  �لكاتب  مولد 
�ملعرفة �لتي �سدرت يف �لقاهرة يف �لن�سف �الأول من �لقرن �لع�سرين. 

)21 من �سعبان 559ه� =19من يوليو 1164م(

�أن  بعد  �ل�سليبين  يد  من  حم�ض  ي�ستعيد  �الأيوبي  �لدين  �سالح 
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حا�سرها، وبفتحها �سار �أكر �ل�سام حتت يده.

)22 من �سعبان 588ه� =2 من �سبتمر 1192م(

بعقد  �الأ�سد  قلب  وريت�سارد  �الأيوبي،  �لدين  �سالح  من  كل  قيام 
يف  �لثالثة  �ل�سليبية  �حلملة  ف�سلت  �أن  بعد  �لرملة  ب�سلح  عرف  �سلح 
حتقيق �أهد�فها، و�تفق �لطرفان على �أن ي�سمح للم�سيحين باحلج �إىل 
بيت �ملقد�ض يف �أمن و�أمان، و�أن يحكم �ل�سليبيون �ل�ساحل �ل�سامي من 

�سور �إىل يافا.

)23 من �سعبان 13ه� =22 من �أكتوبر 634م(

--ر�سي  عبيدة  بقيادة"�أبي  �مل�سلمن  بن  �جل�سر  معركة  ن�سوب 
وكانت  جاذوية"،  بن  "بهمن  �حلاجب  بقيادة  و�لفر�ض   " عنه--  �هلل 
معركة هائلة ��ست�سهد فيها �أبو عبيدة، وتوىل �لقيادة �ملثنى بن حارثة، 
ومل يوفق �مل�سلمون يف حتقيق �لن�سر، و�إن �أبلو� بالء ح�سنا يف �ملعركة. 

)24 من �سعبان 1354ه� = 21 من نوفمر 1935م(

وفاة �لزعيم �لوطني �ل�سوري "�إبر�هيم بن �سليمان بن �أغا هنانو" 
�ملحتل  �سد  �لثورية  �جلهاد  حركة  قاد  هنانو".  ب�"�إبر�هيم  �ملعروف 
�لفرن�سي بعد معركة "مي�سلون"، ولد يف حلب )1286ه�(، وتلقى تعليمه 
يف تركيا، وعمل يف �لوظائف �الإد�رية ب�سوريا، وبعد حماكمته حتول من 

�لعمل �لثوري �إىل �لعمل �ل�سيا�سي.
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)25 من �سعبان 1406ه� =4 من مايو 1986م(

�سود�نية  حكومة  ي�سكل  �ملهدي"  "�ل�سادق  �ل�سود�ين  �لزعيم 
يونيو  يف  �لب�سر"  "عمر  بقيادة  ع�سكري  �نقالب  بها  �أط��اح  جديدة، 
و�إمام  �ل�سود�ين،  �الأمة  حزب  زعيم  هو  �ملهدي  و�ل�سادق  )1989م(. 

�الأن�سار يف �ل�سود�ن.

)26 من �سعبان 1387 ه� = 29 من نوفمر 1967م(

�لقو�ت �لريطانية تن�سحب من عدن و�ليمن �جلنوبي بعد ت�ساعد 
�النتفا�سة �ل�سعبية �سدها. 

)27 من �سعبان 1266ه� =8 من يوليو1850م(

�لبابية  موؤ�س�ض فرق  بالباب  �مللقب  �ل�سر�زي  �إعد�م علي حممد 
�ملنحرفة.

)28 من �سعبان 1408 ه� =16 من �إبريل 1998م(

�ملحققن،  �سيخ  ه��ارون،  حممد  �ل�سالم  عبد  �لكبر  �لعامل  وفاة 
وو��سع �أول كتاب يف فن حتقيق �لر�ث. قدم للثقافة �لعربية ع�سر�ت من 
�أمهات �لكتب �الأدبية و�للغوية حمققة حتقيًقا دقيًقا، ياأتي يف مقدمتها: 

�حليو�ن للجاحظ، و�لكتاب ل�سيبويه، وخز�نة �الأدب للبغد�دي.

)29 من �سعبان 1334ه� =1 من يوليو1916م(

و�لريطانية  �لفرن�سية  �لقو�ت  بن  �الأوىل  �ل�سوم  معركة  ن�سوب 
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�سد �لقو�ت �الأملانية على جانبي نهر �ل�سوم يف �جلزء �ل�سمايل �لغربي 
من فرن�سا، و��ستمرت هذه �ملعركة حتى نهاية نوفمر )1916م( وتعد 

من كرى معارك �حلرب �لعاملية �الأوىل. 

)30 من �سعبان 415ه� =10 من نوفمر 1024م(

�خلفاف  �حل�سن  بن  �هلل  عبد  بن  �هلل  عبيد  �لقا�سم  �أب��ي  وف��اة 
�لهجري،  �خلام�ض  �لقرن  يف  �ل�سنة  �أئمة  �أحد  �لنقيب،  بابن  �ملعروف 
و�لقاهر  �ملقتدر  �لعبا�سين:  �خللفاء  من  وعا�سر  )305ه���(،  �سنة  ولد 
باهلل.  و�لغالب  و�لقادر  و�لطائع  و�ملطيع  و�مل�ستكفي  و�ملتقي  و�لر��سي 

ومات عن عمر يناهز )110( �سنن.

»�ضهر رم�ضان«
)1 من رم�سان 1425ه� =15 من �أكتوبر 2004م(

��ست�سهاد )110( فل�سطينين بينهم )30( طفال و�إ�سابة ما يزيد 
عن )400( فل�سطيني ن�سفهم من �الأطفال خالل عملية �جتياح و��سعة 

ل�سمال قطاع غزة ��ستمرت )17( يوما.

)2 من رم�سان 114ه� =26 من �أكتوبر 732م(

"عبد  بقيادة  �مل�سلمن  بن  �ل�سهد�ء"  "بالط  معركة  ��ستعال 
�أحد�ث  وجرت  مارتل"،  "�سارل  بقيادة  و�لفرجنة  �لغافقي"  �لرحمن 
هذه �ملعركة يف فرن�سا يف �ملنطقة �لو�قعة بن مدينتي "تور" و"بو�تييه"، 
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�أو�ئ��ل  حتى  �سعبان  �أو�خ��ر  من  �أي��ام  ع�سرة  مدة  �ملعركة  ��ستعلت  وقد 
�سهر رم�سان، ومل تنته �ملعركة بانت�سار �أحد �لفريقن، لكن �مل�سلمن 

�ن�سحبو� بالليل وتركو� �ساحة �لقتال.

)3 من رم�سان 65ه� =14 من نوفمر 683م(

�ساحب  �لثانية،  �الأموية  �لدولة  موؤ�س�ض  �حلكم،  بن  مرو�ن  وفاة 
تويف  و�الأوز�ن.  �ملكاييل،  �سبط  مثل:  �حل�سارية،  �الإجن��از�ت  من  عدد 

بدم�سق �سنة )65ه�(. 

)4 من رم�سان 927ه� =8 من �أغ�سط�ض 1521م(

�ل�سلطان �لعثماين ينجح يف فتح مدينة بلغر�د �لتي كانت تعد مفتاح 
�أوروبا �لو�سطى و�ساحبة �أقوى قلعة على �حلدود �ملجرية �لعثمانية.

وقد حا�سر �لعثمانيون هذه �ملدينة ثالث مر�ت، �سنة )1441م( 
�إال يف  و )1456م( و )1492م(، لكنهم مل ي�ستطيعو� �ال�ستيالء عليها 

عهد �لقانوين. 

)5 من رم�سان 666ه� =19 من مايو 1268م(

جناح �مل�سلمن بقيادة بير�ض يف ��سرد�د مدينة �إنطاكية من يد 
�ل�سليبين بعد �أن ظلت �أ�سرة يف �أيديهم )170( عامًا، وكان لوقوعها 
�ل�سليبيون يف  يوؤ�س�سها  �لرها  بعد  �إمارة  ثاين  كانت  فقد  كبر،  �سدى 

�ل�سرق �سنة )491ه� = 1097م(.
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)6 من رم�سان 1358ه� =19 من �أكتوبر 1939م(

�الإ�سكندرية  يف  �جتماعا  يعقدون  �خلارج  يف  �لليبيون  �ملنا�سلون 
يجددون فيه �لبيعة ملحمد �إدري�ض �ل�سنو�سي باالإمارة يف ليبيا. 

)7 من رم�سان 361ه� =22 من يونيو 971م(

�فتتاح �جلامع �الأزهر لل�سالة بعد �أن �أمت جوهر �ل�سقلي بناءه يف 
�لقاهرة �لعا�سمة �جلديدة للدولة �لفاطمية، وظل منذ ذلك �لوقت حتى 

�الآن مركزً� لالإ�سعاع �حل�ساري يف �لعامل �الإ�سالمي.

)8 من رم�سان 1388ه� =29 من نوفمر 1968م(

�ل�سفة  �لطاهرية  �لدينية  �ملوؤ�س�سة  متنح  �الإندوني�سية  �حلكومة 
�لر�سمية، ومن�سئ هذه �ملوؤ�س�سة هو حممد طاهر رجبلي. 

)9 من رم�سان 1326ه� =5 من �أكتوبر 1908م(

1916م(   -1830( �الأول  جوزيف  فر�نت�ض  �لنم�ساووي  �لقي�سر 
يعلن �سم بالد �لبو�سنة و�لهر�سك ذ�ت �الأغلبية �مل�سلمة �إىل بالده بعد 

)30( عاما من �حتاللها و�غت�سابها.

)10 من رم�سان 8ه� =1 من يناير 630م(

�لثامن  �لعام  ملسو هيلع هللا ىلص و�أ�سحابه بالتحرك لفتح مكة يف  قيام �لر�سول 
جلهود  تتويجًا  �لفتح  هذ�  وكان  �لفتح،  بعام  �سمي  �لذي  �لهجرة،  من 
�لنبي ملسو هيلع هللا ىلص يف �لدعوة، و�إيذ�نا ب�سيادة �الإ�سالم يف �سبه �جلزيرة �لعربية.
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)11 من رم�سان 8ه� =11 من نوفمر 1578م(

"�سماهي"  معركة  يف  �ل�سفوين  على  ينت�سرون  �لعثمانيون 
قتيل،  �ألف   )15( �ملعركة  هذه  �ل�سفويون يف  خ�سر  وقد  �لقفقا�ض،  يف 
وجاءت هذه �ملعركة يف �إطار حروب طاحنة بن �جلانبن لل�سيطرة على 

زعامة �لعامل �الإ�سالمي. 

)12 من رم�سان 597ه� =16 من يونيو 1200م(

وفاة �الإمام "�أبو �لفرج بن �جلوزي" �سيخ �لعر�ق، و�إمام �حلديث 
نحو  بلغت  �لتي  �لكثرة  �لت�سانيف  و�ساحب  و�لتف�سر،  و�للغة  و�لفقه 
و�الأمم"،  �مللوك  تاريخ  يف  "�ملنتظم  �أبرزها:  ومن  م�سنف،  ثالثمائة 

و"�سفو �ل�سفوة" و"�أخبار �الأذكياء" وغرها. 

)13 من رم�سان 1425ه� =27 من �أكتوبر 2004م(

وفاة �لرئي�ض �لفل�سطيني يا�سر عرفات، وكانت �سحته قد تدهورت 
ونقل �إىل فرن�سا، �إال �أن �الأطباء �لفرن�سين مل يتمكنو� من حتديد �سبب 
تدهور �سحته، وهو ما رجح فر�سية ت�سميمه، وقد مت �إعالن وفاته ر�سميًا 

يوم �خلمي�ض )2004/11/11م(.

)14 من رم�سان 1385ه� =5 من يناير 1966م(

ب�ساأن  �لباك�ستاين  �لهندي  �لنز�ع  حلل  ط�سقند  موؤمتر  �نعقاد 
م�سكلة ك�سمر و�لتي �ندلعت ب�سببها عدة حروب بن �لبلدين.
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)15 من رم�سان 1224ه� =24 من �أكتوبر 1809م(

�لدولة �لعثمانية تنت�سر على رو�سيا يف معركة "تاتاريجه" ، وُيقتل 
من �لرو�ض )10( �آالف جندي.

)16 رم�سان عام 58ه� = 12 يوليو 678م(

للعام  58ه���  لعام  �ملُبارك  رم�سان  �سهر  من  �ليوم  هذ�  مثل  فى 
 - عنها  �هلل  ر�سى   - �ملوؤمنن  �أم  عائ�سة  �ل�سيد  توفيت   ،678 �مليالدى 
ملسو هيلع هللا ىلص، توفيت بعد �نتقال �لر�سول �لكرمي �إىل �لرفيق  ّمد  زوجة �لنبى حُمَ
�آنذ�ك  عمرها  وكان  �لبقيع،  فى  وُدفنت  عامًا،  و�أربعن  ب�سبعة  �الأعلى 

�سبعة و�ستن عامًا.

)17 من رم�سان 2ه� =13 من مار�ض 623م(

ن�سوب معركة بدر بن �مل�سلمن بقيادة ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص و�مل�سركن، 
وكان �لن�سر فيها حليف �مل�سلمن. 

)18 من رم�سان 21ه� =20 من �أغ�سط�ض 642م(

وفاة �سيف �هلل �مل�سلول "خالد بن �لوليد --ر�سي �هلل عنه-- " 
�إمر�طوريتن  �أعتى  على  و�النت�سار�ت  �لفتوحات  من  �لعديد  �ساحب 
هما "�لفر�ض" و"�لروم"، وقد ق�سي حياته كلها بن كر وفر وجهاد يف 

�سبيل �إعالء كلمة �حلق ون�سرة �لدين. 
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)19 من رم�سان 1094 ه� = 11 من �سبتمر 1683م(
يف  �لعثماين  �جلي�ض  مع  �مل�سارك  ك��ر�ي  م��ر�د  �لقرمي  �لقائد 
�جلي�ض  بركه  �لركي،  �لتاريخ  يف  خيانة  �أكر  "فيينا" �رتكب  ح�سار 
�لبولوين و�لنم�ساوي يعر نهر �لدونة لفك �حل�سار �لعثماين عن فيينا.

)20 من رم�سان 1425ه� =3 من نوفمر 2004م(
وفاة �ل�سيخ ز�يد بن �سلطان رئي�ض دولة �الإمار�ت عن عمر يناهز 
�ل�سيخ ز�يد  )86( عامًا منها )33( عاما ق�ساها رئي�سا للبالد، وكان 
قد و�جه م�ساكل �سحية خالل �ل�سنو�ت �لقليلة �ملا�سية و�أجريت له عدة 
�أبو  �إم��ارة  حاكم  خليفة  �ل�سيخ  �بنه  ز�يد  بعد  وتوىل  عمليات جر�حية. 

ظبي. 

)21 من رم�سان 1275ه� =24 من �إبريل 1859م(
بدء �أعمال �حلفر يف قناة �ل�سوي�ض �لتي تربط بن �لبحرين �الأبي�ض 
و�الأحمر، و��ستمر �حلفر )10( �سنو�ت ون�سف �سارك فيه 60�ألف فالح 
م�سري، وبلغ طولها �آنذ�ك )162.5( كم، و�فتتحت للمالحة يف )19( 

نوفمر )1896م(.

)22 من رم�سان 273ه� =20 من فر�ير 886م(
ب��ن ماجه  ب��ن يزيد  �أب��ي عبد �هلل حممد  �الإم���ام �حل��اف��ظ  وف��اة 
�لتي  �ل�ستة،  �ل�سحاح  كتب  �أحد  ماجه،  �بن  �سن  �ساحب  �لقزويني، 
د�ود  و�أبي  و�لرمذي،  �لن�سائي  و�سن  وم�سلم،  �لبخاري  �سحيح  ت�سمل 

و�بن ماجه.
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)27 من رم�سان 1329ه� =21 �سبتمر 1911م(

�سد  ومفجرها  �لعر�بية  �لثورة  قائد  عر�بي  �أحمد  �لزعيم  وفاة 
�لقو�ت  وتدخل  للخيانة  نتيجة  �ل��ث��ورة  ف�سلت  وق��د  توفيق.  �خل��دي��وي 
حتت  م�سر  وق��وع  ف�سلها  على  وترتب  �خل��دي��وي،  حلماية  �لريطانية 

�الحتالل �لريطاين �لذي د�م نحو �سبعن عاما.

)24 من رم�سان 1393ه� =21 من �أكتوبر 1973م(

قيام كل من �لكويت وقطر و�لبحرين ودبي بوقف ت�سدير برولهم 
نهائيًا �إىل �لواليات �ملتحدة �الأمريكية وهولند�، وذلك ت�سامنا مع م�سر 
�لن�سر  فيها  و�لتي حققتا  �إ�سر�ئيل  و�سوريا يف معركتهما �ملظفرة �سد 

الأول مرة يف حرب �لعا�سر من رم�سان �ل�ساد�ض من �أكتوبر.

)25 من رم�سان 658ه� =3 من �سبتمر 1260م(

ن�سوب معركة عن جالوت يف �ملنطقة �لتي تقع بن بي�سان ونابل�ض 
بفل�سطن بقيادة �ملظفر "�سيف �لدين قطز" و�ملغول بقيادة "كيتوبوقا"، 
وقد كتب �هلل �لن�سر للم�سلمن فحققو� فوزً� هائاًل، �أوقف زحف �ملغول 

�لهمجي. 

)26 من رم�سان 9ه� =5 من يناير 631م(

عودة �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص من غزوة تبوك، �لتي تخلف عن ح�سورها بع�ض 
�ل�سحابة، وحينما عاد �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص دخل �مل�سجد ف�سلى و�عتذر من �عتذر، 

وكانت حادثة مقاطعة كعب �بن مالك و�ساحبيه.
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)27 من رم�سان 1107ه� =20 من �أبريل 1696م(

�أوروبا،  على  �لثانية  �ل�سلطانية  بحملته  يقوم  �لعثماين  �ل�سلطان 
و�لتي �أ�سفرت عن حرب �سر�سة مع �جلي�ض �الأملاين، �أ�سفرت عن �نت�سار 

�لعثمانين. و��ستمرت هذه �حلملة 6 �أ�سهر حتى )25-10-1696م(.

)28 من رم�سان 92ه� =18 من يوليو 711م(

ن�سوب معركة �سذونه �أو و�دي لكة بن �مل�سلمن بقيادة طارق بن 
زياد و�لقوط بقيادة لذريق، وكان �لن�سر فيها حليف �مل�سلمن، ودخل 

�الإ�سالم �إىل �إ�سبانيا، وظلت دولة م�سلمة ثمانية قرون.

)29 من رم�سان 1425ه� =12 من �أكتوبر 2004م(

يف  عرفات  يا�سر  �لفل�سطيني  �لرئي�ض  جنازة  ت�سييع  مر��سم  بدء 
�لعرب  �لقادة  من  ح�سد  بح�سور  �سباحًا  �لقاهرة  �مل�سرية  �لعا�سمة 
و�الأجانب، يتقدمهم �لرئي�ض �مل�سري، وقد نقل جثمان عرفات  �إىل ر�م 
�آخر  يعي�ض يف  �ملقاطعة حيث كان  باحة مقر  بعدها حيث دفن يف  �هلل 

�أيامه. 

)30 من رم�سان 256ه� =31 من �أغ�سط�ض 869م(

�ملغرة"  ب��ن  �إب��ر�ه��ي��م  ب��ن  �إ�سماعيل  ب��ن  "حممد  �الإم���ام  وف���اة 
�ملعروف باالإمام �لبخاري، �أمر �ملوؤمنن يف �حلديث، و�ساحب "�سحيح 
و"�الأدب  �لكبر"،  و"�لتاريخ  �هلل،  كتاب  بعد  كتاب  �أ�سح  �لبخاري"، 

�ملفرد".
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»�ضهر �ضوال«
)1 من �سو�ل 1406ه� =8 من يونيو 1986م(

"كورت فالديهم" برئا�سة �لنم�سا، و"فالدهامي" من مو�ليد  فوز 
 )10( مل��دة  �ملتحدة  ل��الأمم  �لعام  �الأم��ن  من�سب  وت��وىل  )1918م(، 
�سنو�ت من )1972م( حتى )1982م(، وكانت له مو�قف موؤيدة للق�سية 
�لفل�سطينية؛ وهو ما دفع �إ�سر�ئيل �إىل �سحب �سفرها من �لنم�سا بعد 

فوزه بالرئا�سة.

)2 من �سو�ل 1327ه� =10 من �أكتوبر1909م(

مولد �لعامل و�الأديب "حممد �لفا�سل بن عا�سور"، ولد يف تون�ض، 
وتعليمه،  تربيته  عا�سور  بن  �لطاهر  حممد  �لعالمة  �ل�سيخ  �أبوه  وتوىل 
�لتعليم  جم��االت  يف  �سارك  و�لفرن�سية،  �لعربية  �لثقافتن  بن  وجمع 
و�الإ�سالح يف تون�ض، وتوىل بها من�سب �الإفتاء، وعمل بالق�ساء، وتدرج 

فيه حتى عن رئي�سا ملحكمة �لنق�ض. 

)3 من �سو�ل 1098ه� =12 من �أغ�سط�ض 1687م(

موهاج  �سحر�ء  يف  قا�سية  لهزمية  يتعر�ض  �لعثماين  �جلي�ض 
�ملجرية خ�سر خاللها )20( �ألف مقاتل.

)4 من �سو�ل 1391 ه� = 23 من نوفمر 1971م(

�لبالد،  يف  �لطو�رئ  حالة  يعلن  خان  يحيى  �لباك�ستاين  �لرئي�ض 
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بعد قيام �جلي�ض �لهندي بهجمات عنيفة على �حلدود �لباك�ستانية، �إبان 
�حلرب �لتي ��ستعلت بن �جلانبن، و�نت�سرت فيها �لهند، وت�سببت هذه 

�حلرب يف �نف�سال بنجالدي�ض عن باك�ستان.

)5 من �سو�ل 1384ه� =7 من فر�ير 1965م(

على   - �الأوىل  للمرة   - بغارة  يقوم  �الأمريكي  �حلربي  �لطر�ن 
بهدف  �ملتحدة  �لواليات  خا�ستها  �لتي  �حلرب  وهي  �ل�سمالية،  فيتنام 
وقف �ملد �ل�سيوعي يف فيتنام، و�نتهت هذه �حلرب عام )1973م(، وقتل 

فيها )60( �ألف جندي �أمريكي، ومالين �لفيتنامين.

)6 من �سو�ل 1375ه� = 16 من مايو 1956م(

عالقات  و�إق��ام��ة  �ل�سعبية،  �ل�سن  بجمهورية  ت��ع��رف  م�سر 
دبلوما�سية بن �لبلدين؛ ما دفع �ل�سن �إىل تاأييد تاأميم قناة �ل�سوي�ض، 
�حل�سار  ح��دة  وتخفيف  �لثالثي،  �ل��ع��دو�ن  �أثناء  يف  م�سر  وم�ساندة 

�لغربي عن م�سر، بقيامها ب�سر�ء �لقطن �مل�سري.

)7 من �سو�ل 3ه� =23 من مار�ض 625م(

ن�سوب غزوة �أحد بن �مل�سلمن بقيادة �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص و�مل�سركن، و�سميت 
�ملعركة بهذ� �ال�سم: الن �أحد�ثها وقعت عند جبل "�أحد" �سمايل �ملدينة 
�ملنورة، وكان �لن�سر فيها ل�سالح �مل�سلمن يف بادئ �ملعركة، ثم حتولت 
كفة �لن�سر ل�سالح �مل�سركن بعد �أن �أهمل �لرماة �ملكلفون بحماية ظهر 

�جلي�ض �أو�مر �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص، وتركو� مو�قعهم، ونزلو� جلمع �لغنائم. 
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)8 من �سو�ل 3ه� =24 من مار�ض 625م(

�ملدينة من غزوة  �إىل  �أ�سحابه بعد عودتهم  ملسو هيلع هللا ىلص مع  �لنبي  خروج 
�أحد يف �ليوم �لتايل للمعركة �إىل حمر�ء �الأ�سد، وهي على م�سافة ثمانية 
�أميال من �ملدينة على طريق مكة، و�نتظرو� هناك ثالثة �أيام؛ �إظهارً� 
لقوة �مل�سلمن رغم ما �أ�سابهم من �خل�سائر يف غزوة �أحد .. وملا علم 
�مل�سركون بخروج �مل�سلمن �أ�سرعو� ر�جعن �إىل مكة، مكتفن با حققوه 

من ن�سر، وحتا�سو� �لدخول يف معركة غر م�سمونة �لعو�قب لهم. 

)9 من �سو�ل 110ه� = 15 يناير 729م(

وفاة حممد بن �سرين - رحمه �هلل - �إمام تاأويل �لروؤيا �ملقدم، 
وعلم من �أعالم �لتابعن، �لثبت �لثقة، �أبو بكر حممد بن �سرين موىل 
�أن�ض �بن مالك -ر�سي �هلل عنه- و�أخ�ض �لنا�ض به، كان �أبوه من �سبي 
منطقة عن �لتمر �لتي فتحها خالد بن �لوليد �سنة 12ه�، وكان �سرين 
هذ� قد ُجعل يف كني�سة هو و�أربعون من �ل�سباب للرهبنة، فلما ��سر�ه 
�أ�سلم على يديه، و�سار من �ساحلي �لقوم،  �أن�ض بن مالك من �ل�سبي، 
من  ع��دًد�  منها  فاأجنب  �ل�سديق،  بكر  �أب��ي  م��والة  �سفية  من  وت��زوج 
و�أف�سلهم،  �أحدهم  هذ�  حممد  �أخيار،  ثقات  كلهم  و�لبنات،  �ل�سبيان 
ولد �سنة 33 ه�، وظل يف جو�ر �أن�ض بن مالك ي�سمع منه �حلديث ويتعلم 
�أقام معه يف �لب�سرة قر�بة �خلم�سن �سنة، حتى من �سدة  �لعلم، وقد 

حب �أن�ض بن مالك له، �أو�سى عند موته �أن يغ�سله حممد بن �سرين. 
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)10 من �سو�ل 640ه� =2 من �إبريل 1243م(

ت�سليم �أهايل مر�سية يف �الأندل�ض مدينتهم �سلحًا �إىل �لق�ستالين 
يد  يف  وحو��سرها  �الأندل�ض  قو�عد  �سقوط  ت��و�ىل  �أن  بعد  �لن�سارى، 

�لن�سارى.

وقد �عرف حاكم مدينة مر�سة بطاعته لفرناندو ملك ق�ستالية 
وتاأدية �جلزية له، وذلك يف مقابل �أن يحكمها من قبله. 

)11 من �سو�ل 488ه� = 14 من �أكتوبر 1095م(

وفاة �ملعتمد بن عباد، �أ�سهر ملوك دولة �لطو�ئف �لتي قامت يف 
�الأندل�ض يف �لقرن �خلام�ض �لهجري، بعد �نهيار دولة �خلالفة �الأموية، 
�لق�ستالين يف  �لن�سر على  تا�سفن يف حتقيق  بن  يو�سوف  مع  ��سرك 
معركة �لزالقة، ثم ز�لت دولته على يد �سريكه يف �لن�سر بعد �أن دخل 

قرطبة.

)12 من �سو�ل262ه� =12 من يونيو 876م(

�لقو�ت  على  ينت�سر  �جلليقي  م��رو�ن  بن  �لرحمن  عبد  �لثائر 
�الأندل�سية يف منطقة بطليو�ض، وياأ�سر قائد �الأندل�سين ه�سام بن عبد 
�لعزيز. و�جلليقي هو �أحد �لثائرين يف بطليو�ض، �بتدع دينا جديد� يعد 
خليطا بن �الإ�سالم و�لن�سر�نية، وقد �سانده �لن�سارى الإ�سعاف �سوكة 

�مل�سلمن يف �الأندل�ض.
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)13 من �سو�ل 1306ه� =14 من يونيو 1889م(

مولد �ل�سيخ �لب�سر �الإبر�هيمي �أحد كبار علماء �جلز�ئر، و�أحد 
و�سعه  )1931م(،  �سنة  �جلز�ئرين  �مل�سلمن  �لعلماء  جمعية  موؤ�س�سي 
�لعربية،  �لدول  بن  وتنقل  �جلرية،  �الإقامة  حتت  �لفرن�سي  �الحتالل 
وعر�ست عليه م�سيخة �الأزهر لكنه �عتذر عن عدم قبولها، كان ع�سوً� 
بعدد من جمامع �للغة �لعربية تويف يف )18( �ملحرم )1385ه� = 20مايو 

1965م(.

)14 من �سو�ل 1352ه� =30 من يناير 1934م(

�فتتاح جممع �للغة �لعربية ر�سميًا بالقاهرة. بعد �ختيار موؤ�س�سيه 
�لعربية ن�سفهم من م�سر ون�سفهم  وهم ع�سرون ع�سوً� من جهابذة 

�الآخر ميثلون علماء �لعرب و�مل�ست�سرقن.

)15 من �سو�ل 86ه� =9 من �أكتوبر 705م(

وفاة �خلليفة �الأموي عبد �مللك بن مرو�ن؛ �أحد �أبرز خلفاء �لدولة 
على  �لق�ساء  يف  وجنح  جديد،  من  �لدولة  �أكتافه  على  قامت  �الأموية، 
دولة عبد �هلل بن �لزبر، و�ت�سم عهده بالفتوحات �الإ�سالمية يف �مل�سرق 

و�ملغرب، وتعريب �لنقود و�لدو�وين.

)16 من �سو�ل 1095ه� =26 من �سبتمر 1684م(

ملك  �سوبيا�سكي  يهزم  كر�ي  �ل�سليم  �لقرمي  �لعثماين  �لقائد 
بولونيا يف معركة كامانيجة. 
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)17 من �سو�ل 1249ه� =26 من فر�ير1814م(

�الأمر عبد �لقادر �جلز�ئري يوقع مع �لقائد �لفرن�سي دي م�سيل 
لوقف �لقتال وتبادل �الأ�سرى.

)18 من �سو�ل 1364ه� =7 من �أكتوبر 1944م(

�جتماع �لوفود �لعربية ببنى �إد�رة جامعة �الإ�سكندرية، و�إ�سد�رها 
�لوثيقة �الأوىل الإن�ساء جامعة �لدول �لعربية �لتي عرفت با�سم بروتوكول 

�الإ�سكندرية. 

)19 من �سو�ل 1416ه� =9 من مار�ض 1996م(

�لدعاة  �أب��رز  �أح��د  �لغز�يل،  حممد  �ل�سيخ  �لكبر  �لد�عية  وف��اة 
�مل�سلحن يف �لن�سف �الأخر من �لقرن �لع�سرين. 

)20 من �سو�ل 1106ه� =3 من يونيو1695م(

�ل�سلطان �لعثماين م�سطفى �لثاين يبد�أ حملة ع�سكرية مكونة من 
)153( �ألف جندي على �أملانيا، و��ستمرت هذه �حلملة )4( �أ�سهر.

)21 من �سو�ل 1029ه� =20 من �سبتمر 1620م(

�جلي�ض �لعثماين بقيادة �لوزير غازي �إ�سكندر ينت�سر على بولونيا 
يف معركة "يا�ض" ويقتل )10( �آالف جندي بولوين. 

)22 من �سو�ل 354ه� =21 من �أكتوبر 965م(

وفاة �الإمام �لكبر حممد بن �أحمد بن حبان �لب�ستي، �أحد �أئمة 
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�حلديث يف �لقرن �لر�بع �لهجري، ��ستهر بوؤلفاته يف �ل�سنة �ملطهرة، 
يف مقدمتها: �سحيح �بن حبان، �لثقات، رو�سة �لعقالء.

)23 من �سو�ل 1410ه� =18 من مايو 1990م(

وكان  �لغربية،  و�أملانيا  �ل�سرقية  �أملانيا  بن  �لنقدية  �لعملة  توحيد 
ذلك مقدمة الإعالن �لوحدة بينهما �لتي حتققت يف )1990/10/3م(، 
وفاز بعدها "هيلموت كول" يف �نتخابات نوفمر )1990م( ب�ست�سارية 
�لثانية  �لعاملية  نهاية �حلرب  �إىل  �أملانيا  تق�سيم  ويرجع  �ملوحدة.  �أملانيا 

)1945م(. 

)24 من �سو�ل 1408ه� =9 من يونيو 1988م(

ودعت  �جلز�ئر،  يف  ع�سر  �ل�ساد�ض  �لعربية  �لقمة  موؤمتر  �نعقاد 
هذه �لقمة �إىل دعم �النتفا�سة �لفل�سطينية، وقد بد�أت موؤمتر�ت �لقمة 
�لعربية بقمة �أن�سا�ض ب�سر �سنة )1946م(، �إال �أن �لقمة مل تاأخذ �سفة 

�النعقاد �لدوري �إال مع قمة )1964م( بالقاهرة. 

)25 من �سو�ل 1424ه� = 19 من دي�سمر 2003م(

�ستتخل�ض  �أنها  وتعلن  �سامل،  دمار  �أ�سلحة  بامتالكها  تقر  ليبيا 
منها جميًعا "باإر�دتها �حلرة"، وهو ما القى �رتياًحا �أمريكيا وبريطانيًّا. 
لوكربي عام  م�سوؤولية حتطم طائرة  تتحمل  �أنها  �أعلنت طر�بل�ض  كما 
1988م؛ �الأمر �لذي دفع جمل�ض �الأمن �لدويل الأن يقرر رفع �لعقوبات 
�لدولية عن طر�بل�ض، ف�ساًل عن قيام و��سنطن يف فر�ير 2004م برفع 
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ا على �ل�سفر �إليها. قيود �ل�سفر �ملفرو�سة �أي�سً

)26 من �سو�ل 1212ه� =12 من �إبريل 1798م(

�سدور قر�ر من حكومة �الإد�رة �لتي كانت حتكم فرن�سا بعد �لثورة 
�لقر�ر  �إىل م�سر، وت�سمن  نابليون بونابرت  باإر�سال حملة حتت قيادة 

�الأ�سباب �لتي دعت فرن�سا للقيام بهذه �حلملة.

)27 من �سو�ل 1410ه� = 22 من مايو 1990م(

قيام �لوحدة بن �سطري �ليمن، و�لتي تعر�ست ملحاولة �نف�سالية 
من �ليمن �جلنوبي؛ ن�سبت على �أثرها حرب د�مية ر�ح �سحيتها ع�سرة 
�آالف قتيل. وقد ظل �سطر� �ليمن منف�سلن منذ �حتالل بريطانيا لعدن 

1839م وحتى قيام �لوحدة عام 1990م.

)28 من �سو�ل 1419ه� = 15 من فر�ير 1999م(

جمموعة من قو�ت �لكوماندو�ض �لركية تختطف �لقائد �لكردي 
"عبد �هلل �أوجالن" يف كينيا، وتعيده �إىل تركيا، حيث ما ز�ل قابًعا يف 
�لعمال  حزب  و�أ�س�ض  1949م،  عام  "�أوجالن"  ولد  �لركية.  �ل�سجون 
�لكرد�ستاين ذ� �مليول �ل�سيوعية، ونفذ عدًد� من �لعمليات �الإرهابية يف 

تركيا.

 )29 من �سو�ل 1306ه� =28 من يونيو 1889م(

و�كتفى  باأ�سو�ن  ولد  �لعقاد،  حممود  عبا�ض  �لكبر  �لكاتب  مولد 
�لقر�ءة  يف  نف�سه  على  و�عتمد  �ل�سحافة  يف  وعمل  �البتد�ئي  بتعليمه 
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و�لتثقيف حتى برز و��ستهر. وهو كاتب مو�سوعي  كتب �ملقالة باأ�سكالها 
ع�سر  وله  و�ل��رو�ي��ة  �ل�سخ�سية  و�لرجمة  �الأدبية  و�لدر��سة  �ملتنوعة 

دو�وين �سعرية وله �أكر من )100( كتاب �أ�سهرها �سل�سلة �لعبقريات.

)30 من �سو�ل 654ه� = 19 من نوفمر 1256م(

مولد �أثر �لدين �أبي حيان حممد بن يو�سوف بن علي، �ملعروف 
�لقرن  يف  و�لتف�سر  و�حلديث  �للغة  �أئمة  �أحد  �لغرناطي،  حيان  باأبي 
�ل�سابع �لهجري، ولد بغرناطة وتعلم بها، ثم �نتقل �إىل �لقاهرة و��ستقر 
بها، ومنها طارت �سهرته وعرفه �لنا�ض، و�أ�سهر موؤلفاته تف�سره �ملعروف 

بالبحر �ملحيط.

»�ضهر ذي القعدة«
)1 من ذي �لقعدة 1299ه�=14 من �سبتمر 1982م(

دخول �لقو�ت �لريطانية �لقاهرة بعد ف�سل �لثورة �لعر�بية، فيما 
ُيعّد بد�ية لالحتالل �لريطاين مل�سر.

)2 من ذي �لقعدة 1371ه� = 23 من يوليو 1952م(

ذكرى قيام ثورة يوليو )1952م( يف م�سر، وهي �لثورة �لتي قام 
بها �جلي�ض و�سباطه �الأحر�ر بعد �لركود �لذي �أ�ساب �حلياة �ل�سيا�سية 
ونقابية  عمالية  و��سطر�بات  �أزم��ات  �إىل  و�أدى  م�سر  يف  و�الجتماعية 

عمقتها ماأ�ساة فل�سطن. 
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)3 من ذي �لقعدة 748ه� =4 من فر�ير 1348م(

وفاة �ملوؤرخ �لكبر حممد بن �أحمد بن عثمان، �ملعروف بالذهبي، 
ورحل يف طلب  بها  وتعلم  دم�سق  ولد يف  �مل�سلمن،  �ملوؤرخن  كبار  �أحد 
تاريخ  كتبه:  �أ�سهر  ومن  و�لتاأليف،  للتدري�ض  قعد  عودته  وبعد  �لعلم، 

�الإ�سالم ووفيات �مل�ساهر �الأعالم، و�سر �أعالم �لنبالء. 

)4 من ذي �لقعدة 647ه� =8 من فر�ير 1250م(

ن�سوب معركة �ملن�سورة بن �مل�سرين بقيادة بير�ض �لبندقد�ري 
و�ل�سلبين �لذي �حتلو� دمياط، وزحفو� �إىل �ملن�سورة، و�نتهت �ملعركة 

بهزمية �ل�سلبين، و��ست�سالم ملكهم لوي�ض �لتا�سع. 

)5 من ذي �لقعدة 1425ه� =17 من دي�سمر 2004م(

قو�ت �الحتالل �الإ�سر�ئيلي ت�سن عملية �جتياح خلان يون�ض جنوب 
قطاع غزة ت�سميها "�حلديد �لرتقايل"، وتدمر نحو )40( منزاًل تدمرً� 

كليًا، وت�سرد نحو )50( عائلة يزيد عدد �أفر�دها عن )400( فرد.

)6 من ذي �لقعدة 1320ه� = 3 من فر�ير 1903م(

�لريطانيون ي�ستولون على مدينة "كانو" يف �سمال نيجريا، وكان 
معظم جنوب نيجريا قد خ�سع للحماية �لريطانية منذ عام 1900م. 
جتاريًّا  مركًز�  وكانت  م�سلم،  �أم��ر  حكم  حتت  "كانو"  مدينة  وكانت 

وع�سكريًّا مهما يف �سمال نيجريا.
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)7 من ذي �لقعدة 689ه� =11 من نوفمر 1290م(

وفاة �ل�سلطان �ملن�سور �سيف �لدين قالوون، �أحد �سالطن دولة 
وجنح  بير�ض،  �لظاهر  �ل�سلطان  ولدي  عقب  توىل  �لعظام،  �ملماليك 

جناحًا عظيمًا يف جهاده �سد �ل�سليبين و�ملغول. 

)8 من ذي �لقعدة 996ه� =29 من �سبتمر 1588م(

�لعثمانيون بقيادة جعفر با�سا حاكم �سرو�ن )�أذربيجان حاليًا( 
ويقتلون  خ��ان،  حممد  �أوغلو  زي��اد  بقيادة  �ل�سفوين  على  ينت�سرون 
ن�سف �جلي�ض �ل�سفوي، وقد مهد هذ� �النت�سار �لطريق لعقد معاهدة 

�إ�ستانبول عام )1590م( بن �جلانبن. 

)9 من ذي �لقعدة 1203ه� = 1 من �أغ�سط�ض 1789م(

�لوزير و�لقائد �لعثماين "كمانك�ض م�سطفى با�سا" ينت�سر على 
�جلي�ض �لرو�سي و�الأملاين يف معركة "فو�سكاين" )قرب رومانيا حالًيا(.

)10 من ذي �لقعدة 1365ه� =5 من �أكتوبر 1946م(

على  يحث  1972م(   -1884( ترومان  هاري  �الأمريكي  �لرئي�ض 
بريطانيا،  حتتلها  كانت  �لتي  فل�سطن  �إىل  �ملكثفة  بالهجرة  �ل�سماح 
فل�سطن  بتق�سيم  قر�ر  �سدور  �إىل  �ملتحدة  �الأمم  دفع  يف  دور  له  وكان 
�إىل دولتن عربية و�أخرى �إ�سر�ئيلية، و�أ�سرع باالعر�ف بدولة �إ�سر�ئيل 

عقب �إعالن قيامها. 
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)11 من ذي �لقعدة 805ه� =2 من يونيو 1403م(

وفاة عمر بن ر�سالن بن ن�سر، �ملعروف ب�سر�ج �لدين �لبلقيني، 
�أحد �أئمة �لفقه و�حلديث، وجمدد �لقرن �لثامن �لهجري، �نتهت �إليه 
يف ع�سره رئا�سة �لفقه �ل�سافعي. له موؤلفات كثرة، ن�سر بع�سها مثل: 

�حلديث.  م�سطلح  علم  �ال�سطالح" يف  "حما�سن 

)12 من ذي �لقعدة 1344ه� = 23 مايو 1926م(

�لتي  �لعربية  �لدول  �أو�ئل  لبنان، وهي من  قيام جمهورية  �إعالن 
�أعلنت ��ستقاللها.

)13 من ذي �لقعدة 1400ه� =22 من �سبتمر 1980م(

ثماين  ��ستمرت  �لتي  �الإير�نية  �لعر�قية.  �حل��رب  �ن��دالع  ذك��رى 
�سنو�ت، وت�سببت يف خ�سائر فادحة للبلدين قدرت ب�)450( �ألف قتيل، 
�الأمن  بعد عام من �سدور قر�ر جمل�ض  توقفت  مليار دوالر،  و )500( 

�لدويل رقم )589(.

)14 من ذي �لقعدة 1425ه� =26 من دي�سمر 2004م(

�آ�سيا، ويت�سبب  �لهندي ي�سرب جنوب  زلز�ل مدمر بقاع �ملحيط 
يف �أمو�ج عاتية توؤدي �إىل م�سرع �أكر من )150( �ألف �سخ�ض وت�سريد 

�أكر من )15( مليون �سخ�ض، معظمهم من �مل�سلمن.
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)15 من ذي �لقعدة 1032ه� =11 من �سبتمر 1623م(

�الأول  �أحمد  �ل�سلطان  بن  �لر�بع  مر�د  �لعثماين  �ل�سلطان  تويل 
خلفاء  �سل�سلة  يف  ع�سر  �ل�سابع  �خلليفة  وهو  �لعثمانية،  �لدولة  �سلطنة 
�لدولة �لعثمانية، ويف فرة خالفته �أعاد للدولة �لعثمانية هيبتها، وفر�ض 

�الأمن يف ربوع �لبالد. 

)16 من ذي �لقعدة 1070ه� = 24 من يوليو 1660م(

ن�سوب حريق هائل يف عا�سمة �لدولة �لعثمانية "�إ�ستانبول" ت�سبب 
يف �إحر�ق ثلث منازلها، وعرف هذ� �حلريق با�سم "�لبلية �لكرى" حيث 

�حرق فيه 80 �ألف منزل و360 م�سجًد�، و��ستمر 49 �ساعة. 
)17 من ذي �لقعدة 658ه� = 24 من �أكتوبر 1260م(

تويل �ل�سلطان بير�ض �لبندقد�ري حكم م�سر بعد مقتل �ل�سلطان 
و�أقام ح�سارة ونظًما، وخا�ض معارك  �أر�سى دعائم دولة،  قطز، حيث 

كرى للدفاع عن �الإ�سالم، وتبو�أ مكانة رفيعة يف نفو�ض �سعبه. 
)18 من ذي �لقعدة 1351ه� = 15 من مار�ض 1933م(

هذه  ن�ساأت  وقد  ت�سيكو�سلوفاكيا،  تدخل  �الأملانية  �لنازية  �لقو�ت 
ويف  1918م،  عام  و�سلوفاكيا  ت�سيكيا  بن  فيدر�يل  كاحتاد  �جلمهورية 
1933م �حتلها �لزعيم �الأملاين هتلر بحجة �سم منطقة "�سودتلر" ذ�ت 
�الأغلبية �الأملانية، و�سيطر عليها �ل�سيوعيون عام 1948م، و��ستمرو� يف 
�حلكم حتى عام 1989م، ويف عام 1993م ق�سمت ت�سيكو�سلوفاكيا �إىل 

جمهوريتن م�ستقلتن. 
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)19 من ذي �لقعدة 1425ه� = 31 من دي�سمر 2004م(

عنو�ن  حمل  تقرير  من  فقر�ت  تن�سر  �لركية  "زمان"  �سحيفة 
"�الأن�سطة �لتن�سرية يف تركيا و�لعامل"، جاء فيه �أن جماعات تن�سرية 
تخطط لتن�سر 10٪ من �الأتر�ك �لذين يدين 99٪ من تعد�دهم �لبالغ 

71 مليون ن�سمة باالإ�سالم. 

)20 من ذي �لقعدة 1317ه� = 23 من مار�ض 1900م(

"عمارة  نظرية  �ساحب  فتحي،  ح�سن  �لكبر  �ملعماري  مولد 
�لفقر�ء" �لتي تعتمد على ��ستخد�م �ملو�د �لطبيعية �ملتو�فرة يف �لبيئة 
يف عملية �لبناء. ولد بالقاهرة وتعلم بدر�سة �لهند�سة، وبعد �لتخرج 
قرية  ت�سميم  �أعماله  �أ�سهر  من  �جلميلة.  �لفنون  بكلية  مدر�ًسا  عمل 
بالواليات  نيومك�سيكو  والية  �ل�سالم يف  د�ر  وقرية  �لو�حات،  باري�ض يف 

�ملتحدة �الأمريكية. 

)21 من ذي �لقعدة 1276ه� =17 من دي�سمر 1288م(

بعالء  �ملعروف  �لقر�سي،  �أبي �حلزم  بن  �لكبر على  �لعامل  وفاة 
�لدين بن �لنفي�ض، �أحد م�ساهر �لطب يف �لتاريخ �الإ�سالمي، مكت�سف 

�لدورة �لدموية قبل "هاريف". 

)22 من ذي �لقعدة 1276ه� =18 من �سبتمر 1851م(

�ملعروف  حممد،  بن  �ملهدي  حممد  بن  عثمان  بن  حممد  مولد 
�لثالث  �لقرنن  يف  تون�ض  يف  �الإ�سالح  رج��ال  �أح��د  �ل�سنو�سي،  بحمد 

www.alukah.net



1697 اللؤلؤة المنضودة في الفقرات المكنونة

و�لر�بع ع�سر �لهجرتن. له موؤلفات عديدة يف �الآد�ب و�لقانون و�لتاريخ. 

)23 من ذي �لقعدة 1420ه� =27 من فر�ير 2000م(

وفاة �ل�سيخ �سيد �سابق، �أحد �أعالم �لفقه يف �لقرن �لر�بع ع�سر، 
و�أكمل  �لقرية،  كتاب  يف  وج��وده  �لكرمي  �لقر�آن  حفظ  م�سر،  يف  ولد 
مر�حل �لتعليم �الأزهري حتى ح�سل على �لعاملية من كلية �ل�سريعة �سنة 
)1366ه�(، توىل وكالة �إد�رة �مل�ساجد بوز�رة �الأوقاف �مل�سرية، ودر�ض 
ع�سرة  على  يربو  ما  �ملوؤلفات  من  وله  �لقرى،  و�أم  �الأزه��ر  جامعتي  يف 
كتب، من �أبرزها كتابه "فقه �ل�سنة" �لذي ترجم �إىل عدة لغات �أجنبية، 
ومنحته �حلكومة �مل�سرية نوط �المتياز من �لطبقة �الأوىل، وح�سل على 

جائزة �مللك في�سل �لعاملية للدر��سات �الإ�سالمية.

)24 من ذي �لقعدة 1424ه� = 16 من يناير 2004م(

طرد �سفر �إ�سر�ئيل يف �أ�ستوكهومل "زيف مازيل" من متحف �الآثار 
�أتلف عماًل فنيًّا �سويديًّا �حتوى  �أن  �ل�سويدية بعد  �لعا�سمة  �لوطني يف 
"هنادي جر�د�ت" �ملحامية �لفل�سطينية �لتي نفذت عملية  على �سورة 
��ست�سهادية يف مطعم بحيفا يف �أكتوبر 2003م، و�أ�سفرت عن مقتل 21 

�إ�سر�ئيليًّا. 

)25 من ذي �لقعدة 1270ه� =19 من �أغ�سط�ض 1854م(

وفاة �لعامل �جلليل �أبي �لثناء �سهاب �لدين حممود �الألو�سي، �أحد 
بها،  وتعلم  بغد�د  يف  ولد  �لهجري،  ع�سر  �لثالث  �لقرن  يف  �لعلم  �أئمة 
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للتدري�ض و�أقبل عليه �لطالب من كل مكان، ترك موؤلفات عدة  وجل�ض 
�أهمها �لتف�سر �ملعروف بروح �ملعاين يف تف�سر �لقر�آن �لعظيم و�ل�سبع 

�ملثاين. 

)26 من ذي �لقعدة1343ه� =17 من يونيو 1925م(

�الأ�سلحة  ��ستخد�م  بحظر  �خلا�ض  "جنيف"  بروتوكول  توقيع 
�أبريل  �إىل  �الأ�سلحة  لهذه  ��ستخد�م  �أول  ويرجع  و�لبكترية،  �لكيماوية 
�أثناء  يف  �لفرن�سية  �جلبهة  يف  �الأمل��ان  ��ستخدمها  عندما  )1915م( 
�ألف  تلك �حلرب حو�يل )100(  قتل يف  �الأوىل، حيث  �لعاملية  �حلرب 
جندي ب�سبب هذه �الأ�سلحة، مما �أدى �إىل �لتوقيع على هذ� �لروتوكول. 

)27 من ذي �لقعدة 803ه� =10 من يوليو 1401م(

�أقامها  �سقوط مدينة بغد�د يف يد تيمورلنك، بعد مذبحة رهيبة 
�لغازي �ملتعط�ض للدماء، حيث و�سع �ل�سيف يف �أهايل �ملدينة �ملنكوبة، 

وبني من جماجمهم مائة وع�سرين مئذنة. 

)28 من ذي �لقعدة 1397ه� = 9 من نوفمر 1977م(

�لرئي�سي �مل�سري �أنور �ل�ساد�ت يعلن �أمام جمل�ض �ل�سعب �أنه على 
ومل  �لكني�ست،  �الإ�سر�ئيلين يف  �إىل  و�لتحدث  �لقد�ض  لزيارة  ��ستعد�د 
مت�ض ع�سرة �أيام على هذ� �الإعالن حتى توجه �ل�ساد�ت للقد�ض و�سط 
موجة من �لغ�سب �ل�سعبي و�لر�سمي �لعربي، لتبد�أ �سل�سلة من �ملفاو�سات 
مع �الإ�سر�ئيلين، �نتهت بتوقيع �تفاقية كامب ديفيد، ومعاهدة �ل�سالم 

�مل�سرية- �الإ�سر�ئيلية. 
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)29 من ذي �لقعدة1425ه� =10 من يناير 2005م(

�لتي  �لفل�سطينية  �لرئا�سية  �النتخابات  يف  مازن  �أبو  فوز  �إعالن 
مازن  �أبو  و�جلهاد. ح�سل  وقاطعتها حما�ض  وفاة عرفات  بعد  �أجريت 
على ن�سبة )63٪( من �أ�سو�ت �النتخابات �لتي �أ�سرف عليها )22( �ألف 

مر�قب دويل وحملي. 

)30 من ذي �لقعدة 5ه� =24 من �إبريل 627م(

�الأح��ز�ب  غ��زوة  بعد  وذل��ك  قريظة،  بني  ليهود  ملسو هيلع هللا ىلص  �لنبي  غ��زو 
يف  للمدينة  �مل�سركن  ح�سار  �أثناء  يف  معه  �لعهد  ونق�سهم  مبا�سرة، 
�إىل  يومًا،  لبني قريظة )25(  ملسو هيلع هللا ىلص  �لنبي  �الأح��ز�ب. ود�م ح�سار  غزوة 
�أن نزلو� على حكمه ملسو هيلع هللا ىلص، فحكم فيهم �سعد بن معاذ -ر�سي �هلل عنه-

حليفهم يف �جلاهلية.

 »�ضهر ذي احلجة«
)1 من ذي �حلجة 1413ه� =23 من مايو 1993م(

�ال�ستعمار  �سد  �لكفاح  من  عاما  ثالثن  بعد  �إريريا  ��ستقالل 
�سم  على  �ملتحدة  �الأمم  مو�فقة  مع  �الإريرية  �مل�سكلة  بد�أت  �الأثيوبي، 
�إريريا �إىل �لتاج �الإثيوبي يف �حتاد فيدر�يل، وهو ما ��ستغله �الإمر�طور 

هيال�سال�سي لتحقيق �أطماعه �لتو�سعية �لتي رعتها بريطانيا.
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)2 من ذي �حلجة 362ه� =4 من �سبتمر 973م(

مولد �لعامل �لعربي �أبي �لريحان حممد بن �أحمد �لبروين، �أحد 
�أ�ساطن علماء �لعرب يف �لفلك و�لريا�سيات و�جلغر�فيا و�جليولوجيا، 
�لقانون  �أ�سهرها:  م��ن  م��وؤل��ف��ًا،   )120( ع��ن  تزيد  كثرة  موؤلفات  ل��ه 

�مل�سعودي، و�الآثار �لباقية، و�ل�سيدلة يف �لطب.

)3 من ذي �حلجة 1396ه�= 25 من نوفمر 1976م(

وتعلم  دم�سق  يف  ول��د  �لزركلي.  �لدين  خر  �لكبر  �لعامل  وف��اة 
بها، وتنقل يف عدة بلد�ن عربية، و�نتهى به �ملطاف يف �لعمل بال�سلك 
�أ�سهرها  كثرة،  كتبا  �أل��ف  �ل�سعودية،  �لعربية  للمملكة  �لدبلوما�سي 
كتاب �الأعالم، وهو قامو�ض تر�جم الأ�سهر �لرجال و�لن�ساء من �لعرب 

و�مل�ستعربن و�مل�ست�سرقن.

يندر �أن جتد باحثا يف �لثقافة �لعربية مل يرجع �إىل كتاب �الأعالم 
خلر �لدين �لزركلي، لر�سده �إىل ترجمة َعَلم من �لقدمي �أو �حلديث، 
من  �ملزيد  �أر�د  �إن  �إليها  يعود  �أن  ميكن  �لتي  �ملظان  �إىل  بيده  وياأخذ 

�لتفا�سيل عن �ل�سخ�سية �لتي يبحث عنها.

عن  �إال  �لعلم  و�أه��ل  �لباحثن  بن  مكانته  �لكتاب  هذ�  ياأخذ  ومل 
و�لعناية  �لرجمة،  �لدقة يف حترير  فهو يجمع بن  و��ستحقاق؛  جد�رة 
غر  و�الإيجاز  و�ملو�سوعية  �الأمانة  مع  له،  �ملرجم  مالمح  �أهم  باإبر�ز 

�ملخل.
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)4 من ذي �حلجة 1426ه� =4 من يناير 2006م(

وفاة �ل�سيخ مكتوم بن ر��سد �آل مكتوم رئي�ض وزر�ء �الإمار�ت، �لذي 
كان يعاين من م�ساكل يف �لقلب، يف يف �أثناء زيارة خا�سة الأ�سر�ليا. وقد 
خلفه �سقيقة �ل�سيخ حممد �بن ر��سد �آل مكتوم وزير �لدفاع يف من�سب 

حاكم �إمارة دبي �لتي ت�سهد �نتعا�سة �قت�سادية.

)5 من ذي �حلجة 338ه� = 26 من مايو 950م(

وفاة �أحمد بن حممد بن �إ�سماعيل، �ملعروف باأبي جعفر �لنحا�ض، 
�أحد �أئمة �للغة و�لتف�سر يف �لقرن �لر�بع �لهجري، ولد ب�سر ون�ساأ بها 

وتعلم، وله موؤلفات كثرة �أ�سهرها �إعر�ب �لقر�آن و�سرح �ملعلقات. 

)6 من ذي �حلجة 1392ه� =23 من يناير 1973م(

�لثو�ر  �لنار مع  �إطالق  �إىل �تفاق لوقف  �لواليات �ملتحدة تتو�سل 
�لفيتنامين �ل�سمالين، يق�سي بان�سحاب �لقو�ت �الأمريكية من جنوب 
�أخر جندي  �ن�سحب  �سهر مار�ض حتى  ينته  �سهرين، ومل  فيتنام خالل 
فيه  و��سنطن  خ�سرت  �لقتال  من  10�سنو�ت  بعد  فيتنام،  من  �أمريكي 

)60( �ألف قتيل.

)7 من ذي �حلجة 623ه� =29 من نوفمر 1226م(

�حلملة  قاد  �ل��ذي  وهو  فرن�سا،  عر�ض  �لتا�سع  لوي�ض  �مللك  تويل 
�ل�سليبية �ل�سابعة على م�سر، وقد منيت بهزمية كبرة على يد �ملماليك 

يف معركة �ملن�سورة، و�أ�سر �مللك يف د�ر �بن لقمان. 
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)8 من ذي �حلجة 983ه� =9 من مار�ض 1576م(

�لعثمانيون يدخلون مدينة فا�ض، ويعلنون موالي عبد �مللك �سلطانًا 
على فا�ض با�سم �لدولة �لعثمانية. وقد بد�أ موالي عبد �مللك حركة حتديث 
يف فا�ض،  فاأ�سلح �جلي�ض ونظمه على �لطريقة �لعثمانية، و��ستقدم له 

�ملعد�ت و�لتجهيز�ت �حلديثة. 

)9 من ذي �حلجة 1417ه� =9 من مار�ض 1976م(

"منى" �لقريبة من مكة،  وفاة )343( حاجًا يف حريق �ندلع يف 
و�أدى �حلريق �إىل تدمر �الآالف من خيام �حلجيج.

)10 من ذي �حلجة 138ه� =18 من مايو 756م(

بن  معاوية  بن  �لرحمن  "عبد  �لد�خل  �لرحمن  لعبد  �لبيعة  متت 
ه�سام" موؤ�س�ض �لدولة �الأموية باالندل�ض. 

)11 من ذي �حلجة 571ه� =21 من يونيو 1176م(

جناح �سالح �لدين �الأيوبي يف �قتحام قلعة عز�ز �حل�سينة وذلك 
�سمن خطته الإقامة وحدة �إ�سالمية، وقد �سقطت �لقلعة بعد ح�سار د�م 

ثمانية وثالثن يومًا. 

)12 من ذي �حلجة 9ه� = 22 من مار�ض 631م(

و�لذي  �ليوم  �لنحر، ويف هذ�  �أيام  وثالث  �لت�سريق  �أيام  ثاين  هو 
جمرة  كل  رمى  �لثالث،  �جلمر�ت  ورم��ى  ِبنى،  ملسو هيلع هللا ىلص  �لنبي  بات  �سبقه 
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ب�سبع ح�سيات، ودعا بن كل جمرتن. ويحّل للحاج �إذ� رمى جمار هذ� 
�ليوم �أن يرحل �إىل مكة وي�سقط عنه رمي �ليوم �لثالث، �إذ� جاوز حدود 

منى قبل غروب �ل�سم�ض عند �جلمهور.

)13 من ذي �حلجة 1369ه� =26 من يناير 1950م(

حزب  حكومة  وكانت  �سيادة،  ذ�ت  جمهورية  �إقامة  �لهند  �إعالن 
�لعمال �لريطاين قد �أ�سدرت عدة ت�سريعات منحت بقت�ساها �لهند 
الل  جو�هر  توىل  وقد  )1947م(،  �سنة  ذ�تيا  حكمًا  وباك�ستان  و�سيالن 
نهرو رئا�سة �لوز�رة �لهندية يف هذه �ل�سنة وظل يف من�سبه حتى وفاته 

�سنة )1964م(.

)14 من ذي �حلجة 1182ه� =1 من مايو 1769م(

دني�سنز،  نهر  على  �لو�قعة  خوتن  قلعة  يحا�سر  �لرو�سي  �جلي�ض 
�لعثمانية،  للدولة  تابعة  �لتي كانت  لبولونيا  �لرئي�سي  و�لتي تعد �ملدخل 
�لرو�سي بعد يوم من  ��ستطاع ت�ستيت �جلي�ض  �لعثماين  �أن �جلي�ض  بيد 

�حل�سار.

)15 من ذي �حلجة 1358ه� =26 من يناير 1940م(

�نتهاء �ملعاهدة �لتجارية �لتي �أبرمت �سنة )1911م( بن �لواليات 
�ملتحدة �الأمريكية و�ليابان. و�أبلغت وز�رة �خلارجية �الأمريكية �حلكومة 

�ليابانية �أن �الأعمال �لتجارية �ست�ستمر على �أ�سا�ض يوم بيوم. 
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)16 من ذي �حلجة 1380ه� =31 من مايو 1961م(

"�لكومنولث  ع��ن  بانف�سالها  �إفريقيا  جنوب  جمهورية  قيام 
�لبي�ض  بن  �لعن�سرين  �لتفرقة  على  د�ستورها  ون�ض  �لريطاين"، 

و�ل�سود. 

)17 من ذي �حلجة 1403ه� = 26 من �سبتمر 1983م(

�أمام  يتظاهرون  بريطانيا  �مل�سلمن يف  و�الأمهات  �الآباء  من  عدد 
مدر�سة  للم�سلمن  يكون  ب��اأن  مطالبن  برنت،  ملنقطة  �ملحلي  �ملجل�ض 

خا�سة بهم بدعم حكومي ر�سمي يف برنت.

)18 من ذي  �حلجة 35ه� =17 من يونيو 656م(

��ست�سهاد �خلليفة �لر��سد عثمان بن عفان --ر�سي �هلل عنه-- 
على يد �خلارجن عليه من �أ�سحاب �لفتنة. ومن �أهم �أعماله --ر�سي 

�هلل عنه-- جمع �لقر�آن �لكرمي وتوحيد ن�سخه. 

)19 من ذي �حلجة 1424ه� =10 من فر�ير 2004م(

�رتد�ء  يحظر  قر�ر  م�سروع  على  يو�فق  �لفرن�سي  �لنو�ب  جمل�ض 
�حلجاب �أو �أي رموز دينية �أخرى يف �ملد�ر�ض و�ملوؤ�س�سات �حلكومية.

)20 من ذي �حلجة 1297ه� =5 من دي�سمر 1880م(

�لعربية  �ململكة  موؤ�س�ض  �سعود  �آل  �لعزيز  عبد  �مللك  مولد  ذكرى 
مرحلة  من  �لعربية  �جلزيرة  �سبه  يف  باملجتمع  �نتقل  �لذي  �ل�سعودية، 
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�لقبيلة �إىل �لدولة، وجنح يف �أن ين�سج من �لقبائل �ملت�سارعة دولة كبرة 
تزيد م�ساحتها على ن�سف �لقارة �الأوروبية. كما جنح يف �أول م�سروع يف 
�لعامل �لعربي لتوطن �لبدو وخلق جمتمعات م�ستقرة بداًل من �لتجمعات 

�لرعوية. 

)21 من ذي �حلجة 798ه� = 25 من �سبتمر 1396م(

�لدولة �لعثمانية بقيادة يلدرم بايزيد حتقق �نت�ساًر� كبًر� على 
"�سيجموند  �ملجر  ملك  يقودها  كان  �لتي  �أورب��ا،  �مل�سيحية يف  �جليو�ض 
يف  �أورب��ا،  مقاتلي  خرة  من  جندي  �ألف   )130( قو�مها  وبلغ  �الأول"، 
جندي  �أل��ف   )100( قتل  من  �لعثمانيون  ويتمكن  "نيغبولو"،  معركة 
و�أ�سر حو�يل )10(  �ألطونة،  نهر  بالقرب من  �ملعركة  م�سيحي يف هذه 

�آالف �آخرين.

)22 من ذي �حلجة 1424ه� =13 من فر�ير 2004م(

�غتيال �لرئي�ض �ل�سي�ساين �ل�سابق �سليم خان ياندرباييف مع �ثنن 
�لقطرية  بالعا�سمة  النفجار  �سيارته  تعر�ض  �إثر  قطر  يف  مر�فقيه  من 

�لدوحة على يد عميلن من �ملخابر�ت �لرو�سية. 

)23 من ذي �حلجة 1371ه� =13 من �إبريل 1966م(

مقتل عبد �ل�سالم عارف رئي�ض جمهورية �لعر�ق �الأ�سبق يف حادث 
طائرة، �لذي توىل �لرئا�سة بعد �نقالب �سد عبد �لكرمي قا�سم.
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24 من ذي �حلجة 1371ه� =14 من �سبتمر 1952م(

�ل��دول  جلامعة  ع��ام��ًا  �أمينًا  ح�سونة  �خل��ال��ق  عبد  حممد  تعين 
�لعربية، وهو �لثاين �لذي يتوىل هذ� �ملن�سب بعد عبد �لرحمن عز�م. 

)25 من ذي �حلجة 1360ه� =12 من يناير 1942م(

"فا�سيو�ض كالي" بطل  مولد حممد علي كالي �لذي كان ي�سمى 
�لعامل يف مالكمة �لوزن �لثقيل. �عتنق "فا�سيو�ض" �الإ�سالم فغر ��سمه 
�إىل حممد علي كالي. رف�ض �خلدمة يف �جلي�ض �الأمريكي للحرب يف 

�أمريكيا.  قوميًا  بطاًل  عد  "فيتنام" ، 

)26 من ذي �حلجة23ه� =3 من نوفمر 644م(

وفاة �أمر �ملوؤمنن "عمر بن �خلطاب --ر�سي �هلل عنه-- " بعد 
�أن طعنه "�أبو لوؤلوؤة �ملجو�سي - لعنه �هلل - " يف �أثناء �أد�ئه �ل�سالة. 

)27 من ذي �حلجة 1395ه� =31 من دي�سمر 1975م(

د�م  �حتالل  بعد  �لقمر  ج��زر  با�ستقالل  ر�سميًا  تعرف  فرن�سا 
)150( عامًا. وجزر �لقمر هي دولة عربية �إ�سالمية �إفريقية، وهي �آخر 

�لدول �ن�سمامًا �إىل جامعة �لدول �لعربية.

)28 من ذي �حلجة 1367ه� =21 من �أكتوبر1948م(

�لع�سابات �ل�سهيونية ترتكب جمزرة �لبعنة ودير �الأ�سد بفل�سطن، 
وثم قتل جمموعة من �ل�سبان بطريقة و�سفها �أحد مر�قبي �الأمم �ملتحدة 
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باأنها "قتل وح�سي" جرى دون ��ستفز�ز �أو غ�سب من �لنا�ض".

)29 من ذي �حلجة 1425ه� =8 من فر�ير 2005م(

ورئي�ض  عبا�ض  حممود  �لفل�سطيني  �لرئي�ض  بن  قمة  �أول  عقد 
�لوزر�ء �الإ�سر�ئيلي �سارون بح�سور �لرئي�ض �مل�سري و�لعاهل �الأردين يف 
�سرم �ل�سيخ �مل�سرية، حيث �أعلن عبا�ض و�سارون وقف "�أعمال �لعنف" ، 

و�أثبت �لتاريخ ف�سل كل �ملعاهد�ت مع �لكيان �ل�سهيوين.

)30 من ذي �حلجة 958ه� =28 من �سبتمر 1551م(

بك"  "طرغد  �لبحري  �لعثماين  �لقائد  تكلف  �لعثمانية  �لدولة 
بهمة �لدفاع عن فرن�سا وم�ساعدتها بعد �إعالن ملكي �إ�سبانيا و�أملانيا 

�حلرب على فرن�سا. 
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 املحافظة 
عـلـى الـجـمــال

للعديد من  �شاغًا  �شغًا  واملحافظة عليه  البحث عن اجلمال  اأ�شبح 
الأم��ر مطلوب، لكن بحدود؛ فحب اجلمال فطرة يف نفو�ض  الفتيات، وه��ذا 
عن  ف�شًا  والتبذير،  الإ���ش��راف  يف  يوقع  قد  طلبه  يف  املبالغة  لكن  الفتيات، 

اإ�شاعة الأوقات.
لذا.. حاولنا يف هذه الفقرة �شد الثغرة بجمع العديد من املو�شوعات 

اخلا�شة باجلمال والب�شرة، مع �شيء من الن�شائح والتوجيهات باعتدال.
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جميالت .. من الطبيعة

 لقد وهبنا �هلل - �سبحانه وتعاىل - �جلمال يف كل �سيء، فمثاًل يف 
�لطبيعة جتدين �سيدلية كاملة �أوجدها �خلالق؛ فهي �أف�سل بكثر من 
�لكيماويات �لتي ت�ستعملها �لكثر�ت منا �لتي ت�سر وال تنفع، وال ت�ساهي 

ما �أوجده �خلالق من فو�ئد يف �ملو�د �لطبيعية.
 فمث��اًل:

- عندما ترغبن بالتمتع بب�سرة �سافية ناعمة:
 �عتمدي يف غذ�ئك على �لفو�كه و�للن، ويف �لعناية بب�سرتك على 

�لرتقال و�لليمون و�خليار و�للن.
- وعندما ترغبن بالتمتع بال�سعر �لغزير �لناعم:

 �عتمدي يف غذ�ئك �الأ�سا�سي على �الأ�سماك و�الأحياء �ملائية �لغنية 
باالأمالح �ملعدنية و�ليود. وهذ� �لغذ�ء من �أهم معوقات �سالمة �ل�سعر 

وغز�رته وتاألقه.
- وعندما ترغبن باأن تتمتعي بابت�سامة م�سرقة نا�سعة �لبيا�ض:

 ��ستخدمي �ل�سو�ك، فهو مطهر للفم مر�ساة للرب. وكذلك قومي 
بي�ساء  �الأ�سنان  وجتعل  �للثة  تقوي  �لعملية  فهذه  �ل�سكر  ق�سب  ب�ض 

نا�سعة �سليمة.
- وعندما ترغبن بالتمتع بجمال �ساحر:

من  �أن��و�ع  �ستة  على  حتتوي  الأنها  "�أنو�كا"؛  فاكهة  ��ستخدمي   
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�لفيتامينات.. و�لنتيجة جمال �ساحر �أخاذ.. �أما عندما ترغبن بالتمتع 
بب�سرة �سافية وردية، فا�سربي �ملاء بكرة وعر�سي وجهِك لبخار �ملاء، 
ف�سبحانه  �حل��ي��اة..  �سيدلية  �لطبيعة  �أن  �سدقِت  هل  كله  ه��ذ�  وبعد 

�خلالق.

التدخني وجمال املراأة

 يوؤثر �لتدخن تاأثًر� بالًغا يف جمال �ملر�أة ورونقها؛ ملا يحدثه من 
�آثار وتطور�ت �سيئة يف �سحتها. ومن مظاهر هذ� �لتاأثر: 

�ملتكرر،  �للثة  و�لتهاب  �الأ�سنان  يف  ��سفر�ًر�  �لتدخن  ي�سبب   �1
ور�ئحة مزعجة للفم.

2� ي�سبب �لتدخن ��سفر�ًر� يف �الأ�سابع و�الأظافر نتيجة �حتكاك 
�لدخان بها. 

3� ي�سبب �لتدخن تق�سًفا يف �ل�سعر. 
��سطر�بات  وتنعك�ض  �لنوم،  يف  ��سطر�بات  �لتدخن  يحدث   �4
�لتدخن على �جللد على �سكل �حتقانات غر  ب�سبب  �له�سمي  �جلهاز 

مقبولة �ل�سكل. 
�ملعتاد  مبكًر� عن  �ملدخنة  �ملر�أة  لدى  �ل�سهرية  �لدورة  تنقطع   �5
وتتهدل  مبكًر�  و�لرقبة  �ل��وج��ه  جتاعيد  حت��دث  كما  �سنو�ت،  بثالث 

�جلفون.
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وهم اأن حلق ال�ضعر يجعله ينمو ب�ضرعة ويكون اأكرث �ضماكة 
وقتامة

 من �ملرجح �أن هذ� نوع من �لوهم �لب�سري؛ وذلك �أن �ل�سعر �لذي 
هو قادم لتوه بعد �أن حلق قد يبدو �أكر قتامة، لكن يف �لو�قع لي�ض �أكر 

قتامة من نو �ل�سعر �جلديد.
ويكر  دقيقة  نهاياتها  �ل�سعر  خ�سلة  �أن  فب�سبب  �ل�سماكة  و�أم��ا   

�سمكها كلما قربت من �جل�سم.
�إنه ميكن دح�ض هذه �خلر�فة بالعودة �إىل عام  ويقول �لباحثون 
قد  بقع  يف  �ل�سعر  نو  بن  للمقارنة  در��سة  �أجريت  حيث  )1928م(، 

حلقت وبن نو �ل�سعر يف بقع مل حتلق.
يف  وال  �ل�سماكة،  يف  فرق  ال  �أن  �إىل  �لدر��سة  هذه  بعد  وتو�سلو�   
من  يقرب  ما  ��ستمر  �الأ�سطورة  هذه  وبعد  �لفريقن،  بن  نو  �سرعة 

)80( عاًما بعد �أن كانت مفندة.

ق�س ال�ضعر يحفزه على النمو ب�ضرعة

�سيوًعا؛  �الأك��ر  �خلاطئة  �ملفاهيم  من  و�ح��دة  �لعبارة  هذه  تعد   
فهناك �عتقاد ر��سخ �أن ق�ض �ل�سعر يوؤدي �إىل نو �ل�سعر ب�سكل �أ�سرع 

و�أكر �سمًكا!
 وال يوجد لهذ� �العتقاد �أ�سل يف �ل�سحة؛ فاإن �لق�ض �أو �لت�سذيب، 
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�أو حتى حلق �ل�سعر قد يبدو �أن له تاأثًر� على نو �ل�سعر ب�سكل �أ�سرع، 
لكن �لو�قع �أن هذ� جمرد وهم. 

�أكر  يبدو  يجعله  قد  ب�سكل معن  �ل�سعر  �الأمر ق�ض   ويف حقيقة 
كثافة؛ وهذ� ما يجعل هوؤالء �الأفر�د يعتقدون �أن �ل�سعر ينمو ب�سرعة. 

�جلينات  طريق  ع��ن  ع��ادة  يح�سب  لديك  �ل�سعر  ن��و  فمعدل   
�لور�ثية لالإن�سان، مع ذلك هناك �أمور عدة ميكن �لقيام بها مل�ساعدة 
�ل�سعر وحتفيزه على �لنمو باأح�سن حاالته، ومن �أهم هذه �الأمور تناول 
�الهتمام  وجوب  �إىل  باالإ�سافة  و�خل�سر�و�ت،  بالفاكهة  �لغني  �لغذ�ء 
بتناول كميات كافية من �لروتن، ومن �أف�سل م�سادر �لروتن �لبي�ض 

و�ل�سمك وباقي �أنو�ع �للحوم �للينة.

 غ�ضل ال�ضعر يومًيا با�ضتخدام ال�ضامبو ل ي�ضبب 
جفاف ال�ضعر

�أن غ�سل  �ل�سعر يومًيا؛ العتقادهم  �لنا�ض يتجنب غ�سل  كثر من 
�ل�سعر يومًيا ي�سبب جفافه، لكن �إن كنِت ت�ستخدمن �سامبو منا�سًبا لنوع 

وطبيعة �سعرِك فال يجب �أن تقلقي من م�سكلة �جلفاف تلك �أبًد�. 

الق�س ل يوؤدي اإىل منو ال�ضعر �ضريًعا

ب�سكل عام، فاإن كان �سعرِك من �لنوع �جلاف فعاًل بطبيعته فلي�ض 
هناك د�ع لغ�سله ب�سكل يومي، وميكنك كذلك غ�سل �ل�سعر مرة كل يومن 
مع تقليل كميات �ل�سامبو �أو حتى غ�سله باء د�فئ فقط، ثم و�سع �لقليل 
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من �لبل�سم �ملالئم لنوع �سعرك؛ فمفتاح �لعناية بال�سعر من ناحية غ�سله 
هي معرفة نوع �ل�سامبو و�لبل�سم �ملنا�سبن لنوع �سعرك.

ل ميكن ل�ضعرك تكوين مناعة �ضد املنتجات امل�ضتخدمة على 
ال�ضعر ب�ضكل متكرر

ي�ستخدمه  �لذي  �لبل�سم  �أو  �ل�سامبو  �أن  يدعي  �لنا�ض  من  كثر   
عادة مل يعد يعطي �لنتائج نف�سها، غر �أنه مل يتم �إثبات هذه �الأقاويل 
علمًيا، وال توجد دالئل على �أن �ل�سعر قد يكون مناعة �سد �ل�سامبو حن 
تكرر ��ستخد�مه. وتف�سر ما ي�سعر به هوؤالء �الأ�سخا�ض هو تر�كم �ملادة 

�ملوجودة يف �ل�سامبو على فروة �لر�أ�ض مع تكر�ر �ال�ستخد�م. 
 وحلل هذه �مل�سكلة ين�سح با�ستخد�م خل ع�سر �لتفاح يف غ�سل 
�أو �سطف �ل�سعر الإز�لة تر�كم �ملو�د �ملوجودة يف تلك �ملنتجات ولتن�سيط 

فروة �لر�أ�ض. 

مت�ضيط ال�ضعر ل ي�ضبب الت�ضاقط

�إىل  ي���وؤدي  �ل�سعر  مت�سيط  ك��رة  �أن  يعتقد  �لنا�ض  م��ن  �لكثر   
فر�ساة  ت�ستخدمن  كنِت  �إن  �أخ��رى  ومرة  كثافته،  تقل  �أن  �أو  ت�ساقطه، 
منا�سبة ولطيفة على �سعرك فال يجب �أن تقلقي من هذه �لظاهرة؛ فال 
�سحي  ب�سكل  مت�سيطينه  حن  �ل�سعر  ت�ساقط  ي�سبب  فعلي  �سبب  يوجد 

ومنتظم.
 مت�سيط �ل�سعر ب�سورة ز�ئدة وعن غر حاجة �إىل ذلك قد ي�سبب 
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ت�سريح  بتجنب  فين�سح  بال�سعر؛  ومتزًقا  وتلًفا  �ل�سعر  �أطر�ف  تق�سف 
�ل�سعر بعنف �أو �سدة من �لت�سابك بالفر�ساة ب�سكل عنيف؛ الأن هذ� يزيد 

من حجم �مل�سكلة يف �لتق�سف.

املاء .. اأرخ�س و�ضيلة للتجميل

 للماء فو�ئد كثرة وعظيمة، وقد جعل �هلل من �ملاء كل �سيء حي، 
ُيحافظ  بل  فقط؛  �الإن�سان  على �سحة  ُيحافظ  كونه  �أهميته يف  ولي�ست 
ا، وقد �أكد خر�ء �لتجميل �سرورة تناول  على جمال ورونق �لب�سرة �أي�سً
على  �مل��ر�أة  حُتافظ  حتى  يومًيا؛  لر  عن  تقل  ال  �مل��اء  من  كبرة  كمية 
جمال ب�سرتها وحيويتها؛ فمثاًل كماد�ت �ملاء �سو�ء �لباردة �أو �ل�ساخنة 
�ملاء  �ملاء، كما وت�ساعد كماد�ت  لتعوي�ض نق�ض  للب�سرة �جلافة  ُمفيدة 
على �لتخل�ض من �آثار �الإرهاق �لتي تبدو يف �سورة هاالت �سود�ء حول 

�لعينن و�نتفاخ �جلفون.
 ال بد من تناول لر �أو �أكر من �ملاء يومًيا من �أجل �حلفاظ على 
ن�سارة �لوجه؛ كما �أن تناول ُكوب من �ملاء يف �ل�سباح ُم�ساًفا �إليه بع�ض 
ع�سر �لليمون ُيٌ�ساعد على تنقية �لب�سرة، ويف�سل �ُسرب �ملاء قبل �الأكل 

ولي�ض يف �أثناءه للتخل�ض من �لدهون يف �جل�سم. 
�إناء  بلء  وذلك  �لُدهنية،  �لب�سرة  لتنظيف  ُي�ستعمل  �ملاء  ُبخار   
تو�سيع  على  ُي�ساعد  كما  �ملت�ساعد؛  للبخار  �لوجه  وتعري�ض  مغلي  باء 
�مل�سام، وتنظيف �لب�سرة من �لدهون، وعليِك بتكر�ر هذه �لعملية مرة 

يف �الأ�سبوع.
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تربية الأظافر للن�ضاء والرجال

 ق�ض �الأظافر من �سن �لفطرة لقول �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص: »�لفطرة خم�ض: 
�الإبط«  ونتف  �الأظفار،  وتقليم  �ل�سارب،  وق�ض  و�ال�ستحد�د،  �خلتان، 
ق�ض  منها:  ع�سر  �لفطرة  �سن  �أن  �آخ��ر  حديث  يف  وثبت  عليه،  متفق 
�الأظفار، وعن �أن�ض بن مالك --ر�سي �هلل عنه-- قال: »وقت لنا ر�سول 
�أال  �لعانة  �الإب��ط، وحلق  ونتف  �لظفر،  �ل�سارب، وقلم  ملسو هيلع هللا ىلص يف ق�ض  �هلل 
يق�ض  مل  فمن  �أحمد،  �الإم��ام  رو�ه  يوما«  �أربعن  من  �أك��ر  ذلك  نرك 

�أظفاره فهو خمالف ل�سنة من �سن �لفطرة. 
من  حتتها  يكون  قد  مما  و�لنقاء  �لنظافة  ذل��ك:  يف  و�حلكمة   
�لت�سبه  وعن  �لكفار،  من  ذلك  يفعل  بن  �لت�سبه  عن  و�لرفع  �الأو�ساخ 

بذو�ت �ملخالب و�الأظفار من �حليو�نات.

فكرة الفتاة عن ج�ضمها

�أخرى  و�أحياًنا  جل�سمي،  �لتي  �لتغر�ت  من  بالقلق  �أ�سعر  �أحياًنا 
�لفتيات  مثل  لي�ض  باأن ج�سمي  �أ�سعر  �أو  �الآخرين يل،  �أخاف من نظرة 

�الأخريات.. فما تف�سر ذلك؟
�أن تكون ليه فكرة عن ج�سمه؛  �الإن�سان   �الإجابة: من خ�سائ�ض 
�أي �سورة ذهنية عن ج�سمه و�سكله وهيئته؛ ولهذ� مييل طفل �لثالثة �إىل 
بغره  نف�سه  يقارن  قد  �خلام�سة  ويف  ج�سمه،  �أج��ز�ء  جميع  ��ستك�ساف 
بك�سف  تقنع  ال  فالفتاة  �ملر�هقة،  يف  �مليل  هذ�  ويتجدد  �الأطفال،  من 
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تغر�تها �جل�سمية فح�سب؛ بل حتاول تتبع هذه �لتغر�ت ومقارنة نف�سها 
بزميالتها.

�إذ� �سعرت باأن ج�سمها يحيد  �أو �لقلق   ت�سعر �لفتاة بعدم �الأمن 
كثًر� عن ت�سورها له، و�إذ� كان مفهوم �لذ�ت مطابًقا ملا تود �أن تكون 
عليه "�لذ�ت �ملثالية" �ت�سفت �لفتاة بالثبات و�ال�ستقر�ر و�التز�ن، �أما 
�إذ� كان �لفرق كبًر� بن فكرتها عن ذ�تها وما تود �أن تكون عليه فاإنها 

ت�ساب كثًر� باالإحباط و�لياأ�ض، وتقل حماوالتها يف تغير نف�سها.
 ولذلك ينبغي على �لفتاة �أن تتقبل ج�سمها كما هو عليه، و�أن تعرف 
�أن لديها �إمكانات ج�سمية غر موجودة لدى �الأخريات، و�أن كل فرد خلق 
هكذ� لينا�سب دوره وزمانه، و�أن يبحث يف نو�حي متيزه �جل�سمي حتى 
ي�ستغلها، وال بد �أن تعلم �أنه قد يكون لدى �الأخريات من �لالتي تتمنى �أن 
يكون ج�سمها كج�سمهن بع�ض �الأمر��ض �أو خلل ما غر ظاهر للناظرين.
 وبالتايل ينبغي على �لفتاة �أال تتمنى ما عند �الأخريات وتتعامل مع 
و�قعها �جل�سمي و�لعقلي و�لبيئي وحت�سن ��ستغالله، وقد قال �هلل تعاىل: 

زب ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ رب)�لن�ساء: 32(.

ملاذا تفعلني ذلك؟

 حتكي فتاة ق�ستها فتقول: 
�أهتم  �لفتيات  كبقية  وكنت  عمري،  من  ع�سرة  �لر�بعة  يف  كنت   
وزميالت  ج��ر�ين  من  �مل��وؤدب��ات  �لفتيات  �أ�ساحب  و�الأن��اق��ة،  باملو�سة 
مدر�ستي، فاأنا من �أ�سرة متدينة وحمافظة، ولكنهن كن الهيات، وحدث 
�أبتعد عنهن متاًما، وو�سع �هلل  ذ�ت يوم �أن �ختلفت معهن، وقررت �أن 
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تعاىل يف طريقي �إحدى زميالت ف�سلي باملدر�سة �لتي ت�سادف �أن كانت 
وحيدة،  �أظ��ل  ال  حتى  �أ�ساحبها؛  �أن  �إىل  و��سطررت  بجو�ري،  ت�سكن 
�إمام م�سجد، ولكنها كانت طو�ل طريقنا  وكانت فتاة حمجبة وو�لدها 
من و�إىل �ملدر�سة ويف �الأوقات �الأخرى ال تتكلم عن �لدين �إطالًقا، وكنا 

نتحدث عن �لدرو�ض �أو �مل�سل�سل �لتلفازي �أو �الأغاين... �إلخ.
 وكانت تفعل �سيًئا كان يلفت نظري وي�سعرين بوخز �ل�سمر، كانت 
ا على �أال تظهر منها �سعرة  ال تتوقف عن �إ�سالح و�سع "�حلجاب"؛ حر�سً
و�حدة، وكنت �أقارن نف�سي بها، حيث كنت �أحر�ض على تغير ت�سريحتي 
يومًيا، وظللنا هكذ� حتى بد�أت �أفكر عن �سبب ما تفعله، و�سبب ما �أنا 
عليه، ومن تطيع هي؟ ومن �أطيع �أنا؟ وتيقنت �أنها تطيع ربها و�أنا �أطيع 

�ال�ستعمار �أقلده.
 و�ساعدين بعد �سديقاتي �لقد�مى على مو��سلة �لتفكر يف هذ� 
وبد�أ  قلبي،  ي�ساركها  جديدة  باأذن  �الأذ�ن  �أ�سمع  بد�أت  حتى  �ملو�سوع، 
يتملكني �خلوف من �أن �أموت و�أنا غر حمجبة، وكنت �أخجل من مقابلة 
ربي دون �أن �أجد �سبًبا لعدم طاعتي له، وقررت �حلجاب، وكان �سعًبا 
جًد� على نف�سي تدريجًيا، ووجدتني �أجنح، فبد�أت بالكم �لطويل لفرة 
ويف �حلر، ثم �لت�سريحة �لو�حدة، ثم �حلجاب �لكامل و�حلمد هلل، ولن 
�أ�ستطيع �أن �أ�سف �أول يوم حجاب وما بعده، فقد �سعرت باأمان و�طمئنان 
�أن �جلميع �سجعوين  �ملفاجاأة  �أ�سعر بهم يف حياتي، وكانت  و�سعادة مل 
حتى غر �مللتزمن منهم، وز�د ذلك يف �سعادتي، ثم بد�أت �أ�سعر �أنني 
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وق�س�ض  �ل�سعر  قر�ءة  عن  فتوقفت  بديني،  جهاًل  حجابي  ور�ء  �أخفي 
�الأدب لفرة، وظللت �سنتن ال �أقر�أ �إال يف �لدين، وذهبت مع �سديقتي 
- �سبب هد�يتي - �إىل ندو�ت دينية؛ حتى �رتويت و�سعرت باأنني فخورة 
بنف�سي و�إ�سالمي، و�أنني �أ�ستطيع مقابلة ربي دون �أي �سعور باخلزي �أو 
نعم  بحق  الأنه  تعاىل؛  هلل  ر�سا  يف  كلها  �ل�سعادة  و�سدقوين  �لتق�سر، 

�ملوىل ونعم �لن�سر.
 و�ل�سالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته.

اأخطاء جتميل

- فرك �لوجه حتى ي�سبح نظيًفا:
 لعل من �أكر �الأخطاء �لتي ترتكب بحق �لب�سرة هي تلك �خلدعة 
بقوة  �لوجه  فرك  وهي  �سديقاتنا،  ربا  �أو  �أمهاتنا،  �إياها  علمتنا  �لتي 
�لطبقة  �إز�ل��ة  ت�سبب  �لطريقة  هذه  �أن  و�حلقيقة  نظيًفا،  ي�سبح  حتى 
هذه  ��ستبد�ل  ويف�سل  ب�سرتنا،  عن  و�لو�قية  �لعازلة  �لطبيعية  �ملرطبة 
�لطريقة �لقا�سية با�ستخد�م قطن الإز�لة �ملاكياج بو��سطة كرمي مرطب، 
ثم و�سع �لقليل من ماء �لتنظيف على �لوجه �أو غ�سل �لوجه باء د�فئ 

و�سابون �أ�سا�سه كرمي؛ حلماية �لب�سرة من �جلفاف.
- عدم و�سع كرمي و�ق من �ل�سم�ض نهاًر�:

 وهذ� �خلطاأ ترتكبه �لعديد من �ل�سيد�ت �الأكر من )40( �سنة؛ 
�عتقاًد� منهن �أن �لكرمي �لو�قي جمرد كماليات، و�حلقيقة �أن �ل�سم�ض 
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للجلد  �ل�سرر  ت�سبب  �ل�سارة  فاالأ�سعة  وهكذ�  م�ستمر،  حتول  حالة  يف 
و�لب�سرة ب�سهولة �إذ� مل تقومي بتغطيتها بكرمي و�ٍق منا�سب.

- �لتم�سيط �ملتكرر لل�سعر:
�إف��ر�ز�ت  من  ويزيد  �لر�أ�ض  ف��روه  ي�سد  �لطويل  �ل�سعر  مت�سيط   
�لتم�سيط  لكن  و�أكر حيوية،  �أنعم  �ل�سعر  �لتي جتعل  �لطبيعية  �لزيوت 
�لز�ئد �سار جًد�؛ الأنك ت�سدين �ملزيد من �ل�سعر وتت�سببن يف تق�سف 

�ل�سعر ب�سهولة. 
- �لركيز على جتميل جزء فقط من �لوجه:

 �حر�سي على عمل ماكياج متكامل د�ئًما، �إذ� كنِت حتبن �ملاكياج 
على  جزء  بتجميل  تقومي  ال  لكن  وجهك،  كامل  على  طبقيها  �خلفيف 

ح�ساب �الأجز�ء �الأخرى.
- و�سع كرمي �الأ�سا�ض غر �ملنا�سب:

�لعديد�ت ي�سعرن  �لعديد�ت ال يعرفن ما ينا�سب ب�سرتهن، ولعل 
�أو  ج��ًد�  �لباهت  �الأ�سا�ض  كرمي  لون  على  �أح��د  يعلق  عندما  ب��االإح��ر�ج 

�لد�كن جًد�، و�حلل ب�سيط جًد�.
 �ختاري لون كرمي �الأ�سا�ض باللون �لطبيعي، ثم �ختاري لوًنا �أفتح 
درجة منه �إذ� كانت ب�سرتك د�كنة �أو لوًنا �أغمق �إذ� كانت ب�سرتك باهتة، 
ثم ت�سعن  �لوجه،  �لطبيعي على كامل  �لكرمي  ت�ستطيعن و�سع  وهكذ� 
�لكرمي �لثاين من منطقة �جلبهة �إىل �لذقن و��ستعملي كون�سيلر حتت 

�لعينن لتبقي بر�قة وم�سعة باحليوية.
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- �إهمال �الأظافر:
 �أظافرِك تعر عن �سخ�سيتِك؛ لذ� يجب �ملحافظة عليها ق�سرة 
�أو طويلة، قومي بو�سع كرمي مرطب على يديك و�فركي �أظافرِك وجتنبي 
�الأظافر  ��سفر�ر  ت�سبب  الأنها  طويلة؛  لفر�ت  �لد�كنة  �الأل��و�ن  و�سع 

لت�سبح مت�ساوية.
�إبر�ز  على  يعتمد  �لذي  �لطبيعي  �جلمال  هو  �حلقيقي  �جلمال   

نقاط �جلمال �لطبيعية و�إخفاء �ملناطق �الأقل جمااًل.

روتينك اجلمايل بني اخلطاأ وال�ضواب

�لتي  �تباعها، وبع�ض �الأخطاء  �لتي عليِك  �لن�سائح  �إليِك بع�ض   
عليِك جتنبها رحمة بب�سرتِك:

�خلطاأ: ��ستعمال �ل�سابون لغ�سل ب�سرتِك.
�لزيوت  من  �لب�سرة  يجرد  الأن��ه  �ل�سابون  ��ستبديل  �ل�سو�ب: 
�لطبيعية �إىل حد �أن بع�ض �خلر�ء يقولون: �إنه من �الأف�سل عدم غ�سل 

�لوجه بال�سابون �إطالًقا.
�خلطاأ: عدم غ�سل �لب�سرة خالل �لنهار.

�ل�سو�ب: ال يجب �النتظار حتى �لليل وقبل �خللود للنوم لتنظيف 
تنظيفها  �إىل  الأنك حتتاجن  �أي ماكياج؛  و��سعة  تكوين  �إذ� مل  �لب�سرة 
من �لغبار وعو�مل �لتلوث �لتي تر�كم عليها طو�ل �لنهار وت�سد �مل�سام.

خا�ض  كرمي  ��ستعمال  وع��دم  �ليومي  باملرطب  �الكتفاء  �خلطاأ: 
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للعينن.
يف  بالعينن  خا�ض  كرمي  من  كافية  كمية  يومًيا  �سعي  �ل�سو�ب: 
عليهما  تظهر  وجهك  من  �الأول  �جلزء  هما  فعيناك  و�مل�ساء.  �ل�سباح 
�أنها  عالمات �ل�سيخوخة. ما تقوم به �لكرميات �خلا�سة بهذه �ملنطقة 
تغذيها �أكر من �ملرطب �ليومي، �ختاري كرمًيا خفيًفا وجتنبي �لكرميات 

�لثقيلة.
�خلطاأ: �سرب �ملياه �لغازية.

�ل�سو�ب: ��سربي كميات كافية من �ملاء لتنظيف ج�سمِك وب�سرتِك 
من �لد�خل؛ فاملاء يقوي مرونة �لب�سرة وي�ساعد �لدورة �لدموية عك�ض 

�مل�سروبات �لغازية �لتي توؤدي �إىل جفافها.
�خلطاأ: عدم ��ستعمال �لكرميات �مل�سادة الأ�سعة �ل�سم�ض.

�ل�سو�ب: �سرورة ��ستعمال كرميات م�سادة لل�سم�ض بر�سحات ال 
تقل عن )15( كل يوم حتى يف �الأيام �لتي ال تكون فيها �ل�سم�ض م�سرقة، 

وبغ�ض �لنظر عن �سنك.
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عادات توؤذي جمالِك
 �أقلعي عن هذه �لعاد�ت �لتي من �ساأنها �أن توؤذي جمالِك وتعّجل 

�سيخوختِك:
)1( ال جتل�سي ويد�ِك على خدِك؛ الأن �خلطوط و�لتجاعيد �لتي 

حتدثها �ليد ولفرة موؤقتة قد تبقى �إىل �الأبد.
جل�سِت  �إذ�  الأنِك  منت�سًبا؛  عنقِك  فيه  يكون  ب�سكل  �جل�سي   )2(

وعنقِك غائر بن كتفيِك تهدلت ع�سالت عنقِك وت�ساب بالتجاعيد.
)3( ال مت�سغي طعامِك على جانب و�حد؛ الأن هذ� يرخي ع�سالت 

هذ� �جلانب وي�سبب لِك �لتجاعيد.
)4( ال جتعدي منطقة �الأنف كثًر� عندما ت�سحكن.

)5( ال حتدقي بنظرِك �إذ� كنت تنظرين �إىل �لبعيد، فهذ� ي�سبب 
�لتجاعيد حول �لعينن.

)6( ال ترفعي حاجبيِك �إىل �أعلى يف �أثناء �لكالم �أو الإعطاء �إ�سارة 
ما، ال تتجهمي �أو تقطبي يف �أثناء �لغ�سب �أو �حلزن، فاحلزن �لذي يف 
�لقلب ال بد �أن يرك �آثاًر� على �لوجه، و�إن كنت تودين �الحتفاظ ب�سبابِك 
الأطول مدة ممكنة فعليِك �أن تزيلي معامل �حلزن �أو �لغ�سب عن وجهك.
)7( ال تنظري �إىل �ل�سم�ض �أو �أي م�سدر نور قوي دون ��ستعمال 
يف  جتاعيد  يحدث  متكررة  ب�سورة  �ل�سوء  يف  �لتحديق  الأن  �لنظارة؛ 

منطقة �لعن.
�أثناء  يف  حتدث  الأنها  قا�سية؛  �أو  عالية  و�سادة  ت�ستعملي  ال   )8(
�لنوم يف وجهك عالمات، وقد تالحظن �أن هذه �لعالمات تبقى ظاهرة 

يف وجهك مدة من �لزمن، وهذ� ي�سبب �لتجاعيد.
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اأ�ضياء �ضغرية قد ت�ضوه جمالِك

 هل ت�سعى حو�ء �أحياًنا بكامل رغبتها ووعيها الإتالف جمالها؟!
فهناك  بالفعل،  موجودة  لكنها  ��ستيعابها،  ي�سعب  ظاهرة  هذه   
�ملر�هقة  مرحلة  منذ  ح��و�ء  تطارد  �ل�سلبية  �ل�سلوكيات  من  جمموعة 
�ملرحلة  بهذه  تت�سف  �لتي  �ملتعددة  و�النفعاالت  للم�ساعر  كانعكا�ض 
عادة، وقد تالزمها يف مر�حل عمرها �ملختلفة، خا�سة عندما تتعر�سن 
لل�سغوط �لنف�سية ومنها: ق�سم �الأظافر و�لعبث باحلبوب، وغرها من 
يتلفن  كنِت من �سمن من  فاإذ�  تقو�ض مقامات جمالها،  �لتي  �لعو�مل 

جمالهن باأيديهن فهذه دعوة لوقف مذ�بح �جلمال:
- �لعبث بالبثور:

 يجب �أن تعلمي جيًد� �أن دورة حياة �لبثور ال تتجاوز )8( �أيام �إذ� 
مل مت�ض فاإذ� عبثِت بها ت�ساعفت دورة حياتها فقد تطول �إىل �أ�سبوعن 
�إخفاء  �أو بقعة، و�أحياًنا دمل مكانها. فباإمكانِك  مع �حتمال ترك ندب 
دون  ب��ودرة  �سحابة  تليها  فوقها  �الأ�سا�ض  كرمي  من  طبقة  بن�سر  �لبثور 

�حلاجة �إىل �سحقها.
 - نزع �لرءو�ض �ل�سود�ء:

نظيفتن،  يد�ك  كانت  ولو  حتى  �ل�سود�ء،  �لرءو�ض  نزع  جتنبي   
وحتى لو حر�ست على تطهر �أماكنها قبل وبعد �لتخل�ض منها.

- قلع �ل�سعر:
 وهو تعبر عن حالة �لغ�سب �لتي تع�سف بحو�ء، ثم تتحول �إىل 
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تنمو  �لتي  �ل�سعر�ت  �أنو�ع  بنزع خمتلف  �أثره  تقوم على  �سلبي  فعل  رد 
على وجهها �أو ج�سمها، خا�سة �سعر�ت �حلاجبن، ويتكرر هذ� �ل�سلوك 
ب�سكل تلقائي كلما تعر�ست ملو�قف �نفعالية م�سابهة و�خلطر يف �الأمر 
�أن تكر�ر هذه �لظاهرة يوؤدي �أحياًنا �إىل �الإ�سابة بر�ض ت�ساقط �ل�سعر 
جمالها  رمز  �إت��الف  طريق  عن  �جلمال  من  كثًر�  ينال  مما  �لتلقائي 

�الأبدي.
- �لع�ض على �ل�سفاه:

 �إن �لع�ض �لد�ئم على �ل�سفاه يجعلها د�ئمة �جلفاف و�لت�سقق كما 
تفقد �سكلها �ملتجان�ض �لناعم �لر�ق وت�سبح خ�سنة وغر منتظمة، و�إىل 
يت�سبب  �لقلق  مظاهر  من  �آخر  مظهر  وهو  لعقها،  �ل�سفاه  ع�ض  جانب 
يف نو �لق�سور حول �ملنطقة �ملحيطة بالفم، وهي ق�سور ال تختفي �أبًد� 
ب�سبب �لرطوبة �مل�ستمرة �لتي ت�سيب تلك �ملنطقة، وتظهر هذه �لعادة 

غالًبا يف مرحلة �ملر�هقة وتختفي باختفاء �ل�سبب.
- رفًقا بالعينن:

�أرق  فهو  �أو قر�ض جلد �جلفون  ب�سدة  �لعيون   يجب جتنب فرك 
جلد موجود على ج�سم �الإن�سان وهو �الأكر عر�سة لالإ�سابة بالتجاعيد 
وحتى يف �أثناء �إز�لة �ملاكياج، يجب �أن يتم ذلك بخفة ودون �سغط ويتم 

بالطريقة �لتالية:
�إز�لة ماكياج �لرمو�ض عن طريق �مل�سح عليها بقطنة م�سبعة باملنتج 
�ملزيل للماكياج يف �جتاه نوها، ثم �إز�لة ماكياج �جلفون بحركات خفيفة 
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�أما  �بتد�ء من �لركن �لد�خلي للعن ويف �جتاه �لركن �خلارجي منها، 
منتجات وكرميات �لعناية �لتي ت�ستخدم لياًل فيف�سل توزيعها بحركات 

د�ئرية.
- ق�سم �الأظافر:

 وهذه عادة قبيحة ت�سوه جمال �الأظافر وحتول دون نوها ب�سكل 
�سليم، كما ت�سيبها بالتق�سف �مل�ستمر و�له�سا�سة، وعلى �جلانب �الآخر 
فهناك من يكر من و�سع �ملانيكر وعمل �لباديكر �ملتكرر با�ستخد�م 
�أدو�ت معدنية ت�سيب �الأ�سابع باجلروح وتلحق �ل�سرر باملنطقة �ملحيطة 
بالظفر فينمو ب�سكل خاطئ، وين�سح خر�ء �لتجميل د�ئًما برك عملية 
�لباديكر للمتخ�س�سن و��ستبد�ل �ملرد �ملعدين �لذي يوؤدي �إىل �زدو�ج 
�لظفر برد �آخر من �لكارتون �ملقوى، ويف�سل �لقيام بعملية �لرد بعد 
�ال�ستحمام �أو غ�سل �ليدين باملاء؛ �إذ تكون �الأظافر �أكر مرونة و�لتوقف 
و��ستبد�ل  �لنمو  يف  بد�أ  كلما  باالأظافر  �ملحيط  �لرقيق  �جللد  نزع  عن 
ذلك بخدعة ب�سيطة: وهي �إز�لتها بخفة با�ستخد�م �جلانب �ل�سيق من 

�ملرد �مل�سنوع من �لكارتون.
- مت�سيط �ل�سعر وهو مبتل:

باملاء  �مل�سبع  فال�سعر  �ل�سعر،  على  بالق�ساء  كفيلة  �لعادة  وتلك   
يكون عادة ه�ًسا �سديد �حل�سا�سية عدمي �ملقاومة ي�سهل تق�سفه، وين�سح 
�خلر�ء يف �لبد�ية بتخفيف �ل�سعر بعناية با�ستخد�م �ملنا�سف ثم جتفيفه 
باال�ست�سو�ر )م�سفف �ل�سعر �لهو�ئي( و�لر�أ�ض �إىل �أ�سفل مرة، ثم �إىل 
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�أعلى مرة �أخرى لتهويته جيًد�، ويلي ذلك ت�سفيفه �أو تنفيذ �لت�سريحة 
�لتحكم يف درجة حر�رة  فيه، وهو يو�سك على �جلفاف، ويجب كذلك 
�أو يف درجة حر�رة  �لهو�ء  �ملجفف �لكهربائي، ويف�سل تركه ليجف يف 
وبرماننت يف  �سبغة  بتجنب عمل  �لتجميل  ين�سح خر�ء  كما  معتدلة، 
وقت و�حد �أو يف فر�ت متقاربة، وجتنب تكر�ر هاتن �لعمليتن كثًر�؛ 

حتى ال ت�سر �سعرها.

خطورة م�ضتح�ضرات التجميل

 يعد ��ستخد�م م�ستح�سر�ت �لتجميل من �الأمور �لتي يجب على 
�لن�ساء �أن يحذرن وينتبهن منها قبل �تخاذ �أي خطو�ت قد ت�سبب لهن 
م�ساكل �سحية ال حتمد عقباها: تاأكدي من تنظيف يديك ووجهك قبل 
�أحًد�،  �مل�ستح�سر�ت  يف  ت�ساركي  وال  �مل�ستح�سر�ت،  و�سع  يف  �ل�سروع 
�إذ� �أردت جتربة منتج يف حمل �لبيع �طلبي د�ئًما علبة غر م�ستخدمة، 

و�طلبي من �لبائع م�سح فوهة علبة �لتجربة بالكحول.
 علبة �لتجميل تكون مغلقة باإحكام �إال عند ��ستعمالها وتكون بعيدة 

من �لغبار و�الأو�ساخ.
 �أبقي مو�د �لتجميل بعيدة عن �حلر�رة و�أ�سعة �ل�سم�ض �ملبا�سرة؛ ال 
ت�ستخدمي م�ستح�سر�ت جتميل �لعيون �إذ� كانت عندِك عدوى يف �لعن 
كالتهاب �مللتحمة، وتخل�سي منها و��ستبدليها ب�ستح�سر�ت جيدة بعد 

�ل�سفاء.
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 يجب �لتخل�ض من �ملنتج �إذ� تغر لونه �أو فاحت منه ر�ئحة؛ فهذ� 
مقاومة  على  تقوى  ال  �أ�سبحت  �ملنتج  �حلافظة يف  �مل��و�د  �أن  �إىل  ي�سر 

�لبكريا.
 عند تغير قو�م �ملنتج فال تقومي باإ�سافة ماء عليه، بل تخل�سي 

منه.
من �ل�سروري تنظيف �لفر�ساة و�الأدو�ت �لتجميلية بانتظام.

اأخطاء م�ضتح�ضرات تبيي�س الب�ضرة

 تلجاأ �لكثر من �لن�ساء �إىل ��ستخد�م بع�ض �مل�ستح�سر�ت بهدف 
تبيي�ض �لب�سرة، خا�سة �ملناطق �لد�كنة يف �جل�سم، �أو �أجز�ء معينة من 
�جل�سم كالوجه و�ليدين و�ل�ساقن وميكن �أن يكون هذ� �ال�ستخد�م لهذه 
�مل�ستح�سر�ت من �أجل معاجلة تغر�ت مر�سية �أو بقع خلقية ولي�ض ملجرد 
باأ�سكال  �مل�ستح�سر�ت  هذه  تتو�فر  ما  وغالًبا  بي�ساء،  ب�سرة  �كت�ساب 
عدة، لكن �أكرها �سهرة هي �لتي تكون على �سكل كرميات �أو حبوب �أو 
باأنها  �مل�ستح�سر�ت  ي�ستخدم هذه  كل من  يعلم  �أن  يجب  لكن  �سابون، 
�ل�سروري  �إنه من  �الآثار �جلانبية، حيث  لي�ست خالية متاًما من بع�ض 
توخي �حلذر عند ��ستخد�م تلك �مل�ستح�سر�ت �ل�سائعة و�حلر�ض على 
�نتقاء �الأنو�ع �لتي حتتوي على مو�د غر �سارة، و�أن تكون عملية �الختيار 
�أن  باإ�سر�ف طبي من قبل خر�ء متخ�س�سن، كما  و�ال�ستعمال مكللة 
�ال�ستخد�م طويل �الأمد مل�ستح�سر�ت تبي�ض �لب�سرة، حتى �الآمن منها 
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يعد �ساًر� ويت�سبب يف �آثار عك�سية على �جللد؛ لهذ� يتم د�ئًما �لركيز 
على �الإ�سر�ف �لطبي عند ��ستخد�م مثل هذ� �لنوع من �مل�ستح�سر�ت 
من �أجل �حل�سول على �مل�ساعدة عند ظهور �أي �آثار جانية عك�سية نتيجة 
��ستخد�مها لفر�ت طويلة، و�أن �أهم �الآثار �ل�سارة مل�ستح�سر�ت تبيي�ض 
�لب�سرة على �جل�سم و�جللد هو �إمكانية �حتو�ء بع�ض هذه �مل�ستح�سر�ت 

على مو�د مينع طبًيا من ��ستخد�مها؛ نظًر� الآثارها �ل�سلبية �لكبرة.
 كما قد تت�سبب بزيادة عمق لون �لب�سرة �أو ظهور خطوط وعالمات 
�جللد  �لتهاب  ح��االت  �أو  �جللد  �سمور  ح��االت  �أو  �جللد  وت�سد  مت��زق 

�مليكروبية.
 و�جلدير بالذكر �أن بع�ض م�ستخدمي م�ستح�سر�ت تبيي�ض �لب�سرة 
قد يعانون ما ي�سبه حالة �الإدمان؛ نتيجة ��ستعمالها وهم ي�ستخدمون هذه 
�ال�ستخد�م،  �لتوقف عن ذلك  ويرغبون يف  �سنو�ت  منذ  �مل�ستح�سر�ت 
لكنهم غر قادرين على ذلك وبالتايل فهم يعانون حالة نف�سية مر�سية 

حقيقية.
�الأ�سباب كافة نن�سح كل من تفكر يف ��ستخد�م  �أجل هذه   ومن 
م�ستح�سر�ت تبيي�ض �لب�سرة �أن تفكر ملًيا يف �ملو�سوع، و�أن تلجاأ د�ئًما 
�حل��ال،  ه��ذ�  يف  �ملتخ�س�سن  �خل��ر�ء  قبل  من  �لطبية  لال�ست�سارة 
هذه  ��ستعمال  ف��ر�ت  متتد  �أال  حت��اول  �أن  يجب  �الأح���و�ل  جميع  ويف 

�مل�ستح�سر�ت طوياًل.
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اأخطاء يف حق الب�ضرة

1- ال تهملي �لكرميات �لو�قية لل�سم�ض:
 ال يختلف خبر�ن على �أهمية و�سع كرمي و�ق من �ل�سم�ض؛ فهي 
�مل�سوؤولة عن �لتجاعيد و�حلبوب �ملبكرة و�مل�سابيح �لتي ن�ستخدمها يف 

�لبيوت بها �أ�سعة تعادل �لتعر�ض لل�سم�ض يوًما كاماًل.
2- ال تبالغي يف �لتق�سر:

ي�سبح  قد  لكنه  و�لتوهج،  �لتاألق  مفتاح  �مليتة هو  �إز�ل��ة �خلاليا   
كاالإدمان فيوؤدي الإز�لة �لطبقة �لو�قية؛ مما يوؤدي لتهييج �لب�سرة وحب 

�ل�سباب و�حل�سا�سية؛ فالتق�سر يجب �أن يكون مرة و�حدة يف �الأ�سبوع.
 3- ال تتجهمي وال تعب�سي: 

 �لتجهم و�لعبو�ض يوؤديان �إىل ظهور �خلطوط و�لتجاعيد �لتعبرية 
و�لتي ال تعرف عمًر� معيًنا.

4- ال تنامي باملاكياج:
 ذلك يوؤدي �إىل �سد �مل�سام و�ختناق �لب�سرة، ففرة �لليل فر�سة 

لتغذية �لب�سرة؛ الأنها �أكر تقباًل للعالج و�لتغذية.
5- ال تبالغي يف �لتنظيف:

 كرة ��ستخد�م �مل�ستح�سر�ت وحتى �الأقنعة �لطبيعية يعطي نتيجة 
عك�سية؛ فيجعل �لب�سرة �سهلة �لتهيج و�ال�سطر�ب فتلجئن للقناع، مع 

�إنه �ل�سبب �لرئي�ض للم�سكلة.
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6-ال ت�سيئي ��ستعمال �مل�ستح�سر�ت:
منها  وك��ل  �حلاجات  كل  لتغطية  لكن  للتنويع،  كثرة  �ملنتجات   
خم�س�ض لرعاية جزء، فال ي�سح خلطها مع بع�ض وال ��ستخد�مها على 
�ملرطب ملنطقة  و�سع  �سائع  ما هو  و�أ�سو�أ  بها،  جزء هو غر خم�س�ض 

حتت �لعن؛ مما يوؤدي لالنتفاخ و�لهاالت.
7- ال تهملي ب�سرتك:

تاأخذي عذًر� لالإهمال  ينا�سبك وال  ملا  �أن ت�سلي  �إىل  ��ست�سري   
تق�سر  يومًيا،  ومرطًبا  ومنع�ًسا  منظًفا  وتذكري  يفد،  ومل  باأنك جربت 

وقناع �أ�سبوعي.
8- ال تع�سري �حلبوب:

 ع�سرها ال يخل�سك منها بالعك�ض قد تزيدها؛ الأنها تلتهب كما �أن 
�الإ�سبع �مللوث قد يلوث �جلزء �لذي لي�ض به حبوب وين�سرها فيه، فاحلل 

تغطيتها بالكون�سيلر.

�ضواب وخطاأ يف عامل التجميل

 - �ملا�سكر� توؤذي �لرمو�ض "خطا":
ت�ساقطها،  �إىل  وي��وؤدي  �لرمو�ض  ي��وؤذي  �ملا�سكر�  و�سع  �إن  يقال:   
�حلقيقة �أن �ملا�سكر� موؤذية يف حاالت حمددة، وميكنِك تفادي �ل�سرر 
بتنظيف �ملا�سكر� و�ملاكياج عن عينيِك قبل �لنوم، وذلك بو��سطة كرمي 

مركز من �حلليب �أو �ملزيل �لعادي للماكياج.
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 كذلك يجب غ�سل �لوجه بال�سابون �خلا�ض بالب�سرة بعد ��ستعمال 
بالفيتامينات  �لغنية  �ملا�سكر�  ��ستخد�م  ميكن  كما  بدقائق،  �ملنظف 

�ملغذية، فهي مفيدة.
 - �ملجفف �لكهربائي مفيد لل�سعر"خطاأ":

لكن  �ال�ستحمام،  بعد  �سرورًيا  �ل�سي�سو�ر  ��ستخد�م  �لن�ساء  تعد   
تك�سره  �إىل  وي��وؤدي  �ل�سعر  ي��وؤذي  �لكهربائي  باملجفف  �ل�سعر  جتفيف 
�جلميل  باملظهر  يتمتع  ال  �ل�سعر  �أن  عد�  نوه،  يف  �سلًبا  ويوؤثر  ويرهقه 
جتفيف  �مل�ستح�سن  من  �ل�سرر  لتخفيف  لكن  �لت�سريحة،  يظهر  �لذي 
بدرجة  �لكهربائي  �ملجفف  ��ستخد�م  ثم  غ�سله،  بعد  باملن�سفة  �ل�سعر 

حر�رة منخف�سة.
 - �لطالء ي�سبب ��سفر�ر �الأ�سابع "�سو�ب":

��سفرَّ خالًفا  �أظفارها  لون  باأن  �لطالء  �إز�ل��ة  بعد  �مل��ر�أة  ت�سعر   
للمعتاد، يف �لو�قع �إن هذ� �ال�سفر�ر ينتج من �ال�ستعمال �ملتكرر للطالء؛ 
�لذي  �الأ�سا�سي  �للون  و�سع  قبل  �لطالء  من  �سفافة  طبقة  يف�سل  لذ� 

�خرِته.
 - بقاء �ملاء على �لب�سرة ي�سبب جفافها "�سو�ب":

 ال �سك �أن �لب�سرة كاجل�سم حتتاج �إىل �ملاء، لكن بقاء �ملاء عليها 
ي�ستح�سن  ل��ذ�  �لب�سرة؛  جفاف  ي�سبب  جتفيفها  دون  من  طويلة  م��دة 

جتفيف �لب�سرة بعد غ�سلها.
 لكن يف �ملقابل �إن �سرب �ملاء بكرة من �أكر �الأمور �ملفيدة للب�سرة.
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 - مزج لونن من �أحمر �ل�سفاه"�سو�ب": 
غر  �أم��ر  �ل�سفاه  �أحمر  من  لونن  م��زج  �أن  �لن�ساء  بع�ض  تعد   
لكن  للعيان،  يظهر  قد  ذلك  �أن  يعتقدون  �إذ  �لتجميل؛  يف  به  م�سموح 
�إذ ميكن مزج لونن من �ملاكياج، هذ�  �حلقيقة تخالف هذ� �العتقاد؛ 
�أحمر �ل�سفاه �لذي  �ملزج يعطي �ملر�أة �لقدرة على �لتحكم بدرجة لون 
تريده، باالإ�سافة �إىل �أنها تتمكن من �بتكار لون لي�ض موجوًد� يف �ل�سوق 
لونن  يتم بن  �أن  �ملزج  لهذ�  �ملثلى  �لطريقة  و�أن  �الأخريات،  ت�سعه  وال 

خمتلفن متاًما، و�أن يكون �أحدهما فاحًتا و�الآخر د�كًنا.
 - �لليمون مفيد لالأظافر "�سو�ب":

ا لالأظافر؛ لذلك ميكن �عتماده متى   يعطي �لليمون بريًقا خا�سً
بع�سر  �لبطاطا  مزج  وميكنِك  بريقها،  فقدت  �أظافرك  ب��اأن  �سعرت 

�لليمون لتقوية �الأظافر وجعل لونها نا�سًعا. 

ب�ضرتِك اجلميلة

حتبن  �أال  �لناعمة،  ب�سرتِك  و�رحمي  �لنار  عن  جلدِك  �حفظي   
نف�سِك؟ 

�آخر..  ا  �أنِت لي�ض �سخ�سً �إن  �أو ُيعذب..   لي�ض غر �جللد �سُينعم 
�إنه جلدِك و�أع�ساوؤِك �لتي كانت تظهر من بن فتحات مالب�سِك �لعارية 

وبناطيلك �ل�سيقة. 
 هل قر�أِت هذه �الآية عن عذ�ب �أهل �لنار..؟
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ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ   ک   زب  تعاىل:  �هلل  قال   
ڳڳ ڱ   ڱ  ڱ ڱ ں رب )�لن�ساء: 56(.

ير�سم  و�ل�سياق  �لهول..  �إنه  ينتهي، م�سهد متكرر،  �إنه م�سهد ال   
عنيًفا  كذلك  وير�سمه  "كلما"..  و�ح��د..  وبلفظ  ويكرره  �مل�سهد  ذلك 
خارًقا  عجيًبا  وير�سمه  رب  گ  گ   ک   زب  جملة..  ب�سطر  مفزًعا 

ڱ   ڱ    ڳڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  زب  �جلملة  بتكملة  للماألوف 
ڱ ڱ ں رب )�لن�ساء: 56(.

�أعطاهم  �أي   فكلما �حرقت جلودهم بدلهم �هلل جلوًد� غرها، 
وال  �لعذ�ب  لهم  ليدوم  �آخر غر حمرق؛  مكان كل جلد حمرق جلًد� 
ينقطع، ويف هذ� �ل�سعر �ملتاأجج تكون جلودهم نا�سجة م�سوية معذبة يف 
م�سهد مكروب موؤثر، ذلك �أن �هلل قادر على �جلز�ء، حكيم يف توقيعه، 

فال ت�ستهينو� بع�سيته �سبحانه.
�لدنيا  يف  ب�سرتك  �أحببت  كما  �جلميلة..  �لب�سرة  �ساحبة  يا   
و�عتنيِت بها للحفاظ على ليونتها ون�سارتها، �عتني بها يف �الآخرة؛ الأنها 

تخ�سك الأنها �أنِت.
 فال ت�سوي ج�سدِك يف جهنم من �أجل مو�سة.. �أو حفلة.. �أو تهاون 

باحلجاب وغرها من �ملعا�سي.
فلَم  و�ل�سيام  �ل�سالة  يف  �هلل  تطيعن  فاأنِت  يتجز�أ،  ال  �لدين   

تع�سينه يف �للبا�ض؟!
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حذار من �ضوء ا�ضتخدام م�ضتح�ضرات التجميل

�سوء  �أن  من  �الأمريكية  �لعمى  مكافحة  جلنة  يف  خ��ر�ء  ح��ذر   
��ستخد�م م�ستح�سر�ت �لتجميل و�سبغة �ل�سعر ميكن �أن يوؤذي �لعيون، 

وقد ي�سبب فقد �لب�سر.
من  �أك��ر  �إن  �الأمريكية  �مل�ستهلك  حماية  وكالة  تقارير  وتقول   
�مل�ست�سفيات  �لطو�رئ يف  �أق�سام  دخلت  �لعيون  �إ�سابة يف  �ألف   )260(

�الأمريكية يف عام )2000م( ب�سبب م�ستح�سر�ت �لتجميل.
د�خل  �مل�ستخدمة  �ل�سعر  �سبغات  �أن  �إىل  �لباحثون  �أ�سار  وقد   
�ملنازل ب�سكل خا�ض، قد �سببت حاالت خطرة يف �لعيون بعد ��ستعمالها 

ب�سكل غر �سحيح.
 وين�سح هوؤالء �خلر�ء بر�عاة �لو�سايا �لتالية؛ لتجنب �مل�ساكل 

�لتي ميكن �أن تنجم عن تلك �ملو�د: 
 1- �سرورة غ�سل �ليدين قبل ��ستخد�م هذه �مل�ستح�سر�ت؛ ملنع 

�نتقال �جلر�ثيم من �ليدين �إىل �لعيون. 
 2- �ملحافظة على �الأدو�ت �مل�ستخدمة يف �لتجميل نظيفة ومعقمة. 
�أو  �حل��ر�رة  م�سادرة  عن  بعيدة  �مل�ستح�سر�ت  هذه  �إبقاء   -3  

�لرودة؛ حتى ال تنمو �جلر�ثيم فيها. 
 4- عدم ترطيب م�ستح�سر�ت �لتجميل باملاء �أو �للعاب؛ لتفادي 

نو �جلر�ثيم فيها. 
 5- عدم م�ساركة �الأخريات يف �أدو�ت �ملاكياج، �أو ��ستخد�م �أدو�ت 
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�لغر.
 6- �لتخل�ض من فر�ساة )�ملا�سكار�( �لقدمية، وعدم نقلها من 

عبوة �إىل �أخرى. 
 7- جتنب و�سع �ملاكياج يف �أثناء قيادة �ل�سيارة. 

 8- �سرورة �إز�لة �ملاكياج قبل �لنوم. 
 9- على م�ستخدمي �لعد�سات �لال�سقة �إعطاء �هتمام �أكر عند 

و�سع �أو نزع ماكياج �لعيون. 

حذار من كرميات "تفتيح الب�ضرة"

 خلق �هلل - عز وجل - �سكان �ملناطق �حلارة، ويف د�خل جلودهم 
مادة تدعى )ميالنن( جعلها �هلل حلمايتهم من �أ�سعة �ل�سم�ض. وهذ� 
ما جعل �ساحب �لب�سرة �ل�سمر�ء �أقل عر�سة بكثر من غره لالإ�سابة 

ب�سرطان �جللد. 
 ولكن �لبع�ض ي�سعى - بالتقليد �الأعمى - للتخل�ض من �مليالنن 
�ملوجود ب�سكل طبيعي د�خل �جللد من �أجل �حل�سول على ما يظنه هوؤالء 

�أنه �أكر جمااًل ورونًقا مما خلقنا �هلل - �سبحانه وتعاىل - عليه.
�الأر�ض قاطبة تدعو  �لتلفزيونية فوق �سطح  �لدعايات  و�نت�سرت   
�إىل ��ستخد�م كرميات تفتيح �لب�سرة، لت�سبح �لفتاة �أقل �سمرة مما هي 

عليه. 
 ولالأ�سف؛ ال يعلم �لكثر منا �أن �أغلب �لكرميات حتتوي على مو�د 
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�سارة جًد�، وقد منعت يف كثر من �لدول �الأوروبية و�أمريكا.
 و�أهم هذه �ملو�د �لتي ثبتت خطورة ��ستعمالها، و�لتي تدخل �سمن 

تركيب كرميات و�سو�بن تفتيح �لب�سرة هو مادة "هيدروكينون". 
يف  ه��ي��دروك��ي��ن��ون  م���ادة  م��ن  بها  �مل�سموح  �لن�سبة  ك��ان��ت  وق��د   
م�ستح�سر�ت �لتجميل د�خل �أوروبة )2٪( �إال �أن �ل�سلطات �لريطانية 
�أعلنت يف �سهر يناير )كانون �لثاين( عام )2001م( منع ��ستخد�م هذه 

�ملادة يف م�ستح�سر�ت �لتجميل كافة. 
 وهذه �ملادة - هيدروكينون - هي �ملادة �الأ�سا�سية �ملوجودة �الآن 
وقف  على  �ملادة  هذه  وتعمل  للب�سرة.  �ملفتحة  �لكرميات  تلك  �أغلب  يف 
�الأ�سمر  �للون  يعطي  �لذي  �جللد،  د�خل  �ملوجودة   - �مليالنن   - �إنتاج 

للجلد.
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 حماذير 
ون�ضـائح للفتيــات

والتوجيهات؛  الن�شائح  اإىل  العمرية  املرحلة  ه��ذه  يف  الفتاة  حت��ت��اج 
فالفتاة اإن مل جتد من ين�شحها اإىل طاعة، وجدت من يجرها اإىل مع�شية.

لذا.. حاولنا جاهدين جمع العديد من الن�شائح والتوجيهات واملحاذير 
لأخواتنا الطالبات يف هذه الفقرة.
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مريول املدر�ضة اإىل اأين؟

ماذ� �أ�ساب مريول �ملدر�سة؟ �سوؤ�ل يدور يف بال كثر من �لغيورين؛ 
ملا يرونه من �لت�سرفات �مل�سينة �لتي تعمد �إليها بع�ض �لطالبات للعبث 
�إحد�ث  �أو  زرك�سته،  �أو  ت�سييقه  �أو  تق�سره  �ملدر�سي من خالل  بالزي 
ذلك  قما�ض  بنوع  زميالتها  على  تتفاخر  من  وهناك  �أ�سفله.  �لفتحات 
ا من فرن�سا �أو �إنكلر�، فاإن كانت  �ملريول، وتزعم �أنه جلب لها خ�سي�سً
�سادقة فهذ� تكلف ال د�عي له، وتفاخر مذموم، و�إن كانت كاذبة فكفى 

بالكذب قبًحا ودناءة. 
فالو�جب عليِك �أختي �لطالبة �أن تت�سمي بالتو��سع الأخو�تِك، وال 
تتعمدي ك�سر قلوب �لفقر�ت منهن، و�أن تلب�سي ثياب �حل�سمة و�لوقار، 
وال تبتدعي �سيًئا غريًبا منكًر�، فيكون عليك وزره، ووزر كل من تابعِك 

عليه. 
نبينا  نبيه، و�سلى �هلل على  و�سنة  كتابه  بهدي  و�إياِك  نفعني �هلل 

حممد وعلى �آله و�سحبه و�سلم.

�ضفات الطالبة املتفوقة درا�ضًيا

1- �ساحبة طموحات و�أهد�ف عليا. 
2- �ساحبة عزمية وهمة عالية يف �لدر��سة. 

3- و�ثقة من نف�سها، غر �ساعرة بالعجز. 
4- قوية �الإر�دة و�ل�سخ�سية، ال تخ�سع الأهو�ء �الأخريات. 
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5- قادرة على �سبط �لنف�ض وتنظيم �أعمالها. 
6- �سبورة تتحمل �ل�سعوبات وتو�جه �لعقبات �لدر��سية. 

7- ناجحة يف عالقاتها مع �ملحيطن بها. 
8- ن�سيطة ال تعرف �لك�سل �أو �خلمول. 

9- حمبة للعلم و�ملعرفة و�ملطالعة. 
10- جتيد ��ستثمار �الأوقات يف �ملذ�كرة و�لتح�سيل. 

11- حري�سة على �ملذ�كرة بالطرق �لعلمية �ل�سليمة. 
12- حري�سة على �لتفوق يف �لعلوم و�ملعارف. 

13- م�ستقيمة ومتزنة �ل�سخ�سية. 
14- ال ت�ساحب �إال �مل�ستقيمات �جلاد�ت يف در��ستهن وحياتهن. 

15- منتظمة يف ح�سورها، وتوؤدي و�جباتها �أواًل باأول. 
16- ت�ستف�سر عما ال تعلمه، وت�ستفيد من ن�سائح �الآخرين. 

17- متنوعة �الهتمامات، وال تق�سر �هتمامها على �لدر��سة فقط. 
18- تنظم حياتها �لعلمية، وحتدد �أوقات �ملذ�كرة، و�أوقات �لر�حة 

بدقة. 
�لنجاح  �أو  �لغ�ض  يف  تفكر  وال  وغرها،  نف�سها  مع  �سادقة   -19

باملحاباة �أو �لو��سطة. 
20- وقبل ذلك كله: موؤمنة باهلل تعاىل �إمياًنا قوًيا، حري�سة على 

�أد�ء حقوق �هلل، ملتزمة بتقو�ه ومر�قبته يف �ل�سر و�لعالنية. 
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مثالب التربج

ومن  تنت�سر،  و�أحقاد  تنتقل،  و�أمر��ض  ت�ستعل،  نار  �لترج  �أختاه: 
م�ساوئه: 

1- �لترج مع�سية هلل ولر�سوله ملسو هيلع هللا ىلص. 
2- �لترج يجلب �للعن و�لطرد من رحمة �هلل. 

3- وهو من �سفات �أهل �لنار. 
4- وهو �سو�د وظلمة يوم �لقيامة. 

5- �لترج تهتك وف�سيحة وفاح�سة. 
6- �لترج �سنة �إبلي�سية، وهو من �سن �ليهود و�لن�سارى. 

7- �لترج فتنة، وباب �سر م�ستطر. 
8- وهو �سبب النعد�م �لغرة و��سمحالل �حلياء. 

9- وهو �سبب لكرة �جلر�ئم وف�ساد �الأخالق. 
10- وهو �سبب ل�سيوع �لفو�ح�ض و�الإعر��ض عن �لزو�ج. 

11- بالترج تتحطم �لرو�بط �الأ�سرية وتنعدم �لثقة بن �أفر�دها. 
12- �لترج يدعو �إىل مع�سية �إطالق �لب�سر وعدم غ�سه. 

13- وهو باب �إىل �لزنا. 
14- �لترج يوجب نزول �لعقوبات �لعامة و�خلا�سة. 

15- وهو �إ�ساءة للمر�أة و�إهد�ر لكر�متها.
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الرق�ضة الأخرية

�لكثر يف  �إليه  �لذي دعي  �لزفاف  كان حقل  �لليايل..  �إحدى  يف 
و�لطبول..  �لدفوف  و�أع��دت  �الأن���و�ر..  �أ�سيئت  �الأف���ر�ح..  ق�سور  �أح��د 
�لن�ساء يف �أجمل مالب�سهن.. و�أبهى زينتهن.. بد�أن يف �حل�سور.. �لقلوب 
متاأهبة للرق�ض و�لفرح.. �سربت �لدفوف و�لطبول.. و�نطلقت حناجر 
حولهن  ومن  �لطرب..  يهزهن  بالرق�ض..  �لر�ق�سات  بد�أت  بالغناء.. 
ن�ساء و�قفات ي�سفقن با �أوتن من قوة.. وما تنزل من �ملن�سة ر�ق�سة 
�إال وت�سعد �أخرى.. ويف �سدة �لطرب.. وو�سط حما�ض �لت�سفيق.. ت�سقط 
تلك �ملر�أة �لر�ق�سة.. ذهل �جلميع.. وقف �لبع�ض ول�سان �حلال و�ملقال 
يقول: ما بها؟ لعله دور�ن �أ�ساب ر�أ�سها ب�سبب �لرق�ض.. ُحملت ودخلو� 
بها غرفة قريبة.. ثم �إىل �مل�ست�سفى.. وما هي �إال دقائق حتى فاجاأهم 
�لطبيب باأنها فقدت �حلياة بعد وقوعها.. وما بها من علة.. �إال �أن �نتهاء 

�أجلها كان يف تلك �للحظة. 

دمار فتاة

�ل�ساب: �آلو. 
�لفتاة: نعم. 

�ل�ساب: دقيقة من ف�سلك. 
�لفتاة: ماذ� تريد؟ 
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�ل�ساب: �أنا �أعي�ض �لقلق و�لتفكر يف �مل�ستقبل. 
�لفتاة: خًر� ماذ� بك؟ 

يكون  ثم  �مل��ودة..  �أبني معها حبل  فتاة  �أريد  �أنني  �لو�قع  �ل�ساب: 
�لزو�ج يف �مل�ستقبل.

�لفتاة: و�أنا كذلك لو �أجد �ساًبا �سدوًقا. 
�ل�ساب: قد وجدت ما تريدين. 

�لفتاة: ولكني ال �أعرفك. 
�ل�ساب: ي�سف نف�سه.. 

مكاملة �أخرى: 
�ل�ساب: حقيقة �أن �لقلوب تاآلفت ومل يبق �إال �لزو�ج. 

�لفتاة: نعم و�ساأمتنع عن جميع من يخطبني. 
�ل�ساب: نريد �أن نلتقي ولو مرة و�حدة. 

�لفتاة: ولكن �للقاء �سعب و�أخاف.. 
�ل�ساب: ال بد من �للقاء و�إال فلن يتم �لزو�ج.. ومت �للقاء.. ووقعت 

�ملاأ�ساة. 
مكاملة �أخرى: 

�لفتاة: لقد خدعتني بلقاء بريء فاأوقعتني يف م�سيبة.. 
�ل�ساب: وماذ� تريدين �الآن؟ 
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�لفتاة: �أريد ��ستمر�ر �حلب و�ال�ستعد�د لبناء ع�ض �لزوجية. 
�ل�ساب: ولكن لي�ض فيك ما يعجبني. 

�لفتاة: )تبكي وتنتحب( ولكن بعدما �أوقعتني؟!!
�ل�ساب: �لرجاء قطع �ملكاملات فاأنا ال �أرغب يف �لزو�ج من فتيات 

�لهاتف.
�لفتاة: بكاء.. بكاء.. بكاء.. ويقطع �الت�سال.

قمة الطهر والعفاف

يقول �أحد �لدعاة: كنت يف رحلة دعوية �إىل بنجالدي�ض مع فريق 
�سيخ  �لطبيب  �إىل  فتقدم  �لعيون..  �أمر��ض  لعالج  خميًما  �أق��ام  طبي 
وقور.. ومعه زوجته بردد و�رتباك.. وملا �أر�د �لطبيب �ملعالج �أن يقرب 

منها.. فاإذ� بها تبكي وترجتف من �خلوف..
ذلك..  عن  زوجها  ف�ساأل  �ملر�ض..  من  تتاأمل  �أنها  �لطبيب  فظن 
فقال وهو يغالب دموعه: �إنها ال تبكي من �الأمل.. بل تبكي الأنها �ست�سطر 
لك�سف وجهها لرجل �أجنبي!. مل تنم ليلة �لبارحة من �لقلق و�الرتباك.. 
�أن  قبلت  وما  �أك�سف وجهي؟!  �أن  تر�سى يل  �أو  كثًر�..  تعاتبني  وكانت 
تاأتي للعالج �إال بعد �أن �أق�سمت لها �أمياًنا مغلظة باأن �هلل - تعاىل - �أباح 

زب ڳ ڱ     ڱ      ڱ ڱ    لها ذلك لال�سطر�ر.. و�هلل تعاىل يقول: 
ں ں ڻ    ڻڻ ڻ ۀ  ۀ ہ رب)�لبقرة: 173(.

فلما �قرب منها �لطبيب نفرت منه.. ثم قالت: هل �أنت م�سلم؟ 
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قال: نعم و�حلمد هلل!!. قالت: �إن كنت م�سلًما.. �إن كنت م�سلًما.. فاأ�ساألك 
باهلل �أال تهتك �سري - تعني غطاء وجهها - �إال �إذ� كنت تعلم يقيًنا �أن 

�هلل �أباح لك ذلك..!!
�إليها  وع��اد  �الأبي�ض..  �مل��اء  و�أزي��ل  بنجاح..  �لعملية  لها  �أجريت 
�ثنتان  لوال  �أنها قالت:  تعاىل.. حدث عنها زوجها  ب�سرها بف�سل �هلل 
الأحببت �أن �أ�سر على حايل.. وال مي�سني رجل �أجنبي: قر�ءة �لقر�آن.. 

وخدمتي لك والأوالدك.

در�س من اأمريكا

وكان  �الأمريكية..  �أوه��اي��و  والي��ة  �إىل  �لعربي  �ل�ساب  ذ�ك  ق��دم 
حتى  �أي��ام  �إال  مت�ض  مل  ولكن  باحلجاب..  �ملحت�سمة  زوجته  ب�سحبته 
و�نبهرت  و�أعجبت  �لغربي...  �حلياة  نط  يف  �مل��ر�أة  ه��ذه  �ن�سهرت 
بحرية �لفتاة �لغربية و�ملزعومة.. فاألقت غطاء وجهها �أواًل.. ثم �نتهى 
بنطال  لب�ض  على  حر�سها  ذلك  تبع  كاماًل..  �حلجاب  بخلع  �الأم��ر  بها 
�جلينز و�لقم�سان فاقعة �للون.. لقد �سارت عربية �لدم غربية �ل�سكل.
ويف �أحد �الأيام.. دخلت هذه �ملر�أة �إحدى �الأ�سو�ق.. وبينما هي يف 
�أن  �إذ� بها ترى �مر�أة متحجبة حجاًبا كاماًل.. فاأر�دت  حمل جتاري.. 
ت�سخر منها.. وتزدري مت�سكها باحلجاب يف بالد �حلرية كما يزعمون.. 
فقالت بلهجة متهكمة: حجاب هنا؟!. دعينا من هذ� �لتخلف.. فالتفتت 
�إليها تلك �ملر�أة �ملتحجبة ومل ترد عليها.. فكررت �سخريتها.. ومل جتبها 
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تلك �ملر�أة ب�سيء �إال �أنها قالت باللغة �الإنكليزية: عفًو�.. ال �أعرف �للغة 
لب�سها  من  �لعربية  �مل��ر�أة  فتعجبت  �أمريكية..  �أن��ا  بها..  تتكلمن  �لتي 
�حلجاب.. فقالت تلك �ملر�أة �الأمريكية �مل�سلمة بلهجة و�ثقة: ��سمعي.. 
�أ�سالة.. و�أعرف متاًما ماذ� جلب  �أمريكية ع�ست �لعري و�خلالعة  �أنا 
يل  و�سرع  لالإ�سالم  ه��د�ين  �أن  �هلل  �أحمد  ولكن  ب��الء..  من  �لعري  لنا 
�ألعوبة  كنا  �أن  بعد  قيمة...  وذو�ت��ن��ا  الأج�سادنا  �سار  لقد  �حل��ج��اب.. 

للغادين و�لر�ئحن.

ماأ�ضاة الغربيات

�أختي �مل�سلمة: هناك �لكثر من بنات جن�سك يتمنن ما �أنِت عليه 
من �لكر�مة و�لعزة، فنعمة �الإ�سالم قد حرمن منها �لكثر�ت من ن�ساء 
�مل��ر�أة يف بالدهن؛ فحقوقهن قد  ملا يالقينه من ه�سم حلقوق  �لغرب 
�لفتاة عندهم  �سبت  ما  فمتى  �لقمامة،  بر�ميل  �لنفايات يف  مع  رميت 
يكون  �أين  من  يهم  ال  نف�سها،  على  تنفق  نف�سها،  م�سوؤولة عن  �أ�سبحت 
و�لدها  لها  ي�سمح  وكثر منهن ال  �أم من حالل،  �أهو من حر�م  �لدخل 
يغت�سن  من  ومنهن  �سكنها،  عن  م�سوؤولة  ا  �أي�سً فهي  معهما  بال�سكن 
�أمرها، هم و�هلل كاالأنعام، بل  �أعر��سهن دون مباالة من ويل  وتنتهك 

هم �أ�سل �سبياًل.
ومتى ما كرت و�حدودب ظهرها؛ �أ�سبحت بالن�سبة لهم منتهية 
ب�سغل  لتقوم  �الأبناء  ببيت خال من  �أو  �لعجزة  �ل�سالحية فرمى بدور 
كاأم  حقوقها  فاأين  �أبناوؤها  ن�ساها  قد  و�لكالب..  �لقطط  بربية  وقتها 
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و�مر�أة م�سنة؟
هن  وقت  يف  و�لرحمة  �حلب  حرمن  فلقد  عظيمة  ماأ�ساتهن  �إن 
و�لتعظيم  �لنعيم  من  عليه  �أنِت  ما  ي�ساهدن  فهن  �إليه،  �حلاجة  باأم�ض 
و�ملحبة لِك يف قلوب �مل�سلمن، حتى و�إن كرت و�أ�سبحت �مر�أة م�سنة؛ 

فهناك �أبناوؤِك يخدمونك كبرة، كما ربيِتهم �سغاًر�. 
�أختاه... �إنهن يتمنن �أن يدخلن يف �الإ�سالم الأجل �أن يالقن من 
قد  �الإ�سالم  �أن  �أختاه  يا  علمن  �إنهن  تالقن..  ما  مثل  و�لعزة  �لكر�مة 
و�لديك بح�سانتك  فاأمر  �أن كنت طفلة؛  �سائر �حلقوق منذ  �سمن لك 
�إذ  وتكرين  تبلغن  وحينما  �ل�سحيحة،  �الإ�سالمية  �لربية  وتربيتك 
زوجك بانتظارك، وملا كرت �أمر �الإ�سالم برعايتك، ولقد توعد �هلل من 
يعقك بالعذ�ب �ل�سديد.. �أال فاحمدي �هلل يا �أختاه على هذه �لنعمة �أن 

جعلك م�سلمة، و�أن جعلك من �أمة حممد ملسو هيلع هللا ىلص. 

اإنني �ضاخمة

�سمعك  يل  �أ�سغي  �مل�سونة..  و�جلوهرة  �ملكنونة..  �ل��درة  �أيتها 
فوؤ�دي،  �كتوى  قد  �لغرة  وبنار  م�سفقة  وعليك  حمبة  لك  فاإين  وقلبك 
�إخ��و�ن  �أرى  و�أن��ا  �أخيتي  يا  ال  كيف  عيناي..  �غرورقت  �ملحبة  وبدموع 
�لقردة و�خلنازير قد وجهو� نحوك �سهامهم �مل�سمومة ال�سطياد عزتك 
و�سموخك، و�إ�سقاطك يف بحر �لرذيلة، ين�سبون حولك �سباكهم باأوجه 
متعددة، فتارة بالعباءة �ملطرزة، وتارة باملو�سة و�للبا�ض �لفا�سح، وتارة 
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بغزوك فكرًيا بهذه �لقنو�ت �لهد�مة.
وما يل �أر�ك �أخيتي تو�سكن �أن ت�سقطي يف �سر�كهم؟

يف  بك  ترمي  �أن  وتو�سك  �حل��رة  �أم��و�ج  تتقاذفك  �أر�ك  يل  ما 
م�ستنقعات �لرذيلة؟ 

�إنه  و�الآخ����رة..؟  �لدنيا  يف  ت�سعدي  لكي  به  تتم�سكن  ال  فلماذ� 
�حلجاب �ل�سرعي فعليك �أخيتي �أن حتاربي عباد �ل�سليب بهذ� �حلجاب 
و�لتم�سك به، فال �سالح يف يديك �أقوى منه.. فال عزة لك وال �سموخ �إال 

بهذه �لعباءة. 

من الرابحة؟

- ربحت �لفنانة... مبلًغا وقدره.. على جائزة �أف�سل �أغنية.
�لبطويل يف  �ملمثلة؟ مبلًغا وقدره.. على جائزة لدورها  - ربحت 

�مل�سل�سل.
جمال  ملكة  من�سب  لتتويجها  وقدره..  مبلًغا  �الآن�سة...  ربحت   -

�لعامل.
عر  برنامج  يف  مل�ساركتها  وق���دره..  مبلًغا  �لفائزة...  ربحت   -

�لقنو�ت �لف�سائية.
خلدمته  ت�سعى  ك��م  �جل�����س��م  خ���ادم  ي��ا 

�أت��ط��ل��ب �ل���رب���ح مم���ا ف��ي��ه خ�����س��ر�ن
ف�سائلها فا�ستكمل  �لنف�ض  على  �أقبل 
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�إن�����س��ان ب��اجل�����س��م  ال  بالنف�ض  ف��اأن��ت 
هل تريدين معرفة من �لر�بحة؟ وما �لربح �حلقيقي؟ 

- �لر�بحة هي.. �لتي وهبت نف�سها �هلل تعاىل. 
وحفظت  �سهرها  و�سامت  فر�سها،  �سلت  �لتي  هي.  �لر�بحة   -

فرجها، و�أدت حق زوجها.. حتما تدخل جنة ربها.
يف  تعاىل  �هلل  �ل��ذ�ك��رة  باالأ�سحار  �مل�ستغفرة  ه��ي..  �لر�بحة   -

�أطر�ف �لليل و�لنهار.
- �لر�بحة هي.. �ل�سباقة لعمل �خلر�ت �ملبتعدة عن �ملحرمات. 

- �لر�بحة هي.. هي �لقو�مة بالليل �ل�سو�مة بالنهار. 
- �لر�بحة هي.. �لعائدة �لتائبة �ملر�قبة هلل - عز وجل -. 

�إًذ�.. �لربح �حلقيقي هو.. �ل�سعادة يف �لد�رين: �لدنيا و�الآخرة.. 
ولكن من �سربح �أكر و�أكر؟ ليثقل �مليز�ن وحت�سلن على �جلنان.. ما 

ز�لت �لفر�سة �أمامك.. وما ز�ل �لربح قائًما، ولنعمل من �الآن..

كيف جتددين حياتك بعد التوبة؟

قبل فرة من �لزمن قد ��ستهوتني فيها �لذنوب و�ملعا�سي، حياتي 
�أكل..  بهيمية  حياة  عن  عبارة  كانت  ب�سلة،  �مل�ستقيم  للطريق  متت  ال 
ماجنة،  جم��الت  بن  �ملعا�سي  �أوح���ال  يف  غارقة  كنت  ن��وم..  ���س��رب.. 
و�أفالم خليعة، و�أغان غر�مية، كنت بعيدة بعًد� كلًيا عن كل ما يقربني 
�إىل �هلل - عز وجل - حتى �ل�سالة �لتي هي �سلة بيني وبن �هلل كنت 

�أنقرها كنقر �لغر�ب من دون خ�سوع وال تدبر لالآيات.
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ويف  �ل��ي��وم��ي،  روتيني  ه��و  وه��ذ�  عاتقي  ع��ن  �أن��زل��ه��ا  �أين  �مل��ه��م؛ 
حياتي هي حلظة  �أغلى حلظة يف  و�هلل  �نتظرتها هي  لطاملا  )حلظة( 
 - وج��ل  عز   - �ملنان  من  �لهد�ية  حلظة  هي  وتبدلها..  �الأح���و�ل  تغر 
لو  �لتي، و�هلل  و�أنا على هذه �حلال  �أين مل يتد�ركني �ملوت  له  فاحلمد 
�أنني مت عليها ملا �سعدت يف �لدنيا و�الآخ��رة؛ فهذه يف حد ذ�تها نعمة 
ال �أعلم كيف يوؤدي �سكرها، ولكاأين و�هلل ولدت من جديد، لكن هناك 
�سوؤ�اًل �أظن �أنه يدور يف خاطر كل فتاة هو كيف �أ�سبحت حياتي بعد �أن 
عرفت طريق �لهد�ية؟ بعد �أن �جتهت �إىل �هلل بكل جو�رحي ذقت طعم 
حالوة �الإميان �لذي فقدته يف حياتي �ملا�سية، غ�سلت دموع �لتوبة ذنوب 
�سنن طو�ل، ورحمت حياتي بعد �لدمار، �نقلبت حياتي ر�أ�ًسا على عقب 
بعد �أن كنت �أق�سي �لليل ب�ساهدة �مل�سل�سالت، �أ�سبحت قر�ءتي لكتب 
�ل�سرة و�حلديث، وبعد �أن كنت �أق�سي وقتي ب�سماع �الأغاين، �أ�سبحت 
�أتلذذ ب�سماع �لقر�آن باأ�سو�ت كبار �مل�سايخ و�أئمة �مل�سجد �حلر�م، وهل 
تعلمن يا �أختاه �أنِك باإمكانِك �أن تتذوقي هذه �حلالوة وجتددي حياتك 
بعد هذه �لفو�سوية؟ نعم باإمكانِك الأن بكل دمعة توبة �سادقة تعاجلن 
بها �سرًخا يف هذه �حلياة �لفارغة، لتبدئي حياة جديدة �أ�سلها حب �هلل 
ور�سوله، وجذورها خوفِك ومر�قبتِك هلل، وفروعها �أعمالك �ل�ساحلة، 

وثمارها فوزِك يف �لدنيا و�الآخرة. 
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براعم احلب

عندما  غريب  ب�سعور  �أ�سعر  �أحياًنا  �الإعد�دية  �ملرحلة  يف  فتاة  �أنا 
�أ�ساهد ولًد�، وبعدها يحدث يل �رتباك وخوف.. فهل هذ� ما ي�سمى �حلب؟
�الإجابة: مع بد�ية مرحلة �لبلوغ ومع ن�ساط هرمون �لرج�سرون 
لدى �لفتاة يحدث لها �لعديد من �لتغر�ت �النفعالية و�لعاطفية، ويظهر 
و�لناحية  �جل�سمية  �لناحية  من  و�لفتاة  �لفتى  بن  و�الختالف  �لتميز 
وبه  �لتز�وج،  فبه يحدث  وهدفه،  �الختالف حكمته  ولهذ�  �لبيولوجية؛ 
يحدث �لتنا�سل، لكن على �لفتاة يف هذه �ملرحلة بالذ�ت �أن تعلم �أن هذه 
�لفرة تعد �ملر�هقة �ملبكرة، و�لتي قد يحدث فيها �لعديد من �الإثار�ت 
�لعاطفية، و�لتي حتتاج منها بع�ض �جلهد لكبحها و�إرجائها �إىل �لوقت 

�ملنا�سب لها، وهو وقت �ختيار �لزوج �أو �لزو�ج.
ما  �سرعان  فاإنه  ما  ل�سخ�ض  �إر�دي��ة  ال  ميول  لها  حدث  �إذ�  �أم��ا 
يتغر وين�سى �إذ� مل تدعمه بالتفكر �لد�ئم و�أحالم �ليقظة و�الختالط 
باجلن�ض �الآخر؛ الأن �حلب يف هذه �ملرحلة متغر ولي�ض د�ئًما، فلتحذري 
من تدعيم هذ� �الإعجاب؛ الأن نتائجه �سوف تكون غر مر�سية لك وغر 

�سعيدة كما تتوقعن.
ن�سيحة:

ال تتعجلي خطوة يف حياتك قبل �الأخرى، ود�ئًما �عملي �أو �تخذي 
تفاجئي  ال  فاالأهم؛ حتى  �الأهم  �أو  �الأولويات،  مبد�أ  على  بناّء  قر�ر�تك 

باأنك يف �لنهاية مل تنجزي �سيًئا، وبعدها يكون �لندم كبًر�.
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احذري يا ابنتي!!

يقول �لدكتور: عبد�لكرمي بكار - حفظه �هلل - :
يف �ملا�سي كانت �لعزلة هي �حل�سن �لذي يحتمي به كل �ل�سعفاء، 
وكل �خلائفن من �لذئاب �لب�سرية �ل�سارية.. �أما �ليوم وبعد وجود مئات 
�لقنو�ت �لف�سائية �ملختلفة، وبعد دخول �الإنرنت �إىل كل بيت، فقد �سار 

�حلديث عن �لعزلة �سيًئا من �ملا�سي.
�أنا �أعرف �أن �لهاج�ض �لذي ي�سكن قلوب معظم �لفتيات هو �الرتباط 
و�إن  وي�سعدها،  �أ�سرته،  ويرعى  �لزوجية،  �حلياة  ُيقدر  م�ستقيم  ب�ساب 
�ساب  معاك�سة من  بالرد على  تخاطر  قد  �سبيل حتقيق ذلك  �لفتاة يف 
�أو  �لعنكبوتية،  �ل�سبكة  على  )�لدرد�سة(  غرف  �إحدى  �إىل  بالدخول  �أو 

تتبادل بع�ض �لنظر�ت مع �بن �جلر�ن.
و�أوؤكد �أنها يف كل ذلك ال تهدف �إال �إىل �لعثور على من ميكن �أن 

يكون �سريك �حلياة و�أًبا لالأوالد يف �مل�ستقبل.
و�ل�سباب بكل �أطيافهم يعرفون هذه �حلقيقة جيًد�، فال�ساحلون 
�الأخيار منهم ي�سلكون �مل�سلك �ل�سرعي �ملهذب �إىل ذلك، ويتقدمون �إىل 

�أهل من يريد �لو�حد منهم �الرتباط بها.
�لوتر �حل�سا�ض  على  في�سربون  قليلن  لي�سو�  وهم  �الآخ��رون،  �أما 
يريدون  �أنهم  �لرهان على  تلو  �لرهان  ويقدمون  �لفتاة،  �إىل  بالن�سبة 
الأي عالقة �أن تنتهي بالزو�ج، وما يجري قبله فرة للتعارف، و�لتاأكد من 
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�لعثور على �ل�سريك �ملنا�سب.
و�أكرهم كاذب يف ذلك، و�إن كان �سادًقا فاأ�سلوب �ت�ساله بالفتاة 

يدل على �أنه �سخ�ض غر �سالح.
و�سعف  مطلبك،  وبر�ءة  قلبك  طيبة  من  �نطالًقا  �بنتي  يا  و�أنِت 
ال  ورطة كرى  نف�سك يف  قد جتدين  �ل�سباب؛  من  كثر  بو�قع  خرتك 

تعرفن كيف تخرجن منها!
قد يلتقي �ل�ساب بفتاة يف مكان عام، ويلتقط لها �سورة بطريقة 
لتخويفها  �أد�ة  ي�ستخدم ذلك  وبعد مدة  لها كالًما،  ي�سجل  وقد  خفية، 
وتهديدها، وجتد نف�سها كاملا�سي يف حقل �ألغام، فهو حمفوف باملخاطر 

�أينما �جته.
�أحد  يفر�سها  �سعف  �لغفلة، ويف حلظة  تغمرها  �لفتيات  وبع�ض 
�لوحو�ض، وهو يعدها بالزو�ج، ثم تنقطع �أخباره، وجتد نف�سها جلي�سة 
جناية  جنايتن:  �جلناية  فتكون  حمل،  يحدث  وقد  و�الأح��ز�ن،  �لهموم 

على نف�سها وجناية على ولدها �لذي �سيحيا من غر �أب وال ن�سب!

ك�ضفت �ضرت اهلل علي

كتبت �إحد�هن تقول:
كنت فتاة مر�هقة، �أغو�ين �ل�سيطان ف�سدين عن ذكر �هلل، وعن 

�ل�سالة بو�سائل عديدة، وحرمني من �ال�ستقامة بطرق خبيثة.
�سغلني باالأغاين �لتي �أهيم بها يف حب فار�ض �الأحالم، و�أغر�ين 
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بجلة فا�سدة �أحلق بها يف متاهات �ملو�سة و�الأزياء.
وتدفع  �لغر�ئز  تهيج  �أفالًما  فيه  �أرى  �لذي  ب�"�لفيديو"  �أ�سلني 
للرذ�ئل، و�أوقعني بهاتف "�أقتل" به ما بقي من فر�غ، ومن �لهاتف بد�أت 
غر  على  عفايف  وذهب  حيائي،  تال�سى  �سماعته  خالل  ومن  ماأ�ساتي، 

رجعة!
ويكلمني،  �أكلمه  �أخ��ذت  �لهاتف،  خ��الل  من  �ساب  على  تعرفت 
�أح�س�ست يف �أول �الأمر باحلرج و�حلياء من �النفتاح معه باحلديث، ولكن 

هذ� �حلياء تال�سى مع تكر�ر �حلديث وكرة �ملكاملات!
وبعد مدة طلب مني �للقاء، ثم حدث �للقاء بعد تردد مل ي�سمد 
وقعت  حتى  عديدة،  لقاء�ت  �أعقبه  ثم  ورجائه،  �إحلاحه  �أم��ام  طوياًل 

�ملاأ�ساة �لتي فقدت فيها عفتي، ولوثت عر�سي و�سريف.
م�ست �الأيام و�أنا �أحاول �أن �أن�سى ما وقع، لكني مل �أ�ستطع.

ح�سلت على �سهادتي �جلامعية، ثم تزوجت ب�ساب �سالح �أحببته 
و�أحبني، ويف جل�سة حديث عن �ملا�سي ك�سفت له ذنبي �لذي تلطخت به، 
، �أخرته باأيام �لغر�م، و�سارحته با وقعت فيه من  ك�سفت �سر �هلل علىَّ

�الآثام، فوقع ما مل �أتوقع!
�أرجعني  �لطالق..  كلمة  وجهي  يف  وقذف  �سديًد�،  غ�سًبا  غ�سب 

�إىل بيت �أهلي، و�أخر �أبي بالذي قلت!
ال  ح�سر�ت  حبي�سة  وها�أنذ�  معدودة،  �ساعات  يف  حدث  هذ�  كل 

تنتهي، ورهينة �آالم ال تنق�سي!
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تكالبت على �لهموم، و�أ�سنتني �لغموم، فال �أدري �أ�أبكي على �سريف 
�لذي �أهدرت، �أم على بيتي �لذي هدمت؟!

�أن �ساعات �ل�سرور �لتي تق�سيها مع �ساب على  ولو علمت �لفتاة 
"�ل�سات" �ستنقلب عليها حزًنا وكدًر�؛ ملا �سئمت تلك �الأيام  �أو  �لهاتف 

�لتي قاومت فيها مغويات �ل�سيطان و�أالعيبه!
فال�سهوة �الآثمة حالوة �ساعة، تعقبها مر�رة تظل على مدى �الأيام..

و�ل�سهوة �ملباحة حالوة �ساعة، تدوم بعدها �ملودة و�لرحمة..
فيكفيك من تقوى �هلل طماأنينة يف �لقلب، ور�حة يف �لبال..

ويكفيك من �ملع�سية نار �لقلق يف �لدنيا، ونار �لعذ�ب �ل�سديد يف 
�الآخرة..

ال�ضديقة ال�ضدوقة
�أًيا منهما مل  ولكن  مًعا،  وتربيتا  فتاتن �سديقتن عا�ستا  كم من 

تكن لالأخرى �سديقة �سدوقة!
�سد�قتهما  ولكن  ي�سر،  زمن  منذ  �إال  تتعرفا  مل  فتاتن  من  وكم 

�أعمق من �أن تقا�ض، وي�سرب بها �ملثل!
تقول �إحدى �الأخو�ت �لف�سليات:

�لهموم  جملية  �لنف�ض،  �إىل  �لقريبة  �حلبيبة  هي  "�ل�سديقة 
و�الأحز�ن.

�ل�سديقة بئر �أمن لالأ�سر�ر، و�سدر مفتوح ل�سماع �لهموم.
�ل�سديقة �أن�سودة �أمل، ونور حياة يف حلظات �لياأ�ض و�لقنوط.



اللؤلؤة المنضودة في الفقرات المكنونة1758

ولكنها لن تكون كذلك �أبًد� �إال �إذ� كانت �سديقة �سدوقة.
فال�سديقة �ل�سدوقة هي �لتي تعرف �سفات �سديقتها جيًد�، وال 

ت�سدق �أي كالم يقال عنها حتى تتاأكد منه؛ الأن بع�ض �لظن �إثم.
هي �لتي حترم م�ساعر �سديقتها وتقدر ظروفها، ت�ساحمها �إذ� 
�أخطاأت، وتن�سى �إ�ساءتها �إذ� تابت ورجعت �إىل ربها، تقدر و�سعها �إذ� 
تركتها، �أو �ن�سغلت عنها لب�سعة �أيام، ال تغيظها وال تهينها، وال تكذبها 

�أمام �الآخرين، حتى لو كانت كاذبة.
تتحمل �أخطاءها، وتعاتبها عليها بلطف؛ حتى ال جترح م�ساعرها، 
لها  وت�سدي  توجهها  �أحالمها،  حتقيق  على  وتعينها  �أ�سر�رها،  حتفظ 

�لر�أي �حلكيم.
�لبارة  لربها،  �ملطيعة  �لنقية  �ملوؤمنة  هي  �ل�سدوقة  �ل�سديقة 

بو�لديها، �ملهذبة �للبقة يف حديثها، �ملحبوبة بن �أهلها وقريناتها.
�متلكتها �سارت  وتلك �سفات من  �ل�سدوقة،  �ل�سديقة  تلك هي 

من �ل�ساحلات.
فال�سد�قة ال تقا�ض بكم هدية �أهدت �إليك �سديقتك، وال بكم �سنة 

ظلت معك، بل بكم مرة ن�سحتك، وكم مرة وقفت معك و�ساعدتك".

اأقلعي عن التدخني

�أن  "برجن" يف �لرويج �إىل  تو�سل �لبحث �لذي �أجرته جامعة 
طفل �الأم �ملدخنة يف �أثناء �حلمل يكون ذ� ح�سيلة ذكاء قليلة. وقد ن�سر 
�الأطفال  ت�سيب  �لتي  �الأمر��ض  �أر�سيف  يف  بالبحث  �خلا�ض  �لتقرير 
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�أثناء �حلمل  �الأم يف يف  تدخن  �أن  �إىل  �أ�سار  قد  وهو  ع���ام)2001م(، 
يقود �إىل �إجناب طفل يقل حجمه عن �ملعدل �لطبيعي، وهي �حلالة �لتي 
�أن �الأطفال �لذين  ترتبط بانخفا�ض ن�سبة �لذكاء. وقد وجد �لباحثون 
مت �ختبارهم يف �خلام�سة و�لذين كان حجمهم يقل عن �حلجم �لطبيعي 
قد حققو� نتائج تقل من ثالث �إىل �أربع نقاط عن �الأطفال �لذين كانو� 

يتمتعون باأوز�ن طبيعية عند �لوالدة.

حذار اأيتها املدخنات من ال�ضرطان

�لرجال  عند  �ملثانة  ب�سرطان  �الإ�سابة  خطر  من  �لتدخن  يزيد 
در��سة  نتائج  ك�سفته  ما  �لن�ساء. هذ�  عند  �أكر  ولكن خطره  و�لن�ساء، 
ب�سرطان  ا  كاليفورنيا على )1514( مري�سً �أجريت يف جامعة  �أمريكية 

�ملثانة، ون�سرت يف جملة "معهد �ل�سرطان �لقومي".
�سيجارة   )40( يدخن  �لالئي  �لن�ساء  �أن  �إىل  �لدر��سة  وتو�سلت 
ب�سرطان  �الإ�سابة  يو�جهن �حتمال  فاأكر على مدى )40( عاًما  يومًيا 

�ملثانة ب�سعفي ما هو عليه عند �لرجال.
كما �أن �لتدخن عند �لن�ساء يزيد �حتمال �الإ�سابة ب�سرطان �ملثانة 
�إىل )11( �سعًفا ما هو عليه �حلال عند غر �ملدخنات، يف حن يزيد 
�حتمال �إ�سابة �ملدخنات بخم�سة �أمثال ما هو عليه عند غر �ملدخنات.
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هكذا تقول بع�س الفتيات

�أجد  "مل  حتبني"،  تعد  مل  "�سديقتي  عني"،  تخلت  "�سديقتي 
�سديقة وفية".. كلمات تن�ساب بنرة حزينة، وتتبعها دمعة �أمل وعذ�ب.
كلمات تتقاذفها �لفتاة بغ�سة وحرقة، بعدما ع�سفت بها �الأحز�ن 
و�لهموم؛ تفاجاأ �أن ذلك �حلب و�لتعلق �ل�سديد يتحول �إىل �بتعاد وكره 

�سديد.. بل ربا تلك �ل�سد�قة �حلميمة تنقلب �إىل عد�وة وخ�سام!
ويف �ملقابل جتد هناك �سد�قات �أخوية ال يعكرها �لفر�ق، وال يكدر 
وتنوعت،  �ل�سد�قات  �ختلفت  فمهما  �لهوى..  و�ختالف  �لبعد  �سفوها 

تظل �ل�سد�قة �حلقة هي تلك �لتي م�ست على درب �لهد�ية و�لنور.
يف  حتبينها  �أم  ل�سخ�سيتها  �سديقتك  حتبن  هل  نف�سك:  �سائلي 

�هلل؟
وهل �أعانتك على ذكر �هلل، و�سارت بك على درب �هلل؟

فاأين هوؤالء �الأخو�ت �ل�ساحلات؟.. �إنِك لن جتديهن يف �الأ�سو�ق 
مقامهن  تالئم  �أمكنة  يف  �إنهن  �لفارغة..  �ملنتديات  يف  وال  �لفاتنة، 
و�لعابثن..  للناظرين  عر�سة  كغرهن  ل�سن  فهن  مكانتهن،  وتنا�سب 
�إنهن يف جمال�ض يذكر فيها ��سم �هلل ويعلى فيها �ساأنه، يف جمال�ض متالأ 
�الأر�ض نوًر� وعلًما و�إ�سالًحا.. كالمهن عطر، وال يفوح منهن �إال �خلر.
جتدينهن يف �مل�ساجد، ويف حلقات حتفيظ �لقر�آن �لكرمي، وغر 

ذلك من �الأماكن �لطيبة.
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�أخوة  �لزمن،  طال  و�إن  عنها  فابحثي  �ل�سادقة؛  باالأخوة  عليك 
جعلها �هلل تعاىل من �أف�سل �لقربات، �أخوة جتعلك يف ظل �هلل يوم ال ظل 
ا نحو �جلنان بعزمية  �إال ظله.. تتنا�سحن فيها هلل، وي�سد بع�سكن بع�سً

�سادقة و�أعمال �ساحلة.

ر�ضالة اإىل من تلعب بالهاتف

وقت  الإ�سغال  بالهاتف  �للعب  مار�ست  فتاة  �أخ��ت��اه  ي��ا  ت�سوري 
فر�غها، وجرها هذ� �لعبث �إىل �لتعرف على �ساب يهوى هذه �لهو�ية، 
�لزنا  �إىل  و�لعفة  م�سبوهة جّرت �ساحبة �حلياء  بينهما عالقة  ون�ساأت 

و�لعياذ باهلل!. �ألي�ض يف هذ� �سقوط ال قيام بعده؟!
وحن تخطب زميالتها، ويتزوجن، وت�سبح بيوتهن مليئة بال�سعادة 
نف�سها  دن�ست  من  الأن  خلطبتها؛  يتقدم  �أح��ًد�  هي  جتد  لن  و�حلبور؛ 

باخليانة �ليوم، لي�ض بعيًد� �أن تدن�ض فر��ض زوجها باخليانة بعد ذلك!
قد تقول هذه �لفتاة: �إين �أمار�ض هذ� �لعبث وال ميكن �أن يعرف بي 
�ل�سباب �الآخرون، بل ربا �أمار�سه مع �ساب �سوف يكون �سريك حياتي 

يف �مل�ستقبل!
باهلل عليكم: �ألي�ست بفعلها هذ� تلعب بالنار؟!

�لعبث  فاإن  �الأ�سر؛  وي�سرد  �لبيوت،  يحرق  بالنار  �للعب  كان  و�إذ� 
ترى  وقد  �لعر�ض،  ويخد�ض  �ل�سمعة،  ويلوث  �لعفة،  يحرق  قد  باجلو�ل 

رقم هاتفها مع �سباب �آخرين ميار�سون معها ما مار�ض خليلها �الأول!
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وكيف متار�ض مثل هذ� �لعبث و�هلل تعاىل ير�ها وير�قبها و�إن نام 
�لنا�ض و�إن رقدو�؟!. �ألي�ض �هلل بقادر على �أن يف�سحها �أمام �لنا�ض �إن 

�ساء؟!. ولكن رحمته �سبقت غ�سبه.
�أمتي  من  �أق��و�ًم��ا  »الأعلمن  ملسو هيلع هللا ىلص:  �هلل  ر�سول  حديث  �إىل  ��ستمعي 
ا، فيجعلها �هلل هباء  ياأتون يوم �لقيامة بح�سنات �أمثال جبال تهامة بي�سً
منثوًر�« قال ثوبان: يا ر�سول �هلل! �سفهم لنا، جلهم لنا، �أن ال نكون منهم 
ونحن ال نعلم، قال: »�أما �إنهم �إخو�نكم ومن جلدتكم، وياأخذون من �لليل 

كما تاأخذون، ولكنهم �أقو�م �إذ� خلو� بحارم �هلل �نتهكوها«.
كيف نقف �أمام �هلل - جل يف عاله - وجو�رحنا ت�سهد علينا با 

كنا فاعلن؟ 
قال تعاىل: زب ۆئ ۆئ      ۈئ ۈئ ېئ  ېئ   ېئ ىئ ىئ ىئ ی 
ٱ  خب   حب  جب          يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی    ی  ی 
ٺ  ٺ  ڀ  ڀ             ڀ  ڀ      پ  پ  پ  ٻپ  ٻ  ٻ  ٻ 

ٺ ٺ  ٿ ٿ ٿ  رب )ف�سلت: 19- 21 (. 
فحذ�ر حذ�ر من �للعب بالهاتف �أو �جلو�ل؛ فكم خربت بيوت من 

ور�ئها وت�سردت فتيات!.. وكم عر�ض تدن�ض!
فاتق �هلل يا �أخي وال تعبث ببنات �مل�سلمن، وتذكر �أنه دين يرجع 

على �أهل بيتك!
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الطالبة وغزو الف�ضاء

�إن �أخطر ما يوجه به �مل�سلمون �ليوم ذلك �لغزو �لو�فد �إلينا عن 
طريق �لقنو�ت �لتلفزيونية �لف�سائية.. �إنه غزو جديد.. ال ت�سارك فيه 

�لطائر�ت وال �لدبابات وال �لقنابل و�ملدرعات.
يف  فخ�سائره  تذكر..  خ�سائر  �الأع���د�ء  �سفوف  يف  له  لي�ض  غ��زو 
�سفوفنا نحن �مل�سلمن.. �إنه غزو �ل�سهو�ت.. غزو �لكاأ�ض و�ملخدر�ت.. 
غزو �ملر�أة �لفاتنة.. و�لرق�سة �ملاجنة.. و�ل�سذوذ و�لف�ساد.. غزو �الأفالم 

و�مل�سل�سالت.. و�الأغاين و�لرق�سات و�إهد�ر �الأعمار بت�سييع �الأوقات.
�إنه غزو �لف�ساء!!

و�أخذ منِك جل  بهذ� )�لد�ض(  قلبِك  تعلق  يا من  �لطالبة:  �أختي 
وقتِك �إىل متى هذه �لغفلة و�تباع �لهوى؟

زب ک ک   گ گ  تعاىل:  �هلل  قول  من  �أن��ت  �أي��ن   -
گ گ ڳ رب )�لنور: 31(.

- بل �أين �أنت من قول �هلل تعاىل: زب ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 
ڃ رب )غافر: 19(.

ىئ ىئ    زب ېئ ېئ ىئ   ت��ع��اىل:  قوله  م��ن  �أن��ت  و�أي���ن   -
ی ی         ی ی رب)�الإ�سر�ء: 36(.

�أخيتي!!
�إن �لطالبة ال تفكر �إال بعو�طفها، و�لو�سائل �لتي تتجاوب مع هذه 
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�لعاطفة.
هل �سمعت �أن �أكر من )60( يف �ملائة من �لطالبات �سقطن يف 

�المتحانات؟
ملاذ�؟ ب�سبب �الإدمان على متابعة �لقنو�ت �لف�سائية!

وتعود �أ�سباب �لف�سل �إىل �أنهن يفكرن يف �جلن�ض �أكر من درو�سهن 
وحتى م�ستقبلهن، و�أن )10( يف �ملائة منهن فقط ما زلن حمافظات.

وماذ� جنى �مل�سلمون من هذه �لقنو�ت؟!
�إنه �لعقائد �لباطلة من �لكفر باهلل ودعاء غر �هلل و�لدعوة �إىل 

عبادة �الأ�سنام وغر ذلك كثر.
و�أي�سُا �إثارة �جلن�ض عند �ملر�هقن و�ملر�هقات وكذلك �جلرمية.
و�أخًر� �جلهل وترك �لتعلم؛ الأن �لوقت كله ي�سرف يف �لتنقل بن 

هذه �لقنو�ت �ملدمرة.

الطالبة واملعاك�ضات

�إن من �الأخطار �لتي تهدد كثًر� من �لبيوت �سوء ��ستخد�م �لهاتف، 
تتحدث  من  ومع  �أبناوؤهم،  يتحدث  من  مع  �الأم��ور  �أولياء  مباالة  وعدم 
بناتهم، حتى و�سل �الأمر �إىل وقوع حو�دث وخيمة عن طريق �ملعاك�سات 

�لهاتفية، �لتي عمت بها �لبلوى يف كثر من جمتمعات �مل�سلمن.
وال ي�سك عاقل يف حترمي �ملعاك�سات �لهاتفية و�سدة خطورتها على 
�لفرد و�الأ�سرة و�ملجتمع، فهي بريد �لزنا وو�سيلة من و�سائل �ل�سيطان 

للوقوع يف �لفاح�سة.
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باملعاك�سة! و�جلو�ب:  �لطالبات  �أخ�ض  ملاذ�  �لبع�ض  ي�ستغرب  قد 
�أن �ل�سباب كثًر� ما ي�ستهدفون هذ� �ل�سن �ل�سغر وهو �سن �ملر�هقة، 
�لكبرة  �مل��ر�أة  �أما  جتاوبهن،  و�سرعة  وتهورهن  �سذ�جتهن  ال�ستغالل 

�لعاقلة فغالًبا ال تنجر ور�ء مثل هذه �ل�سخافات.
ا  قال �ل�سيخ بكر �أبو زيد - حفظه �هلل -: كنت �أظن �ملعاك�سة مر�سً
تخطاه �لزمن، و�إذ� بال�سكوى تتو�ىل من فعالت �ل�سفهاء يف تتبع حمارم 

�مل�سلمن يف عقر دورهن، في�ستجرونهن باملكاملة و�ملعاك�سة �ل�سافلة.
ومن �ل�سفلة من يت�سل على �لبيوت م�ستغاًل غيبة �لر�عي ليتخذها 
�أو  نوع من �خللوة  �سفالته، وهذ�  �إىل  ي�ستدرجها  فر�سة، عله يجد من 
�سبيل �إليها، وقد قال ملسو هيلع هللا ىلص فيما رو�ه �لبخاري وم�سلم: » �إياكم و�لدخول 
و�إثم  حر�م،  حر�م  �هلل  و�أمي  فهذ�  عنكم.  �الأجنبيات  �أي  �لن�ساء«  على 
تلوث  به عقوبة  تنزل  �أن  بالعقوبة، فيخ�سى عليه  وفاعله حري  وجناح، 

وجه كر�مته، ومما ين�سب لالإمام �ل�سافعي - يرحمه �هلل تعاىل:
�إن �ل��زنا دين فاإن �أقر�س��ت�������ه         كان �لوفا من �أهل بيتك فاعلم

ماذا مينحك الزواج املبكر؟

ي�سيع �أهل �ل�سالل �أن �لزو�ج �ملبكر للفتاة غر ح�سن! و�أن �لزو�ج 
�ملتاأخر خر منه، وتر�سخت قناعة لدى كثر من �لبنات بهذ�، بل لدى 
و�عيات  فتيات  جند  ه��وؤالء  مقابل  يف  لكن،  ا..  �أي�سً �أهلهن  من  كثر 

مدركات ملحا�سن �لزو�ج �ملبكر، وحري�سات عليه. 
�آر�ء عدد من  ولقد قر�أت ما ن�سرته �إحدى �ل�سحف �ليومية من 
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�لفتيات يف �لزو�ج �ملبكر، فكانت �ملوؤيد�ت له �أكر عدًد�، و�أقوى دلياًل، 
و�أبلغ حجة.

�أحبذ  "�أنا  فتقول:  �ملبكر  �لزو�ج  �إيجابيات  �لفتيات  �إحدى  تعدد 
�لتي  ومبادئي  قناعتي  م��ن  طبًعا  ينبع  وه��ذ�  للفتاة،  �ملبكر  �ل���زو�ج 
�ملبكر:  �لزو�ج  ثمر�ت  ومن  �الإبكار،  �أريد  �لذي  �الإ�سالم  من  �أ�ستمدها 
�لغريزية  لرغباتها  �لفتاة  تلبية  نتيجة  و�لف�سيولوجية  �لنف�سية  �لر�حة 
�لتي تكونت يف هذه �ل�سن يف �أوجها، وتكوين �أ�سرة يف وقت مبكر، وهو ما 

يلبي فطرة كل �أنثى باأن ت�سبح �أًما".
�أن  �أخرى لهذ� �لزو�ج، وهي  وت�سيف �مر�أة تزوجت مبكًر� ثمرة 
يف  �إبكارها  نتيجة  وبناتها؛  �أبنائها  وبن  بينها  �ل�سن  يف  �الأق��ل  �لفارق 
�لزو�ج، يجعلها مثل رفيقة لهم، تفهمهم ويفهمونها، وتكون قريبة من 

�أفكارهم مقدرة م�ساعرهم و�أحا�سي�سهم.
وت�سيف فتاة �أخرى �إيجابية مهمة �إىل �إيجابيات هذ� �لزو�ج، وهي 
�أنه مينح �لفتاة ��ستقالاًل عن �أهلها، ويجعلها حرة د�خل بيتها �جلديد. 
�أوالًد�  �مل��ر�أة  �إجناب  باأن  بالتذكر  �ملبكر  �ل��زو�ج  ف�سائل  و�أختم 
معافن �أ�سحاء ال يتحقق بعد �سن �لثالثن؛ يف �الأغلب، ومعنى هذ� �أن 
�إجناب  �ملر�أة  فيه  ت�ستطيع  �لذي  �لزمن  من  ينق�ض  �لزو�ج  يف  �لتاأخر 

هوؤالء �الأطفال �ملعافن �الأ�سحاء. 
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تعليمك العايل ل ياأتي دائًما بخري

على  بالالئمة  �سيموتو"  "ريوتاروها  �لياباين  �ملالية  وزير  �أنحى 
�سيا�سة حكومة بالده �لتي حتث �ملر�أة ب�سكل دءوب على مو��سلة تعليمها 
�لعايل؛ �الأمر �لذي حد� بالكثر�ت �إىل �إهمال �الإجناب؛ مما جعل ن�سبة 
قد  بدوره  وهذ�  �ملا�سية،  �ل�سنو�ت  خالل  �ليابان  يف  تنخف�ض  �ملو�ليد 

يجعل من �ليابان، خالل )20( �سنة مقبلة، �سعًبا من �لعجائز.
�ليابان  �مل��ر�أة يف  لدى  �لعايل  �لتعليم  �إن حب  ا:  �أي�سً �لوزير  قال 
من   )٪37( �سار  حتى  �أ�سرة،  وتكوين  �الأطفال  �إجن��اب  تهمل  جعلها 
�ليابانيات �لالتي يتممن مرحلة �لدر��سة �لثانوية يتوجهن للجامعة، ثم 
قبل  تزيد عن )٪18(  ال  �لن�سبة  كانت هذه  �لعليا، يف حن  للدر��سات 

)20( �سنة.
وتخ�سى �حلكومة �ليابانية �أن ي�سل �الأمر �إىل مرحلة تفتقر فيها 

�مل�سانع �إىل �الأيدي �لعاملة من �ل�سباب.
�نتهى �خلر. و�لتعليق هو: �حلمد هلل، �حلمد هلل �أن �لذي يقول 
هذ� �لكالم هو وزير �ملالية يف بلد �سناعي متقدم ولي�ض وزير �ملالية يف 
بلد م�سلم؛ و�إال لكان �ل�سحفيون - �إياهم - خرجو� علينا يف �أعمدتهم 
على  و�لعمل  �الأف��ق،  و�سيق  بالرجعية،  �لوزير  يتهمون  وهم  �ل�سحفية 
حرمان �ملر�أة من �لتعليم �لعايل. ولي�ض بعيًد� �أن ين�سبو� �إليه �لغرة من 

�ملر�أة، و�حلقد عليها، و�لرغبة يف حب�سها يف �لبيت.. و..
�إن �حلكمة �لتي ن�ستخل�سها من �لوزير �لياباين وكالمه �ل�سابق، 
هي �أن علينا �أال نح�سر �أب�سارنا يف �لنظر �إىل جانب و�حد من كل ق�سية، 
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�أكر مو�سوعية،  لنكون  �ملختلفة،  �لنظر يف جو�نبها  نقلب  �أن  بل علينا 
و�أكر �إن�ساًفا. 

فزيادة ن�سبة �لدر��سات در��سات عليا قد ير�ها كثر من �لنا�ض 
زي��ادة  جانب  �إىل  نظر  �إذ�  طيبة  وب�سارة  وع��ي،  ودل��ي��ل  خ��ر،  موؤ�سر 
�آثار على �رتفاع  �ملتخ�س�سن من كال �جلن�سن يف �لدولة وما لها من 

�مل�ستوى �لعلمي �لعام.
لكننا حن ننظر �إليها من جو�نب �أخرى - كما فعل �لوزير �لياباين 
- ف�سنجد �أن ن�سبة �ملو�ليد �ستنخف�ض؛ الأن �لفرة �لتي مت�سيها �ملر�أة يف 
�جلامعة، ثم �لدر��سات �لعليا هي فرة خ�سوبتها نف�سها. �أي �إن �لدولة 
�ستفقد �أهم ثروة، ثروة �ل�سباب �لذين �سيخلفون �جليل �لذي �سبقهم، 

يف �إد�رة عجلة �حلياة. 
ال حتب�سو� �أنظاركم �إىل �أي ق�سية يف ز�وية و�حدة من زو�ياها، بل 

قلبو� �لنظر �إليها من خمتلف �لزو�يا. 

معر�س املجوهرات .. اأم �ضهر اخلريات؟!

يف معر�ض كبر للمجوهر�ت و�مل�سوغات �لذهبية، �نت�سرت �لن�سوة 
مبهور�ت معجبات، يتاأملن �لقالئد و�الأ�ساور و�خلو�مت، ويقر�أن �الأثمان 
�لباهظة �ملعلقة عليها، ولعل بع�سهن كن يتمنن لو �متلكن جمموعة من 
هذه �لقالئد و�الأ�ساور و�خلو�مت، ولكن، كما يقولون: �لعن ب�سرة و�ليد 
ق�سرة، �أي �لعن ترى فتتمنى و�ليد ال متلك ما حت�سل به على ما متنته 

�لعن. 
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�أيتها  �ملعر�ض:  �ساحب  �ساح  �حل��ال؛  ه��ذه  على  �لن�سوة  وبينما 
�الأخو�ت، �أمامكن ثالثون ثانية لتمالأن حقائبكن با �سئنت من �لذهب 

و�ملجوهر�ت دون مقابل. 
يف  �لن�سوة  �ندفعت  حتى  عبارته  ينهي  �ملعر�ض  �ساحب  كاد  وما 
ملء حقائبهن يف �ندفاع مذهل وحما�سة كبرة.. كانت كل و�حدة ت�سعى 
�إىل �أن متالأ حقيبتها باأكر ما ميكنها من �لذهب و�ملجوهر�ت يف هذه 

�لثو�ين �لثالثن. 
�أخو�تي �لكرميات: 

كان هذ� مثاًل �سربته ل�سهر رم�سان �ملبارك باأيامه �لثالثن الأقول 
ز�خر با هو خر من  �ملبارك يف معر�ض  �سهر رم�سان  �أننت يف  لكن: 
�لذهب، و�أف�سل من �لقالئد، و�أعظم من �خلو�مت، و�أثمن من �الأ�ساور، 
فهل ت�سعن �أيامه �لثالثن يف غر ك�سب ما فيه من �أجر م�ساعف، وثو�ب 

جزيل، ورحمة و��سعة؟!
عن �أبي �أمامة قال: �أتيت ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص فقلت: مرين بعمل يدخلني 
�جلنة. قال: »عليك بال�سوم فاإنه ال عدل له )�أي ال مثل له(«، ثم �أتيته 

�لثانية فقال: »عليك بال�سيام« رو�ه �الإمام �أحمد.
وال  �لذهب  ال  �ل�سيام،  يعادل  �سيء  ال  �مل�سلمة:  �أختي  ر�أي��ت  هل 
�ملجوهر�ت وال �لدنيا كلها با فيها. �إنه من �الأعمال �لتي تدخل �جلنة 

وتباعد عن �لنار:
عن �أبي �سعيد �خلدري --ر�سي �هلل عنه-- �أن �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ال 
ي�سوم عبد يوًما يف �سبيل �هلل �إال باعد �هلل بذلك �ليوم �لنار عن وجهه 
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�سبعن خريًفا« رو�ه �جلماعة �إال �أبا د�ود.
و�الأحاديث �ل�سريفة يف ف�سل �ل�سيام كثرة تعرفينه وهي تب�سر 
باالأجور �لعظيمة �لتي تفوق يف قيمتها ذهب �لدنيا وجموهر�تها كلها.. 

ال ذهب وجموهر�ت �ملعر�ض وحده.
�ملجوهر�ت غر  �للو�تي كن يف معر�ض  �لن�سوة  �أن و�حدة من  لو 
مكرثة بلء حقيبتها و�لثو�ين مت�سي.. �ألن ت�سفها �لن�سوة باأنها جمنونة 
�أو غبية؟ هل ت�سمحن يل �أن �أ�سف كل من يهمل يف ملء �سحائف �أعماله 

يف �أيام رم�سان باحل�سنات.. باجلنون و�لغباء؟!

ما خرجت من باب حجرتها حتى اأخرجت بجنازتها

مملكتك �جلميلة �لتي تربعن فوق عر�سها؛ ملاذ� ال تطيلن �ملكث 
فيها؟.. ملاذ� تكرين �خلروج منها؟

حتى  ل�سعادتك؛  كثرة  م�سادر  فيها  جتعلي  �أن  ت�ستطيعن  �إنك 
�جلميلة..  مملكتك  مغادرة  مغادرتها،  فيها  تكرهن  درجة  �إىل  ت�سلي 
حتى �أولئك �للو�تي يكرن �خلروج من بيوتهن؛ فاإنهن ي�سرعن يف �لعودة 

�إليها؛ �سوًقا للقر�ر فيها، و�الطمئنان يف �أكنافها.
فيها،  وزهدهن  بيوتهن  عن  �لن�ساء  �ن�سر�ف  �أ�سباب  من  ولعل 
قناعة خاطئة باأن �الإنتاج و�لعطاء و�لعمل خارجها �أهم و�أثمن و�أخطر 
من د�خلها. يف حن �أن �لعمل �ملتقن خارج �لبيت �إنا هو ثمرة �الإعد�د 
�ل�سليم و�ل�سديد د�خل �لبيت، فلو مل يكن �الإعد�د متقًنا د�خل �لبيت؛ 
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لن يكون متقًنا خارجه.
�لو��سحة..  �لقر�آنية  �الأو�مر  �لبيت من  �ملر�أة يف  ولقد كان قر�ر 

چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   زب  تعاىل:  �هلل  يقول 
چ رب )�الأحز�ب: 33(.

ال  ملسو هيلع هللا ىلص:  �لنبي  زوج  ل�سودة  قيل  �أن��ه  نبئت  �سرين:  بن  حممد  قال 
�أخو�تك؟ قالت: قد حججت و�عتمرت،  تعتمرين كما تفعل  حتجن وال 
و�أمرين �هلل �أن �أقر يف بيتي، فو�هلل ال �أخرج من بيتي حتى �أموت. قال: 
فو�هلل ما خرجت من باب حجرتها حتى �أخرجت بجنازتها - ر�سي �هلل 

عنها و�أر�ساها.
كان  و�إن  �لبيت،  بلزوم  �الأم��ر  �الآي��ة  هذه  معنى  �لقرطبي:  يقول 
�خلطاب لن�ساء �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص فقد دخل غرهن فيه باملعنى. هذ� لو مل يرد 
دليل يخ�ض جميع �لن�ساء؛ كيف و�ل�سريعة طافحة بلزوم �لن�ساء بيوتهن 

و�النكفاف عن �خلروج منها �إال ل�سرورة؟!
قال �بن �لعربي: لقد دخلت نيًفا على �ألف قرية؛ فما ر�أيت ن�ساء 
ملسو هيلع هللا ىلص  �أ�سون عيااًل وال �أعف ن�ساء من ن�ساء نابل�ض، �لتي رمى بها �خلليل 
بالنار؛ فاإين �أقمت فيها فما ر�أيت �مر�أة يف طريق نهاًر� �إال يوم �جلمعة 
�ل�سالة  فاإذ� ق�سيت  �مل�سجد منهن،  �إليها حتى ميتلئ  فاإنهن يخرجن 
�جلمعة  �إىل  منهن  و�ح��دة  على  عيني  تقع  مل  منازلهن  �إىل  و�نقلن 
�الأخرى. وقد ر�أيت بامل�سجد �الأق�سى عفائف ما خرجن من معتكفهن 

حتى ��ست�سهدن فيه.
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احذري خمالطة الأقارب

عزيزتي حو�ء:
�الإ�سالم، فال  بتعاليم  متم�سكة  �أ�سًر�  �أعرف،  كما  تعرفن،  لعلك 
�لبلوغ، اللتز�مها  �بنة خالته، مثاًل، بعد دخولها �سن  �ل�ساب فيها  يرى 
باحلجاب  �لتز�مها  بعد  عمه..  �بنة  �ل�ساب  يرى  ال  وكذلك  باحلجاب، 

ا. �أي�سً
جند  ولهذ�  وتعنًتا،  تزمًتا،  هذ�  يف  ي��رون  �لنا�ض  من  كثر  وك��ان 
بناتهم يختلطن باأبناء خاالتهن و�أخو�لهن، وعماتهن و�أعمامهن، و�إخوة 

�أزو�جهن.
ولبيان جانب من جو�نب حكمة �الإ�سالم يف منع �ملر�أة �مل�سلمة من 
�هلل  �أباح  من  �لرجال، عد�  �أقاربها  على  زينتها  و�إظهار  نف�سها،  ك�سف 
�إليه عدد من �لباحثن �الجتماعين  لها منهم، فاإين �أعر�ض ما تو�سل 

�لغربين من نتائج تظهر بع�ض تلك �حلكمة:
- ثلث حو�دث �الغت�ساب من فعل �الأقارب.

- )18( يف �ملائة من حو�دث �الغت�ساب �رتكبها �أنا�ض كانو� من 
معارف �ل�سحايا.

�أملانيا  �الأ�ستاذ هانز جو�كيم �سنيادر من جامعة من�سر يف  يعلق 
�لغربية على �الإح�ساء�ت بقوله:

"يعتقد �لنا�ض �أن �خلطر كامن خارج نطاق �الأ�سرة، و�أن �الأ�سرة 
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�لن�ساء..  �إىل  بالن�سبة  ا  وخ�سو�سً ذلك،  غر  �لو�قع  لكن  �آم��ن،  مكان 
حتى  �أجريت  �لتي  �لدر��سات  ح�سب  للغاية  خطر  مكان  �الأ�سرة  ف��اإن 

�الآن".
�مل�سكر�ت  تناول  "�إن  نف�سها:  �الإح�سائيات  �إىل  ��ستناًد�  وي�سيف 
و�خلمر بالدرجة �الأوىل ميهد �لطريق لل�سر�رة �الأوىل و��ستفحالها �إىل 

حريق �سامل يوؤدي �إىل �رتكاب �جلرمية".
جمعت  مما  �أعلى  باالأهل  �ملتعلقة  �جلر�ئم  �أرقام  كانت  "وربا 
�لدر��سات �جلنائية؛ الأن �الأقارب - يف ن�سبة غر حمددة من �حلو�دث 
عليهم  �ل�سلطات  �سيقت  �إذ�  �إال  �حلقائق..  �إخفاء  على  يتعارفون   -

�خلناق للو�سول �إىل �حلقيقة"
كما تقول �سحيفة �ستتجارتر �الأملانية.

حديث  يف  جلنائية  ملباحث  م��دي��ر  ي��ودورم��ان  �ل�سابط  وي��ق��ول 
�سقطو�  �لثلث  �أن  عن  ك�سفت  �أخ��رى  �إح�سائية  "�إن  نف�سها:  للجريدة 
�سحايا الأقاربهم.. ولو �أ�سافو� �إىل �لقتلة �لرئي�سن �سركاءهم الرتفعت 

ن�سبة �الأقارب كثًر�".
وهكذ�، عزيزتي حو�ء، نعي�ض �أفًقا من �آفاق �لزمان.. لرى فيه �آية 

�أخرى من �آيات �هلل �لتي وعد �سبحانه باأن يريها عباده يف �الآفاق.
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الغت�ضاب؟!

فجاأة  تقف  �ل�سارع..  يف  ت�سرين  �أنت  �مل�سهد:  هذ�  معي  تخيلي 
�إحدى �ل�سيار�ت.. ينزل منها �أحد �لرجال.. يدفعك �إىل د�خل �ل�سيارة.. 
تنطلق �ل�سيارة بك وبن فيها من �لرجال، ليتم ذلك.. كل �سيء رغم 

�سياحك.
يف م�سهد �آخر:

�أنت يف �لبيت.. يدق �لباب.. تفتحن.. يدفع �لباب رجل �أو �أكر.. 
ويتم �ملكروه يف بيتك!

يا حو�ء:
ح���و�دث  ف��ي��ه  ت��ت��م  �ل���ذي  �لع�سر  ه���ذ�  ت�سفي  �أن  ميكنك  ه��ل 
�الغت�ساب باالآالف؟، هل ميكنك �أن ت�سفي مثل هذ� �لع�سر �أنه ع�سر 

تقدم وحرية؟!
يف �أملانيا، مثاًل، تغت�سب �مر�أة كل ربع �ساعة، �أي )35( �ألف �مر�أة 
يف �ل�سنة، وهذ� �لعدد ميثل �حلو�دث �مل�سجلة لدى �ل�سرطة فقط.. �أما 
حو�دث �الغت�ساب غر �مل�سجلة فت�سل - ح�سب تقدير �لبولي�ض �جلنائي 

- �إىل خم�سة �أ�سعاف هذ� �لرقم.
�الغت�ساب مدبرة،  �أن )70٪( من حو�دث  �الإح�ساء�ت،  وتذكر 
و�أن )50٪( من �لفاعلن هم من �الأقارب و�الآباء و�الأ�سدقاء و�جلر�ن.. 
�أي �أن �جلاين غالًبا ما يكون قد ر�أى �سحيته مر�ًر� قبل �غت�سابها، و�أن 
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�ملجني عليهن تر�وح �أعمارهن بن )6( �سنن و)80( �سنة.
هذ� هو �الغت�ساب، �أحد ثمار �ملدنية �لغربية، تقطفها �ملر�أة يف 
لتكون  و�لتحلل،  بالتفلت  و�أقنعها  �لرجل،  عليها  �حتال  �أن  بعد  �لغرب، 

فري�سة له.. هينة �سهلة.

اأ�ضرار اللبا�س العاري يف ق�ضور الأفراح

من �لظو�هر �ل�سيئة �لتي ظهرت يف جمتمعات �لن�ساء يف �ل�سنو�ت 
�سبه  �أو  عارية  بالب�ض  �الأف��ر�ح  ق�سور  �إىل  بع�سهن  ذه��اب  �الأخ��رة، 
�أنها  بحجة  ج�سمها،  معظم  ك�سفت  وقد  بع�سهن  تذهب  حيث  عارية.. 
�أمام �لن�ساء، وتظن �مل�سكينة نف�سها متطورة متح�سرة، وهي على �لعك�ض 
من ذلك. وهذ� �للب�ض ال فائدة فيه للمر�أة، بل فيه �أ�سر�ر عليها يف دينها 

ودنياها، ومن ذلك:
1- دخولها يف �لوعيد �لذي توعد به �لر�سول ملسو هيلع هللا ىلص هذ� �ل�سنف من 
معهم  قوم  بعد..  �أرهما  �لنار مل  �أهل  من  »�سنفان  قوله:  وهو  �لن�ساء، 
عاريات  كا�سيات  ون�ساء  �لنا�ض،  بها  ي�سربون  �لبقر  كاأذناب  �سياط 
مميالت مائالت ال يدخلن �جلنة وال يجدن ريحها، و�إن ريحها ليوجد 
ال  مالب�ض  تلب�ض  �لتي  هي  �لعارية  و�لكا�سية  وك��ذ�«.  ك��ذ�  م�سرة  من 
ت�سرها، �إما الأنها �سفافة، �أو ق�سرة، �أو �سيقة ترز �أع�ساء �جل�سم، 

�أو لغر ذلك.
2- تعري�ض نف�سها للطرد من رحمة �هلل تعاىل، قال ملسو هيلع هللا ىلص: »�ْلَعُنوُهنَّ 
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ُهنَّ َمْلُعوَناٌت« ح�سنه �الألباين. �أي �ملترجات. َفاإِنَّ
�للب�ض دليل على قلة �حلياء و�سعف �لدين، و�حلياء  �أن هذ�   -3

و�لدين متالزمان، �إذ� �سعف �أحدهما �سعف �الآخر وال�سك.
4- �حلرمان من حمبة �هلل تعاىل؛ الأن �هلل يحب �ملتقن، و�ملر�أة 
�لتي تلب�ض مثل هذ� �للبا�ض لي�ست من �أهل �لتقوى؛ �إذ لو كانت منهم ملا 
 َ »�إِنَّ �هللَّ ا جاء يف �حلديث:  و�أي�سً �لف�سق و�لفجور.  �أهل  لب�ست مالب�ض 
�أََحُدُكْم  �ْغَت�َسَل  َفاإَِذ�   ، ْرَ َو�ل�سَّ َياَء  �حْلَ ُيِحبُّ  ٌر  �ِستِّ َحِييٌّ  َحِليٌم  َوَجلَّ  َعزَّ 

« و�سححه �الألباين يف �سحيح �جلامع. َفْلَي�ْسَتِرْ
5- �لت�سبه بالفا�سقات و�ملنحرفات، وقد قال �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص: »من ت�سبه 

بقوم فهو منهم«.
6- �أنها قد تعر�ض نف�سها للف�سيحة يف �لدنيا، �إذ� قد يح�سل لها 
للنا�ض  يجعلها عر�سة  �الأف��ر�ح  ق�سر  �أو حادث يف  �لطريق،  يف  حادث 

وهي على هذ� �ملنظر �مل�سن.
تنت�سر �سورتها  ثم  دونه،  �أو من  بعلمها  �سو�ء  ت�سور  قد  �أنها   -7
يف �جلو�الت �أو يف �ل�سبكة �لعنكبوتية، وهي ف�سيحة ال ير�ساها ذو دين 

خلق لنف�سه �أو �أهله.
8- �أنها قد ت�ساب بالعن - و�لعن حق - وقد ذكر بع�ض �لرقاة 

�أنه جاءتهم ن�سوة م�سابات بالعن ب�سبب لب�سهن هذ� �للب�ض.
9- �أن �ساحبة هذ� �للب�ض قدوة �سيئة لبناتها و�أخو�تها، وكل من 
ًة  يقتدي بها، تتحمل �إثمهن جميًعا؛ لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »َمْن �َسنَّ يِف �الإ�ْسالِم �ُسنَّ
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ِمْن  َيْنُق�ُض  َوال  ِبَها،  َعِمَل  َمْن  �أَْجِر  ِمْثُل  َلُه  ُكِتَب  َبْعَدُه  ِبَها  َفُعِمَل  َح�َسَنًة 
َئًة َفُعِمَل ِبَها َبْعَدُه ُكِتَب َعَلْيِه  ًة �َسيِّ �أُُجوِرِهْم �َسْيٌء. َوَمْن �َسنَّ يِف �الإِ�ْسالِم �ُسنَّ

ِمْثُل ِوْزِر َمْن َعِمَل ِبَها، َوال َيْنُق�ُض ِمْن �أَْوَز�ِرِهْم �َسْيٌء«.
10- �أن �ساحبة هذ� �للبا�ض عا�سية هلل مطيعة لل�سيطان. خادمة 
لليهود �ساءت �أم �أبت؛ الأن �هلل تعاىل �أمر بال�سر، وهي تتك�سف، و�ل�سيطان 
الإف�ساد  ي�سعون  لعائن �هلل  و�ليهود عليهم  �أطاعته،  وقد  بالتعري،  ياأمر 
توجد  فهل  �أهد�فهم،  حتقيق  على  ت�ساعدهم  وهي  بالتك�سف،  �لعامل 

م�سلمة عاقلة جتعل نف�سها معينة لل�سيطان و�ليهود يف ن�سر �لف�ساد؟

فمتى اأرادوا الرحيل رحلوا واختفوا كال�ضباب

�إىل �لفتاة �مل�سلمة: 
حتية من عند �هلل مباركة طيبة.. يا من �أ�سلمت هلل ديًنا، ور�سيت 
و�الأن�سار  �ملهاجرين  حفيدة  يا  ور�سواًل..  نبًيا  ملسو هيلع هللا ىلص  وبحمد  رًب��ا،  باهلل 

و�أ�سحاب �لر�سول ملسو هيلع هللا ىلص.
�إليك.. �إليك �أنِت يا ثمرة �لفوؤ�د، �أبوح با يختلج به �سدري مما 

�أر�ِك �سرت عليه من حال.
فكلما  و�الإعالنات،  �لتلفاز�ت  وجنمات  �لغربيات  ور�ء  تن�ساقن 
�سلكن درًبا �سلكِته، وكلما قلن قواًل ترددينه، وكلما فعلن يف �أنف�سهن من 
�أعمى  بتقليد  �هلل  خلق  غرن  وكلما  فعلِته،  �لعجاب  �لعجب  لها  �أ�سياء 

غرِته.
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فاأذكرِك �أخيتي بقول �حلبيب �مل�سطفى ملسو هيلع هللا ىلص: »من ت�سبه بقوم فهو 
منهم«.

فكم يتمزق قلبي كلما نزلت �ل�سارع و�أرى تلك �ل�سور �لغريبة على 
�لفتاة �مل�سلمة، فكم �أ�سعر بالغرة و�خلوف عليِك.

�أختي �لغالية:
�أخاف عليك حًقا فاأمتنى �أن تكون يد�ي حجاًبا على كل عن طامعة 
فيِك؛ فانتبهي يا فتاة �الإ�سالم ودرته �مل�سونة.. �نتبهي مما ين�سب لك 
من فخاخ.. �نتبهي ممن يريد �أن ينال من �الإ�سالم عن طريقك �أنت يا 
�أختي �لغالية.. �نتبهي �أن تنحازي عن �لطريق �لقومي وتغرك �ملظاهر 
�خلادعة وت�ستحوذ عليك �لدنيا بفاتنها وزينتها �ملوؤقتة �لز�ئلة و��سمعي 

مني.. من قلب �أحبك من �أعماقه ويخاف عليك بكل قطرة دم يحويه.
�أي  دون  �لتي حتبك يف �هلل  و�أختك و�سديقتك  �أمك  ��سمعي من 
�سيء �آخر �سوى �بتغاء وجه �هلل؛ فاأفيقي �سريًعا قبل �أن مت�سي �ل�سنون، 

فاإنهم يخدعونك با�سم �ملدنية، يزينون لك �خلطيئة، فكوين قوية. 
معنا  تعايل  ج��ًو�..  غري  �خرجي..  حياتك..  عي�سي  لك  يقولون 
�إىل �ملالهي.. وما ر�أيك يف ت�سريحة �ملمثلة فالنة، و�لر�ق�سة فالنة؟.. 
�إخو�ن،  �ل�سات، وملاذ� ال يكون لك  بال�ساعات على  �لتحدث  ف�ساًل عن 

و�عتريهم �أخو�ت؟
فانتبهي يا �أختي؛ فاإنهم ير�سمون لك �لدو�ئر. 

مالمح  �أعينهم  يف  م��ك��ان،  ك��ل  يف  حولك  �ستجدينهم  �ن��ظ��ري؛ 
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ج�سدك، ينمقون لك �أحلى �لكالم، ير�سمون لك �أحالًما، لكنها �سر�ب.
كوين  فري�سة،  �أعينهم  يف  فاأنت  �ل��ذئ��اب؛  ه��وؤالء  من  �حر�سي 
�أي هدية فتحت  �أو  �أي حتية  �ل�سحية، فال تغرك منهم  حري�سة فاأنت 
�بت�سامتهم تختفي �أنياب مهما زينو� لك �لطريقة، وفتحو� لك �الأبو�ب، 

�سيكون �حلب باأيديهم كاللعبة. 
فمتى �أر�دو� �لرحيل رحلو� و�ختفو� كال�سباب.

ت�ساركينهم  ع�سية  كل  معهم  يريدونك  حولك  �إنهم  �ن��ظ��ري.. 
لبا�ض  ويلب�سونك  عمرك،  ليايل  ي�سلبون  �لرق�ض،  ت�ساركينهم  �لكاأ�ض، 

�لياأ�ض.
��ستيقظي قبل �أن مييتو� فيك كل �سعور و�إح�سا�ض فال ينفعك ندم 

وال كاأ�ض.
عودي �إىل ر�سدك، عودي �إىل �ل�سو�ب، لي�سو� هم �الأحباب، لي�سو� 
حرويف  �سدقي  �سدقيني  �ل�سباب  عنفو�ن  بد�خلك  �سيفجرون  من  هم 

و�سطوري و�لكتاب. 
فمتى �أر�دو� �لرحيل رحلو� و�ختفو� كال�سباب. 

يتغنون  �حلياة،  لك  يزينون  �أيامهم،  لك  يزينون  �إليهم؛  �نظري 
لكن  كالقمر؛  يعرفون معنى �حلياة.. جعلوك  ال  بكم �سم  وهم  باحلب 
�أحد  �حلب  فكاأن  �لظالم  قلوبهم  �سكن  �سياوؤه،  قلوبهم  �إىل  ي�سل  مل 

�سحاياه.
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�ك�سري �لقيود، تعدي كل �حلدود؛ فلن ينفعك ما يقولونه لك من 
وعود، لن ينقذك جمالك، ولن ي�ستن�سقو� عبر �لورود.

فمتى �أر�دو� �لرحيل رحلو� و�ختفو� كال�سباب.

حوار بني طالبتني "1"

�لطالبة �الأوىل: هل جنحِت يف �الختبار؟
�لطالبة �لثانية: و�أي �ختبار تق�سدين؟

�لطالبة �الأوىل: �الختبار �لدر��سي.. هل هناك غره؟
�لطالبة �لثانية: حياتنا كلها �ختبار.

�لطالبة �الأوىل: �الختبار �لدر��سي �أ�سعبها.
�لطالبة �لثانية: ولكن �ملجال فيه مفتوح للتعوي�ض، فقد تنجحن 

فيه غد �أو بعد غد.
�لطالبة �الأوىل: وما �الختبار �لذي تق�سدينه؟

�لطالبة �لثانية: لي�ض له دور ثاٍن وال �إعادة.
�لطالبة �الأوىل: فقط ر�سوب؟

�لطالبة �لثانية: ور�سوبه يدخله �لنار �إن �أ�سر على �ملع�سية. 
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حوار بني طالبتني "2"
�لطالبة �الأوىل: �أ�سكرك على �لهدية. 
�لطالبة �لثانية: و�أي هدية تق�سدين؟

�لطالبة �الأوىل: �لهدية �لتي �أر�سلِتها يل مع �إحدى �لطالبات.
�لطالبة �لثانية: ولكنني مل �أر�سل �سيًئا.

�لطالبة �الأوىل: �أنِت متو��سعة.
�لطالبة �لثانية: و�أنِت خمطئة؛ فلربا كانت من غري.

�أجمل  �عترتها  و�لتي  منك  �لن�سيحة  كانت  بل  �الأوىل:  �لطالبة 
هدية. 

�لطالبة �لثانية: تريدين غرها؟
�لطالبة �الأوىل: وهل �سدر مني خطاأ �آخر؟

�لطالبة �لثانية: �أنِت متناق�سة.
�لطالبة �الأوىل: هكذ� علمتني �حلياة

�لطالبة �لثانية: �إذن تعرفن؟
�لطالبة �الأوىل: وهل يف هذ� عيب؟

�لطالبة �لثانية: �لعيب باأن تكوين �سديقتي باالأم�ض و�ليوم عدوتي. 
�لطالبة �الأوىل: الرتكابك بع�ض �الأخطاء.

�لطالبة �لثانية: ما ترينه خًطا ير�ه غرك �سو�ًبا.
�لطالبة �الأوىل: وهل من �ل�سو�ب �أن تغتابي �الآخرين؟

�لطالبة �لثانية: �إذن �عترِته خًطا؟
�لطالبة �الأوىل: بل قويل ذنًبا.
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حوار بني طالبتني "3"

�لطالبة �الأوىل: ما ر�أيك باحلب؟
�لطالبة �لثانية: و�أي �أنو�ع �حلب تق�سدين؟ 

�لطالبة �الأوىل: وهل للحب �أنو�ع؟
�لطالبة �لثانية: �أول �أنو�عه و�جب. 

�لطالبة �الأوىل: ومنذ متى كان �حلب و�جب علينا؟
�لطالبة �لثانية: عندما يكون هلل ور�سوله. 

�لطالبة �الأوىل: و�لنوع �لثاين؟
�لطالبة �لثانية: حب جائز وهو حب �لزوج لزوجه.

�لطالبة �الأوىل: و�لثالث؟
�حلياة  �إطار  خارج  كان  ما  وهو  �ملحرم،  �حلب  �لثانية:  �لطالبة 

�لزوجية.
ل �الن�سحاب. �لطالبة �الأوىل: �إذن �أف�سّ

واعظة التعري

�بنتها،  َتِعُظ  فهذه  �لتعري..!  يف  و�عظة  �أ�سبحت  �لن�ساء  بع�ض 
�لن�ساء،  �أمام  تعريهن  �أمها عدم  تنكر على  وثالثة  �أختها،  َتِعُظ  و�أخرى 
فتقول لها: ال ت�ستحي �أنت �أمام �لن�ساء ال حترجينا بالب�سك �ملحت�سمة، 

على �الأقل �سعي فيها بع�ض �لفتحات لت�سبحي �أجمل.
�أيُّ جمال هذ�..؟!
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عن عبد�هلل بن عمر - ر�سي �هلل عنهما - قال: َمرَّ ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص 
على رجل من �الأن�سار وهو يعظ �أخاه يف �حلياء؛ فقال ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص: 

»دعه فاإن �حلياء من �الإميان« متفق عليه.
�لعاري  لب�ض  من  ت�ستحي  �بنة  �أو  �أخ��ت  �أو  �أم  لديها  من  فلتفرح 
و�لبنطال �ل�سيق، فهذ� من عالمات �إميانها هنيًئا لها.. ولتعينها على 

ذلك وال تخذلها ولتفخر بها كجوهرة نادرة بن �أحجار ال قيمة لها. 

امراأة �ضعيدة

حدثو� �أن زوًجا غا�سب زوجته فقال لها متوعًد�: الأ�سقينَّك! فقالت 
ت�سعدين،  �أن  متلك  ال  كما  ت�سقيني،  �أن  ت�ستطيع  ال  ه��دوء:  يف  �لزوجة 
فقال �لزوج يف حنٍق: وكيف ال �أ�ستطيع؟ فقالت �لزوجة يف ثقة: لو كانت 
حلرمتني  و�حللل  �حللي  من  زينة  �أو  عني،  لقطعته  ر�تب  يف  �ل�سعادة 

منها، ولكنها يف �سيء ال متلكه �أنت وال �لنا�ض �أجمعون!
فقال �لزوج يف ده�سة: وما هو؟

فقالت �لزوجة يف يقن: �إين �أجد �سعادتي يف �إمياين، و�إمياين يف 
قلبي، وقلبي ال �سلطان الأحد عليه غر ربي!
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القدوة ال�ضيئة

�الإعجاب،  حد  �إىل  �سريًعا  يتاأثرن  �لفتيات  من  كثًر�  �أن  �لو�قع 
بر�مج  �أو  �أفالم  �أو  م�سل�سالت  من  للف�سائيات  متابعتها  عند  فنجدها 
منوعة، فاإنها تعجب بفنانة ما وتتاأثر بها وحتاول تقليدها يف كل �سيء، 
يف ت�سرفاتها وكالمها ولبا�سها وم�سيتها، وجتعل منها قدوة لها، وهذ� 
بفتاة  تعجب  �أو  بقيمتها،  �سعورها  ويفقدها  �لفتاة  هذه  حياء  ي�سلب  ما 
مثلها وتتاأثر بها كثًر� وتندمج معها وتقلدها د�ئًما، فتغيب �سخ�سيتها 
مع �سخ�سية هذه �لفتاة �لتي �أعجبت بها وتقتدي بها يف كل �سيء وتفعل 
كما تفعل، فت�سبح تبًعا لها مطيعة لها متمثلة بها يف كل �سيء من�ساقة 
تاأثر تلك �لفتاة عليها  �أن تكون مثلها، وبالتايل يكون  خلفها ر�غبة يف 
كبًر�، فاإذ� كانت غر �ساحلة فحتًما �سوف تف�سد هذه �لفتاة، وكل هذ� 

ميثل قدوة �سيئة للفتاة.

اأيتها الغالية

بطيب  �لتاريخ  عطرن  خالد�ت  ن�ساء  �إىل  تعودين  �أن��ك  تن�سي  ال 
ذكرهن ونبل ت�سحيتهن، فهن �سنعن �الأبطال وكن فعاًل �أمهات �لرجال، 
عن  و�قرئي   ،- عنهن  �هلل  ر�سي   - �ملوؤمنن  �أمهات  �سرة  يف  �قرئي 
و�لفد�ء  للت�سحية  �أعطن �سوًر�  �لالتي  �ملوؤمنات  و�لن�ساء  �ل�سحابيات 

و�ليقن �ل�سادق و�لالتي عذبن يف دينهن.
تخيلي �أيتها �لفتاة كم هو �لفرق بن من ت�سقط ذوًد� عن مبادئها 
�لعظيمة ودينها، وبن من ت�سقط على عتبة ملذ�تها �لرخي�سة وهي مل 
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تعذب يف دينها ومل تكره على �سيء؟، و�ختاري منهن من تتمنن �أن تكون 
قدوة ح�سنة لك. 

والزمي �ل�ساحلات من �سديقاتك وكوين معهن، فاإنهن يبعدنك 
عن �ل�سر و�لرذيلة ويحبن �إليك �خلر و�لف�سيلة. 

و�ضل ال�ضعر ب�ضعر م�ضتعار لآدمي اأو لغريه للرجال والن�ضاء

عن �أ�سماء بنت �أبي بكر قالت: جاءت �مر�أة �إىل �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص فقالت 
يا ر�سول �هلل �إن يل �بنة عرو�ًسا �أ�سابتها ح�سبة فتمرق )�أي ت�ساقط( 
�سعرها �أفاأ�سله فقال: »لعن �هلل �لو��سلة و�مل�ستو�سلة« رو�ه م�سلم. وعن 
ملسو هيلع هللا ىلص �أن ت�سل  جابر بن عبد�هلل --ر�سي �هلل عنه-- قال: »زجر �لنبي 

�ملر�أة بر�أ�سها �سيًئا« رو�ه م�سلم.
ومن �أمثلة هذ� ما يعرف يف ع�سرنا بالباروكة، ومن �لو��سالت يف 

ع�سرنا "�لكو�فر�ت" وما تزخر به �ساالتهن من �ملنكر�ت.
ا لب�ض �ل�سعر �مل�ستعار كما يفعله بع�ض  ومن �أمثلة هذ� �ملحرم �أي�سً

من ال خالق لهم من �ملمثلن و�ملمثالت يف �لتمثيليات و�مل�سرحيات.

الت�ضليل با�ضم التحرير

�إن كل ما يقال حول ق�سية �ملر�أة "وحتريرها" كالم فيه قليل من 
�حلق، وكثر من �لباطل و�لت�سليل، لي�ض يف بالدنا ق�سية با�سم "حترير 
�أن حررها �الإ�سالم، و�إنا هي م�سكلة كانت عند �لغربين  �ملر�أة" بعد 
ر�سالتها  الأد�ء  وتفرغها  �مل��ر�أة  ح�سمة  �الإ�سالم  طلب  ولي�ض  ت��ز�ل،  وال 
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غر  و�لتنظيم  لها،  "تنظيم"  بل  للطاقة،  "كبتا"  �لكرى  �الجتماعية 
�أم��ر غر  ح��ده،  من جت��اوز  ومنعه  مو�سعه  �سيء يف  كل  وو�سع  �لكبت، 

�لفو�سى و�النفالت من كل حق لالأ�سرة �أو �ملجتمع.
�لفرق  يعلم  �لتنظيم"، كما  "�لكبت" وبن  �لفرق بن  يعلم  وكلنا 

بن "�لتخريب" وبن "�لبناء" وبن "�لقانون" وبن "�لفو�سى". 

العمل مرتبط باجلمال

�أظهرت در��سة جرت على �أكر من )12500( �سخ�ض يف �إنكلر� 
�ل�ساد�سة  �سن  يف  )�لبدينات(  �ملمتلئات  �لفتيات  �أن  وويلز،  و��سكتلند� 
ع�سرة يح�سلن على وظائف ذ�ت ر�تب حمدود يف �سبابهن.. حتى ولو 
�لفتيات  من  بينما غرهن  �ل�سن..  بعد هذ�  وزنهن  �إنقا�ض  جنحن يف 
�لر�سيقات يح�سلن على ر�تب �أعلى ومميز�ت �أخرى.. �ألي�ض هذ� �متهان 
للمر�أة.. حيث �إن �لنظرة ال تكون �إال جل�سدها وقو�مها دون �سخ�سيتها 

وعملها؟!!

الن�ضاء واجلرمية

معدل  �أن  �إىل  �أ�سار  تقريًر�  �لفيدر�لية  �لتحقيقات  مكتب  ن�سر 
�رتفاًعا مذهاًل  �رتفع  �لن�سائية قد  �أو �جلرمية  �ل�سيد�ت  �جلرمية بن 
بن  �العتقاالت  باأن  �لتقرير  و�أف��اد  �لن�سائية.  �لتحرر  حركات  نو  مع 
بينهن  �خلطرة  �جلر�ئم  ز�دت  بينما   ،)٪95( بن�سبة  ز�دت  �لن�ساء 
بن�سبة )52٪(، ويقول �لتقرير �إن �أخطر ع�سرة جمرمن مطلوب �لقب�ض 
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عليهم كلهم من �ل�سيد�ت!!
وتقول �ل�سحيفة نا�سرة �خلر: �إن منح �ملر�أة حقوًقا مت�ساوية مع 
�لرجل ي�سجعها على �رتكاب �جلر�ئم نف�سها �لتي يرتكبها �لرجل، بل �إن 

�ملر�أة �لتي تتحرر ت�سبح �أكر مياًل الرتكاب �جلرمية.

الأم التي حتمل طفلها الر�ضيع يف ال�ضيارة

�أثناء  يف  يف  حجرهن  يف  �لر�سيع  طفلهن  يحملن  �الأمهات  بع�ض 
ركوبهن يف �ملقعد �الأمامي.. وتعتقد �الأم �أن يديها ت�سكالن حماية للطفل 
ففي  �ل�سدم،  وقوع  حلظة  يف  لي�ض  لكن  �سحيح،  ربا  وهذ�  �لر�سيع، 
�الأم حماية  فيه  تفكر  �سيء  �آخر  يكون  قد  �ملروري  وقوع �حلادث  �أثناء 
طفلها، وذلك نتيجة فقد�ن �لوعي جر�ء هول �حلادث. �إن و�سع �لطفل 
�لر�سيع على مقعد مثبت خا�ض به يف �ملقعد �خللفي لل�سيارة يوفر �أف�سل 

حماية له يف حالة وقوع �حلادث.

ل هدف لهن يف احلياة

يف ر�سائل �لنجمة �ل�سينمائية �لر�حلة جريتا جاربو قالت: "�إنها 
ق�ست حياتها منعزلة عن �لعامل.. ومل تكن �سعيدة يف خلوتها.. وكانت 

تعاين من �الإحباط و�نتفاء �لهدف وقلة �ملعنى يف حياتها".
متثل  كانت  بينما  فرن�سية  ممثلة  �أن  �جلر�ئد  بع�ض  "ن�سرت 
يف  و�ساحت  ع��ارم��ة..  ث��ورة  ث��ارت  �إذ  �لكامر�..  �أم��ام  عارًيا  م�سهًد� 
وجه �ملمثل و�ملخرج قائلة: �أيها �لكالب.. �أنتم �لرجال.. ال تريدون منا 
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ثم  ح�سابنا..  على  �ملالين  �أ�سحاب  من  ت�سبحو�  حتى  �أج�سادنا..  �إال 
�نفجرت باكية.

لقد ��ستيقظت فطرة هذه �ملر�أة يف حلظة و�حدة، على �لرغم من 
�حلياة �لفا�سدة �لتي تغرق فيها.. ��ستيقظت لتقدم �لدليل على �ملاأ�ساة 
ومتح�سرة  متقدمة  �إنها  قالو�:  �لتي  �مل��ر�أة  فيها  تعي�ض  �لتي  �لكرى 

ومتمدنة يف �لبالد �لتي نقول �إنها متقدمة ومتح�سرة ور�قية".

خوف وهلع

يف در��سة ن�سرتها موؤ�س�سة "در��سات �لرقابة �الجتماعية �الأوربية" 
ت��ر�وح  �لالئي   - �لريطانيات  �لن�ساء  من   )٪80( �أن  �إىل  �أ���س��ارت 
�أعمارهن بن �ل�)20( و�ل�)35( - ي�سعرن باخلطر من �ل�سر بفردهن 
�سحايا  وقوعهن  خ�سية  �لكرى،  �لد�خلية  و�ملدن  �لعا�سمة  �سو�رع  يف 

جر�ئم �الغت�ساب و�لعنف �لتي �سعدت موجتها يف �لعامن �الأخرين.
�ملرحلة  يف  ن�ساء  �أرب��ع  كل  بن  من  �م��ر�أة  �أن  �لدر��سة  و�أ�سافت 
�لعمرية نف�سها حتمل �سكيًنا �أو �سالًحا يف حقيبتها يف يف �أثناء جتو�لها 

يف �سو�رع �لعا�سمة و�ملدن �لد�خلية �لكرى.

فوائد حليب الأم

من �حلكم �لتي ذكرها بع�ض �الأطباء يف فو�ئد حليب �الأم: 
1- �لطفل ير�سع لبًنا نظيًفا معقًما.

2- لي�ض بارًد�، وال حاًر�.
3- متو�فًر� يف كل �الأوقات.
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4- ال يف�سد بالتخزين.
5- يتنا�سب مع معدة �لطفل.

6- يفي باحتياجات �لطفل �لر�سيع.
7- ي�سفي على �لطفل مناعة خا�سة �سد �جلر�ثيم.

8- �لر�ساع �ملبا�سرة من ثدي �الأم متنع حدوث �لبد�نة يف �الأطفال، 
ويف �الأمهات.

�لر�بطة  وت��ق��وي  �حل��ن��ان،  تنمي  �الأم  ث��دي  م��ن  و�لر�ساعة   -9
�لعاطفية بن �الأم ووليدها.

الر�ضاعة وثوابها

روي �أن عمرو بن عبد�هلل - ر�سي �هلل عنهما - قال المر�أته �لتي 
تر�سع �بًنا لها: 

عطفت  قد  ولدها،  �لبهيمة  كر�ساع  لولدك  ر�ساعك  يكونن  "ال 
�هلل،  ثو�ب  �بتغاء  تتوخن  �أر�سعيه،  ولكن  بالرحم،  �لرحمة  من  عليه 

و�أن يحيا بر�ساعك خلق، ع�سى �أن يوحد �هلل ويعبده".

بائعة الدنيا

�مر�أة من �ل�ساحلات، وعابدة من �لعابد�ت.. �إنها �أخت �لف�سيل 
بن عبد �لوهاب. 

كانت من �لعابد�ت بالليل، و�ل�سائمات بالنهار، و�لذ�كر�ت �هلل 
كثًر�، �سًر� وعالنية.. ويف يوم من �أيام عمرها، �ساألها �أخوها �لف�سيل 
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عن �أحب �الأمور �إىل قلبها، فكان �لتهجد يف ليلها. 
يعينها على  �لذي  �ل�سبب  يعلم  �أن  �أخوها  �أحب  �أخرى  وذ�ت مرة 
عبادة ربها، فقالت - يرحمها �هلل -: "�الآخرة �أقرب من �لدنيا، وذلك 
�أن �لرجل يهم بطلب �لدنيا، فلعله �أن ين�سئ لذلك �سفًر�، يكون فيه تعب 

بدنه، و�إنفاق ماله، ثم لعله �أن ال ينال بغيته.
و�لرجل يطلب �الآخرة، فمنتهى طلبته يف ح�سن نيته، حيث ما كان، 
من غر �أن ين�سئ �سفًر�، �أو ينفق مااًل، �أو يتعب بدًنا، ما هو �إال �أن يجمع 

على طاعة �هلل، فاإذ� هو قد �أدرك ما عند �هلل". 

اأم اأمين بنت علي
علي  �أبو  هو  وزوجها  عزيزة،  ��سمها  م�سر،  عابد�ت  من  عابدة 

�لروذباري �أحد �لز�هدين يف وقته. 
كانت تتعبد يف حمر�بها، وتناجي ربها يف دعائها بقولها: "كيف ال 

�أرغب يف حت�سيل ما عندك و�إليك مرجعي؟
وكيف ال �أحبك وما لقيت خًر� �إال منك؟ 

وكيف ال �أ�ستاق �إليك وقد �سوقتني �إليك؟".
ياأتن  �للو�تي  و�لن�ساء  �أبناءها،  تعظ  �لعابدة  �أمي��ن  �أم  وكانت 
عندها بقولها: "ال ينتفع �لعبد ب�سيء من �أفعاله كما ينتفع بطلب قوته 

من حالل".
ال ن�ستطيع �أن نرك �لعابدة �أم �أمين، �إال وقد تعلمنا منها �لدرو�ض 

�لتالية: 
1- �أن �مل�سلمة �لتي ت�سعى يف �إعد�د ز�دها ال بد يوًما مالقية ربها. 

2- �أن �مل�سلمة يف كل يوم تزد�د حًبا، و�إقبااًل على ربها. 
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3- �أن �ملوؤمنة تتحرى من �أين كان مطعمها. 

اأم حيان ال�ضلمية

وتبكي  رقبتها،  فكاك  يف  ربها  تناجي  حمر�بها،  يف  تقف  كانت 
بدموع �سخية، رجاء �أن تغفر لها ذنوبها. 

و�نت�سرت عبادة �أم حيان بن قريناتها من بنات جن�سها، وتناقلن 
�أخبارها حتى و�سل �لرجال خرها. 

"ما ر�أيت رجاًل قط، وال �مر�أة   : �أبو خلدة - رحمه �هلل -  يقول 
�أقوى، وال �أ�سر على طول �لقيام من �أم حيان �ل�سلمية". 

كانت  "�إنها  فيقول:  ربها،  قوة �سرها يف طاعة  �لبع�ض  وي�سف 
لتقوم يف حمر�بها، كاأنها نخلة ت�سفقها �لرياح مييًنا و�سمااًل".

رحم �هلل �أم حيان �ل�سلمية، وجعلها من �أهل جنة عالية، و�سالم 
على �لز�هد�ت يف �لعاملن. 

اعتداءات خالل العمل

�الع��ت��د�ء  ع��ن  تقريًر�  �الأمريكية  �لنف�سي  �لطب  جملة  ن�سرت 
�جلن�سي خالل �لعمل ذكرت �أن )42٪( من �لن�ساء �لعامالت يتعر�سن 
�أقل من )7٪( من �حلو�دث  العتد�ء�ت وحتر�سات جن�سية، و�أنه فقط 
يتاأثرن  عليهن  �ملعتدى  من   )٪90( و�أن  �مل�سوؤولة،  �جلهات  �إىل  يرفع 

نف�سًيا، و�أن )12٪( منهن يذهن لطلب �ملعونة �لطبية �لنف�سية".
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ول حت�ضنب اهلل غافاًل عما يعمل الظاملون

هذ�  فغر  معاملة  �أح�سن  وعاملها  �أكرمها  ب��زوج  �م��ر�أة  تزوجت 
�لوفاق �أهل �لزوج وحاكو� �ل�سر �سدها وما ز�لو� يحر�سونه حتى طلقها 
تبكي وتقول: )ح�سبي �هلل  - وهي حامل - بغر ذنب �قرفته، فكانت 
ونعم �لوكيل! �للهم �خلفني خًر� منه( وو�سعت ذلك �لطفل، ثم تزوجت 
برجل ذي خلق ودين بي طفلها حتى كر وتزوج، و�أما �أهل زوجها �الأول 
فال ت�ساأل عن حالهم فقد طلقت �أخو�ته �لثالثة وطلقت �أمه بعد �أربعن 

عاًما من �لزو�ج، وما ربك بغافل عما يعمل �لظاملون. 

هدية جارة جلارتها

عن �أبي هريرة - ر�سي �هلل عنه-، عن �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »يا ن�ساء 
�مل�سلمات. ال حتقرن جارة جلارتها ولو فر�سن �ساة« �أخرجه �لبخاري.

�سرح �حلديث: ال حتقرن جارة جلارتها: �أي ال حتقرن هدية مهد�ة 
جلارتها، فر�سن �ساة: عظم قليل �للحم، وهو للبعر مو�سع �حلافر من 
�إهد�ء  �ملبالغة يف  �إىل  بذلك  و�أ�سر  �ل�ساة جماًز�،  على  ويطلق  �لفر�ض 
�لعادة  جتر  مل  الأن��ه  �لفر�سن..  حقيقة  �إىل  ال  وقبوله  �لي�سر  �ل�سيء 
باإهد�ئه. وبهذ� يكون �ملعنى: ال متتنع جارة عن �إهد�ء جارتها ما عندها 
ب�سبب قلته، بل ينبغي �أن جتود لها با تي�سر و�إن كان قلياًل؛ فهو خر من 

�لعدم... و�إذ� تو��سل �لقليل �سار كثًر�. 
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هذ� �حلث من �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص على تبادل �لهد�يا بن �جلار�ت، هد�يا 
�ملجتمع،  �أفر�د  بن  عظيًما  وفاًقا  له  �ال�ستجابة  حتقق  وغره،  �لطعام 
�ملجتمعات  ي�سيب  ما  كل  رو�بطه، وحتفظه من  وتقوي  وتوثق عالئقه، 

من فرقة �أفر�دها، وتعاديهم، ونز�عهم. 

ل اأهجر اإل ا�ضمك

عن عائ�سة - ر�سي �هلل عنها - قالت: قال يل ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص: »�إين 
الأعلم �إذ� كنت عني ر��سية، و�إذ� كنت علي غ�سبى«. قالت: فقلت: من 
�أين تعرف ذلك؟ فقال: »�أما �إذ� كنت عني ر��سية فاإنك تقولن: ال، ورب 
حممد! و�إذ� كنت غ�سبى: قلت: ال ورب �إبر�هيم!«، قالت: �أجل و�هلل! يا 

ر�سول �هلل ما �أهجر �إال ��سمك. �أخرجه �لبخاري.
هذ�  من  �ألطف  ت��ودد  و�أي  �ملالحظة!  هذه  من  �أرق  مالحظة  �أي 
�لتودد! �إنه �خللق �لنبوي �لعظيم، يوجهنا معا�سر �الأزو�ج �أح�سن توجيه، 

ويوجه �لزوجات كذلك �أف�سل توجيه.
�إذ� كنت عني ر��سية فاإنك تقولن: ال  �أنك  �أعلم  �أنا  ملسو هيلع هللا ىلص:  مل يقل 
ورب حممد، و�أنك �إذ� كنت علّي غ�سبى تقولن: ال، ورب �إبر�هيم، بل 
�كتفى ملسو هيلع هللا ىلص باإخبارها بعلمه متى تكون ر��سية ومتى تكون غ�سبى لت�ساأله 
هي: من �أين تعرف ذلك؟ وبذ� يجعلها حتاوره ملسو هيلع هللا ىلص، وقد �أثار �هتمامها، 

وحرك ف�سولها، يف تودد جميل، ومالطفة عظيمة. 
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 خففي وزنِك 
لتتمتعي ب�ضحتِك

تزداد معدلت ال�شمنة يف العامل عموًما، ويف وطننا العربي والإ�شامي 
ا، وما ذاك اإل ب�شبب الإفراط يف تناول الأطعمة، مع غياب الريا�شة  خ�شو�شً
عن جدولنا اليومي، ويتبعه غياب الوعي ال�شحي بالغذاء املنا�شب للج�شم، 

والقدر الذي يحتاجه با اإفراط اأو تفريط.
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فيما  لهن،  ومر�شد  لطالباتنا،  كدليل  هنا  الفقرة  هذه  كانت  ولذلك 
يتعلق مبو�شوع الوزن الزائد.
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ما الذي حتتاجني اإليه لإنقا�س وزنِك بنجاح؟

�أف�سل  �لوزن هو �لظهور بظهر  �إنقا�ض  �أ�سباب بدء بر�مج  �أهم 
�مل�سكالت  خماطر  من  و�لتقليل  للج�سم  �خلارجي  �ملظهر  عن  و�لر�سا 

�ل�سحية �ملرتبطة بزيادة �لوزن؛ كاأمر��ض �لقلب ومر�ض �ل�سكر. 
قبل �أن تبدئي، من �ملهم �أن ُتقيمي حالتِك �ل�سحية �حلالية. ومن 
�لنهائي،  لتحددي هدفِك  بد�يتِك  �أن حتددي و�سعِك حال  ا  �أي�سً �ملهم 
ومقد�ر  �الآن،  وزن��ِك  حتددي  �أن  عليِك  �حل��ايل،  و�سعِك  حتددي  ولكي 
�إليها  �أمور حتتاجن  ثالثة  وهناك  �إنقا�سه،  �إىل  �لذي حتتاجن  �لوزن 
خ�سرِك،  وحميط  ووزن��ِك،  طولِك،  �لعامة:  �لبدنية  حالتِك  لتحددي 

وموؤ�سر كتلة ج�سمِك. 
�آخر معلومة يجب �أن ت�سعيها يف و�سفِك عندما تفكرين يف �إنقا�ض 

وزنِك هي تاريخ عائلتِك مع زيادة �لوزن.

توقعي احتياجِك لبع�س الوقت لكي تنق�ضي وزنِك

ال يتم �إنقا�ض �لوزن بن ع�سية و�سحاها، و�أغلب �لظن �أن �لوزن 
فزيادة  طويلة،  �سنو�ت  مد�ر  على  �كت�سبتيه  قد  �إنقا�سه  تريدين  �لذي 
�لطعام  تناول  يف  �الإ�سر�ف  خالل  من  �لوقت،  مرور  مع  حتدث  �ل��وزن 

ب�سكل تدريجي وعدم ممار�سة �لتمارين �لريا�سية. 
وتتم عملية �إنقا�ض �لوقت بنف�ض �لطريقة تقريًبا، وذلك من خالل 
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تغير عاد�تِك يف تناول �لطعام ببطء، و�إدخال �لتمارين �لريا�سية على 
برناجمِك �ليومي.

فاإنقا�ض  وزن��ِك؛  �إنقا�ض  يف  ترغبن  عندما   فطنتِك  ��ستخدمي 
�لوزن ب�سكل �سحي و�حلفاظ على وزنِك �جلديد �سيحدث بعدل ثابت. 
وخم�سن  مئتن  بعدل  تتناولينها  �لتي  �حلر�رية  �ل�سعر�ت  قللي 
�إىل خم�سمائة �سعر حر�ري كل يوم، وقومي بمار�سة �أي ن�ساط بدين با 
ال يقل عن ثالثن دقيقة كل �أ�سبوع؛ فقد �أكدت �لدر��سات �أن �لوزن �لذي 
ميكن �إنقا�سه �أ�سبوعًيا- دون �كت�سابه مرة �أخرى- ال يزيد عن رطل �أو 

رطلن.

اكت�ضفي العوامل التي حتدد وزنِك

حددي كل �لعو�مل �لتي توؤثر على وزنِك، فهذ� �سيعطيِك فكرة عن 
�ل�سلوكيات �أو �لظروف �لتي عليِك �أن تتعاملي معها لتنق�سي وزنِك؛ �أي 
�لطعام  وكمية  ونوع  �سحية،  وحالة  �سن،  من  بِك؛  �خلا�سة  �لبيولوجية 
�لذي تتناولينه، وحجم �لن�ساط �لبدين �لذي تقومن به، وما �إذ� كنِت 

ت�ستخدمن �لطعام لتلبي �حتياجات لديِك غر �إح�سا�سِك باجلوع.
�بذيل جهًد� �إ�سافًيا لتغير �لعو�مل �لتي باإمكانك �ل�سيطرة عليها.
ال ت�سيعي وقتِك وطاقتِك يف حماولة تغير �جلو�نب �لتي يحددها 

�سنِك، �أو جيناتِك �لور�ثية، �أو طبيعة ج�سمِك يف مظهرِك.
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تطلعي لإنقا�س رطل من وزنِك كل اأ�ضبوع

ين�سح �خلر�ء باأن تنق�سي رطاًل من وزنك كل �أ�سبوع من خالل 
برنامج �سحي الإنقا�ض �لوزن. ولكي تنق�سي رطاًل من وزنِك كل �أ�سبوع، 
فاإنِك حتتاجن الأن تقللي كمية �ل�سعر�ت �حلر�رية �لتي تتناولينها �الآن 

بعدل خم�سمائة �سعر حر�ري كل يوم.
وميكن حتقيق ذلك من خالل عملك على حرق مزيد من �ل�سعر�ت 
�حلر�رية، وتعديل نظامِك �لغذ�ئي لتحدي من كمية �ل�سعر�ت �حلر�رية 

�لتي تتناولينها. 
�إذ� كنِت قد فقدِت بع�ض �لوزن يف �لبد�ية وثبت وزنِك �الآن، فاأنِت- 

غالًبا- يف مرحلة �لتقدم �لي�سر. 
�لبدنية،  تدريباتك  وبرنامج  �لغذ�ئي،  نظامِك  تقييم  �أع��ي��دي 
يقاوم  �سوف  فج�سمِك  �لقدمية؛  لعاد�تِك  تعودي  �أال  على  و�حر�سي 

�إنقا�ض وزنه عن �لوزن �لطبيعي.
�أخرى،  �أرط��ااًل  وزنِك  تنق�سي  �أن  ت�ستطيعن  وال  نحيفًة  كنِت  �إذ� 

فمن �ملمكن �أن تكوين قد و�سلتي لوزنِك �ملثايل.

 اكت�ضفي كمية ال�ضعرات احلرارية 
املوجودة يف طعامِك املف�ضل

حتققي من كمية �ل�سعر�ت �حلر�رية و�لعنا�سر �لغذ�ئية �ملوجودة 
قد  �لع�ساء  وجبة  يف  م�سوية  حلم  قطعة  فتناول  �ملف�سل.  طعامِك  يف 
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�لدهون،  وخم�سن جر�ًما من  �سعر حر�ري  �ألف  من  �أكر  على  يحتوي 
تناولو� وجبة كهذه  �إذ�  �لنا�ض  �أوز�ن  تزد�د  ترين كيف  �أن  �ل�سهل  ومن 

ب�سفة منتظمة.
من  لت�ستبعديها  �حل��ر�ري��ة  �ل�سعر�ت  مرتفعة  �الأطعمة  ح��ددي 
�حلر�رية  �ل�سعر�ت  منخف�سة  �أخرى  بد�ئل  و�أوجدي  �لغذ�ئي،  نظامِك 

ت�ساعدِك على �إنقا�ض وزنِك.
�ملوجودة يف  �لغذ�ئية  بالعنا�سر  �أن تكون هناك مل�سقات  ويجب 
�الأطعمة �ملعباأة ت�سر �إىل كمية �ل�سعر�ت �حلر�رية �ملوجودة يف كل وجبة.
وهناك �لكثر من �ملطاعم ومتاجر �لوجبات �جلاهزة و�الأطعمة 
�ل�سريعة ت�سع �لقيمة �لغذ�ئية لكل طبق يف قو�ئمها، وهناك �أي�سًا كتب 
ومو�قع �ست�ساعدك على ح�ساب �ل�سعر�ت �حلر�رية �ملوجودة يف �أطعمة 

معينة.

و�ضع خطة لإنقا�س الوزن

للف�سل.  يخططن  �لتخطيط  يف  يف�سلن  من  �إن  يقال:  ما  كثرً� 
وبالفعل، فالكثر منا يتغافلن عن و�سع خطة الإنقا�ض �أوز�نهن. 

�لتي  �الأم��ور  �أهم  �أحد  يعد  وزن��ِك  الإنقا�ض  عملية  خطة  و�سع  �إن 
�أن  ويجب  �ل�سليم.  للج�سم  �لو�سول  تبدئن طريقة  و�أنِت  بها  �ستقومن 
�لطعام  وهي:  �أ�سا�سية  جو�نب  ثالثة  وزن��ِك  الإنقا�ض  خططِك  تت�سمن 

�لذي تتناولينه، وبرنامج متارينِك �لريا�سية، وتوجهِك.
وعلى  �ستتناولينه.  ملا  طريق  خارطة  لتطوير  �ستحتاجن  بد�ية، 

www.alukah.net



1801 اللؤلؤة المنضودة في الفقرات المكنونة

�لرغم من �أن هذ� �الأمر قد يبدو ي�سًر�؛ �إال �أنه - يف و�قع �الأمر - يحتاج 
�إىل تخطيٍط دقيق. ولي�ض من �ملمكن �أن تتخلي يف �آخر حلظة عن وجبة 
وغنية  ا  �أي�سً �لدهون  ومنخف�سة  �لغذ�ئية  بالعنا�سر  غنية  متو�زنة، 
باالألياف، وتظلن حت�سلن على كمية �ل�سعر�ت �حلر�رية �مل�سموح لِك 

بتناولها يف �ليوم. 
خ�س�سي  لوجباتِك.  لتخططي  �لكايف  �لوقت  خذي  �لبد�ية،  يف 
�أم�سيات �أيام �لثالثاء لوجبة �ملكرونة باخل�سرو�ت، وخ�س�سي وجبات 
وجباتِك  مع  فانتظامِك  �خل�سر�ء؛  �ل�سلطة  بتناول  �الأربعاء  �أيام  غد�ء 

�سي�سمن لِك �أن تلتزمي بالتعليمات �خلا�سة بنظامِك �لغذ�ئي.
�لريا�سية  �لتمارين  ملمار�سة  برناجمًا  ت�سعي  �أن  ا  �أي�سً عليِك 

وتلتزمن به. 
تعاملي مع موعد متارينِك �لريا�سية مرة كل �أ�سبوع وكاأنه موعد 
�لباكر  �أن تعدي �لرك�ض يف �ل�سباح  تاأجيله. تعلمي  مهم ال ت�ستطيعن 
كتابِك  قر�ءة  �أو  �أ�سنانِك،  مثل غ�سل  يومِك؛ متامًا  يتجز�أ من  ال  جزء� 
�ملف�سل؛ فالكثر�ت منا ميلن للتكا�سل عن ممار�سة �لتمارين �لريا�سية 
الأنهن ي�سعرن �أنه ال وقت لديهن لها. �إذ� كان ذلك يحدث معِك، فتعلمي 
�لريا�سية،  �لتمارين  ملمار�سة  �ليومي  جدولك  يف  وقًتا  تخ�س�سي  �أن 
بها،  �لقيام  �لتي عليِك  �الأمور  �لريا�سية من  �لتمارين  وفكري يف جعل 

كتنظيف �ملنزل �أو جز ح�سائ�ض �حلديقة.
و�أخًر�، يعني �لتخطيط الإنقا�ض �لوزن؛ �إعد�د نف�سِك على �مل�ستوى 
يتطلب جهًد� من  �لوزن  فاإنقا�ض  �لكامنة يف ذلك،  للتحديات  �لذهني 
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�ملغريات وعلى ك�سلك  للتغلب على كل  نف�سِك  �أن تعدي  جانبِك، ويجب 
ا ب�سكل يومي. �أي�سً

يجب �أن تغري نظرتِك التباع نظام غذ�ئي من كونه �أمًر� مماًل ال 
ي�سرِك، �إىل �لتعامل معه على �أنه �أمر �سحي ون�ساط مفعم باحلما�ض. 
ا �أن تكوين م�ستعدًة لتحديد �أولوياتك يف نظامِك �لغذ�ئي و�أن  ويجب �أي�سً
�أي ن�ساط �آخر. وقد يعني ذلك تخليِك من وقت الآخر عن  ت�سعيه قبل 
بع�ض �الأن�سطة �الجتماعية �لتي تدفعِك لتناول �لع�سائر �أو �لطعام، �إذ� 

كنِت تعتقدين �أنها �ستعر�ض �سبيل تقدمِك.
نظامِك  جتعل  عملية  خطة  لو�سع  �ل�سابقة  �ملبادئ  ��ستخدمي 

�لغذ�ئي ينا�سب روتينِك �ليومي ب�سهولة وي�سر.

اأعطي لنف�ضِك الوقت الكايف لتحرقي وجبة الع�ضاء

�أن تتناويل وجبة �لع�ساء قبل �ساعات عديدة من ذهابِك  حاويل 
للنوم ليح�سل ج�سمِك على فر�سة حرق مزيد من �ل�سعر�ت �حلر�رية، 
فاأغلب �لن�ساء يبذلن جهًد� يف �ساعات �لنهار ويجل�سن، وتقل حركتهم 

بالليل. 
قبل  �حلر�رية  �ل�سعر�ت  من  جزء  �أقل  حرق  يتم  لذلك،  ونتيجة 

موعد �لنوم. 
يف  �حل��ر�ري��ة  �ل�سعر�ت  من  كبرة  كميات  بها  �أطعمة  تناول  �إن 
�مل�ساء - خا�سة قبل �خللود للنوم - ُيحدث ��سطر�ًبا يف تو�زن �لطاقة.

يف  �حلر�رية  �ل�سعر�ت  من  كبرة  بكمية  ج�سمِك  متدين  فاأنِت 
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وقت يحتاج فيه لبذل �أقل جزء منها. قومي بال�سر بعد تناول �لع�ساء، 
قومي  �أو  مار�سي متارين خفيفة،  �أو  �ملنزلية،  �الأعمال  ببع�ض  قومي  �أو 

باإطالة ع�سالتِك لت�ساعدي ج�سمِك على حرق وجبة �لع�ساء.

تناويل الع�ضاء قبل ثالث �ضاعات من الذهاب للنوم

�إن �لنوم مبا�سرة بعد تناول وجبة �لع�ساء يجعل ج�سمِك �أكر مياًل 
�لليل،  ففي  ده��ون.  �سكل  على  �حلر�رية  �ل�سعر�ت  من  مزيد  لتخزين 
يبطئ �جل�سم يف �لقيام بعملية �الأي�ض )�له�سم( ويحرق كمية �أقل من 
�ل�سعر�ت �حلر�رية، وتركز �أج�سامنا على �إعادة بناء خاليا �جل�سم يف 

�أثناء �لنوم، وحتتفظ �أجهزة �جل�سم بالطاقة لت�ستخدمها يف �مل�ستقبل.
وفى حالة �لتخزين تلك، ت�ستمر �أج�سامنا يف �الزدياد من خالل 
معدل  �أن  يف  �مل�سكلة  وتكمن  للج�سم،  ع�سلية  �أو  دهنية  �أن�سجة  �إ�سافة 

حرقنا لل�سعر�ت �حلر�رية ينخف�ض عند �لنوم. 
�لذهاب  قبل  �حلر�رية  �ل�سعر�ت  من  كبرة  كمية  تناول  مت  و�إذ� 
للنوم مبا�سرة، فاإنه يوؤدي �إىل ه�سم �لطعام بطريقة جيدة، بل ويقوم 

�جل�سم بتخزين �أغلبها على هيئة دهون. 

اقرئي مل�ضقات الأطعمة

لالأطعمة  �لغذ�ئية  بالقيمة  �خلا�سة  �ملعلومات  دوًم���ا  �ق���ر�أي 
�لتي  �الأطعمة  يف  يوجد  عما  فكرة  لديك  تكن  مل  و�إذ�  ت�سرينها،  �لتي 
�إنقا�ض  على  �ست�ساعدِك  كانت  �إذ�  ما  تعريف  �أن  لِك  فكيف  تتناولينها، 
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وزنِك �أم ال؟ تعلمي كيف تقرئن وتفهمن �ملل�سقات �لتي تو�سح �لقيمة 
�لغذ�ئية لالأطعمة. 

كل  يف  �ملوجودة  �لغذ�ئية  �لعنا�سر  يو�سح  �ل��ذي  �ملل�سق  �قرئي 
�الأطعمة �ملعباأة يف قائمة �ملكونات.

�ل�سعر�ت  وع��دد  �لوجبة،  حلجم  �خل�سو�ض  وج��ه  على  �نتبهي 
ا �لعنا�سر �لغذ�ئية وح�ستها، ون�سبة  �حلر�رية �لتي حتتوي عليها، و�أي�سً

�لعنا�سر �لغذ�ئية �ليومية.
�إن قر�ءة �ملل�سقات �سوف ت�ساعدك على �ختيار �الأطعمة �لغنية 
لِك  �مل�سموح  �حل��ر�ري��ة  �ل�سعر�ت  كمية  �إط��ار  يف  �لغذ�ئية  بالعنا�سر 
ا على قيا�ض كمية  بتناولها، كما �أن هذه �ملل�سقات �سوف ت�ساعدك �أي�سً

�لوجبات �لتي تنا�سبِك وبالتايل ال ت�سريف يف تناول �لطعام.

اخرجي للتنزه

 �إن �لفتيات �لالتي يبذلن قدًر� معتداًل من �جلهد يحرقن حو�يل 
)30( يف �ملائة من �سعر�تهن �حلر�رية من خالل ممار�ستهن لن�ساطات 

يومية غر ريا�سية. 
�سوى  يحرقن  فال  �حلركة  قليالت  �جللو�ض  كثر�ت  �لفتيات  �أما 

حو�يل )15( يف �ملائة منها. 
و�أن  �جلهد،  من  مزيًد�  تبذيل  �أن   - منِك  وع��ي  عن   - �ختاري 
تبذيل ن�ساًطا �أكر كل يوم، وهذه �الأن�سطة ت�سمل �لنهو�ض من �ل�سرير 
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يف �ل�سباح، و�إعد�د وجبة �الإفطار، و�مل�سي �إىل �لعمل. 
�مل�سعد  ��ستخد�م  من  بداًل  �ل�سلم  �سعود  �الأن�سطة  لهذه  �أ�سيفي 

�لكهربائي.
وهناك طرق ال تعد وال حت�سى تزيدي بها �مل�ستوى �لعام للن�ساط 

�لذي تبذلينه �إذ� �خرِت �أن تفعلي ذلك. 
قومي  �لفر�سة،  فيه  لِك  ت�سنح  وق��ٍت  �أي  يف  و�سري  جولة  خذي 
�أنِك  للمدر�سة. تذكري  �لذهاب  �ملنزلية، �سري بن�ساط عند  باالأعمال 
�سعر�ت  و�ستحرقن  طاقتِك،  ت�ستنفذ  فاإنِك  جولة،  تاأخذين  عندما 

حر�رية، وبذلك تنق�سي وزنِك.

امتنعي عن تناول امل�ضروبات الغازية

حتتوي كل ثالثمائة وخم�سون جر�ًما من �ل�سود� على مائة و�أربعن 
�سعًر� حر�رًيا، وحو�يل �أربعن جر�ًما من �ملُحليات، وهو ما ي�ساوي حو�يل 
�لغازية  تتناولن �مل�سروبات  �إذ� كنِت  �ل�سكر.  ع�سر مالعق �سغرة من 
مع كل وجبة، فذلك يعني �أنِك �ستح�سلن على �أربعمائة وع�سرين �سعًر� 

حر�رًيا �إ�سافًيا يف �ليوم. 
�لذي  �ملكرر  �ل�سكر  خا�سة  �ل�سكر،  �سرب  باأن  �لدر��سات  وتفيد 
�إذ� مل تكن  يوجد يف �مل�سروبات �خلفيفة، قد يوؤدي لزيادة �لوزن حتى 
يتم  حيث  كبرة؛  ي��وم  كل  عليها  حت�سلن  �لتي  �حل��ر�ري��ة  �ل�سعر�ت 
�مت�سا�ض �ل�سكر �ملوجود يف �مل�سروبات �لغازية ب�سرعة كبرة ثم ي�سر 
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يف جمرى �لدم، كما يتم تخزينه ب�سهولة على هيئة دهون. 
�لدم.  �سكر  يف  مفاجئ  الرتفاع  توؤدي  �لغازية  �مل�سروبات  �أن  كما 

وهذ� �خللل قد يوؤدي �إىل رغبتِك يف تناول �ملزيد منه.
قد  وجباتِك  تناول  عند  باملاء  �لغازية  �مل�سروبات  ��ستبد�ل  �إن 

ي�ساعدِك على �إنقا�ض حو�يل رطل كل �أ�سبوع من وزنِك.

قللي التوتر

 قد يوؤثر �لتوتر على �إنقا�سِك لوزنِك بطرٍق عديدة؛ �أواًل: قد يوؤدي 
�لتوتر �ملزمن الإبطاء معدل حرق �ل�سعر�ت �حلر�رية لديِك. ومع �إبطاء 
عميلة �الأي�ض )�له�سم(؛ يدخل ج�سمِك يف حالة تخرين �لدهون، وقد 
كمية  نف�ض  على  �ل��وزن حتى عندما حت�سلن  �كت�ساب  �إىل  ي��وؤدي ذلك 
تزيد  قد  بال�سغوط  �مل�سحونة  �ملو�قف  �أن  كما  �حل��ر�ري��ة،  �ل�سعر�ت 
رغبتِك يف تناول �لوجبات �ململحة و�مل�سكرة �لغنية بالدهون و�ل�سعر�ت 
�حلر�رية. وهذه �الأطعمة �لتي ت�ساعدِك على �ل�سعور بالر�حة تفرز مو�د 

كيميائية جتعلِك ت�سعرين بالتح�سن لتعادل �سعورِك بالتوتر و�لقلق. 
 - لل�سغوط  �لتعر�ض  تاأثر  حتت  تفرز  �لتي  �لهرمونات  �أن  كما 
منطقة  �لدهون يف  تخزين  �إىل  توؤدي  قد   - و�الإبنيفرين  كالكورتيزون 

�ملعدة. 
قومي بمار�سة بع�ض �أ�ساليب �ال�سرخاء، و�لتنف�ض �لعميق، لتقللي 

م�ستويات �لتوتر �لتي ت�سعرين بها، وتنق�سي وزنِك يف نف�ض �لوقت.
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اأعيدي التفكري يف الوجبات اخلفيفة

�لبطاط�ض  ك�سر�ئح  �ملنت�سرة  �خلفيفة  للوجبات  نلجاأ  ما  كثًر� 
�ملقلية، و�لرقائق باجلن، و�لكعك �ململح و�جلاف، و�لب�سكويت، و�لكعك، 

و�حللوى. 
وتقليل هذه �الأطعمة الإنقا�ض وزنِك ال يعني �أن عليِك �أن متتنعن 
متاًما عن �لوجبات �خلفيفة يف منت�سف �لنهار وفرة ما بعد �لظهرة؛ 
من  �سغرة  كمية  فتناول  �ل�سحية؛  �الأطعمة  تنتقي  �أن  عليِك  ولكن 
�أنه  كما  �سهيتِك،  يف  �لتحكم  يف  ي�ساعدِك  قد  �لوجبات  بن  �الأطعمة 

ميدِك بالطاقة، ويحافظ على ن�ساط عميلة �الأي�ض )�له�سم(.
و�ل�سكر  بالدهون  غنية  �ملعباأة  �خلفيفة  �الأطعمة  تكون  ما  وكثًر� 
و�لكربوهيدر�ت �ملعدلة، كما �أنها حتتوي على كمية كبرة من �ل�سعر�ت 

�حلر�رية. 
بال�سبع حتتوي على  ت�سعرِك  تناويل وجبة خفيفة  بداًل من ذلك، 
مو�د كربوهيدر�تية معقدة؛ كاحلبوب �لكاملة، و�لفاكهة، و�خل�سر�و�ت، 

ومنتجات �الألبان منخف�سة �لد�سم، و�لروتن �خلايل من �لدهون. 
�سعر  ومئتي  مائة  ب��ن  م��ا  �حل��ر�ري��ة  �ل�سعر�ت  �إج��م��ايل  �جعلي 

حر�ري.

تناويل طعامك �ضاخًنا

فاإن زيادة درجة حر�رة �لطعام قد حت�سن  �لباحثن،  وفًقا الآر�ء 
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ُق��ِدَم  �ل��ذي  �لطعام  ي�سعرِك  وقد  �لل�سان.  يف  �ملوجودة  �لتذوق  بر�عم 
�ساخًنا بال�سبع �الأمر �لذي يجعلِك تتناولن كمية �أقل من �لطعام. كما 
ا على مدى �ل�سبع �لذي ت�سعرين به  �أن درجة حر�رة وجبتِك قد توؤثر �أي�سً

بعد تناولِك للطعام. 
عندما يقدم �لطعام �ساخًنا، ت�سطرين الأخذ بع�ض �لوقت لتناوله؛ 

فمن �ل�سعب �أن تبلعي كميًة كبرًة من �أي طعام �ساخن. 
حاويل �أن ترفعي درجة حر�رة �لطعام �لذي تتناولينه.

قدمي لنف�سِك طعاًما �ساخًنا �إذ� كانت باقي �لوجبات باردة. 
خذي �لوقت �لكايف لت�سخن �لطعام �ملتبقي، �أو تعديل درجة حر�رة 

�ل�سلطة باإ�سافة قطع من �لدجاج �مل�سوي �لطازج �إليها.

تناويل وجبة الإفطار

�إن �لرجال و�لن�ساء �لذين يتناولون وجبة �إفطار يف �ل�سباح �أقل 
يومِك  �بدئي  �ليوم.  �أهم وجبة يف  يفوتون  �ل�سمنة ممن  عر�سة ملعاناة 
مد�ر  على  �سحية  �أطعمة  تتناولن  و�سوف  جيدة  �إفطار  وجبة  بتناول 
فج�سمِك  �لوزن؛  الإنقا�ض  مهًما  �أمًر�  �الإفطار  وجبة  تناول  ويعد  �ليوم. 
ُيحرم من �لطعام خالل �لليل، وهو ما يبطئ عميلة �الأي�ض )�له�سم( 

لديك.
بعد فرة  �لكافية  �لغذ�ئية  �لعنا�سر  تتلق خاليا �جل�سم  فاإذ� مل 
وظائفها  وتوؤدي  �الأمر  هذ�  مع  تتكيف  �سوف  تلك،  �لطعام  �سيامه عن 
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بفاعلية �أقل نظًر� لتناولِك كميات قليلة من �لطعام.
ومن ثم؛ فاالمتناع عن تناول وجبة �الإفطار �سوف يدرب ج�سمِك 
�أنه ال  ي�سعر  �لدهون عندما  �الأمر - على تخزين مزيٍد من  و�قع  - يف 

يح�سل على حاجته من �لطعام.

حددي نوع اجلوع الذي ت�ضعرين به

يف  يكمن  جم��دًد�؛  �كت�سابه  وعدم  �ل��وزن،  �إنقا�ض  ور�ء  �ل�سر  �إن 
�حلاجة؛  ه��ذه  ل�سد  �سحية  ط��رق  و�إي��ج��اد  باجلوع،  �إح�سا�سِك  حتديد 
فالن�ساء ميررن باأوقاٍت ع�سيبة الإنقا�ض �أوز�نهن الأنهن يتناولن �لطعام 
عندما  �الأطعمة  تناول  يف  ي�سرفن  �أنهن  كما  باجلوع،  ي�سعرن  ال  وهن 

ي�سعرن باجلوع �ل�سديد. 
عندما  �جل��وع  من  بزيد  ي�سعرن  جتدينهن  �الأح��ي��ان  بع�ض  ويف 

يتناولن �أطعمة معينة.
ونظًر� الأنِك عاجزة عن جتنب �لطعام؛ فاأنِت بحاجة لتحديد نوع 
�جلوع �لذي ت�سعرين به، و�إيجاد طريقٍة للتعامل مع هذه �حلاجة بال�سكل 

�ل�سحيح. 
�سعور  �أنه  �أو  به هو جوع حقيقي،  ت�سعرين  �إذ� كان ما  ما  حددي 
باجلوع النخفا�ض ن�سبة �ل�سكر يف �لدم، �أو جمرد توق لتناول �لطعام، �أو 
�أنه رغبة يف تناول �لطعام لل�سعور بالر�حة، �أو �أنه جوع �جتماعي. حددي 

طرًقا معقولة للتعامل مع كل موقف.
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تعريف على الأطعمة التي تثري �ضهيتِك

حددي �الأطعمة �لتي تثر �سهيتِك وجتعلِك تخرجن عن �سيطرتِك، 
على  مكرهًة  نف�سِك  جتدين  جتعلِك  �لتي  �الأطعمة  تلك  بذلك  و�أق�سد 
ما  وع��ادة  منها.  و�ح��دة  ق�سمة  تناول  بعد  �لطعام  تناول  يف  �الإ�سر�ف 
�لدهون  �أو  و�لدهون،  �ل�سكر  على  �سهيتك  تثر  �لتي  �الأطعمة  حتتوي 

و�مللح، �أما �نغما�سِك يف تناول �لطعام فيتوقف على �لطعام نف�سه.
�سهيتِك،  يفتح  �ملحلى  �ملقلي  �لكعك  كان  �إذ�  �ملثال،  �سبيل  على 
فقد يوؤدي تناول ق�سمة و�حدة منه لتناول علبة كاملة بغ�ض �لنظر عن 

�إح�سا�سِك باجلوع، �أو �ملوقف، �أو حالتِك �لعاطفية!!. 
�الأطعمة  كل  بتناول  �خل��ر�ء  كل  فيه  ين�سح  �ل��ذي  �لوقت  ويف 
باعتد�ل، قد ي�ستفيد بع�ض �لنا�ض من جتنب �الأطعمة �لتي تفتح �سهيتهم 
حتى يتمكنو� من �ل�سيطرة على رغباتهم تلك. حاويل �أن تقللي تناولِك 

لهذه �الأطعمة، �أو جتنبها متاًما.

تناويل طعامِك ببطء

�أوز�نهم،  �إنقا�ض  �لنا�ض على  ي�ساعد  �لطعام ببطء قد  تناول  �إن 
عندما  �لطعام  من  �أق��ل  كمية  يتناولون  �الأف���ر�د  �أن  �الأب��ح��اث  وتظهر 
�لتي  �حل���االت  �أن  �لباحثون  ذك��ر  وق��د  �ملعتاد.  ع��ن  ببطء  يتناولونه 
خ�سعت للدر��سة تناولت كمية �أقل من �لطعام لوجود وقت كبر �أمامهم 

لالإح�سا�ض بال�سبع، وهو ما جعلهم يتوقفون عن تناول �لطعام. 
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قد  �مل��ع��دة  �أن  ل��ي��درك  دقيقة  ع�سرين  ح��و�يل  �إىل  يحتاج  فاملخ 
�متالأت. ويف هذه �لغ�سون، من �ل�سهل �أن متالأ معدتك بكمية �أكر من 

�لطعام عما حتتاج �إليه فعاًل.
و�م�سغي  �أ�سغر،  ق�سمات  وت��ن��اويل  �أ�سغر،  �أوع��ي��ة  ��ستخدمي   

طعامِك جيًد�، و�خف�سي وعاءك بن كل ق�سمة و�أخرى. 
و�نتظري  طبقِك،  يف  �ملوجود  �لطعام  ن�سف  تتناويل  �أن  حاويل 
ع�سر دقائق، ثم تناويل ب�سع ق�سمات �أخرى �إذ� كنِت ال تز�لن ت�سعرين 

باجلوع.

تناويل الفاكهة بدًل من �ضرب ع�ضائرها

�إن �لفاكهة قد ت�ساعدِك على �إنقا�ض وزنِك؛ فالفاكهة حتتوى على 
بها  �ملوجودين  و�ملاء  �الألياف  �أن  كما  �أ�سا�سية،  نباتية  غذ�ئية  عنا�سر 

ي�ساعد�نك على �ل�سعور بال�سبع. 
�أما ع�سائر �لفاكهة �ملوجودة يف �الأ�سو�ق فتحتوي على �سكر وهو 
ما يجعلك حت�سلن يف �لنهاية على مزيٍد من �ل�سعر�ت �حلر�رية؛ ف�ساًل 
عن �أنه عند �إز�لة لب �لفاكهة وق�سرها، يتم �مت�سا�ض �ل�سكر ب�سرعة يف 
�جل�سم وهو ما يجعل لديِك رغبة ملحة يف تناول �لطعام يف وقت الحق 

من �ليوم. 
ما  وه��و  �لفاكهة  لب  من  �لتخل�ض  يتم  �لع�سائر  �إع���د�د  وعند 
�لفاكهة  تتناولن  عندما  به  ت�سعرين  مثلما  بال�سبع  ت�سعرِك  ال  يجعلها 
�سعًر�  خم�سن  على  �جلريب  فاكهة  من  ثمرة  ن�سف  ويحتوي  كاملة. 
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حر�رًيا، وجر�من من �الألياف، و�أحد ع�سر جر�ًما من �ل�سكر، يف حن 
�أن )226( ملي لًر� من ع�سر فاكهة �جلريب حتتوي على مائة �سعر 

حر�ري، و�ثنن وع�سرين جر�مًا من �ل�سكر.

اأغلقي التلفاز

ي�ساهد �أكر من )90٪( من �الأمريكين �لتلفاز يف �أثناء تناولهم 
�لطعام يف منازلهم.

ومييل �الأ�سخا�ض �لذين ي�ساهدون �لتلفاز يف �أثناء تناول �لطعام 
لالإ�سر�ف فيه دون وعي منهم بذلك، فقد �أظهرت �لدر��سات �أن �لفرد 
قد ياأكل وجبة �إ�سافية كاملة تقريًبا مليئة بال�سعر�ت �حلر�رية يف �الأيام 

�لتي يتناول طعامه فيها �أمام �لتلفاز. 
فالتلفاز ي�ستت من يتناولن �لطعام، ويجعلهن غر م�ستجيبات �إىل 
�إح�سا�سهن باجلوع و�ل�سبع، وهو �الأمر �لذي يحدث ب�سكل طبيعي. كما 
�أن ت�سغيل �لتلفاز قد يدفعِك للرغبة يف تناول وجبة خفيفة حتى �إذ� مل 
خارجية  �إ�سار�ت  على  لالعتماد  متيلن  �أنِك  عن  ف�ساًل  جائعة.  تكوين 
مثل �نتهاء �لرنامج بداًل من �الإ�سار�ت �لتي تنبع من �جل�سم بالتوقف 

عن �الأكل. 
�أغلقي �لتلفاز و�جل�سي على �لطاولة �أو �الأر�ض لتتذوقي نكهة ولون 

وملم�ض �لطعام �لذي تتناولينه.
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دهون على املخ

ميكن  بينما  �أن��ه  �لباحثون  وج��د  وق��د  �مل��خ.  يبطئ  �لز�ئد  �ل��وزن 
��سرجاع  �سحي؛   )BMI( ج�سم  كتلة  موؤ�سر  لديهم  �لذين  لالأفر�د 
�أن  للمفرد�ت، يف حن  �لو�ردة يف �ختبار  �لكلمات  �ملائة من  )56( يف 

هذ� �لرقم يهبط �إىل )44( يف �ملائة مع من يعانون من �لبد�نة.
�سجل  �سنو�ت،  خم�ض  بعد  �أجريت  �لتي  �ملتابعة  �ختبار�ت  ويف 
�الأفر�د �لذين يعانون من �لبد�نة رقًما �أقل، بينما �سجل �الآخرون نف�ض 

�لن�سبة �ل�سابقة لهم.
لديهم  �أكر  ج�سم  كتلة  موؤ�سر  لديهم  �لذين  �الأف��ر�د  �أن  وُيعتقد 
�لكثر من �لدهون يف خاليا �ملخ، �أو �أن �ل�سر�ين �ملوجودة يف �أخماخهم 

قد ز�د �سمكها.
لذ�؛ فاإن �لكثر من �لدهون، خا�سة �لدهون غر �ل�سحية �مل�سبعة 

و�ملهدرجة و�ملتحولة، ميكن �أن تعوق �أد�ء �ملخ.

ميكن اأن تن�ضني اإذا تناولِت هذه الأطعمة

عن  �بتعدي  باملخ.  �سارة  معينة  ومو�د  وم�سروبات  �أطعمة  هناك 
�إىل  ت��وؤدي  و�لتي  �ل�سكرية،  �خلفيفة  و�لوجبات  �لغازية  �مل�سروبات 

�نخفا�ض �ل�سكر ب�سكل ي�ستنزف �لطاقة. 
ويحتوي �لكعك و�لفطائر و�لب�سكويت وغرها من �الأطعمة عدمية 
�لدهون  من  كبرة  كميات  على  بال�سعر�ت؛  و�لغنية  �لغذ�ئية  �لقيمة 
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تركيز  �أعلى  به  يوجد  �لذي  �لع�سو  "وهو  �ملخ  �أد�ء  تعوق  �لتي  �ملتحولة 
للدهون بن�سبة تقارب �ل�)60( باملائة".

قدرتنا  على  كبر  ب�سكل  توؤثر  فهي  و�ملهدئات،  �مل�سكنات  �حذري 
�لقلق  ت�سبب  فهي  �لكافين  مثل  و�ملنبهات؛  �لذكريات،  تكوين  على 

و�لركيز �ل�سعيف. 
ا �لكثر من �لدر��سات �أن �لتعاطي �ملنتظم للمخدر�ت  بينت �أي�سً
�لتي ال ت�سبب �الإدمان، مثل �ملاريجو�نا، يبطئ من �أد�ء �ملخ الأنها حتتوي 
على مو�د قابلة للذوبان يف �لدهون تبقى يف �ملخ الأ�سابيع؛ فاحذرن ذلك.
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اخلامتة

عندما يبد�أ �ملرء يف �أمٍر ما قد يعريه من �ل�سكوك و�ملثبطات ما 
يجعله ربا يثني �لعزم عما �أر�د �ل�سعي له.

ا  خ�سو�سً �لكتاب  هذ�  يف  �سروعي  عند  معي  ح�سل  �الأم��ر  وهذ� 
و�سائر �ملو�سوعة عموًما، بل �أ�سبح يناوبني با�ستمر�ر، وكنت �أحتاج �إىل 
م�سكنات تخفف عني هذ� �الأمل، ومل �أجد م�سكًنا �أقوى من روؤيتي خلامتة 
هذ� �لكتاب؛ الأن �ملثبطات و�ملحبطات قد يئ�ست من تكر�ر �ملحاوالت، بل 

ا �أ�سيبت باالإحباط �ملزمن، و�لتثبيط �ملطبق. حتى هي �أي�سً
ومن هنا �أر�سل ر�سائلي �إىل كل �ملهتمات و�لقارئات الأقول: 

)ُبذل يف هذ� �لكتاب من �جلهد �لكثر، و�أ�سيف �إليه من �لكنوز 
�ل�سيء �لثمن، وُنقح من �ل�سو�ئب حتى �أ�سبح كاملاء �لزالل؛ فال تفوتن 
على �أنف�سكن ومن حتت �أيديكن من �لطالبات �ال�ستفادة من هذ� �لكتاب، 
�لطالبات،  ظماأ  يروي  �ملدر�سي  �ليوم  من  و�ف��ًر�  ن�سيًبا  له  �جعلن  بل 

وينع�ض عقولهن، ويجدد �سلوكهن(.
وال �أدعي �لكمال وال �لتمام، بل �أعرف بالنق�ض و�لتق�سر فكل 
بني �آدم خطاء، فاإن �أ�سبت فمن �هلل وحده ال �سريك له، و�إن كان من 
زلل فهو من نف�سي و�ل�سيطان، مع �لوعد بالتجديد و�لتغير يف طبعات 

هذ� �لكتاب �لقادمة - باإذن �هلل - �إن كتب �هلل لنا �لبقاء �إىل حينه.
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وال �أجد �أجمل ما �أختم به هذ� �لكتاب �إال عبار�ت �حلمد و�لثناء 
هلل - عز وجل - فهو �مل�ستحق للحمد و�لثناء و�ملجد، �أحق ما قال �لعبد، 

وكلنا لك عبد.
و�حلمد هلل رب �لعاملن..
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