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�شكر واعرتاف
هذا  مادة  مجع  وتوفيقه  اهلل  بحمد  تم 

الكتاب من مصادر شتى؛ سواًء من الشبكة 

يأيت من  أو مما  الكتب،  أو من  العنكبوتية، 

هذه الربامج التي متلئ هواتفنا النقالة.

يسري  الكتاب  هذا  يف  وجهدي  فعميل 

جًدا .. جًدا .. وأسأل اهلل القبول، وأن ال 

رم اجلميع األجر واملثوبة. يحُ
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تقديــم
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مـقــدمــــة

احلمد هلل .. والصالة والسالم عىل خري 
األنبياء واملرسلني .. ثم أما بعد:

 .. وتتعدد  النقالة،  اهلواتف  يف  احلديثة  التقنية  برامج  تنترش 
وباختصار؛ فيها فوائد كثرية ومساوئ .. فإن أحسنا استعامهلا؛ فستكون 

خري علينا وعىل املجتمع.

وإن أسأنا استعامهلا؛ فستكون رش علينا وعىل املجتمع.

فاهلل اهلل باستغالل هذا الربنامج )الين .. Line( يف نرش اخلري، ال 
يف نرش الرش، وتذكر أن اهلل يراك .. تذكر أن اهلل يراك.

الربنامج يف نرش اخلري  الكتاب إال حماولة الستغالل هذا  وما هذا 
من خالله.

فاللهم اكتب له القبول، وانفع به اجلميع.

www.alukah.net
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 الباب الأول:
 اآداب ي�شرية 

 ملحبي التقنية احلديثة
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التاأثري ال�شلبي لو�شائل التوا�شل الجتماعي 

ملخص بحث التأثري السلبي لوسائل التواصل االجتامعي )الواتس 
آب، والفيس بوك( عىل الشباب.

وما  له  ما  اإلعالم  حمور  عامن/  سلطنة  يف  مطبقة  بحثية  )دراسة 
عليه(.

حمتويات البحث:

تضمن البحث عدة أبواب وفصول ومباحث، وهي كالتايل:

الباب األول )الفصل األول(:

مدخل الدراسة:

املبحث األول:

• مقدمة )متهيد(.

• مشكلة الدراسة.

• أمهية الدراسة.
• أهداف الدراسة.

• تساؤالت الدراسة.

www.alukah.net



1415

املبحث الثاين:

مفاهيم الدراسة:
• اإلعالم.

• وسائل االتصال.

• الواتس آب.
• الفيس بوك.

• الشباب.

الفصل الثاين:

اإلطار النظري للدراسة.

املبحث األول.

• ماهية اإلعالم.

• حقائق وأرقام.

• أهداف ووظائف اإلعالم.
التقليدي. • اإلعالم القديم أو 

• اإلعالم اجلديد.
• أشكال اإلعالم اجلديد.

• خصائص اإلعالم اجلديد.

• الظواهر التي صاحبت اإلعالم اجلديد.
التقليدي. • الفروق املهمة بني اإلعالم اجلديد وبني اإلعالم 

التقليدي واإلعالم اجلديد. • العالقة بني اإلعالم 
• إجيابيَّات وسائل اإلعالم اجلديد.

• حسنات اإلعالم اجلديد.

• سلبيات وخماطر اإلعالم اجلديد.

• القرآن الكريم الوسيلة اإلعالمية املتجددة.
انتشار اإلعالم اجلديد. التي تواجه  • اإلشكاليات 

املبحث الثاين:

• مفهوم األخالقيات املهنية.

• فوائد املواثيق األخالقية.
• ميثاق الرشف اإلعالمي العريب.

• تعريف أخالقيات اإلعالم.
• نامذج من موضوعات املواثيق األخالقية اإلعالمية.

• االلتزام باملواثيق األخالقية اإلعالمية.
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الفصل الثالث:

املبحث األول:

• املواقع االجتامعية.
• ما هي املواقع االجتامعية؟

• خدمات الشبكات االجتامعية.

• ميزات الشبكات االجتامعية.

• اإلنرتنت.
• واقع اإلنرتنت.

التواصل االجتامعي. • شبكات 

التواصل االجتامعي. • قياس قوة شبكات 
التواصل االجتامعي للمستخدم. • فوائد شبكات 

التواصل االجتامعي للمستخدم. • سلبيات شبكات 

• أبرز مواقع الشبكات االجتامعية العربية.

• أبرز مواقع الشبكات االجتامعية العاملية.
اليوتيوب. • الصحافة، املدونة، 

• شبكات االتصال غري السلكي.

• استخدامات الشبكات غري السلكية.
• إجيابيات الشبكات غري السلكية.
• سلبيات الشبكات غري السلكية.

الفصل الثالث:

املبحث الثاين:

• برنامج الواتس آب.
• موقع الفيس بوك.

الباب الثاين:

الفصل األول:

امليدانية. • اإلجراءات املنهجية للدراسة 
• نوع الدراسة.

• منهج الدراسة.

البيانات. • أداة مجع 
• اختبار صدق األداة.

• جمتمع الدراسة.

www.alukah.net
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• جماالت الدراسة.

• صعوبات الدراسة.

الفصل الثالث:

نتائج الدراسة امليدانية.

أوالً: اإلجابة عىل تساؤالت الدراسة.
ثانًيا: توصيات الدراسة وآليات تنفيذها.

مشكلة البحث:

إن ملواقع وبرامج التواصل االجتامعي أمهية كبرية، فقد أصبحت 
شهرهتا واسعة، وكثر التعامل معها بني الناس؛ حيث يتواصلون عرب هذه 
وإرسال  البعض،  بعضهم  أخبار  ومعرفة  بعضهم  عىل  للتعرف  املواقع 

رسائل وتلقي األخبار واملوضوعات وكل ما هو جديد يف الساحة.
وإن هذه املواقع والربامج ال توجد هلا ضوابط تضبط األمور، وال 
توجد وسائل أو طرق حمددة يتقي منها املستخدم الرشور التي قد تصل 
إليه عنوة، أو حتى ال يوجد منهج حمدد إلفادة الغري يف االتقاء من هذه 
التواصل االجتامعي  برامج  انتشار  الدراسة يف  الرشور، وتكمن مشكلة 
بشكل كبري، مما أثر عىل حياة الناس عموًما، سواء بشكل سلبي أو إجيايب.

إن أغلب البحوث والدراسات يف جمال اإلعالم ربام تتسم بالندرة 

واحدة،  وكتلة  عام  بشكل  اجلديد  اإلعالم  مع  وتتعاطى  العدد(  )قليلة 
لتتخصص ولو بشكل يسري يف أحد  الدراسة جاءت  فإن هذه  ومن هنا 
مواضيع اإلعالم اجلديد وبدوره أيًضا يفتح الباب أمام بحوث أكثر عمًقا 

تفرز وحتلل تطبيقات وجماالت اإلعالم اجلديد.
له وما  ما  البحثية ضمن حمور اإلعالم  الدراسة  وجاء عنوان هذه 
احلايل  الوقت  يف  املنترشة  الربامج  عن  واملسهب  الدقيق  بالبحث  عليه 
الفيس بوك يف  الواتس آب يف شبكات االتصال وموقع  ليشمل برنامج 
مواقع التواصل االجتامعي، ومعرفة التأثريات السلبية هلذه الربامج عىل 
أو  أو معتقدات  أو دينية  الشباب من نواح خمتلفة، سواء كانت أخالقية 
عادات، ويف احلياة عموًما، ومعرفة مدى تأثر الشباب بمثل هذه املواقع، 
التي  والتوصيات  النتائج  خالل  من  إجيابيًّا  توظيًفا  توظيفها  وكيفية 

توصلت إليها من خالل استامرات البحث.
وتعترب هذه الدراسة جديدة يف جمال اإلعالم اجلديد لقلة البحوث 
وربام  املحيل  املستوى  عىل  واالتصال  التواصل  مواقع  يف  والدراسات 
العريب؛ لكون برنامج الواتس آب برناجمًا جديًدا بغض النظر عن املواقع 

األخرى اجلديدة واملتوفرة يف كافة األجهزة الذكية.
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أمهية الدراسة:

تربز أمهية الدراسة من ناحيتني مها:

أوالً: األمهية العلمية:

إىل  الدراسة  هذه  تضيفه  أن  يمكن  بام  العربية  املكتبات  إثراء   -1
الدراسات واألدبيات السابقة بسبب ندرة الدراسات العربية التي تتناول 

قضايا إعالمية حمددة.
التي  األساليب  عن  علمية  بمعلومات  العربية  املكتبات  إثراء   -2

طرأت عىل اإلعالم اجلديد وما له وما عليه.
سلبيات  عن  علمية  بمعلومات  العربية  املكتبات  إث��راء   -3
واالتصال  التواصل  برامج  عام وعن  بشكل  اجلديد  اإلعالم  وإجيابيات 
التخصص  املنترشة يف الوقت احلايل، خاصة وأن هناك ندرة يف  اجلديدة 
واملحلية  العربية  املجال يف جمتمعاتنا  هذا  البحوث يف  مثل هذه  كتابة  يف 

بشكل خاص.

ثانًيا: األمهية العملية:

تكمن أمهية هذه الدراسة العملية يف النقاط التالية:
استخدام  إساءة  عن  الناجتة  املتعددة  املخاطر  إىل  األنظار  لفت 
وتوضيح  األشكال  تلك  بعض  لبيان  والسعي  اجلديد  الرقمي  اإلعالم 

يشٍء من خماطرها.
رسيع  بشكل  وجماالهتا  براجمها  بمختلف  اإلعالم  وسائل  انتشار 
يتطلب عمل دراسات ملواجهتها أو احلد من سلبياهتا وتوظيفها توظيًفا 

إجيابيًّا للمجتمع.
برامج  لسلبيات  للتصدي  املناسبة  احللول  بعض  اقرتاح  إمكانية 

االتصال والتواصل االجتامعي.
اخلروج بتوصيات تساهم يف الرقي باستخدام برناجمي الواتس آب 

ين والِقيم. والفيس بوك بشكل إجيايب، وخيدم املجتمع والدِّ

أهداف الدراسة:

املتنوعة  وأشكاله  الواسعة  وآفاقه  اجلديد  اإلعالم  عىل  التعرف 
وإجيابياته وسلبياته.

التعرف عىل برامج التواصل االجتامعي الفيس بوك والواتس آب 
وتأثرياهتام السلبية عىل الشباب يف عرص العوملة.

التعرف عىل مدى انتشار هذه الربامج يف أوساط الشباب بصورة 
مذهلة.

اخلروج بمجموعة من التوصيات من أجل استخدام هذه الوسائل 
االستخدام األمثل، وبام يتناسب مع ديننا احلنيف وِقيمنا العربية وعاداتنا 

www.alukah.net
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ومبادئنا الثابتة.

نتائج الدراسة:

التساؤل األول: ما مدى انتشار برنامج الواتس آب وموقع الفيس 
بوك بني الشباب؟

الفيس  وموقع  آب  الواتس  برنامج  أن  تبني  الدراسة  خالل  من 
الدراسة صغرية،  الشباب، ونتيجة ألن عينة  انترش بشكل كبري بني  بوك 
لكنها رغم ذلك  الربامج،  احلقيقية النتشار هذه  وربام ال تعطي األرقام 
 - بوك  والفيس  آب  الواتس   - الربامج  هذه  بانتشار  مؤرشات  أعطت 
وهي موضوع الدراسة التي طبقت يف سلطنة عامن عىل عينة من الطالب 
وهم   ،)25-18( من  العمرية  للفئات  انتشاره  تبني  حيث  واملوظفني، 
ا  الطالب ذوو املستويات اجلامعية والثانوية وممن يملكون دخاًل اقتصاديًّ

متوسًطا.
التساؤل الثاين: ما مدى تأثري برنامج الواتس آب عىل الشباب من 

الناحية الدينية ومن ناحية الثقافة والقيم؟
سكان  بني  شيوًعا  األكثر  آب«  »واتس  املحادثات  برنامج  أصبح 
الكرة األرضية واألفضل واألسهل استخداًما وتداوالً بني خمتلف الفئات 

العمرية التي تستخدم اهلواتف الذكية سواء كانوا ذكوًرا أو إناًثا.
اإلجيابيات  كل  وجلمعه  استعامله  وسهولة  تصميمه  متيز  نتيجة 

واهتامماته  ميوله  كانت  ما  ا  أيًّ إنسان  أي  يتمناها  التي  واإلمكانيات 
وختصصه، وكأي ابتكار جديد لفت واتس آب الناس إليه، لكن ما تفرد 
به هذا الربنامج عن غريه من الربامج أن الناس غري قادرة عىل االنفضاض 

من حوله بسبب مناسبته الختالف األذواق والعقول.
وأثَّر برنامج الواتس آب عىل الشباب تأثرًيا سلبيًّا من عدة نواٍح؛ 
حيث ركزت الباحثة عىل تأثريها من الناحية الدينية وناحية الثقافة والقيم 
خالل  ومن  العينة،  عىل  املوزعة  االستبانة  عبارات  صياغة  خالل  من 

التحليل تبني التايل:
الناحية الدينية: حيث أثر الواتس آب دينيًّا من خالل:

- يسبب استخدام الواتس آب مشاكل ومواقف مع اآلخرين.
- يشغل الربنامج عن أداء الفرائض أو التقصري فيها.

- التحدث عن اآلخرين بدون علمهم )الغيبة والنميمة(.
- تصوير اآلخرين ونرشها بدون علمه.

- تبادل مقاطع فيديو وصور غري الئقة مع اآلخرين.
- عدم التأكد من صحة ودقة أي برود كاست ديني.

- تكوين صداقات مع اجلنس اآلخر.
- استخدام ألفاظ بذيئة عند التحدث مع اآلخرين.
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- الرد عىل األرقام الغريبة وما يتبعها من عواقب.
ومن ناحية الثقافة والقيم:

- التقليل من العالقات داخل نطاق األرسة.
- تدين املستوى الدرايس.

- عدم استثامر أوقات الفراغ.
- نرش معلومات غري مؤكدة )شائعات(.

- عدم احرتام املكان والزمان عند االستخدام للربنامج.
- هيدر الكثري من املبالغ.

- التخيل عن بعض القيم كالصدق واألمانة.
التساؤل الثالث: ما مدى تأثري موقع الفيس بوك عىل الشباب من 

الناحية الدينية وناحية الثقافة والقيم؟
أثر موقع الفيس بوك عىل الشباب من خالل:

الناحية الدينية:
- قبول طلبات الصداقة من اجلنسني.

- استقبال منشورات حتتوي عىل صور ومقاطع غري الئقة.
- االنشغال عن أداء الفرائض.

- خلق فراغ بني العامل االفرتايض والعامل احلقيقي.

- الدخول يف مواقع حمظورة.
أما من ناحية الثقافة والقيم:

- فيقلل من التواصل مع األهل واألصدقاء.
- تدين املستوى الدرايس.

- تغري الثقافات واالهتاممات لدى مستخدميه.
- إعطاء البيانات الشخصية للغري.

- تكوين عالقات ومهية وصداقات خيالية مع اجلنس اآلخر.
التساؤل الرابع: ما التوصيات التي تسهم يف زيادة فاعلية استخدام 

برناجمي الواتس آب والفيس بوك االستخدام األمثل وبشكل إجيايب؟
النتائج التي توصلت إليها الدراسة تقرتح الباحثة بعض  يف ضوء 
الواتس  برناجمي  استخدام  فاعلية  زيادة  يف  تسهم  قد  التي  التوصيات 
تأثرياهتا  من  واحلد  إجيايب  وبشكل  األمثل  االستخدام  بوك  والفيس  آب 

السلبية، وهي:

توصيات )مقرتحات( الدراسة:

االتصال  وسائل  الستخدام  السلبي  باجلانب  الشباب  توعية   -
منها  املسموع  املختلفة  اإلعالم  وسائل  طريق  عن  اإلنرتنت(  )اهلاتف، 

واملقروء.
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- نرش الوعي لدى الشباب برضورة االستفادة من وسائل االتصال 
طريق  عن  وكذلك  واملنشورات  املحارضات  طريق  عن  إجيايب  بشكل 

وسائل اإلعالم نفسها.
- تنمية اإلحساس بالدين والوطن واالنتامء؛ حتى يكون املتلقي ذا 
مناعة قوية أمام كل ما من شأنه أن جيرده من انتامئه وأصوله، أو خيدش يف 

عقيدته ودينه.
التواصل  وسائل  بعض  تلعبه  باتت  الذي  ال��دور  مالحظة   -
االجتامعي وتأثري بعضها السلبي الواضح عىل أفراد املجتمع وخاصة فئة 
الشباب، مع رضورة التعريف هبا ومعرفة إجيابياهتا وسلبياهتا وتوجيهها 
بام خيدم املجتمع ويعني عىل نرش ثقافته، ال تركها تبث ما يؤثر فيه سلًبا من 

خالل بث مواد غري متوافقة مع رشيعته، دون حسيب أو رقيب.
- توعية األرسة بأمهية الرتبية الدينية لألبناء وأمهية غرس الوازع 
اخلارجية  التوعيات  وكذلك  املحارضات  إقامة  طريق  عن  فيهم  الديني 
وعقائده  األخالقية،  مبادئه  اإلنسان  يف  ترسخ  الدينية  فالرتبية  لألرسة، 
زيغ  أو  انحراف،  كل  من  يصان  حتى  األخالقي؛  وتوجهه  اإلسالمية، 

عقائدي، أو ديني.
امتالك  حاالت  يف  األبناء  عىل  الرقابة  يف  األرسة  دور  تفعيل   -
الصحيحة  الوجهة  وتوجيههم  املدارس،  طالب  خاصة  النقالة  اهلواتف 

أثناء استهالك واستقبال ما تنتجه هذه الوسائل.
- البحث عن الوجه املرشق يف هذه الوسائل من حيث االستخدام؛ 
أي: نوظفها فيام يعود عىل الشخص واألمة بالنفع يف مجيع اجلوانب، فقد 
اإلعالم  وسائل  بعض  أن  الرتبوية  الناحية  من  مثاًل  بية  الرتَّ علامء  أثبت 
الشفوي،  والتعبري  والكتابة،  القراءة  عىل  الطفل  قدرة  رْفع  إىل  تؤدي 
والقدرة عىل االستامع والرتكيز، وتعلم الثقافة العامة، والعلوم واللغات 
حل  عىل  املقدرة  تقوي  أهنا  كام  والرياضيات،  الفنية  والرتبية  األجنبية، 
وتطوير  االجتامعي،  التوافق  عىل  وتساعده  تواجهه،  التي  املشكالت 

هواياته ومواهبه، واستغالل وقت فراغه.
- أن يكون الشخص ذا حس نقدي، يميز بني الصالح والطالح؛ 
حتى ينخل األفكار التي يتلقاها ويمحصها، وال يكون عبًدا هلا للمعرفة، 
ما هو  يأخذ  يتمعن، ويتدبر، ويس؛ حتى  أن  دون متييز، بل جيب عليه 

أهل لألخذ، ويطرح ما هو أهل للنفور واالشمئزاز.
- تفعيل لغة احلوار والتفاهم بني اآلباء واألبناء ما قد يقلل بشكل 

كبري من تأثري املحيط اخلارجي عليهم.
• إجياد خطوط عريضة داخل األرسة يكون كل أفراد األرسة عىل 

بينة هبا، ما جيعله يلتزم هبا )الضبط الداخيل(.
- عدم منح الثقة بشكل مطلق للشاب أو الفتاة وبالذات يف املرحلة 
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العمرية فئة الشباب والتي قد يستخدمها البعض منهم بشكل سلبي بل ال 
بد من وضع حدود، فال رضر وال رضار.

الوقت  يغلب  أن  دون  توزيعه  وحسن  الوقت،  وتنظيم  التقنني   -
الذي خيصص الستهالك ما تطرحه هذه الوسائل عىل حساب الواجبات 

وااللتزامات األخرى.
- إجياد نظام اجتامعي عام لشغل وقت الفراغ بالنسبة للشباب ال 
سيام يف فرتات اإلجازات الصيفية وغريها، مثل إقامة برامج نواٍد ينضم 
ويفيد  يفيدها  بام  القيام  إىل  إضافة  الفراغ  وقت  لقضاء  الشباب  إليها 

املجتمع.
- توجيه الشباب إىل رضورة االلتزام والتقيد بقوانني االتصاالت 
فيام خيص استخدام اهلاتف النقال أو استخدام اإلنرتنت للدخول للمواقع 

املحظورة.
- إرشاد وتوجيه الشباب حول قوانني االتصاالت يف السلطنة حتى 

يكونوا عىل بينه ومعرفة للعواقب التي قد تعرضهم للمساءلة القانونية.
- عىل املربني أن يكونوا عىل اطالع كامل بام حتويه هواتف أبنائهم 
هذه  أمثال  بحْرب  املقصودين  أول  ألهنم  وأرقام؛  وصور  رسائل  من 
التقنيات، ليطلعوا عىل ما فيها ما بني الفينة واألخرى؛ نحُصًحا هلم، ورمحة 
هبم، وليكونوا عىل علم برمز القفل ألجهزهتم؛ ألن خلف هذه األقفال 

يف أحيان كثرية ما ال خيطحُر عىل البال من اإلسفاف واالبتذال.
- تربية األبناء عىل احلياء من اهلل ومراقبته، وأن ينمى فيهم الوازع 
التقنيات  يف  االستخدام  سوء  عىل  املرتتبة  باملخاطر  وتوعيتهم  الديني، 

املعارصة؛ حتى ال ينزلقوا يف مزالق الشهوة الوخيمة.
إىل  للدعوة  التقنية  وبذل جهدنا يف تسخري هذه  طاقتنا،  - رصف 
يانعة، وأجًرا -  ثامًرا  هلا  فإن  املنكر؛  والنهي عن  باملعروف،  اهلل، واألمر 

بإذن اهلل - باقًيا.
ابتذال أو خالعة  فيها  التي  التحذير من إرسال الصور واملقاطع   -
وجمون، أو تتضمن كشًفا للعورات، أو هْتًكا ألستار العفيفات الغافالت، 
أو تندًرا ببعض الناس، فإن يف استقبال الصور واألفالم املحرمة ومقاطع 
الذين آمنوا؛  الفضائح والعورات وتناقلها ونرشها - إشاعة للفاحشة يف 
حُْم  نحُوا هلهَ ِذينهَ آمهَ ةحُ يِف الَّ اِحشهَ ِبُّونهَ أهَْن تهَِشيعهَ اْلفهَ ِذينهَ يحُ واهلل - تعاىل - يقول: )إِنَّ الَّ

( ]النور: 19[. ونهَ ْعلهَمحُ ْنتحُْم الهَ تهَ أهَ ْعلهَمحُ وهَ اهللَّحُ يهَ ِة وهَ اآْلِخرهَ ْنيهَا وهَ اٌب أهَلِيٌم يِف الدُّ ذهَ عهَ
- نكران عىل من أرسل لنا ما ال يليق، ونبني له الصواب؛ حتى ال 

يستمر يف خطئه، وقد يكون غافاًل يتاج إىل تذكري.
- املراعاة عند اإلرسال حال املرسل إليه، فقد تصلح بعض الرسائل 
لشخص دون آخر، والتأكد من صحة الرقم؛ حتى ال تقع الرسالة يف يد 
غري من أرسلت إليه، فيرتتب عىل ذلك حرج أو إساءة ظن قد تتطور إىل 
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ما ال حتمد عقباه.
خرب  من  وكم  اإلرس��ال،  قبل  واألحكام  األخبار  من  التثبت   -
أو  دعاء  أو  ِذكر  من  وكم  هلا،  حقيقة  ال  شائعة  فأمسى  الناس،  تداوله 
قصة موضوعة ال أصل هلا، أو بدعة منكرة! ولربام تداولت األيدي هذه 
بسبب  تبعاهتا؛  من  جزًءا  املرء  فتحمل  اآلفاق،  يف  وانترشت  الرسالة، 

ترسعه واندفاعه.
- إحاطة الرسائل بسياج من التعليامت املهمة؛ منها: مراعاة األدب، 
فينبغي أال تتضمن جترًيا لدولة أو شعب أو قبيلة أو شخص، وأال حتويهَ 
كلامت بذيئة، أو نكات سخيفة، أو رسومات قبيحة، أو صوًرا فاضحة، 

وينبغي أن تكون ذات معنى أو هدف.
- مراعاة األمانة يف استخدام مثل هذه الربامج، فال نسجل صوت 
املتصل إال بإذنه، وال نلتقط صورة أحد إال بإذنه، فمن فعل شيًئا من ذلك 

فقد خان األمانة، واهلل ال هيدي كيد اخلائنني.
البكور وأوقات  التواصل، جمتنبني  املناسب عند  الوقت  - مراعاة 

الظهرية وآخر الليل؛ ألهنا مواطن الراحة.

 حتى تكوَن خدماُت ر�شائِل اجلوال هادفًة 
ل حمرمة اأو مزعجة! )1(

الربيد  مع  األمر  أولهَ  عانيتحُ  كام  عانيتهَ  لعلك  وانرش  شارك 
اإللكرتوين، وال سيام رسائله املزعجة، فقد كان أغلبحُها ال يدخل يف إطار 

اهتامماتنا، وربام كانت دعاية تروجيية لسلٍع املرءحُ يف غنى عنها.
واليوم بدأت تنترشحُ ظاهرة مشاهبة، ولكنها عن طريق اجلوال؛ فتارًة 
رسالة من اخلارج، وتارة من الداخل، وأما مواضيعحُ الرسائل فمختلفة جدًا، 

فمنها الساقطحُ املنحط الذي يدعو إىل الرذيلة جهارًا، ومنها ما دون ذلك.
تقول:  التي  كتلك  املفيدة  غري  الرسائل  مع  الوقوف  غريض  وليس 
أرسل الرقم كذا إىل كذا لتصلك أمجلحُ أهداف الفريق الفالين مثاًل، فأدنى 
أما  الباطل،  هواه  خصمحُ  والعاقلحُ  فيه،  نفع  ال  ما  رشاءحُ  وأمثاهلا  هذه  يف  ما 
ها أكربحُ  جو هذه املواد التي ال فائدة فيها وكذلك مروجو املواد التي إثمحُ مروِّ
الفالنية،  باجلائزة  لتفوز  كذا  أرسل  املحرم:  الِقامر  كأصحاب  نفعها؛  من 
سديدًا،  قوالً  وليقولوا  اهلل  فليتقوا  وغريها.  اهلابطة،  املقاطع  أصحاب  أو 
ىص يف إمام مبني. هم، وكل يشء يحُ وليعلموا أن ما قدموه لألمة يحُكتب وآثارحُ

________
)1(  مقال: أ/ إبراهيم األزرق - موقع األلوكة عىل الشبكة العنكبوتية.
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ولكني أحب تنبيههَ بعض إخويت القائمني عىل رسائل جواالت يسبوهنا 
ها رسالتهَهم عن  هادفة، إىل بعض اإلشكاالت يف تعاملهم، ربام أخرجت بعضحُ
ها دون ذلك،  ، وربام كان أثرحُ ها املصداقيةهَ حد كوهنا رشعية، وربام أفقدهتم بعضحُ

وأقترص عىل ذكر مخسة مظاهر شائعة يف بعض هذه اخلدمات: 
نفعها وجدهتا  فائدهتا ومقدار  نظرت يف  إذا  الرسائل  أوالً: بعض 
متكلفًا  سجعًا  مسجوٌع  ركاكته،  تمل  حتحُ ال  ركيٌك  بعضها  بذاك،  ليست 
الصياغة،  حسن  مفيدًا  يكون  قد  ها  وبعضحُ أقبح!  هو  أو  الكهان  كسجع 
لكن ال توازي فائدتحُه الثمنهَ الذي تكلفه الرسالة، فعىل سبيل املثال: هل 
ْفعحُ املستخدم مبلغًا من املال شهريًا ملدة عام، هل هذا الثمن يوازي فائدة  دهَ
يف  مضمونه  وإرسال  معدودات  دراهم  املكتبات  يف  ثمنه  كتاب  جتزئة 

رسائل جوال خالل عام؟
بالنسبة يل -وأظن أن كثريين مثيل- ال يرضيهم هذا، فكيف إن كان 
جلُّ هذا املبلغ - املسحوب خالل العام - يذهب إىل رشكات ال ناقة هلم 
فيها وال مجل، بل قد يكون هلم يف تعامالهتا نظر، قد يتمل أناٌس التعامل 
يتمل  ال  لكنه  ظاهر،  الفائدة  ومردود  راجحة  املصلحة  كانت  إذا  معها 

هذا التعامل إن كان مردود الفائدة ضعيًفا.
برسائلك،  الناس  إفادة  عىل  حترص  أن  الكريم  أخي  الواجب  إن 
وتذكر  فوائدك،  يف  طامعني  يبذلونه  ما  توازي  مادة  تقديم  يف  جتهد  وأن 

دائاًم: أنت داعية هادف، ولست جمرد مالك ملرشوع جتاري.
ر، تروجيحُها يشبه ترويجهَ  ثانًيا: بعض الرسائل الدعوية فيها نوع غرهَ
ولعله  معني،  ثمن  مقابل  منضبط  غري  بوصف  املوصوف  أو  املجهول 
يتهَ  قد جاءتك رسالة يومًا ما تقول: أرسل كذا إىل الرقم كذا لتشاهد كهَ
يتهَ مما تتوق نفوسحُ املسلمني لرؤيته، فيدفعحُك الفضول للدفع وأنت  وكهَ
ال تدري هل الصورة -موضوع الدعاية دعك من سائر اخلدمة- توازي 
كذا  أرسل  تقول:  التي  الرسائل  يف  هذا  مثل  وقل  ال،  أو  تدفع  ما  قيمة 
ليصلك مقطع، ثم اذكر ما شئت من عبارات الوصف غري املنضبط التي 
رج املوصوفهَ عن حد اجلهالة، وقد ينضاف إىل هذا جهلحُك باملبلغ  ال ختحُ
ِر سحبحُه منك إن أنت قد أرسلت، وليس هذا بالغرر اليسري فبعضحُ  املقرَّ
أو  الشهر  مدار  عىل  اخلدمةحُ  كانت  إذا  فكيف  مرتفعة،  تكلفتها  الرسائل 

العام، فكيف إذا كانت تصل آلالف املشرتكني.
لالشرتاك  كذا  أرسل  حاصلحُها:  رسائل  لك  ترسل  ما  كثرًيا  ثالًثا: 
اخلدمة  وساءتك  الرقم  أرسلت  إذا  ثم  كذا،  جوال  من  كيت  خدمة  يف 
حني  بعد  إالّ  رصيدك  من  املتصل  السحب  من  تتخلص  كيف  تعرف  مل 
ل رسالة  تحُْرسهَ قد يطول وقد يقرص، بحسب اجتهادك! والذي ينبغي أن 

حاصلها: أرسل كذا لالشرتاك، وإللغاء اخلدمة أرسل كذا.
وتذكر دائاًم أنه ال يل مالحُ امرئ مسلم إالّ عن طيب نفس منه.
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القرون  خريهَ  يتخولحُ   - وسلم  عليه  اهلل  صىل   - نبينا  كان  رابًعا: 
وأرغبهَهم يف الفضل باملوعظِة خمافةهَ السآمة، فعمومحُ الناس اليوم للمراعاة 
أحوج، وبعض رسائل اجلوال اهلادفة تصل يف أوقات مزعجة، وال سيام 
يتخذ من اجلوال منبهًا يوقظه، وقد كانت بعضحُ تلك  منّا بات  أن كثريًا 
اجلواالت اهلادفة تصلحُني رسائلحُها نحوهَ الساعة الثالثة صباحًا، وأنا رجل 
النوم يدفعني الفضولحُ البرشي عندما أستيقظ عىل ورود رسالة  خفيف 
يف  جاءت  التي  الرسالة  موضوع  ملعرفة  والنظر  الطاولة  إىل  الذهاب  إىل 

ذلك الوقت احلرج!
أحدهَ  هذا  وكان  أطق،  فلم  حينًا  والتجاهل  التغافل  حاولتحُ  وقد 
أسباب طلبي من بعض الفضالء الذين يحُرشفون عىل خدمة مفيدة إلغاء 

اشرتاكي فيها.
اخلدمة  صاحب  بني  املربمة  العقود  يف  النص  املفيد  من  فلعله 
ا  إرساهلحُ يكون  أن  هلا  والرتويج  اخلدمة  بتسويق  تقوم  التي  والرشكات 

الرسائلهَ يف أوقات حمددة مالئمة لعموم الناس.
ده  يتعوَّ أن  ينبغي  ومما  للثقة،  أهاًل  جيعلها  املعلومة  توثيق  خامًسا: 
الناسحُ ترك األخذ عن كل من هبَّ ودب، وقد قيل: إن هذا العلمهَ دين 
فانظروا عمن تأخذون دينكم، وبعضحُ اجلواالت ال تعرف من يرشفون 
عليها، ثم جتيء الرسائل منها بغري توثيق؛ ربام ال تدري من القائل، وإذا 
ل عىل  علمت فقد جتهل أين قاله، وترك التوثيق الدقيق قد يفتح بابًا للتقوُّ

الناس عىل  تربية  التثبت ممكنًا من مجلة  املشايخ والعلامء، وترك ما جيعل 
التثبت يف النقول واألخبار وهذا مطلوب.

فهذه مالحظات مخس لعل التفطن إليها من قبل املرشفني عىل بث 
الرسائل اهلادفة من األمهية بمكان.

يراعي يف إرساله  يعتنوا برسائل من  فأن  أما وصيتي للمشرتكني: 
ما ذحُكر، وأن يقترصوا عىل املفيد منها بقدر احلاجة، ومما يسن التنبيه عليه 
الطالب  أهيا  لك  كان  فإن  املفيد،  تهَكرار  إىل  الغالب-  –يف  حاجة  ال  أنه 
أو إخوة فال حاجة ألن تشرتكوا مجيعًا يف نفس  أو عضو األرسة زمالء 
اخلدمة، ويسن أن تنسقوا توزيع االشرتاكات بينكم فيشرتك أحدكم يف 
يف  وتبادلوها  الفوائد  تدارسوا  ثم  أخرى،  خدمة  يف  وآخر  جوال  خدمة 
ته احلضارة  هَ اجتامعاتكم وملتقياتكم وال سيام مع إمكان االستفادة مما يهَرسَّ
بغري  مسموعة  أو  مرئية  لوسائط  ولو  تبادل  من  احلديث  اجليل  وأجهزة 

تكلفة عرب طرق متعددة.
جديرة  ومميزة  هادفة  رسائل  خدمات  ظهرت  فقد  اهلل  وبحمد 
اخلمسة  العنارص  ل  أهَمَّ تهَ ولكن  هلا،  الرتويج  صدد  يف  ولست  بالعناية، 

املاضية تعرف بعضها.
وأن  فيها،  هلم  يبارك  وأن  عليها،  القائمني  يف  يبارك  أن  اهلل  أسأل 

يعظم النفع هبا.
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الباب الثاين
الر�شــــائل
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احلـــوار

الدعوة  وسائل  من  مثىل  ووسيلة  اهلل،  إىل  للدعوة  رضورة  احلوار 
احلالة  الكالم وما يصاحب  إىل  لوجه واالستامع  اللقاء وجهًا  إن  اهلل  إىل 
األفكار  لنقل  مثىل  حالة  وإشارات  ومالبسات  حضور  من  احلوارية 
والدعوات، إن احلوار املبارش يعدل كتابة رسالة وإرساهلا مرات، ومرات 

عىل سبيل املثال. 
ليس يف  املعارصة أمهية كربى،  الثقافات  احلوار يف  لفن  وقد صار 
جمال العالقات املتنوعة بني الدول واجلامعات فحسب، بل يف جمال األدب 
التفاوض  فن  احلوار  فن  عن  وانبثق  كذلك،  والتلفاز  والسينام  واملرسح 

وإقامة العالقات وإدارة املحاورات.
لقد توصلت اإلنسانية بعد جهد جهيد وبصورة ناقصة غري مكتملة 
إذا ملا أصله القرآن والسنة النبوية منذ أربعة عرش قرنًا، توصلت اإلنسانية 
أمتنا  تكاد  فنون  وهي  واإلقناع،  والتفاوض  للحوار  فنون  تأسيس  إىل 
أخرى  أمم  تستغلها  حني  يف  تعاىل،  اهلل  إىل  دعوهتا  يف  هتملها  املعارصة 

أحسن استغالل يف نرش مبادئها وعقائدها. 
والتأنيب:  التبكيت  إىل  ال  اإلصالح  إىل  تدعو  برصاحة  إذًا  نقوهلا 
لقد أمهلنا كثريًا فنون احلوار التي أصلها القرآن ورسول اإلسالم ملسو هيلع هللا ىلص يف 
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الدعوة إىل اهلل تعاىل، ويف إظهار احلق الذي عندنا، ودرء املخاطر املحدقة 
بأمة اإلسالم من كل حدب. 

اآلداب  القرون يف جمال  لعرشات  اخلربات  تراكم  بعد  البرشية  إن 
والفنون صارت تتوصل إىل قواعد فنية حتكم اآلداب والفنون، وصارت 
هنالك مدارس لتعليم فنون احلوار والتواصل مع اآلخرين وكيفية كتابة 
احلوار يف املرسح والسينام وغري ذلك، ومع هذا الرتاكم املعريف واستمرار 
التحسني والتنقيح نجد أن البرشية يف النهاية تصل إىل بعض ما استعمله 
القرآن يف أسلوبه الفذ املحكم اجلميل من تقنيات للقص والرسد واحلوار، 
مع أصول آداب التحاور التي تستخلص منه ومن سنة النبي ملسو هيلع هللا ىلص وسريته.

اجلرائم الأخالقية يف اأمريكا

- املعدل القومي للزنا حتت )18( سنة هو )55%(، حيث يصل يف 
املدن إىل )80%(، ويف القرى إىل )%33(.

السنة )املعدل أعىل من  - )350( ألف حالة محل بدون زواج يف 
ذلك، لكنه ال يظهر بسبب اإلجهاض(.

بأم وبال أب هو )23%(، ويرتفع يف  للعائالت  القومي  املعدل   -
املدن إىل )%34(.

- نرشت وزارة العدل األمريكية يف يونيو )1994م( تقريًرا خطرًيا 
باإلكراه  املغتصبات  الفتيات  عدد  فيه:  جاء  االغتصاب  معدالت  حول 
كان عرشة آالف فتاة منهن )3800( حتت )12( سنة، ولكن املرعب يف 

ا - هو ما ييل: التقرير - حقًّ
- )20%( من الفتيات اغتصبن بواسطة آبائهن.

- )26%( اغتصبن من ِقبهَل أقارب هلن.
)مشاكل  العائلة  وأصدقاء  معارف  بواسطة  اغتصبن   )%51(  -

االختالط املاجن(.
- )4%( اغتصبن ِمن ِقبهَل جمهولني.

)املصدر: د. راغب الرسجاين(.
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نظرة �شائبة

كان حلذيفة نظرة صائبة أرته أن اخلري يف احلياة واضح ملن يبتغيه، 
لكن الرش يتخفى وعىل العاقل أن يبحث عنه يف فطانة، وكان يقول: كان 
الناس يسألون رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عن اخلري، وكنت أسأله عن الرش خمافة أن 
يدركني، وأحسب أن حذيفة كان حكياًم وفيلسوًفا يف وقت مًعا، وها هو 
ذا يقول: »إن اهلل تعاىل بعث حممًدا ملسو هيلع هللا ىلص فدعا الناس من الضاللة إىل اهلدى 
ومن الكفر إىل اإليامن فاستجاب له من استجاب، فحي باحلق من كان 
ميًتا، ومات بالباطل من كان حًيا، ثم ذهبت النبوة، وجاءت اخلالفة عىل 
منهاجها، ثم يكون ملك عضوض - فيه ظلم وغشم وقهر - فمن الناس 
من  ومنهم  للحق،  استجابوا  الذين  أولئك  ولسانه  ويده  بقلبه  ينكر  من 
ينكر بقلبه ولسانه كاًفا يده فهذا ترك سنة من احلق، ومنهم من ينكر بقلبه 
ال بلسانه كاًفا يده فهذا ترك شعبتني من احلق، ومنهم من ال ينكر بقلبه 

وال بلسانه وال بيده فذلك ميت األحياء!!«.

مناذج ع�شرية

قال الشيخ عطية حممد سامل - رمحه اهلل - : )قد رأيت بنفيس وأنا 
تعليق  وعليها  املبارك  آل  عند  داود  أيب  لسنن  نسخة  باألحساء  مدرس 
ألخت صالح األيويب، وذكر صاحب الرتاتيب اإلدراية قوله: )وقد ثبت 
عن كثري من نساء أهل الصحراء اإلفريقية خصوًصا شنقيط العجب حتى 
جاء أن الشيخ املختار الكنتي الشهري، ختم خمترص خليل للرجال، وختمته 
زوجته يف جهة أخرى للنساء، ومما يؤيد ما ذكره أننا ونحن يف بعثة اجلامعة 
اإلسالمية ألفريقيا سمعنا ونحن يف مدينة أطار، وهي عىل مقربة من مدينة 
املدونة  فتاة يفظن  مائتا  أنه كان يوجد هبا سابًقا  أهلها  شنقيط من كبار 
كاملة، وقد سمعت يف اآلونة األخرية أنه توجد امرأة تدرس يف املسجد 
النبوي احلديث والسرية واللغة العربية وهي شنقيطية، وقال األستاذ عبد 
هلل عفيفي: )وأكثر ما عرف به املمتازات من نساء املغرب األقىص حفظ 
القرآن الكريم بقراءاته مجيعًا ورواية احلديث ودرس الفقه واألصول وما 
إىل هذه من علوم الدين، ويذكر أهل ذلك اإلقليم ثامنني امرأة من نساء 
املغرب مجعن إىل النفاذ يف ذلك كله حفظ مدونة اإلمام مالك بن أنس، 

وهي أكرب املطوالت اجلامعة يف احلديث والفقه .

الرشيفة  السيدة  الدينية  العلوم  الاليت خترجن يف  النسوة  وذكر من 
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فاطمة الزهراء ابنة السيد حممد بن أمحد اإلدرييس، حتفظ القرآن الكريم 
بقراءاته وحتفظ كثرًيا من كتب الفقه واحلديث، وهلا فوق ذلك صلة وثيقة 

بالعلوم العرصية، ومل تبارح دار أبيها قط، وخترجت عىل أبيها وجدها.

 فاطمة بنت حممد بن عبدالوهاب 
الإمام املجدد

يف  ولدت  وفاطمة،  وسارة،   ، وهيا  شائعة،  منهن:  الشيخ  بنات 
كإخوهتا  هبا  اعتنى  لكنه  والدها  حياة  أواخر  يف  ه�(   1200( عام  أول 
بتدريس  تقوم  فاطمة  وكانت  زماهنم،  علامء  صاروا  حتى  وأخواهتا 
النساء ثم جتلس لتدريس الرجال من طالب العلم وجتعل بينها وبينهم 
سرتة أثناء التدريس، وعندما سقطت الدرعية سنة ) 1233ه�( عىل يد 
إبراهيم باشا خرجت فاطمة مع ابن أخيها إىل رأس اخليمة، ثم بعد هجوم 
امن،  عحُ إىل  أخيها  ابن  مع  فاطمة  خرجت  اخليمة  رأس  عىل  الربيطانيني 
ولذا سميت فاطمة )صاحبة اهلجرتني( وحينام استقرت يف عامن نرشت 
العقيدة السلفية بني أهلها، وتدريسهم التوحيد اخلالص هلل تعاىل. وحينام 
استقرت األحوال السياسية يف نجد وقامت الدولة السعودية الثانية عام 
هبا،  واستقرت  أخيها  ابن  مع  الرياض  إىل  فاطمة  عادت  )1240ه�( 
وكانت جريئة يف نرش التوحيد وذم أهل البدع وأصحاب القبور، فحينام 
سارت إىل احلج مرت بقرب يف الطريق، فطلب سادن القرب من قائد رحلتها 
أن يقدم هدية لصاحب القرب بدعوى أنه ويل فانتهره وقال: ال أقدم له إال 
الرتاب، فتكلمت فاطمة وهي يف اهلودج قائلة: وال تقدم له حتى الرتاب 
النار  النبي ملسو هيلع هللا ىلص دخل رجل اجلنة يف ذباب، ودخل  ثم استدلت بحديث 
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رجل يف ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول اهلل؟ قال: مر رجل عىل قوم 
هلم صنم ال جيوزه أحد حتى يقرب له شيًئا. فقالوا ألحدمها: قرب. قال: 
ليس عندي يشء أقرب! قالوا له: قرب ولو ذباًبا فقرب ذباًبا فخلوا سبيله 
فدخل النار، وقالوا لآلخر: قرب، قال: ما كنت ألقرب ألحد شيًئا دون 

اهلل - عز وجل - فرضبوا عنقه فدخل اجلنة.
)املصدر: ملتقى أهل احلديث عىل الشبكة العنكبوتية(.

اجلماع اأحد اأ�شباب حفظ ال�شحة

قال ابن القيم - رمحه اهلل - : وفضالء األطباء يرون أن اجلامع من 
أحد أسباب حفظ الصحة. 

ومزاجه  واهلواء،  النار  املنى  جوهر  عىل  الغالب  جالينوس:  قال 
حار رطب، ألن كونه من الدم الصايف الذي تتغذى به األعضاء األصلية 
وإذ ثبت فضل املنى، فأعلم أنه ال ينبغي إخراجه إال يف طلب النسل، أو 
منها:  رديئة،  أمراضًا  أحدث  احتقانه،  دام  إذا  فإنه  منه،  املحتقن  أخراج 
هذه  من  استعامله  يربئ  وقد  ذلك،  وغري  والرصع  واجلنون  الوسواس 
سمية  كيفية  إىل  واستامل  فسد  احتباسه؛  طال  إذا  فإنه  كثريًا.  األمراض 
توجب أمراضًا رديئة كام ذكرنا، ولذلك تدفعه الطبيعة باالحتالم إذا كثر 

عندها من غري مجاع. 

خري الن�شاء

أي  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  رسول  سئل  قال:   - عنه  اهلل  ريض   - هريرة  أيب  عن 
يف  ختالفه  وال  أمر،  إذا  وتطيعه  نظر،  إذا  ترسه  »التي  قال:  خري؟  النساء 

نفسها وماله بام يكره« صححه األلباين يف سنن النسائي.
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من القوي من النا�س؟

�ئل حكيم: من القوي من الناس؟ سحُ
قال: هو من يستطيع أن يكبت مجاح نفسه.

ومن الضعيف؟ قال: هو من تسمع صوته مدويا.
ومن هو العبقري؟ قال: هو من خيتلف عليه اثنان.

ومن هو العادي؟ قال: هو من يتفق عليه اثنان.
ومن هو العاقل؟ قال: هو من ينحني للعواطف.

ومن هو املجنون؟ قال: هو من يدعي العقل.
ومن هو التافه؟ قال: هو من يتصور أنه أذكى الناس.

ومن هو الثرثار؟ قال: هو من يتحدث دون معنى.
ومن هو الفصيح؟ قال: هو من يوجز يف حديثه.

ومن هو العامل؟ قال: هو من جتد عنده املعرفة.
ومن هو اجلاهل؟ قال: هو من يدعي املعرفة دون إدراك.

ومن هو الكريم؟ قال: هو من يعطي بسخاء دون من و تبذير.
ومن هو البخيل؟ قال: هو من يعيش عىل أرزاق اآلخرين باستغالل 

وتطفل.

ومن هو الكاتب؟ قال: هو من يكتب بإحساسه.
ومن هو الصادق؟ قال: هو من يصدق أوال مع نفسه.

ومن هو الكاذب؟ قال: هو من غره الشيطان بنفسه.
ومن هو الناقص؟ قال: هو كل إنسان.

ومن هو الكامل؟ قال: اهلل وحده جل جالله سبح�ان اهلل واحلمد 
هلل وال إله إال اهلل واهلل أكرب.

www.alukah.net
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فائدة

معنى: »اللهم اغسلني من خطاياي باملاء والثلج والربد«؟
بعض العلامء يقول: إن اخلطيئة عند املؤمن تسبب له الندم، والندم 
الثوب  ينقى  كام  أثرها  زال  باملاء  غسلت  فإذا  حرارة،  اإلنسان  عند  جيعل 
حرارة  فتذهب  بالثلج  فتغسل  حرارهتا  تبقى  لكن  الدنس،  من  األبيض 
يقال: حبيبات  أن  ذلك، ويمكن  زيادة عىل  الربد  ويأيت  نفسه،  اخلطيئة يف 
الربد أقوى يف إزالة الدنس، فعندما يكون لديك زجاجة فيها زيت وغسلتها 
الزجاجة  الرمل ووضعتها يف  قلياًل من  فإذا أخذت  يذهب،  فإنه ال  باملاء 
ورجيتها، فالرمل بحركته يف جدران الزجاجة يأخذ الزيت، فكأن أجرام 
الرمل داخل الزجاجة تساعد عىل نظافتها، فكأن إمرار الربد عىل الصحيفة 
من  احلكمة  العلامء:  فيقول  املاء.  إمرار  جمرد  من  أكثر  إنقائها  عىل  يساعد 
مجع الثلج والربد: أن املاء منٍق، والثلج والربد ألمر معنوي يف أثر اخلطيئة 
عند املؤمن؛ ألنه يشعر بأنه ارتكبها، واالرتكاب جيعل عنده الندم، والندم 
يطفئ حرارة  والربد  الثلج  فيكون  احلرارة واألسى عىل ذلك؛  يبعث عىل 
األسى والندم من اخلطيئة؛ فينمحي أثرها بالكلية. نسأل اهلل أن يغسلنا من 

الذنوب، وأن جيعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.

تقا�شم الهناء

فكان  لبعض،  بعضهم  أهلها  يب  معروفة  قرية  يف  صاحبنا  نشأ 
البساطةهَ  القرية  حياة  من  وتعلَّم  طباعه،  أحد  األصحاب  إىل  التودد 
واالنفتاح والتواصل، فكانت هذه املعاين عبارة عن ميسم عام لشخصيته 
... كان قلبه أبيض كالثلج، وكان لديه مهوم عديدة، وكان من مجلة مهومه 
إدخال الرسور عىل إخوانه وأصحابه، حيث الزمه يف السنوات األخرية 
شعور قوّي بتفكك العامل عىل الرغم من كثرة أدوات االتصال وتكاثرها، 
بكل  يكرسها  أن  قرر  فإنه  وهلذا  املوت،  من  نوع  العزلة  أن  يعتقد  وكان 
وسيلة ممكنة، وقد رأى أن إرسال الرسائل القصرية واملعربة إىل جواالت 
األصحاب واألحباب مفيد جدًا يف ذلك، وهلذا فإنه قرر أن ياول تقاسم 
للتعبري  الوقت  ووجد  باالرتياح  شعر  كلام  منهم  نفر  مع  والرسور  اهلناء 
عنه، وهلذا فإنه يستعرض األسامء املحفوظة يف جواله ليختار منها أربعة 
أو مخسة أو عرشة.. لريسل هلم التحية املقرونة بالدعاء، إنه يريد أن يقول 
هلم: أنا بخري، وأرجو أن تكونوا بخري.. إنه ماهر جدًا يف صياغة التعبريات 
األنيقة واملخترصة، ويرسل الرسائل ويتلقاها اإلخوان، فمنهم من يدعو 
له يف رسه، ومنهم من يثني عليه أمام زوجته وأوالده، ومنهم من يرد عىل 
حتيته بمثلها، ومنهم من يرد عليها بأحسن منها.. فلسفة صاحبنا يف هذا 
بسيطة للغاية حيث إنه يعتقد أن اهلناء مثل العلم ينمو بالتبادل، فإذا كنت 



5253

سعيدًا فضاعف سعادتك من خالل مساعدة اآلخرين عىل الشعور بمثل 
ما تشعر، وليس هناك يشء يفعل ذلك كالدعاء والثناء. وذات يوم طلب 
املسجلة يف هاتفه عىل ورق، فمألت  له األسامء  يفرغ  أن  أبنائه  من أحد 
نحوًا من مخسني ورقة، وقد كان ابنه وهو يحُفرغ تلك األسامء يشعر بيشء 
أن  اكتشف  له، وبعد مدة  بعمل ال معنى  يقوم  أنه  يرى  الضيق ألنه  من 
أباه يتناول يف كل يوم الورقة العليا من تلك األوراق، ليدعو ألصحاب 
بذلك،  االبن  أحُعجب  قد  أسفلها!  يف  يضعها  ثم  فيها  املرقومة  األسامء 
وصنع باألسامء التي عىل جواله كام صنع باألرقام التي عىل جوال أبيه، 
إهنام صارا ممن تقول هلم املالئكة كل يوم: )ولك مثله، ولك مثله( هذا هو 
الكرم الذايت وهذه هو العطاء غري املرشوط فحّيا اهلل الكرماء يف كل زمان 

ومكان.

تكلموا تعرفوا

يعرب  اإلنسان  كالم  إن  إذ  تعرفوا،  تكلموا  تقول:  العرب  كانت 
التاريخ  مدار  عىل  الناس  أن  واحلقيقة  لألمور،  ونظرته  وقيمه  عقله  عن 
ما  ومعرفة  اإلنسان،  حياة  يف  جوهري  هو  ما  معرفة  إىل  يتشوقون  كانوا 
نهم من الوقوف عىل ذلك اجلوهري، وكان من أهم ما يسيطر عليهم  يمكَّ
يف هذا الشأن معرفة )العظمة( وكل ما جيعل من اإلنسان شيئًا عظياًم، وإذا 
استعرضنا الوعي الشعبي يف هذا، فإننا سنجد أن العظيم أو الكبري هو من 
جيمع بني الثروة الظاهرة والنفوذ االستثنائي ومل يقع االختيار عىل ذلك 
فاملزيد  متبادلة،  تغذية  والنفوذ  الثروة  بني  إن  حيث  مصادفة  أو  اعتباطًا 
ن من املزيد من  من النفوذ يأيت باملزيد من الثروة، واملزيد من الثروة يحُمكِّ
النفوذ، ومنهام معًا تتشكل صورة الرجل الكبري، وهذا يف احلقيقة هو كبري 
نظر  ويف  األقوم  الرباين  املنهج  نظر  يف  الكبري  أما  املؤقت،  وعظيم  الدنيا 
خاصة اخلاصة، فإنه ذلك الشخص الذي استطاع اإلفالت من الدوران 
يف فلك ذاته واالستغراق يف رعاية مصاحله اخلاصة كي يدور يف فلك أمته 
ويمل مهومها، ويستغرق يف خدمة أهدافها.. وعىل هذا فإن املرء يكون 
كبريًا عىل مقدار اتساع دائرة مهومه واهتامماته، ويكون صغريًا عىل مقدار 
التعسف يف احلكم أو  الدائرة، وال أرى يف هذا أي يشء من  ضيق تلك 
الدنيا صغرية ومؤقتة  التحامل عىل أحد، وذلك ألن كون كل مكاسب 
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جيعل املحظوظني فيها صغارًا مهام ملكوا من الثروة والنفوذ، وال يكون 
العظيم عظياًم إال إذا كانت هناك إمكانية ألن يكون عظياًم يف اآلخرة إىل 

جانب العظمة يف الدنيا، كام قال � سبحانه � : ڇ وئ وئ ۇئ ۇئ 
جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ    ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ 
خروج  جمرد  لكن  العظمة،  قمة  هذه   ،]45 عمران:  ]آل  ڇ  مئ  حئ 
املرء من دائرة مهومه الصغرية يعد كافيًا ألن يقرتب من منظومة العظامء ، 

وإذا كانت نوعية اهلموم التي تسيطر عىل الواحد منا هي الفيصل.

النتحار!

ال يوجد يف الكون دين ساموي، أو فكر فلسفي يرى يف االنتحار 
ثمة حل أو طريقة لتصحيح أي يشء.

وضعف  وفشل  يأس  عن  إعالن  للحياة،  وضياع  باهلل،  كفر  فهو 
املنتحر. 

جسديا  انتحارا  ليس  هاهنا  عنه  سأحدثكم  الذي  االنتحار  لكن؛ 
وال أقصد به إزهاق الروح، وإنام مقصدي هو االنتحار املعنوي، والقضاء 

عىل الثقة واهلمة وروح العمل والتحدي الذي رزقنا هبم اهلل جل وعال. 
فمن الناس من يمشون بيننا بأجساد خاملة، مات بداخلهم كل ما 
يدعو إىل التحدي والعطاء، وهؤالء ال أصنفهم أحياء، إهنم أموات ولكن 

ال يعلمون!
إننا نحيا يف زمن يعج ب�)املوتى األحياء( الذين ارتضوا باحلياة األدنى 
عىل رأس لك واحد منهم عداد غري منظور يسب األيام والساعات حتى 

إذا ما دنا موعده، أغمض عينيه هبدوء وذهب دون أي أثر له يف احلياة!
وبئس حياة تلك التي نعيشها، دون أن نغرس فيها ثمرة للخري أو 
بذرة للحق، أو شجرة للعلم يستفيد منها من بعدنا يف احلياة وتتعلق هبا 

يوم يذهب كل يشء إال األعامل العظيمة تنقذنا من عذاب السعري. 
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الق�شاء!

كى قديام أن رجال تقيا وهبه اهلل ماالً كثريا، فكان كثري الصدقة  يحُ
واملعروف، ذاع صيته، وأصبح كرمه وفضله مرضب األمثال.

الطعام  من  شيئا  وطلب  بابه  طرق  سبيل،  عابر  جاءه  يوم  وذات 
والرشاب. 

ما  فوق  له  وقدم  احلفاوة  يف  وبالغ  الكريم،  الرجل  بوجهه  فهّش 
ويثني عليه  باهلل،  املسكني  يحُذكر ضيفه  أن  التقي  الرجل  يشتهي، وأحب 
وعىل فضله وكرمه، فام إن بدأ يف إلقاء موعظته إال وجتهم الرجل الفقري 
ثم قام بالتهجم عىل اهلل جل اسمه، وسبه، قائال: أي إله هذا الذي يرتكني 
ومرشيب،  مطعمي  أشحذ  ترى  كام  وأنا  وعدله،  رمحته  أين  معدما،  فقريا 
املاليني، لكنه ضاق  بابه، هل وسع كرمه  فهذا يعطيني وهذا يسد دوين 

يب، دعني ملطعمي ورشايب، وائنس أنت بإهلك بعيدا!
من  الفقري  وطرد  ثائرا  قام  ثم  وجهه،  واكفهر  التقي  الرجل  فهاج 

بيته، بعدما أذاقه من صنوف السب والشتم ألوانا. 
غلبه  حتى  رمحته  ويرجو  اهلل،  يستغفر  ليلته  التقى  الرجل  وبات 

النوم. 
ويف منامه، زاره ملك من قبل اهلل يسأله: صنعت معروفا فأجزلنا 

لك العطاء، وكتبناك عندنا من املنفقني الصاحلني، لكنك طردت الفقري 
من بيتك، وضيعت صدقتك!

اسمه  جل  اهلل  سّب  وقد  أطرده  ال  وكيف  وقال:  الرجل  فتعجب 
كيف ال أذيقه املر وقد هتجم عىل خالق الساموات واألرض، لقد أطعمته 

لوجه اهلل، وطردته من أجل اهلل. 
له قربان هلل، وأنك  بأن صدك  امللك: ومن أوحى لك  له  قال  هنا 
هبجومك الشديد عليه قد انترصت له، هذا الرجل له أكثر من ستني عاما 
عليه  يتجرأ  وهو  عاما  ستون  واإلجحاف،  بالظلم  اهلل  يتهم  حاله،  عىل 
ويحُعلن كفره بقضائه وقدره، ومع ذلك فاهلل يطعمه ويرزقه ويفسح له يف 

الكون، ولو شاء خلسف به األرض، وجعله عربة ومثاال.
ستون عاما واهلل يتحمله، وأنت مل تتحمله لدقائق معدودة. 

لبعض  جهله  وتتحمل  اهلل،  تعرفه  أن  بك  األحرى  من  كان  وقد 
الوقت، وتنقل له ما عرفته عن اهلل، لعله وقتها خيجل ويعي حقيقة األمر، 
وتكون قد أديت رسالتك بأفضل شكل، وحتى إذا مل هيتد أو يؤمن يكفيك 

وقتها أداء األمانة، ولن يرمك ضالله حينها املثوبة واألجر. 

www.alukah.net



5859

الع�شمة هلل .. فقط

كان عاملا له تالمذة وأتباع، يأتيه املئات واآلالف ليجلسوا بني يديه 
ويستفيدوا من علمه، ويسألوه عام أشكل عليهم، أو التبس عىل أفهامهم. 
إىل أن وقع الرجل يف ذنب كبري، فانفض الناس من حوله هجروه..
كهذا  ذنب  يف  بوقوعه  متندرين  لألستاذ،  ظهرهم  التالمذة  وأدار 

حانقني عليه. 
وبينام الرجل يف بيته إذ طرق بابه طارق، فلام طالعة وجده صبيا ممن 

كان يقصد جملسه، وطلب منه أن يسمح له بالدخول والتعلم منه.
فسأله الرجل متعجبا: وملاذا مل ترحل مع من رحل؟ 

فأجابه الفتى قائال: ألنني مل أتبعك عىل أنك نبي!!
هذا الصبي النبيه وضع يده عىل حكمة كبرية، وهو أن ليس بيننا من 
صم من اخلطأ والزلل، وال جيب أن نطالب اآلخر عىل أن يكون طاهرا  عحُ

نقيا كاملالئكة..
دائرة  يف  املرء  حرصنا  ما  فإذا  أخطاء،  ذوو   - البرش  كل   - البرش 
ضيقة وحكمنا عليه من زاوية واحدة، وجعلناه سجني خطيئته نكون قد 

جحدناه وظلمناه ظلام بّينا.
بل؛ جيب أن نسامح، ونغفر، ونعفو، وننسى.. ونسأل اهلل ألصحاب 

اخلطايا الغفران والتوبة. 
وقف عيسى عليه السالم ذات يوم أمام حشد من الناس وقد التفوا 

حول امرأة قد ارتكبت ذنبا، كل منهم بيده حجر يريد أن يرمجها به. 
بال  منكم  كان  من  اخلالدة:  قولته  وقال  السالم،  عليه  إليهم  فنظر 

خطيئة فليلقها بحجر. 
فنظر بعضهم لبعض، وانفض كل منهم إىل حاله..!
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اهرب من الفقر ما ا�شتطعت

مما  فهذا  بالفقر  أقصده  ما  املال  نقص  وال  الفاقة  وال  العوز  ليس 
هنرب منه دون نصيحة أو توجيه، وإنام فقر الثقافة واملعرفة ما أقصده.

رصيدك  زيادة  عن  تكسل  وال  منها،  بالبسيط  أبدا  قنوعا  تكن  ال 
من املعلومات، فتش يف بطون الكتب واملجلدات والصحف وشبكات 
اإلنرتنت، عام يزيد من معلوماتك، وبالتايل من حجم أفكارك وفهمك 

ووعيك. 
بعض الناس ال هيتم أبدا بتنمية وتطوير ما لديه، أراه دائام حمصورا 
يف منطقة ضيقة، ال تتسع أفكاره وال أفقه حلوار مبدع فبناؤه الفكري ال 

يسمح بذلك. 
وأينَّ له أن ياميش تطور احلياة من حوله أو يتجاوب مع اآلخرين 
ير  املقاهي، ودردشات األصدقاء،ومل  وثقافته كلها مستقاة من أحاديث 

يوما ويف يده كتاب، أو يضبط نفسه ذات يوم وهو يفكر!
ومثل هذا الشخص يذكرين كثريا عند حديثي معه، بذلك الطالب 
الذي دخل االمتحان ولديه معلومات جيدة عن الثعابني لكنه يفتقر إىل 

أي معلومة عن أي يشء آخر يف املنهج!
ويف االمتحان جاءه السؤال عن الفيل، وطلب منه أن يعرفه تعريفا 

مفصال. 
ففكر حتى أتعبه التفكري، ثم قال حماوال املراوغة: الفيل حيوان كبري 
لديه خرطوم طويل يشبه إىل حد كبري الثعبان والثعبان هو.....، ثم أخذ 

يف كتابة كل ما يعرفه عن الثعابني.... وبالتفصيل!!
أقصدهم  الذي  الفقراء  نظرية  نفس  يطبق  املسكني،  الطالب  هذا 
وال  هبا،  فيكتفي  ما  أمر  حول  واحدة  معلومة  أو  فكرة  أحدهم  يمتلك 
فيتشكل وعيه وأفقه يف  أو  األفكار  املعلومات  زيادة رصيده من  ياول 

مساحة ضيقة بسيطة. 
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الأمل يف حياة املوؤمن

إذا يأس التلميذ من النجاح نفر من الكتاب والقلم، وضاق بالبيت 
واملدرسة، ومل يعد ينفعه درس خاص وال عام، وال نصح يحُسدي وال هتيئة 
مكان وال جو مناسب وال.. وال.. إال أن يعود إليه يشء واحد يل له كل 

هذه املشكلة،أال وهو األمل، فإذا رجع األمل انحلت املشكلة.
وإذا يأس املريض من الشفاء كره الدواء، وكره الطبيب، والعيادة، 
والصيدلية، وضاق باحلياة واألحياء، ومل يعد جيديه العالج إال أن يعود 
إليه األمل، وهكذا إذا تغلب اليأس عىل إنسان اسودت الدنيا يف وجهه، 
أسباهبا،  دونه  وتقطعت  أبواهبا،  أمامه  وأغلقت  عينيه،  يف  وأظلمت 
وإعصار  اإلنسان،  لروح  بطيء  سم  اليأس  رحبت،  بام  عليه  وضاقت 
مدمر لنشاطه، فال إنتاج وال إحساس حينئٍذ، واليأس مالزم للكفر، كام 
أن األمل مالزم لإليامن، وليس بعجيب أن جتد أصناف اليائسني بغزارة 

وكثرة بني اجلاحدين هلل البعيدين عن رشع اهلل، چ پ  پ پ ڀ ڀڀ 
ڄ   ڄ   چ   ،]87: ]يوسف  چ  ٿٿٿ  ٿ  ٺ   ٺ   ٺ  ٺ  ڀ 
ڃ ڃ ڃ   ڃ  چ  چچ ] احلجر: 56[، يتجىل هذا اليأس 

ڻڻ  ڻ  ںں   چڱ  اهلل:  ذكر  كام  الرش  ونزول  الشدة  يف 
ۇ   ڭ   ڭ   ڭ    چ   ،]9 ]هود:  چ  ہہ   ۀ   ڻۀ 

ڌڎ  چ    ،]83 ]اإلرساء:  چ  ۅ    ۋ   ۋ   ٴۇ   ۆۈۈ  ۆ  ۇ 

واحدًا:   صنفًا  اهلل  استثنى  لكن   ،]49 ]فصلت:  ڈچ   ڈ     ڎ  
چ ۆۆۈ ۈ  ٴۇچ ]هود: 11[.

فلو خرس يف جتارة، أو رسب يف مدرسة، أو حصل له فشل يف يشء 
فإنه ال ييئس وال يقنط؛ ألن أمله مستمر برب رءوف رحيم. 

باليأس  له  يوسوس  للشيطان،  سمعه  أرهف  قد  فإنه  اليائس  أما 
والقنوط، فيحيل هناره ليال رسمديا ال هناية له!
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الو�شع يف اإفريقيا

- )13( مليون إنسان هيددهم املوت باجلوع يف ست دول باجلنوب 
اإلفريقي، إضافة إىل مليون يف إثيوبيا.

- )600( مليون يف إفريقيا دخلهم اليومي أقل من نصف دوالر.
- يف إفريقيا مخسة ماليني الجئ.

- ديون إفريقيا )370( مليار دوالر، وهي تعادل )65%( من إمجايل 
إنتاج الدول اإلفريقية.

- ينترش مرض اإليدز يف إفريقيا بشكل رهيب، فعىل سبيل املثال: 
)23%( من جنود جيش جنوب إفريقيا مصابون باإليدز )هذا تقرير وزارة 

الدفاع يف جنوب إفريقيا، أما أرقام املعارضة فتقول: إن النسبة %60(.
)املصدر: د. راغب الرسجاين(.

خ�شائر احلربني

هل تصدق؟ إذا قلت لك أن اخلسائر البرشية أبان احلرب العاملية 
األوىل بلغ أكثر من )10( ماليني ضحية!!، وقد وزعت ضحايا احلرب 

العاملية األوىل عىل الدول التالية: 
 .)1950000( أملانيا:   
 .)1390000( فرنسا:  

.)170000( بريطانيا:   
 .)158000( رومانيا:   

 .)55000( كندا:   
 .)1700000( روسيا:  

النمسا - هنغاريا: )1.000.000(.
.)400000( رصبيا:   
 .)120000( أمريكا:  
 .)120000( تركيا:   
 .)100000( بلجيكا:  

يف حني جتاوزت خسائر البرشية أبان احلرب العاملية الثانية ال�)56( 
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مليونًا ووزعت ضحايا احلرب العاملية الثانية عىل الدول التالية: 
 .)25000000( روسيا:  

 .)5800000( بولونيا:   
 .)570000( فرنسا:  
 .)430000( هنغاريا:   

 .)88000( بلجيكا:  
 .)600000( أملانيا:  

 .)1600000( يوغسالفيا:  
 .)450000( إيطاليا:  

 .)7800000( الصني:   
.)2000000( اليابان:  

.)460000( رومانيا:   
 .)400000( أمريكا:  

 .)40000( كندا:   
 .)400000( بريطانيا:   
.)210000( هولندا:   

البالد املخفضة )هولندا( )210000(.

اأ�شا�س اخلري

أساس كل خري أن تعلم أن ما شاء اهلل كان وما مل يشأ مل يكن، فتوقن 
يقطعها  أن ال  إليه  فتشكره عليها وتترضع  نعمه  أن احلسنات من  حينئذ 
بينك  يول  أن  إليه  فتبتهل  وعقوبته  خذالنه  من  السيئات  وأن  عنك، 
وبينها، وال يكلك يف فعل احلسنات وترك السيئات إىل نفسك، وقد أمجع 
للعبد، وكل رش فأصله خذالنه  اهلل  بتوفيق  أن كل خري أصله  العارفون 
لعبده، وأمجعوا أن التوفيق أن ال يكلك إل نفسك، وأن اخلذالن هو أن 
خييل بينك وبني نفسك، فإذا كان كل خري فأصله التوفيق وهو بيد اهلل ال 
بيد العبد فمفتاحه الدعاء واالفتقار وصدق اللجوء والرغبة والرهبة إليه، 
فمتى أعطي العبد هذا املفتاح فقد أراد اهلل أن يفتح له، ومتى أضله عن 
املفتاح بقي باب اخلري مغلقًا دونه، فاهلل سبحانه أحكم احلاكمني وأعلم 
العاملني يضع التوفيق يف مواضعه الالئقة به وهو العليم احلكيم، وما أيت 
ما إال من قبل إضاعة الشكر وإمهال االفتقار والدعاء، وال ظفر من ظفر 
ومالك  والدعاء،  االفتقار  وصدق  بالشكر  بقيامه  إال  وعونه  اهلل  بمشيئة 
ذلك الصرب، فإن اإليامن بمنزلة الرأس من اجلسد، فإذا قطع الرأس فال 

بقاء للجسد.
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هلم اإىل اهلل
وال  نصب  بال  السالم  دار  يف  وجماورته  اهلل  إىل  الدخول  إىل  هلم 
بني  أنك يف وقت  الطرق وأسهلها، وذلك  أقرب  من  بل  عناء  تعب وال 
وقتني وهو يف احلقيقة عمرك وهو وقتك احلارض بني ما مىض وما يستقبل، 
تعب  ال  يشء  وذلك  واالستغفار  والندم  بالتوبة  تصلحه  مىض  فالذي 
عليك فيه وال نصب وال معاناة عمل شاق، إنام هو عمل قلب، ويمنع فيام 
يستقبل من الذنوب وامتناعك تك عوراته وليس هو عماًل باجلوارح يشق 
عليك، معاناته وإنام هو عزم ونية جازمة تريح بدنك وقلبك ورسك، فام 
مىض تصلحه بالتوبة وما يستقبل تصلحه باالمتناع والعزم والنية، وليس 
الشأن يف عمرك وهو وقتك  تعب ولكن  للجوارح يف هذين نصب وال 
الذي بني الوقتني اللذين قبله وبعده بام ذكر نجوت وفزت بالراحة واللذة 
والنعيم، وحفظه أشق من إصالح ما قبله وما بعده، فإن حفظه أن تلزم 
نفسك بام هو أوىل بام وأنفع هلا وأعظم حتصياًل لسعادهتا، ويف هذا تفاوت 
الناس أعظم تفاوت؛ فهي واهلل أيامك اخلالية التي جتمع فيها الزاد ملعادك 
إما إىل اجلنة وإما إىل النار، فإن اختذت إليها سبياًل  إىل ربك بلغت السعادة 
األبد،  إىل  هلا  نسبة  ال  التي  اليسرية  املدة  هذه  يف  األكرب  والفوز  العظمى 
برسعة  عنك  انقضت  واللعب  واللهو  والراحات  الشهوات  آثرت  وإن 
وأعقبتك األمل العظيم الدائم الذي مقاساته ومعاناته أشق وأصعب وأدوم 

من معانة الصرب عن حمارم اهلل والصرب عىل طاعته وخمالفة اهلوى ألجله. 

ال�شنة ال�شوئية

ىئ  مئ  ییجئحئ  چیی  جالله:  جل  قال   *
يئ جبچ ] الواقعة: 75-76[. إذ أنه يفصل بني النجوم مسافات 
فلكي  مقياس  وهي  الضوئية«؛  »السنة  احلسابية  وحدهتا  سميت  هائلة، 
مليون   )40( بنحو  وتقدر  سنة،  يف  الضوء  يقطعها  التي  املسافة  يساوي 
يقطع  أنه  إذ  العني،  تراه  أن  من  أرسع  الضوء  وشعاع  مرت؛  كيلو  مليون 

)300( ألف كم يف الثانية.
من  ضخامة  أكثر   - الشمس  قرص  ومنها   - أغلبها  يف  النجوم 
الكواكب، التي منها الكرة األرضية؛ وتقطع أشعة - أبعد ما تم رصده 
النجوم إىل األرض مئة مليون سنة ضوئية، ويقطع أقرهبا )4،2(  من - 

سنة.
بمقياس)1إىل3(  الشمسية  للمنظومة  نموذج  عمل  بافرتاض 
ماليني كم، فإن املريخ سيكون عىل بعد )18( مرت من األرض، والزهرة 
عىل بعد )14(مرت، وبلوتو عىل بعد )2( كم؛ بينام يقع أقرب النجوم عىل 
بعد )13500( كم، وأقرب املجرات عىل بعد )6( ماليني كم؛ علام بأن 

الكون يف اتساع مستمر وان هذه املسافات يف تزايد مستمر.

www.alukah.net
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ما هي القبيلة؟

واحٍد.  حد  أو  أب  عىل  ينتسبون  الناس  من  اجلامعة  هي  القبيلة: 
كقبيلتي عبس، وذبيان.

وهناك شعوب وقبائل قديمة وعديدة استوطنت أنحاء شاسعة من 
أماكن  يف  استقرت  ثم  متنقلة،  حمضة  بدائية  حياة  عاشت  األرض،  بقاع 

حمددة، حيث يتوافر الغذاء واملأوى.
ممالك  وتبني  هبا،  خاصة  حضارات  تؤسس  صارت  وبالتدريج 
وإمرباطوريات فسيحة األرجاء، وتسيطر عىل مناطق أخرى تضمنها إىل 

مملكتها أو إمرباطوريتها.
أما أشهر هذه الشعوب القديمة والتي أسست ممالك وإمرباطوريات 

محلت اسمها فهي:
البابليون: يف العراق.

األشوريون: يف بالد ما بني النهرين.
الفراعنة: يف وادي النيل.

الصينيون: يف الصني.
اليونانيون: يف اليونان.
الرومانيون: يف إيطاليا.

القرطاجيون: يف قرطاجة، يف تونس.
اإلسكند ينا فيون: يف إسكند ينا فيا.

العرب: يف البالد العربية برمتها.
بسبب  آثاره  وطمست  وزال،  انقرض،  من  الشعوب  هذه  ومن 
إىل  وبقى  وازدهر  صمد  من  ومنها  أخرى،  لشعوب  املتكررة  احلروب 

يومنا هذا.
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من هم الأمويون؟

تولوا  الذين  املسلمني  اخللفاء  ساللة  هم  أمية:  بنو  أو  األمويون 
احلكم بني عام )41 إىل 132ه�(، وكانت عاصمتهم مدينة دمشق.

من  قيّص  بن  مناف  عبد  بن  عبد شمس  بن  أمية  إىل  نسبهم  يرجع 
مكة،  سكان  من  كان  واألندلس،  الشام  يف  األمويني  جد  وهو  قريش، 
وكانت له قيادة احلرب يف قريش بعد أبيه، وعاش إىل ما بعد مولد رسول 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وكان هو وابن عبد املطلب بن هاشم فيمن وفد عىل سيف بن ذي 

يزن يف قرصه )غمدان( بصنعاء، لتهنئته بانتصاره عىل احلبشة.
قال »دغفل التسابة« نقاًل عمن أدركه: »رأيت شيًخا قصرًيا نحيف 

اجلسم يقوده عبده ذكوان«.
انتقل األمويون إىل األندلس  وملا قىض العباسيون عليهم يف الرشق، 
بعد أن جعلوا قرطبة عاصمة هلمن وعددهم ستة  وحكموها سنة )756( 
عرش، أشهرهم: عبد الرمحن األول امللقب بالداخل من )756 إىل 788 ه�(.
وعبد الرمحن الثالث النارص من )300 إىل 350(م اختذ لنفسه لقب 

أمري املؤمنني وهو من أكرب ملوك القرون الوسطى.

ف�شاد الأخالق

فساد  املسلمني  تأخر  أسباب  أعظم  من  أرسالن:  شكيب  يقول 
محل  التي  والعزائم  القرآن،  عليها  حث  التي  الفضائل  بفقد  األخالق، 
عليها سلف هذه األمة، وهبا أدركوا ما أدركوه من الفالح، واألخالق يف 

تكوين األمم فوق املعارف، وهلل در شوقي إذ قال:
وإنام األمم األخالق ما بقيت     فإن هم ذهبت أخالقهم ذهبوا

بنوع  أمرائهم  أخالق  فساد  املسلمني  تقهقر  عوامل  أكرب  ومن 
خاص، وظن هؤالء � إال من رحم ربك � أن األمة خلقت هلم، وأن هلم 
حاول  إذا  حتى  الفكر،  هذا  فيهم  رسخ  وقد  يشاؤون،  ما  هبا  يفعلوا  أن 

حماول أن يقيمهم عىل اجلادة، بطشوا به عربة لغريه.
نعامِئهم،  يف  املتقلبون  األمراء،  ألولئك  املتزلقون  العلامء  وجاء 
الناصح،  قتل ذلك  ، وأفتوا هلم بجواز  باملالعق يف حلوائهم  الضاربون 

بحجة أنه شق عصا الطاعة، وخرج عن اجلامعة.
قدياًم  وكانوا  األمراء،  أود  بتقويم  العلامء  إىل  اإلسالم  عهد  ولقد 
العرص،  هذا  يف  النيابية  املجالس  بمثابة   الفاضلة  اإلسالمية  الدول  يف 
يسيطرون عىل األمة، ويسددون خطوات امللك، ويرفعون أصواهتم عند 

طغيان الدولة، وهييبون باخلليفة فمن بعده إىل الصواب.
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وهكذا كانت تستقيم األمور، ألن أكثر أولئك العلامء كانوا متحققني 
الدنيا، ال هيمهم أغضب  بالورع، متخلني عن حظوظ  بالزهد، متحلني 
امللك الظامل اجلبار أم ريض؟ فكان اخلالئف وامللوك يرهبوهنم، وخيشون 

خمالفتهم، ملا يعلمون من انقياد العامة هلم، واعتقاد األمة إمامتهم.
إال أنه بمرور األيام خلف من بعد هؤالء خلف اختذوا العلم مهنة 
األمراء  من  للفاسقني  فسوغوا  للدنيا،  مصيدة  الدين  وجعلوا  للعيش، 
هذا  الدين،  حدود  خرق  الدين  باسم  هلم  وأباحوا  موبقاهتم،  أشنع 
والعامة املساكني خمدوعون بعظمة عامئم هؤالء العلامء، وعلو مناصبهم، 
يظنون فتياهم صحيحة، وآرءهم موافقة للرشيعة، والفساد بذلك يعظم، 
ومصالح األمة تذهب، واإلسالم يتقهقر، والعدو يعلو ويتنمر، وكل هذا 

إثمه يف رقاب هؤالء العلامء.

الياأ�س والقنوط

اللذين أصابا  انضم إىل اجلبن واهللع  يقول شكيب أرسالن: وقد 
املسلمني اليأس والقنوط من رمحة اهلل، فمنهم فئات قد وقر يف أنفسهم 
من  بوجه  ملغالبتهم  سبيل  ال  وأنه  حال،  عىل  األعلون  هو  اإلفرنج  أن 
ومل  الرأي،  يف  خرق  مناهضة  كل  وأن  عبث،  مقاومة  كل  وأن  الوجوه، 
يزل هذا التهيب يزداد ويتخمر يف صدور املسلمني أمام األوربيون، إىل 
أن صار هؤالء ينرصون بالرعب، وصار األقل منهم يقومون لألكثر من 

املسلمني، وهذا بعكس ما كان يف العرص األول:
يرى اجلبناء أن اجلبن حزم        وتلك خديعة الطبع اللئيم
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 ما عدد �شاعات النوم التي يحتاجها 
الإن�شان الطبيعي؟

النوم التي يتاجها اإلنسان الطبيعي تفاوتًا  يتفاوت عدد ساعات 
كبريًا من شخص إىل آخر. ولكن املؤكد أن عدد الساعات التي يتاجها 
نفس الشخص تكون ثابتة دائاًم. فبالرغم من أن اإلنسان قد ينام يف أحد 
الليايل أكثر من ليلة أخرى إىل عدد الساعات التي ينامها الشخص خالل 

أسبوع أو شهر تكون عادة ثابتة.
يعتقد كثري من الناس أن عدد ساعات النوم الالزمة يوميًا. وهذا 
الرقم هو متوسط عدد الساعات لدى أغلب األشخاص ينامون من )7 
لدى  الساعات  عدد  متوسط  هو  الرقم  وهذا  يوميا.  ساعات   )7.5 إىل 
أغلب الناس، ولكنه ال يعني بالرضورة أن كل إنسان يتاج ذلك العدد 
لدى  ساعات  ثالث  من  أقل  بني  يرتاوح  اإلنسان  فنوم  الساعات.  من 

البعض إىل أكثر من )10( ساعات لدى البعض اآلخر.
بالواليات  الصحية  لإلحصاءات  الوطني  للمركز  دراسة  ويف 
املتحدة األمريكية، وجد أن اثنني من كل عرشة أشخاص ينامون أقل من 
)6( ساعات يف الليلة، وواحد من كل عرشة ينام 9ساعات أو ألكثر يف 
الليلة. ويدعى الذين ينامون أقل من 6ساعات بأصحاب النوم القصري، 

واللذين ينامون أكثر من )9( ساعات بأصحاب النوم الطويل، ولكنهم 
طبيعيون. فنابليون وأديسون كانا من أصحاب النوم القصري.

يف حني أن العامل أينشتني كان من أصحاب النوم الطويل. بمعنى 
أن عدد ساعات النوم التي يتاجها اإلنسان إذا كان طبيعيًا وال يعاين من 

أحد أمراض النوم ال تؤثر عىل إنتاجيته وإبداعه.
وخالصة القول أن عدد ساعات النوم التي يتاجها اإلنسان ختتلف 
من شخص آلخر، فالكثري يعتقدون بأهنم يتاجون إىل ثامن ساعات نوم 
يوميا. وأنه كلام زادوا من ساعات النوم كلام كان ذلك صحيًا أكثر، وهذا 
فقط  ساعات  مخس  ملدة  تنام  كنت  إذا  املثال  سبيل  فعىل  خاطئ.  اعتقاد 
بالليل وتشعر بالنشاط يف اليوم التايل فإنك ال تعانى مشاكل ونقص النوم.
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ن�شيحة طبية: اأ�شنان العقل �شرورية

تلقى أطباء األسنان يف بريطانيا حتذيرًا رسميًا من عدم خلع أسنان 
العقل ملرضاهم إذا كانت يف حالة سليمة، حتى لو رغب املرىض يف عكس 

ذلك.
للجودة  الوطني  املعهد  جانب  من  النصيحة  هذه  جاءت  وقد 
طائل  ال  أمرًا  يعترب  السليمة  العقل  أسنان  خلع  أن  يؤكد  الذي  الصحية 
التلوث،  أو  األعصاب  يف  ألرضار  املرىض  يعرض  قد  وأنه  ورائه،  من 

والنزيف، وربام املوت يف بعض األحيان.
بمراجعة  طالب  كام  فقط،  املصابة  األسنان  بخلع  املعهد  وينصح 
حاالت املرىض املسجلني عىل قائمة االنتظار أماًل يف إجراء جراحة خللع 

أسناهنم. 

اليابانيون وال�شمك

السمك،  تأكل  التي  الشعوب  مقدمة  يف  هم  اليابانيني  أن  يظهر 
كالصينيني  يكثرون  إهنم  مع  ذكائهم،  سبب  هو  هذا  أن  العلامء  ويعتقد 
واهلنود من أكل الرز، والرز كام يقول بعض األخصائيني يف علم التغذية 

ليس من املواد التي تساعد عىل نمو الذكاء.
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هل تدرك الأمهات هذا؟

كان من نتائج املدنية احلارضة أن أكثر األمهات هيربن من واجب 
إرضاع أطفاهلن ويستعضن عن ذلك بإرضاعهم بالوسائل الصناعية وبام 
أن أحدث األبحاث العلمية تدل عىل أن نسبة الوفيات أقل بني األطفال 
الذين يرضعون لبن أمهاهتم منها بني الذين يرضعون بالوسائل الصناعية. 
وتقول جملة« رسالة األخبار العلمية« يف العدد )691( أن بعض األطباء 
أن عدد  فوجدوا  ألف طفل،  إحصاءات عن عرشين  األمريكيني مجعوا 
عرشة  الصناعية  بالوسائل  يرضعون  كانوا  الذين  األطفال  من  املتوفني 
أقل  أيضًا  األخرى  واأللبان  أمهاهتم  لبن  رضعوا  ممن  املتوفني  أضعاف 

بكثري ممن مل يرضعوا إال بالوسائل الصناعية.
فهل تتعظ األمهات ويدركن الواجب الذي تفرضه الطبيعة عليهن 

إزاء أطفاهلن فيعملن عىل تقليل نسبة الوفيات بينهم؟.

الرجتاف من الربد

ثبت من األبحاث الطبية التي قام هبا بعض األطباء أن االرجتاف 
هو الوسيلة التي تلجأ إليها الطبيعة لتدفئة اجلسم.

األوعية  عضالت  تأخذ  اجلسم  برشة  تربد  ملا  أنه  ذلك  ويفرس 
الدموية يف التقلص، وهذا التقلص جيعل الدم يتدفق من األوعية الدموية 
تتمدد  األخرية  األوعية  أن  وبام  الكربى.  الدموية  األوعية  إىل  الصغرى 
بنوبة  أشبه  وجه  عىل  والتمدد  التقلص  تتابع  فإن  الربد،  حصول  بسبب 
تشنجية يسبب االرجتاف. وقد ثبت باالختبار أن التنفس بواسطة األنف 

يزيد يف أوكسجني الدم ويؤدي إىل إنتاج احلرارة. 

www.alukah.net
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�شبع عجائب طبية

وفق  التي  االنتصارات  أعظم  إن  األطباء  مجهور  بني  عليه  املتفق 
إليها الطب يف العصور احلديثة هي السبعة اآلتية، نذكرها بحسب ترتيب 

أمهيتها:
1- إجياد املناعة ضد بعض األمراض. 

2- التخدير. 
3- اكتشاف أنواع الفيتامني املختلفة وإظهار عالقته بالتغذية. 

4- اكتشاف وسائل ملنع تسمم اجلروح وفسادها. 
5- استخدام األشعة ووسائل التهوية. 

الطبيعية  املواد  بمواد صناعية حتل حمل  6- معاجلة أعضاء اجلسم 
بامدة  بالسكر  املصابني  ومعاجلة  الكبد  بخالصة  األنيميا  كمعاجلة 

األنسولني. 
7- جراحة القلب والدماغ وأعضاء اجلسم الصناعية. 

احلروب الأمريكية

- قنبلة هريوشيام ونجازاكي يف 6و9 أغسطس )1945م( أهلكت 
)250( ألف من البرش، وجرح أكثر من )100( ألف، وإشعاع ما زالت 

له آثار إىل يومنا هذا.
النابامل  قنابل  إسقاط  )1945م(  مارس  9و10  يوم  يف  وقبلها   -
ياباين  احلارقة بواسطة طائرات ب�)29( عىل طوكيو، ومقتل )80( ألف 

مدين.
- احلرب الكورية سنة )1950م(: دخلت فيها أمريكا حتت مظلة 
والصني.  الشاملية  كوريا  ضد  اجلنوبية  كوريا  جوار  إىل  املتحدة  األمم 
من  مليون  ونصف  بمليون  والصني  الشاملية  كوريا  خسائر  رت  قدِّ وقد 
املنشآت  بتدمري )40%( من  أمريكا  العسكريني، ومليون مدين، وقامت 

الصناعية املدنية الكورية الشاملية، وكذلك )30%( من املساكن.
يف  إبادة  حرب  أعنف  1975م(:   -1963( الفيتنامية  احلرب   -
التاريخ، حيث فني معظم شعب فيتنام يف احلرب، حيث قتل األمريكان 
كام  ألًفا،   )59( األمريكان  من  وقتل  قتيل،  ماليني   )4  -  3( من  منه 
النابامل  مثل:  املدنيني،  ضد  دوليًّا  املحرمة  األسلحة  أمريكا  استخدمت 

والفوسفور األبيض.
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اأ�شباب ال�شمنة

يسمنون  إهنم  يقولون:  بالسمنة  املصابني  بعض  نسمع  ما  كثريًا 
يعلمون  ال  أمرهم  يف  حائرون  وأهنم  األكل  يف  يفرطون  ال  كوهنم  مع 
قد  الطبية  البحوث  أحدث  أن  عىل  السمن،  من  للخالص  يفعلون  ماذا 
أثبتت أنه وإن مل يكن األكل هو السبب الوحيد للسمن إال أنه من أقوى 
األسباب بل أقواها، وكلام كان الطعام غنيًا باملواد السكرية والدهنية كان 

أبعث عىل السمن.

للعناية بالأ�شنان

فيضعها  أسنانه  هبا  ينظف  التي  )الفرشاة(  اإلنسان  هيمل  ما  كثريًا 
أينام تسنى له وضعها وقد يضعها يف مكان يرتاكم عليها الغبار، ويف الغبار 
كثري من امليكروبات. وقد روى أحد  أطباء األسنان يف أمريكا أن رجاًل 
أصيب بالتسمم؛ ألنه استعمل فرشاة كان قد تراكم عليها قليل من الغبار 
إذ جرحت الفرشاة لثته فأصيب بعدوى من ذلك الغبار وتويف بعد مدة 
وأمثال هذه احلوادث كثرية جدًا جيب العمل عىل تالفيها وال يكون ذلك 

إال باحلرص عىل فرشاة األسنان ووقايتها من األقذار.

معلومات خمتلفة

تقول جملة الصناعات الغذائية: إن تربيد املواد الغذائية قبل وضعها 
يف علب يفظها من الفساد ويفظ ما هبا من فيتامني. 

وقد يظل اخلبز طازجًا عدة أسابيع إذا برد بالوسائل الصناعية. 
وكذلك يمكن حفظ العنب طويال إذا وضع يف صناديق مثلجة. 

وأحسن أنواع اجلبن ما صنع من لبن مثلج. 
عن  الرطوبة  هذه  تنقص  )وقلام  رطوبته  منه  تزال  الذي  واألرز 
املؤونة مربدة كانت  الفساد، وإذا كانت غرفة  املائة( يسلم من  »25« يف 

أقل عرضة للفئران.
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�شحوب اللون

شهوة  وضعف  اللون  بشحوب  مصابني  األوالد  يكون  ما  كثريًا 
له  عالج  فأفضل  الشحوب،  تلك  معاجلة  يف  األم  حتتار  وقد  الطعام. 
املعتدلة  الرياضة  استعامل  مع  يوميًا  الكبد  من  رطل  بنصف  التغذية  هو 
البحر يف حاالت كهذه.  بامء  ينفع االستحامم  ما  النقي. وكثريًا  اهلواء  يف 
ويف الواقع أن االستحامم يساعد عىل تنظيم الدورة الدموية وتقوية شهوة 
الطعام وإجياد النشاط يف األوالد ولكن جيب استشارة الطبيب يف ذلك؛ 

ألن االستحامم بامء البحر ال ينفع مجيع الناس عىل السواء. 

الو�شع يف العامل ب�شفة عامة

وإىل  اكتشف  منذ  األرض  إنسان عىل  مليون  اإليدز )22(  قتل   -
سنة )2002م(، إضافًة إىل )37( مليوًنا من احلاملني للمرض، وموهتم 

مؤكد )أي 59 مليون ضحية مرض أخالقي(.
- )79%( من سكان العامل دخلهم أقل من دوالر يوميًّا.

- احلرب العاملية األوىل: ثامنية ماليني قتيل، و)21( مليون جريح.
- احلرب العاملية الثانية: من )50 - 60( مليون قتيل.

- نسبة املنتحرين تزيد كل سنة يف السنوات اخلمس األخرية، بدًءا 
من )1997م( وإىل اآلن.

- عدد املنتحرين يف اليابان سنة )2002م( بلغت )31( ألف حالة.
- )6.4( مليون إنسان يف كوريا الشاملية مهددون باملوت جوًعا، 

ويعيشون عىل األعشاب والطحالب.
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النوم على الأ�شرة الناعمة

يقول أحد األطباء أن النوم عىل األرسة الناعمة ال يفيد الصحة بل 
ينام  أن  أو متحدبًا، وخري لإلنسان  متقوسًا  اإلنسان  ما جيعل ظهر  كثريًا 
عىل رسير صلب من أن ينام عىل ريش النعام، والشك أن من مجلة أسباب 
انتصاب قامات الفالحني يف مجيع البلدان هو أهنم ال ينامون عىل األرسة 

الناعمة. 

املاء البارد بعد احل�شاء

ليس رشب املاء مرًضا كام يعتقد بعض الناس ولكن كثريًا ما يكون 
أو  مثاًل  باحلمى  فاملصاب  األمراض.  أعراض  من  عارًضا  منه  اإلكثار 
بمرض الديابيطس )البول السكري( يكثر عادة من رشب املاء. وليس يف 
ذلك خطر وال يمكن أن يكون رشب املاء مرضًا إال يف حاالت نادرة جدًا 
كام لو كان اإلنسان متصببًا بالعرق أو لو كان قد تناول مقدارًا من احلساء 
بتاتًا  البارد  املاء  االمتناع عن رشب  )الشوربا( ففي هذه احلاالت يسن 

واالكتفاء بجرعة قليلة جدًا من ماء احلنفية غري البارد.
وكذلك يستحسن عدم رشب املاء البارد جدًا مع الطعام الساخن 
جدًا فإن فضاًل عن كونه يعوق وظيفة اهلضم يؤثر يف اإلنسان تأثريًا سيئًا 
اإلنسان  املاء كلام شعر  تناول  بأس من  احلاالت فال  أغلب  أما يف  جدًا. 

بحاجة إليه. 

www.alukah.net
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م�شغ اخلبز

كل من ينظر إىل السباع من القط إىل األسد جيد أهنا ال متضغ اللحم 
إدمانًا  العشب  البهائم جيد أهنا تدمن مضغ  ينظر إىل  تبلعه، وكل من  بل 
نحن،  نفعله  أن  جيب  ما  وهذا  مضغه.  يعيد  أي  جيرته  وبعضها  طوياًل 
فاللحم ال يتاج إىل مضغ طويل؛ ألن أمحاض املعدة واألمعاء قادرة عىل 
هضمه أما اخلبز والبقول واخلرضوات فتحتاج إجادة املضغ حتى يمكن 

هضمها.

تاأثري الوهم

الشك أن للوهم تأثريًا كبريًا يف صحة اإلنسان ويف مزاجه ويقول 
يكون  وقلام  مقتبسة  عادة  هو   الوهم  أن  البسيكولوجيا  العلامء  بعض 
للوارثة عالقة به. أي أن اإلنسان إذا عود نفسه عىل الوهم أصبح عبدًا له، 
ولذلك جيب اإلقالع عن هذه العادة التي يشتد تأثريها بمرور الزمن حتى 
يصبح اإلنسان عبدًا هلا وال يستطيع اإلقالع عنها فيام بعد. ويف استطاعة 
كل أم أن تريب يف طفلها األزدراء بالوهم وعدم االنقياد له السيام أنه يرسع 

بالشيخوخة ويوصل اإلنسان إليها قبل األوان. 

الأطعمة يف الف�شول املختلفة
الفصل  ذلك  طبيعة  توافق  أطعمة  السنة  فصول  من  فصل  لكل 
الطيور  ومعظم  للشتاء  فاللحوم  الواجبة،ت  التغذية  اإلنسان  وتغذي 
يف  أفضل  أنواعها  اختالف  عىل  واألسامك  للصيف.   - احلامم  عدا  ما   -
الشتاء منها يف الصيف. واملواد النشوية أفضل يف الصيف منها يف الشتاء، 
ومن  للشتاء.  اإلمجال  وجه  عىل  الدسمة  واألطعمة  للصيف،  والفواكه 
املرشوبات الروحية ما ال يصلح إال للشتاء. كاخلمور عىل أنواعها، ومنها 
جلميع  يصلح  ما  ومنها  أنواعها.  عىل  كالبرية  للصيف  إال  يصلح  ال  ما 
املعتقة أفضل من اخلمور  الفصول برشط االعتدال كالوسكي واخلمور 
اجلديدة، ومعظم اخلمور تعتق اليوم بواسطة األشعة ما وراء البنفسجية. 

تعلم من اأحداث حياتك
وآالمك  حياتك  أحداث  أهم  واسرتجع  الوراء،  إىل  بذاكرتك  عد 
وإخفاقاتك والصدمات التي واجهتك، واعلم أن كل واحدة منها شاركت 
يف تعزيز قوتك الروحية. ابذل قصارى جهدك جلعل تلك التجارب تزيد 
من قوتك النامية. التفت إىل اجلوانب اإلجيابية واملرشقة لألمور، وابحث 

عن كل الدروس املمكنة التي يمكن أن تتعلمها من تلك التجارب. 



9293

تعلم اأن تتاأمل الكون

وذلك بأن تقىض بعض الوقت يف تأمل مجال الطبيعة من حولك، 
الريف كلام  للتنزه يف  اذهب  أن تستشعره بحواس عديدة  والذي يمكن 
استطعت، أو اذهب إىل حدائق النباتات )وهذا إن كنت أحد املحظوظني 
نقيًا  هواًء  تستنشق  سوف  تنزهك  أثناء  ويف  منها(.  قريبًا  يعيشون  الذين 
وتشم الروائح العطرة املختلفة وتسمع أصوات الطبيعة املختلفة وتشعر 
أو  بمفردك  ذلك  تفعل  أن  حاول  النفسية.  والراحة  والسكينة  باهلدوء 

بصحبة عائلتك أو أصدقائك.

اأفكارك لي�شت مفهومًا جمرًدا

وجود  له  ليس  ومهيًا  شيئًا  ليست  أفكارك  أن  البحوث  أوضحت 
احليوية،  الكيمياء  من  »كهرومغناطيسية«  إشارات  إهنا  بل  عقلك،  يف 
سلسلة  تشبه  التي  املخ  خاليا  شبكة  عرب  العصبية  الرسائل  حتمل  والتي 
تلو  واحدة  إشعاهلا  يتم  والتي  التالل،  قمم  فوق  املضاءة  الشعالت  من 

األخرى يف كل أنحاء املدينة. 
»كهرومغناطيسية«  إشارة  متر  مرة  كل  يف  أن  ذلك  من  واألكثر 
املمر  إن  )حيث  كثريًا  استقباهلا  يسهل  فإنه  حمدد،  طريق  عرب  )الفكرة( 
الفكرة  تلك  تلقي  أن  احتاملية  وتزداد  جيدًا(،  إنشاؤه  تم  قد  هبا  اخلاص 
األثر املرغوب منها، وهي تشبه يف ذلك شق طريق ومهي يف غابة حتى 

يسهل الرجوع منه.
ويتسبب التفكري السلبي يف املزيد من السلبية، بينام يسن التفكري 

اإلجيايب من الصحة، واملفاهيم، واإلبداع .. إلخ. 
إن التفكري اإلجيايب والقيم وجهان لعملة واحدة، فإن كانت قيمك 
غري جمدية حلياتك وبنيانك وال لآلخرين، فسوف تزداد احتاملية أن تكون 
القيم اخلاصة بك  حياتك وحياهتم غري مرضية وغري مرية. وإن كانت 

إجيابية، فسوف تعود باخلري عليك وعىل اآلخرين. 
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إن تكرار السلوك الذي تضبطه القيم هو الذي رسعان ما يتحول 
أساسيًا يف شخصيتك وأسلوب  متثل جزءًا  العادات  وتلك  إىل عادات، 

التعبري عنها. 

املداومة

أن  يعني  والذي  دؤوبة،  بطريقة  يعمل  املخ  أن  البحوث  أكدت 
عمليات التفكري تتضاعف وتتمدد مثلام يدث عندما ترسح بخيالك أو 

تسبح يف أحالم اليقظة.
عىل ذلك فإن لو مألت عقلك باألفكار اجليدة واإلجيابية فسوف 
تتضاعف تلك األفكار بداخل رأسك. وهذا التضاعف الداخيل سوف 
يظهر يف أفعالك وسوف يبدأ يف التأثري يف كل من حولك. وألن املخ كل 
إنسان يعمل بنفس الطريقة الدؤوبة، فسوف تكون مسئوالً عن توصيل 
وبذلك  اآلخرين،  إىل  عقلك  من  النابعة  الصاحلة  اإلجيابية  القيم  هذه 
اإلجيابية  للقيم  سفريًا  ستكون  وبذلك  اجلميع.  ويعم  اخلري  سيتعاظم 

واألخالق الفاضلة، وعندئذ ستكون داعية إىل اهلل سبحانه.

احلالة الطبيعية للمخ
من أحدى األفكار السارة التي جلبتها إلينا معامل دراسة املخ أننا 

بطبيعتنا كبرش نميل إىل الصدق وهنتم بالتوصل إىل احلقيقة.
فاملخ ما هو إال أداة للبحث عن احلقيقة. 

ملاذا يكون لزامًا عىل املخ أن ينقب عن احلقائق؟ 
واإلجابة يسرية: ألننا نحتاج معرفة احلقيقة حتى نتمكن من احلياة 

والبقاء. 
فعىل سبيل املثال، إذا كنت ال تعرف حقيقة ما يدث عندما يصطدم 
جسمك بعربة نقل وزهنا طنان وتسري برسعة )40( مياًل يف الساعة، فقد 

يكون إدراك ذلك هو آخر ما يدث يف حياتك!
أن  ونحتاج  وتأثريه؛  سبب  كل  حقيقة  نعرف  ألن  بحاجة  فنحن 
خارجًا  أو  حواسنا  إدراك  نطاق  يف  كان  سواء  حولنا،  يدث  ما  نعرف 

عليه؛ فنحن بحاجة ملعرفة احلقيقة. 
وهذا هو السبب يف أن الفنانني والعلامء العظام - أمثال: »نيوتن« ، 
و »أينتشتني« ، و »دافنيش« ، و »ابن حيان« ، و »الرازي« و »ابن النفيس« 

- مجيعهم قالوا إهنم كانوا يبحثون عن احلقيقة.
باحلقيقة  املطلق  التمسك  األطفال عىل  السبب وراء إرصار  وهذا هو 
والصدق، وينهارون عندما يتملص آباؤهم من وعودهم أو مما قالوه من قبل.
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طبق تلك القيم يف حياتك
فكر كيف يمكنك تطبيق كل قيمة من القيم السبع التي اخرتهتا يف 
حياتك، وضع قائمة باألنشطة اخلاصة التي يمكنك القيام هبا لتتأكد من 

أنك تطبق تلك القيم يف حياتك. 
فعىل سبيل املثال: إذا كان اإلحسان إحدى تلك القيم التي قمت 
باختيارها، فعليك أن تكون سخًيا يف وقتك ومالك  كان تساعد اآلخرين 
الذي يواجهون ظروفًا صعبة بكل ما متلك، أو عىل األقل تربع هلم ببعض 
ما يزيد عن حاجتك. وحاول أيضا أن تظن باآلخرين خريًا، حتى وإن 

كانوا جفاة غالظ القلوب أو مثريين لإلزعاج. 
وإن كانت األمانة هي أهم القيم التي اخرتهتا، فعليك أن تتأكد من 
أنك ستفعل ما تقوله: فإذا ائتمنك زميل يف العمل عىل رسه وثوقًا منه بأنك 
نفسك  تعترب  العمل. وإذا كنت  أفراد  بقية  إىل  تفشه  الرس، فال  لن تفيش 
الشوارع،  أرصفة  أحد  ملقاة عىل  نقود  فعندما جتد حافظة  أمينًا  شخصًا 
فعليك تسليمها إىل قسم البوليس، وعليك أال تأخذ تلك النقود يف جيبك 

معتقدًا أن »من جيد شيئًا فهو ملكه«!
واملشاحنات  الضغوط  تتجنب  سوف  القيم  تلك  تطبق  وعندما 
سوف  وبذلك  املريبة،  والسلوكيات  الضمري  اضطرابات  من  الناشئة 
من  ولكل  لنفسك  استفادة  أقىص  حتقيق  يف  الروحي  ذكاءك  تستخدم 

حولك، وبذلك سيعم اخلري عىل اجلميع!.

اجعل من العامل مكاًنا اأف�شل

اعقد  باملسئولية،  إحساسًا  يتضمن  أن  البد  تصورك،  يكن  مهام 
العزم عىل أن يكون طريقك يف احلياة مفعاًم باألحداث واألفعال الكبرية 
حياتك.  رحلة  خالل  أفضل  مكانًا  العامل  جتعل  والتي  والصغرية،  منها 
الفضاء  )مثل  العامل  هبا  تغري  عظيمة  أفعالك  تكون  أن  رضوريًا  فليس 
الصغرية  فاألفعال  العامل يف مرة واحدة(،  أو قضاء ديون  املجاعات  عىل 
أن ترتك  األفعال  تلك  البرش. ومن  أيضًا مهمة، وكلها تصب يف صالح 
الكريس الذي جتلس عليه يف القطار أو احلافلة لشخص ضعيف ال يقدر 
اإلجازات  من  فرتة  هبا  أقمت  التي  الشقة  ترتك  أن  ومنها  الوقوف،  عىل 
نظيفة ومرتبة، وال بأس إن فكرت يف رشاء بعض األزهار لرتكها يف تلك 
الشقة لكي يستمتع هبا من خيلفك. ويمكنك أن تغرس شجرة أو بعض 
للحديقة  شجرة  هتب  أو  بمقدورك،  هذا  كان  إذا  حديقتك  يف  الزهور 
العامة، صحيح أنك لن جتني حصيلة أفعالك هذه يف التو،ولكن أحفادك 

سيجنونه وينعمون هبا.
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اجعل الآخرين م�شدر اإلهام لك

عن  اآلخرين  مع  وتناقش  اق��رأ  الفرصة،  لك  سنحت  كلام 
الروحيني.  القادة  هؤالء  وخصوصًا  التاريخ  يف  العظيمة  الشخصيات 
تعرف عىل تصوراهتم وكيف جاهدوا لتحقيقها. وتعلم قدر ما تستطيع، 

ثم حاول تطبيقه بعد ذلك.

�شاند املجتمع العاملي

والفيضانات  الزالزل،  مثل:  الطبيعية  الكوارث  حتدث  ما  دائاًم 
واملجاعات، ونحن غالبًا مت نسمع عنها يف األخبار، ومتتىلء صفحات 
املحن  بتلك  يمررون  الذين  األشخاص  بصور  التلفاز  وقنوات  اجلرائد 
والكوارث. فحاول أن تتربع باألموال واملالبس أو الوقت من أجل إغاثة 
هؤالء الناس، وحاول بذل كل جهدك لتخفيف عن هؤالء األشخاص 
ترتاكم  عندما  واهليئة  القليلة  األعامل  فتلك  الطارئة.  األحوال  هذه  يف 

وتضيف الكثري من املساعدة ختفف من معاناة اآلخرين.

ال�شحك هو قوة دافعة للحياة

الضحك يف احلقيقة أفضل دواء والدليل عىل ذلك يتضح من مثال 
برسطان  أصيب  قد  أنه  علم  الذي  كزنس«  »نورمان  املشهور  الكاتب 
األدوية  أفضل  إجياد  يف  وسعى  املطلق،  احلكم  هذا  رفض  ولكنه  مميت، 

والعالجات والتي اختار من بينها السالح الفتاك، أال وهو »الدعابة«.
الكوميدية  واألفالم  املتحركة  الرسوم  بكتب  نفسه  أحاط  فقد 
وكتب النكات واألصدقاء الظرفاء. وبذلك مل جيد مرض الرسطان فرص 
من  يالقيها  كان  التي  العنيفة  والرضبات  املتوايل  القذف  أمام  للتنفس 
الضحك النابع من داخله. وغادر املستشفى وهو يف حالة صحية جيدة 

وأكثر سعادة.
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الدعابة يف احلرب

الدعابة.  التي تستخدمها اجليوش هي  الفتاكة  إن أقىص األسلحة 
ففي أثناء فرتات احلرب تنفق اجليوش ماليني اجلنيهات من أجل جلب 
البسمة واملرح إىل نفوس اجلنود والتي متدهم بالطاقة الدافعة. ومن أشهر 
األمثلة عىل ذلك جوالت املمثل الكوميدي« بوب هوب« يف مجيع أنحاء 

العامل للرتفية عن اجلنود  األمريكيني.
واآلن؛ هناك العديد من القوات املسلحة والتي متد أفراد اجليش ب� 

» تدريبات السعادة« وذلك حلاميتهم يف حالة أرسهم.

ال�شحك يهزم الأمل

األمل  من  الشكوى  كمية  أن  عن  منتظم  بشكل  املستشفيات  تعلن 
تقل عند املرىض الذين يتم تسليتهم وإمتاعهم من قبل األشخاص الذين 
يثريون ضحكهم. وأوضحت الدراسات الفسيولوجية أيضًا أن الضحك 
يزيد من إفراز اهلرمونات التي متنع  الشعور باألمل، كام أنه يف نفس الوقت 

يزيد من قوة اجلهاز املناعي للجسم.

ابت�شم و�شتبت�شم لك احلياة
الطريق  يف  بك  مرورهم  خالل  الناس  أنظار  التقاط  عىل  تدرب 
وابتسم يف وجوههم، وستجد أن أكثر الوجوه جدية ستبادلك االبتسام.

اجعل حياتك اأكرث �شهولة!
يتطلب العبوس جمودًا عضليًا أكثر بكثري من االبتسامة!.

تتطلبه  مما  أكثر  العضالت  من  جمهودًا  يتطلب  الطبيعي  فالعبوس 
ابتسامة عريضة طبيعية. لذا اخرت الطريق األسهل وابتسم!

اأي قناع تريد اأن ترتدي؟
جرب العبوس يف وجه طفل صغري، ثم حاول أن تبتسم، وسرتى 
رد فعل هذا الطفل الصغري يعكس تعبري وجهك. فرد فعل هذا الطفل 

الصغري ليس مقترصًا عىل األطفال، ألنه إحدى السامت الطبيعية للبرش.
لذا؛ اختذ قرارًا واعيًا حتدد به أي وجه تريد أن تديره إىل العامل، وما 

النتائج التي تأمل ن جتنيها من هذا القناع )الوجه(؟

www.alukah.net
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اأ�شكال اللقاء والتحية

لك  قصوى  أمهية  ذات  األشخاص  بني  األوىل  املقابلة  تعد 
ولآلخرين. فالعقل ال ينسى تلك املقابلة األوىل لك مع أي شخص آخر، 

ويتذكر كل ما جرى هبا تلقائيًا أكثر من املقابالت التي تليها.
قمت  أنك  من  تأكد  باآلخرين  وترحب  التحية  تلقى  عندما  لذا؛ 
بإلقاء التحية بأسلوب إجيايب حمبب، وتأكد من أنك تركت إنطباعًا جيدًا 
يف عقوهلم وذاكرهتم. واجعل من تلك التحية اإلجيابية طقوسًا دائمة متيز 

سلوكك الذي ينبع من ذكائك الروحي.

اللغات الأكرث انت�شاًرا

الل��غ��ة      العدد التقريبي للمتحدثني هبا م  
1.120.000.000 الصينية )لغة املاندارين(   -1

480.000.000 اإلنجليزية.     -2
320.000.000 اإلسبانية.     -3
285.000.000 الروسية.     -4
265.000.000 الفرنسية.     -5
250.000.000 اهلندوستاتية )اهلندية واألردية(   -6
221.000.000 العربية.      -7
188.000.000 الربتغالية.     -8
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مع ابن حنبل - رحمه اهلل -

كان األمام أمحد ابن حنبل يحُرضب به املثل يف اتباع السنة، واجتناب 
البدعة.. وكان ال يدع قيام الليل.. وله يف كل يوم وليلة ختمة للقرآن.. 
وكان يلبس الثياب النقية البيضاء.. وكان جملسه خاضًا باآلخرة ال يحُذكر 
فيه يشء من أمر الدنيا.. وملا مرض مرض املوت، اجتمع الناس والدواب 
صاح  قيض  فلام  بالدواب..  الشوارع  امتألت  حتى  لعيادته،  بابه  عىل 
الناس وعلت أصواهتم بالبكاء، وارجتَّت الدنيا ملوته، وخرج أهل بغداد 
إىل الصحراء يحُصلون عليه، فحرزوا من حرض جنازته من الرجال ثامنامئة 
اليهود  امرأة.. وأسلم يوم وفاته مجع من  النساء ستون ألف  ألف، ومن 

والنصارى واملجوس.

عربي .. واأعرابي

األعراب هم: أهل البادية.. والعرب هم: أهل األمصار.
قال له عريب؛  فإذا كان الرجل من أعراب البادية قيل: أعرايب.. وال يحُ

لئال يلتبس بالنسبة إىل أهل األمصار.
بًا، حلحُسن بياهنا يف عبارهتا، وإيضاح  رهَ وقيل إن العرب إنام ٌسميت عهَ
وأبنت   ، عنهم  تكلمت  إذا  القوم،  أعربت عن  قد  قوهلم:  من  معانيها.. 

معانيهم.
عنها  ب  رَّ عهَ يحُ والثيبحُ  هتا..  امهَ صحُ إذهنا  »البِكر  احلديث:  يف  جاء  وقد 

لساهنا«.
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�شقـر

سقر: اسم للنار.. أو لنار اآلخرة..
ويقال إن كلمة سقر إما أن تكون أعجمية، ال يحُعرف هلا اشتقاق..

وإما أن تكون عربية بمعنى أهنا: تحُذيب األجسام واألرواح.. من 
ْتهحُ الشمس، إذا أذابته، وأصابه منها ساقور.. رهَ قهَ قوهلم: سهَ
مى ويكوى هبا احلامر.. والساقور أيضًا: حديدة حتحُ

وقد ذكر القرآن كلمة سقر.. قال جل ش�أنه:  چڃ چ  چ چ چ ڇ 
ڇ ڇ ڇ  چ ]املدثر: 27- 28[.

ياأكل مع يتامى اأو م�شاكني

كان عبد اهلل بن عمر - ريض اهلل عنهام - ،ال يأكل إال مع يتامى أو 
مساكني، حتى أرّض ذلك بجسمه.. فكانت امرأته تصنع له شيئًا من التمر 
ى مع يتامى،  مع املاء � أي سويقًا � وتعطيه إياه إذا أكل.. وذات يوم تغدَّ
من  فراغهم  بعد  اليتيم  ذاك  وحرض  جيده..  فلم  يعرفه،  يتيم  إىل  فأرسل 

مر السويق ليرشبه، فناوله إياه. الغداء، وبني يدي ابن عحُ
وحدث أن عوتبت زوجته فيه، فقيل هلا: أما تلطفني هبذا الشيخ؟

من  إليه  دعا  إل  طعامًا  له  نصنع  ال  إنا  به؟!  أصنع  فام  فقالت: 
يأكله!!. وأرسلت إىل قوم من املساكني، كانوا جيلسون بطريقة إذا خرج 
إىل  بطريقة، وإن دعاكم  فأطعمتهم وقالت هلم: ال جتلسوا  املسجد،  من 
الطعام فال تأتوه !! ثم جاء عبد اهلل بن عمر إىل بيته، وملا أراد الطعام قال: 
قال:  زوجته،  فعلته  ما  وعلم  يأتوا،  مل  فلام  فالن.  وإىل  فالن  إىل  أرسلوا 

أردتم أال أتعشى الليلة!! ومل يتناول عشاءه!.
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احليوانات الأطول يف العامل

الطول )باملرت( احليوان   
33.5 احلوت األزرق    
10.7 احلية امللكية  

10 الدودة الرشيطية  
9.8 حوت القرش  
702 الفيل األفريقي  
509 التمساح   
508 الزرافة   

طيب العي�س

قيل المرىء القيس: ما أطيب عيش الدنيا؟ 
بالشحم  بالطيب مشبوبة،  عبوبة)امرأة غضة طرية(،  بيضاءرحُ قال: 

مكروبة )مكتنزة(.
وقيل لطرفة بن العبد: ما أطيب عيش الدنيا؟

قال: مطعم شهي.. وملبس هبي.. ومركب وطي..
وقيل لألعيش: ما أطيب عيش الدنيا؟

قال: صهباء صافية، متزجها ساقية )جارية(، من صوب غادية.

تهجد الرجل

يقولون: هتجد الرجل،  أي: سهر يف ذكر اهلل عز وجل وترك النوم.
وهتجد مأخوذة من اهلجود وهو السهر، وهي كلمة من األضداد.. 

يقول:   تعاىل  واهلل  نام..  إذا  كذلك  وهجد  سهر،  إذا  الرجل  هجد  قال  يحُ
چچ ڇ ڇ ڇ ڇ  ڍچ  ]اإلرساء: 79[، أي: فاسهر بذكر اهلل 

والقرآن.. ويقول الشاعر:
رسى لياًل خيال من سليمى *** فأرقني، وأصحايب هجود.

www.alukah.net
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اأعظم ال�شرف

قال رجل إلبراهيم بن أدهم: إين ال أقدر عىل قيام الليل.. فصف 
يل دواء.

بالليل.. فإن وقوفك بني  بالنهار؛ وهو يقيمك  فقال له: ال تعصه 
يديه يف الليل من أعظم الرشف.. والعايص ال يستحق ذلك الرشف.

ويقول الفضيل بن عياض:
كبل..  أذا مل تقدر عىل قيام الليل وصيام النهار؛ فاعلم أنك حمروم محُ

ّبلهَْتكهَ خطيئتك.. كهَ
ويقول احلسن البرصي:

ما ترك أحد قيام ليلة إال بذنب أذنبه.. تفقدوا أنفسكم كل ليلة عند 
الغروب ، وتوبوا إىل ربكم لتقوموا الليل.

التم�س.. ووجد

قال العابد والزاهد عىل بن سهل األصبهاين يومًا:
التمست الغنى؛ فوجدته يف العلم.

والتمست الفخر؛ فوجدته يف الفقر.
والتمست العافية؛ فوجدهتا يف الزهد.

والتمست قلة احلساب؛ فوجدهتا يف الصمت.
والتمست الراحة؛فوجدهتا يف اليأس.
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الأيوبيون

أقوى  من  األصل،  كردية  أرسة  )1169-1250م(،  األيوبيون 
األرس اإلسالمية يف الرشق العريب يف العصور الوسطى.. حكمت مرص، 
والشام، واليمن.. أسسها صالح الدين األيويب فوحد اجلبهة اإلسالمية 
للقضاء عىل حكم الصليبني، وانترص عليهم يف كثري من املعارك.. قامت 
والرتكامن،  واألك��راد،  الرتك،  من  جيوش  عىل  احلربية  األيوبيني  قوة 
والعربان، ونجحوا يف القضاء عىل املذهب الفاطمي أو الشيعي.. شيدوا 

القالع واحلصون.
وأسسوا  املساجد  وأقاموا  واألس��وار،  بالقاهرة(  اجلبل  )قلعة 
املدارس.. كانوا يف معارك متصلة مع الصليبني، واستطاعوا أن جيلوهم 

عن مناطق كثرية.

در�س يف عدم ال�شت�شالم

عليه  فسيطر  املعارك،  إحدى  يف  وجيشه  ِزم  هحُ قائدا  أّن  يكى 
اإلحباط، وشعر باليأس يقتله، بعد أن ظّن أّن الفوز من حتصيل احلاصل، 
فذهب عنه األمل، فرتك املعسكر وذهب إىل مكان بعيد يف الصحراء، و 

جلس إىل جوار صخرة كبرية.
وبينام هو عىل تلك احلال، رأى نملة صغرية جتّر حّبة قمح، وحتاول 
أن تصعد هبا إىل منزهلا يف أعىل الصخرة، و مّلا سارت باحلّبة سقطت منها يف 
نصف املسافة، فعادت إىل محلها مّرة أخرى، ويف كّل مّرة كانت تقع احلّبة 

فتعود النملة لتلتقطها وحتاول أن تصعد هبا، وهكذا بال ملل وال كلل.
النملة باهتامم شديد، ويتابع حماوالهتا  القائد املحبط يراقب  فأخذ 
الصعود  يف  أخريًا  نجحت  حّتى  وكّرات،  مّرات  احلّبة  محل  يف  املتكّررة 
ثّم  الّدرس،  املنظر  هذا  من  املهزوم  القائد  فتعّجب  مسكنها،  إىل  باحلّبة 
هنض من مكانه املنعزل و قد مأله األمل والعزيمة بعد أن قتلت النملة 
واإلقدام،  التفاؤل  روح  إليهم  وأعاد  رجاله،  فجمع  داخله،  يف  اليأس 

وأخذ جيّهزهم خلوض معركة جديدة.
وبالفعل انترص القائد عىل أعدائه، وكان سالحه األّول هو األمل وعدم 

االستسالم لليأس، الذي استمّده وتعّلمه من تلك النملة الصغرية العاملة.

www.alukah.net



114115

النملة ح�شرة نافعة ولي�شت �شار

عىل عكس ديدان األرض، التي نعلم مجيعا أهنا صديقة اإلنسان، 
عادة ما ينظر الناس إىل النمل، والنمل األبيض، عىل أهنام من احلرشات 

الضارة.
فمتاجر السوبر ماركت الكربى ال تبيع سموما لقتل ديدان األرض، 
لكنها تعرض الكثري من املنتجات املصنعة خصيصا للتخلص من النمل 

والنمل األبيض.
من  تزيد  األرض  ديدان  أن  نعلم  ونحن  قرن،  من  أكثر  مدار  عىل 

خصوبة الرتبة، حيث تعمل عىل تقليبها وهتويتها.
يقول عامل الطبيعة الربيطاين تشارلز داروين، الذي كان آخر كتاب 
العديد من  إذا كان هناك  فيام  التشكك  له حول ديدان األرض: »يمكن 
احليوانات األخرى التي مثلت جزءا مهام للغاية من تاريخ العامل، كتلك 

املخلوقات البدائية البسيطة الرتكيب«.
يأخذ  الوقت قد حان ألن  أن  ايفانس  ثيو  الباحث األسرتايل  يرى 

النمل والنمل األبيض حقه.
لألبحاث  الكومونويلث  منظمة  لدى  يعمل  الذي  ايفانس،  يقول 
األبيض  والنمل  النمل  »يقوم  للحكومة:  التابعة  والصناعية،  العلمية 

البيئية يف زراعة األرايض اجلافة، والتي  املنظومة  التي ختدم  املهام  بنفس 
املزيد  سقوط  وتشهد  برودة  األكثر  املناطق  يف  األرض  ديدان  هبا  تقوم 
الرتبة  النمل والنمل األبيض يف  من األمطار«. وأضاف: »دراساتنا عىل 
أظهرت زيادة نسبتها )36( يف املائة يف املتوسط يف حمصول القمح يف ظل 

انخفاض مستوى احلرث، ولكن باستخدام نظم الزراعة التقليدية«.
يف  زيادة  تظهر  التي  نوعها  من  األوىل  وهي  الدراسة،  هذه  يف 
وجد  الزراعية،  األرض  يف  الرتبة  حرشات  وجود  بسبب  املحصول 
الباحثون أن األنفاق التي حتفرها احلرشات تسمح بتخلل املزيد من مياه 
األمطار للرتبة. كام اكتشف الباحثون أن هذه احلرشات تزيد من مستويات 
يف  املوجودة  النيرتوجني  تثبيت  بكترييا  خالل  من  الرتبة  يف  النيرتوجني 
أجسامها. يشري إيفانس إىل أن مرشوع البحث املقبل سريكز عىل حتديد 
أنواع الرتبة التي يمكن أن تستفيد بالقدر األكرب من احلرشات. ثم تكمن 
املهمة يف زيادة عدد احلرشات يف األرايض الزراعية لتصل إىل مستوياهتا 
الطبيعية مرة أخرى، إذ إن أعدادها تقلصت عىل مدار قرون من احلراثة 

الكثيفة واستخدام املبيدات.
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اأو�شاع العامل الإ�شالمي

العريب  العامل  رئيسية،  مناطق  سبع  إىل  العامل  املتحدة  األمم  تقسم 
املرتبة األخرية من حيث  العريب يف  العامل  املناطق، ويأيت  هو إحدى هذه 
السياسية، واستقاللية اإلعالم )تقرير األمم  املتاحة، واحلقوق  احلريات 

املتحدة سنة 2002 م، ونرش باألهرام(.

انتشار الفواحش:

- ارتفاع الزنا ملعدالت غري مسبوقة، وكذلك اإلصابة باألمراض 
اجلنسية، وعدد اخليانات الزوجية.

- الزواج العريف داخل بعض كليات اجلامعة وصل إىل )%24(.
- أصبحت األفالم واملرسحيات واإلعالنات تعتمد اعتامًدا رئيسيًّا 

عىل إثارة الشهوات.
- صارت اإلعالنات عن الرقص والراقصات، ومالهي الرقص 
ا، لدرجة أن إحدى املجالت األسبوعية التي اشتهرت بحرهبا  شيًئا عاديًّ
عىل اإلسالم نرشت مقاالً عن بعض الراقصات التائبات الاليت اعتزلن 
الراقصة  تتوب  أن  معنى  تدري  أهنا ال  بوقاحة  املجلة  الرقص، وأعلنت 

عن الرقص، ملاذا؟ أجاب املحرر: وهل الرقص ذنب يتاب منه؟!
- صارت اخلمور تباع عالنية يف كثري من البالد اإلسالمية، بل إين 

قرأت بحًثا يف جملة قومية تعلن فيه إحدى رشكات اخلمور القومية بفخٍر 
التنافس  إنتاج اخلمر، وأنه نتيجة هذا  أهنا تنافس رشكة قومية أخرى يف 
اخلمور  استرياد  من  ا  جدًّ قللت  التي  الدرجة  إىل  األداء  ارتفع  الشديد 

)يعني بحمد اهلل حققنا االكتفاء الذايت من اخلمر(.

العنف:

أصبح العنف يف العامل اإلسالمي ظاهرة خطرية ليس من حيث عدد 
اجلرائم فقط، بل من حيث نوعها وقسوهتا وبشاعتها فعىل سبيل املثال:

* أب يقتل زوجته وأطفاله اخلمسة عن طريق اإلغراق يف برميل 
وعن طريق الذبح.

* شاب يقتل والديه وأخاه يف جمزرة عائلّية بشعة.
أكياس  يف  تقطعه  بل  بذلك،  تكتفي  وال  زوجها،  تقتل  زوجة   *

وتضعها حتت الرسير ثم تنام فوق الرسير، وتستغرق يف النوم!!
- حوادث القتل بعد االغتصاب أكثر من أن حتىص.

جمرم  بني  تفرق  ال  بأكملها،  عائالت  حتصد  قد  الثأر  جرائم   -
وبريء، وال بني كبري وصغري.

واضح  بشكل  باجلريمة  وارتبط  مريعة،  بصورة  التعليم  تردي   -
)فدراسة سنة 2002م تقول: إن 85% من املجرمني غري متعلمني(.
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أال تشعرون بحاجة أمريكا وأوربا وآسيا وإفريقيا إىل هذا الدين؟
لقد وصلت األرض إىل حالة من الرتدي والضياع قبل البعثة النبوّية 
الرشيفة حتى عرّب رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عنها بأن اهلل قد نظر إىل أهل األرض، 

فمقتهم مجيًعا إال بقايا أهل الكتاب.
من  حالة  إىل  وصلت  قد  جديد  من  األرض  تكون  أن  وأخشى 

الرتدي والضياع، حتى يمقتها رهبا إال بقايا من املؤمنني.
نحن نحتاج بعثة جديدة كام كانت األرض حتتاج قبل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
، لكن ليس هناك نبّي بعد رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وليس هناك دين بعد اإلسالم، 

فمن يمل الراية إن مل نكن نحن؟! ومن يعلِّم الناس إن مل نكن نحن؟!
ِقههَ ِرْبعّي بن عامر - ريض اهلل عنه - هذه الوظيفة جيًدا، فعرّب  لقد فهَ
عنها يف عمق شديد، قال: لقد ابتعثنا اهلل )والحظ استخدام كلمة ابتعثنا 
فنحن نقوم بمهمة األنبياء( لنخرج العباد من عبادة العباد إىل عبادة رب 
الدنيا إىل سعة  العباد، ومن جور األديان إىل عدل اإلسالم، ومن ضيق 

الدنيا واآلخرة.
إذا كنا نحن اجليل الذي يفقه حقيقة هذه الوظيفة الكريمة الرشيفة، 
إىل  األمم  أمته ويف دعوة  بناء  اخلاتم ملسو هيلع هللا ىلص يف  الرسول  ويسري يف خطوات 
الدين النقي اخلالص، إذا كنا نحن هذا اجليل فسوف نصل إن شاء اهلل، 

وسوف نستفيد من دراسة حياة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص أعظم استفادة.

الشديد  اإلهلي  التحذير  فلنحذر  اجليل،  هذا  نحن  نكن  مل  إن  أما 
ْم{ ]حممد: 38[. كحُ أهَْمثهَالهَ ونحُوا  كحُ يهَ ثحُمَّ الهَ  ْم  كحُ رْيهَ ْوًما غهَ قهَ ْستهَْبِدْل  يهَ ْوا  لَّ تهَوهَ تهَ إِْن  }وهَ

وهبذه النظرة املدركة لقيمة هذا الدين يف حياة األرض كلها، سنبدأ 
يف فقه سرية احلبيب ملسو هيلع هللا ىلص .

)املصدر: د. راغب الرسجاين(.
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اكت�شاف �شر زيادة الرغبة بالقهوة

القهوة«  »جينات  من  اثنني  عىل  عثروا  إهنم  أمريكيون  علامء  قال 
يزيدان من رغبة اإلنسان يف تناول تلك املادة، بعد فحوص عىل عرشات 

آالف األشخاص.
هارفارد  بجامعة  للرسطان  القومي  املعهد  من  باحثون  قام  فقد 
 )47( من  ألكثر  الوراثي  املجموع  بفحص  الشاملية  كارولينا  وجامعة 
ألف شخص وحللوا بيانات استهالكهم ملادة الكافيني سواء عرب القهوة 

والشاي والكوال أو عرب أطعمة أخرى.
)بلوس  نتائجها يف جملة  التي نرشت  دراستهم  الباحثون يف  وركز 
ون جينيتكس( عىل االختالفات يف اجلينني )يس واي يب 1 أيه 2( و)إيه 

إتش آر( لدى هؤالء األشخاص.
وامتصاص  األول  اجلني  بني  عالقة  هناك  أن  الباحثون  ويعتقد 
إياها إىل طاقة، يف حني أن جني »أيه أتش  الكافيني وحتويله  اجلسم ملادة 

آر« له دور يف  توجيه اجلني )يس واي يب 1 أيه 2(.
وتبني للباحثني أن األشخاص ذوي تركيبة وراثية معينة يستهلكون 
يف املتوسط )40( ميللغراما إضافية من القهوة يوميا عن األشخاص ذوي 

الرتكيبة اجلينية التي يعزى هلا استهالك أقل من الكافيني.

تعادل  الكافيني  من  ميللغراما   )40( كمية  فإن  الباحثني  وحسب 
ثلث فنجان من القهوة أو علبة كوال صغرية.

عىل  التأثريات  من  وسلسلة  الكافيني  مادة  بني  العلامء  ويربط 
نوم  عىل  املادة  هذه  تؤثر  حيث  نافعة،  أو  ضارة  تأثريات  سواء  الصحة، 

اإلنسان وقوة أدائه ومزاجه.
وربام أدى املزيد من البحوث عىل هذين النوعني من اجلينات ملعرفة 
العلامء شيئا عن عملية امتصاص اجلسم للكافيني وحتويله إىل طاقة ومدة 

بقاء الكافيني يف الدم.
الكافيني  يتناولون  األمريكيني  من   )%90( أن  إىل  البيانات  وتشري 

بشكل منتظم، غالبا عرب القهوة.



124125

ا كن عن همومك معر�شً

     كن عن مهومك معرضًا        وكل األم��ور إىل القضا
    وأبرش بخ�ي��ر عاج��ل        تنسهَ به ما ق��د م�ض�ى

    ف�ل��رب أمر مسخ���ط        ل�ك يف ع��واقب�ه رض�ا
    ولربم�ا ض�اق املضي�ق        ولربم�ا ات�س��ع الفض�ا    

    اهلل ي�ف�عل ما ي��ش���اء        فال ت�ك��ن  معت�رض��ا
    اهلل ع���ودك اجلمي���ل        ف�ق�س عىل ما قد مض�ى

ق�شة احل�شوة وال�شدقة

اشتكى والده من امل مفاجئ ال يعرف سببه ظل يتلوى عىل نفسه من 
شدة األمل ذهب به ابنه إىل الطبيب ملعرفة سبب األمل قام الطبيب بتشخيص 
العالج وكانت النتيجة »توجد حصوة يف الكلية« والبد من استخراجها 

بإجراء عمليه جراحيه وعاد األب إىل البيت لالستعداد هلذه اجلراحة.
ويف الصباح لليوم التايل ذهب البن لعمله اجلديد الذي قام باستالمه 
منذ شهر تقريبا وكان هذا اليوم هو آخر أيام الشهر حيث استالم الراتب 
اجلديد ويف  يتقاضاه من عمله  راتب  أول  فرحا مرسورا الن هذا  وكان 
السن  اهليئة كبري  فقريا رث  الطريق رجال  املنزل رأى يف  إىل  أثناء عودته 

تظهر عليه عالمات التعب واإلعياء.
أخذ االبن يتأمل هذا املنظر وفجأة اختذ قرارا رسيعا قرر أن يتصدق 

عىل هذا الفقري بكل راتبه الذي أخذه بنية أن يشفي اهلل والده
بيته  إىل  انرصف  ثم  الفقري  هلذا  وأعطاها  النقود  أخرج  وبالفعل؛ 
وطرق الباب، فإذا والده يفتح الباب ووجهه تعلوه الفرحة والرسور وإذا 
به يقول البنه يا ولدي احلمد هلل.احلمد هلل منذ قليل شعرت بأمل شديد جدا 
فذهبت إىل احلامم ألقيض حاجتي فنزلت احلصوة وأنا اآلن اشعر بارتياح 

بكى االبن من شدة الفرح ومحد هلل تعاىل.
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الدكتور/ جفري لجن يروي ق�شة اإ�شالمه

أستاذ الرياضيات يف جامعة كنساس يف أمريكا، ولد عام )1954م(، 
اعتنق اإلسالم يف أواخر الثامنينيات، قبل ذلك،نشأ كاثوليكيًا ثم حتول إيل 
اإلحلاد وعمره )18( سنة ألنه مل جيد اجلواب الشايف عيل أسئلته العديدة 
التي كان يطرحها حول دينه، ورغم خترجه وحصوله عىل الدكتوراه يف 

الرياضيات، إال إنه ظل عىل إحلاده.
إحدى  يف  ألقاها  -والتي  له  األويل  املحارضة  يف  اهلل  له  وساق 
جامعات سان فرانسيسكو- بني طالبه شابًا مسلاًم، تعرف عليه »النج« 
بينه وبني أرسة الطالب صداقة عميقة، حتى حصل عيل نسخة  ونشأت 

من القرآن الكريم من هذه األرسة املسلمة.
مل يكن يفكر أو يبحث عن دين ولكنه بدأ يف قراءة القرآن الكريم 

بروح رافضة له.
ويف ذلك يقول: »أنت ال تستطيع قراءة القرآن ببساطة، إال إذا كنت 

جادًا يف قراءته. إما أن تكون مستسلاًم له، أو أن تكون حماربًا له.
يناقش،  شخيص،  بشكل  مبارش،  بشكل  جييب  بقوة،  يرد  القرآن 
يف  وأنت  معركة،  يثري  البداية  من  يتحدى.  عليك،  العار  يضع  ينتقد، 

اجلانب اآلخر منها«. 

انبهر »النج« بالقرآن الكريم ويف ذلك يقول: »قد يستطيع الرسام 
أينام ذهبت،  إليك  تنظر  تبدو و كأهنا  بورتريه  جعل عيني شخص ما يف 
ولكن من ذا الذي يستطيع كتابة نص ثابت يرد عىل تساؤالتك اليومية 

أيًا كانت.
يف كل يوم، كنت أكون العديد من التساؤالت حول موضوعات 
بني  التايل  اليوم  يف  اإلجابة  أكتشف  كنت  أعرفها،  ال  وبطريقة  خمتلفة، 
السطور، لقد بدا وكأن مؤلف هذا الكتاب يقرأ أفكاري ويكتب اإلجابة 

املناسبة بحيث أجدها عند قراءيت التالية«. 
ثم يكمل: »إىل هؤالء الذين اعتنقوا اإلسالم، الدليل األعظم إىل 
اهلل، الصمد، القيوم، املعني، اهلل الذي من حبه للبرش أنزل القرآن هدى 
هلم وكمحيط واسع عميق، يغريك بالنزول فيه، ومن أعمق إىل أعمق يف 
أمواجه الرائعة، تغرق فيها. وبدالً من أن تغرق يف ظلامت هذه األمواج، 
إذا بك تغرق يف حميط من الوحي والرمحة .. كلام قرأت القرآن الكريم، أو 
صليت صالة اإلسالم، يفتح يف قلبي بابًا كان مغلقًا، وأشعر بأين غمرت 
يف رقة عارمة. احلب أصبح أكثر ثبوتًا من األرض التي حتت قدمي؛ إهنا 
القوة التي أعادت إىّل نفيس، وجعلتني أشعر باحلب، لقد أصبحت سعيدًا 
بام فيه الكفاية، أن وجدت اإليامن بدين أعقله. وما كنت أتوقع أن يلمس 

هذا الدين شغاف قلبي«.
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العربية وهي  باللغة  الكريم  القرآن  وعندما سئل كيف ألف قراءة 
غريبة متامًا بالنسبة له، قال: »وملاذا يرتاح الرضيع لصوت أمه، رغم أنه ال 

يفهمه، إن القرآن يعطيني الراحة والقوة يف األوقات الصعبة«.

الإ�شالم وال�شفوة يف بريطانيا

قالت الصنداي تايمز أن )14( ألف بريطاين أبيض، وبعضهم من 
صفوة املجتمع ومن الطبقات املثقفة والعليا، قد اعتنقوا الدين اإلسالمي. 
ويقول املقال الذي كتبه نيكوالس هيلني وكريستوفر مورجان، إن 

بعض هؤالء من كبار مالك األرض أو من املشاهري أو من األثرياء. 
لو جاي  تشالز  بكتابات  تأثروا  قد  أغلب هؤالء  إن  املقال  ويقول 
إيتون الذي كان دبلوماسيا وكتب كتابا بعنوان »اإلسالم وقدر اإلنسان«.

أمام  تنازالت  قدمت  اليوم  املسيحية  »إن  كتابه  يف  إيتون  ويقول 
هجوم املدنية الكاسح وصار الكثري من مسيحيي الغرب يشعرون إهنا ال 
تقدم اخلالص الروحي املطلوب، أما اإلسالم فلم يقدم تلك التنازالت«.

كافة  يف  وثباته  اإلسالمي  الدين  عظمة  عىل  يدل  الكالم  وهذا 
املتغريات.

www.alukah.net
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ال�شني تغلق »60« األف موقع اإباحي

إلكرتوين  موقع  ألف   )60( من  أكثر  أغلقت  أهنا  الصني  أعلنت 
إباحي منذ إطالق محلة مكافحة اإلباحية يف البالد يف ديسمرب )2009م(.
وقال املكتب الوطني ملكافحة املنشورات اإلباحية وغري الرشعية: 
ومتت  احلملة  بدء  منذ  إلكرتوين  موقع  مليون   )1.785( فحص  تم  إنه 

معاجلة )2197( قضية تتعلق باإلباحية عىل الشبكة العنكبوتية.
وذكر املكتب أنه تلقى أكثر من )160( ألف معلومة من مواطنني 
انتشار  لوقف  املختربات  بمئات  واستعان  باإلباحية،  تتعلق  صينيني 

اإلباحية وتطهري اإلنرتنت بصورة أكرب.
يشار إىل أن الصني تضم أكرب عدد من مستخدمي الشبكة العنكبوتية 
يف العامل بحيث يبلغ عدد مستخدميها عىل الشبكة )420( مليون شخص، 

طبقا ملا ذكرته يونايتد برس إنرتناشيونال.

النوم يغلب ل�س اأثناء �شرقة �شقة مب�شر

فاستغرق يف   ، الشقق  أثناء رسقة إحدى  النعاس عىل لص  تغلب 
صاحب  آفاقه  حتى  املرسوقات  عىل  يتوى  كيسا  يديه  وبني  عميق  نوم 

العقار عندما وصل يف ساعة متأخرة من الليل. 
وقد فوجئ صاحب الشقة فور عودته مع زوجته يف ساعة متأخرة 
من  متكنوا  الذين  باجلريان  فاستغاثا  كيًسا،  ويمل  نائم  غريب  بشخص 

اإلمساك به.
الكيس  الغريب مسجل خطر، ويف  الضيف  أن  التحريات  وبينت 
هريوين،  لفافات  عىل  معه  عثر  كام  الزوجني،  ختص  ذهبية  مشغوالت 

واعرتف اللص النائم أنه دخل الشقة هبدف الرسقة ولكن غلبه النوم. 
وبرر اللص حيازته للمخدرات بقصد التعاطي، وقد أمرت النيابة 

بحبسه.
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 قرية اإفريقية و�شلطانها يدخلون الإ�شالم
اإثر ف�شل �شياميتني يف اململكة

الكامريونية وألف نسمة من سكاهنا  بابن كي  يؤدي سلطان قرية 
تأثرهم  إثر  حديًثا،  اإلسالم  دخلوا  أن  بعد  احلج  مناسك  األيام  هذه 
فصل  عمليات  إحدى  إجراء  خالل  اململكة  لقيادة  اإلنساين  بالتعامل 
القرية والتي تكللت يف وقت سابق  التوائم السيامية البنتي أحد سكان 

بالنجاح.
وكام ذكرت عكاظ يف عددها اليوم األربعاء فقد التقى وزير الصحة 
الدكتور عبداهلل بن عبدالعزيز الربيعة يف مكتبه يف مستشفى الطوارئ يف 
منى البارحة األوىل، بالوفد الذي قدم إىل اململكة بضيافة خادم احلرمني 
الرشيفني من دولة الكامريون برئاسة السلطان عمر، معربني عن تقديرهم 
حلسن الوفادة والضيافة التي قدمتها هلم قيادة اململكة، وقال الربيعة »نحن 
سعداء بزيارتكم للمملكة، وتأديتكم هلذه الفريضة العظيمة، ونسأل اهلل 
لبلدكم«، مؤكدا أن ما  أن يقبل منكم حجكم وأن تعودوا ساملني آمنني 
اإلسالمية  بالرسالة  إيامهنا  من  نابع  إنسانية  واجبات  من  اململكة  تؤديه 

السمحة جتاه كل الناس.
بدوره أكد السلطان عمر أن دخوله يف دين اإلسالم جاء بعد توجيه 

اململكة،  أرض  يف  السياميني  التوأم  إستضافة  الرشيفني  احلرمني  خادم 
وبعد أن أجرى الدكتور الربيعة وطاقمه الطبي عملية فصلهام وتكللت 

بالنجاح، وأنه قد دخل معه يف اإلسالم أعداد كبرية من السكان.
بأن نكون ضيوف خادم احلرمني الرشيفني  »إننا نترشف  وأضاف 
ألداء مناسك احلج، وقد رأينا الكثري من اإلنجازات واخلدمات اجلليلة 

التي تقدمها حكومة اململكة«.
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النحل اأف�شل فى الوظائف الريا�شية من اأقوى 
اأجهزة احلا�شب الآيل

وجدت دراسة حديثة أن النحل أفضل ىف الوظائف الرياضية من 
أن  عىل  قادر  النحل  أن  الدراسة  وأثبتت  اآليل،  احلاسب  أجهزة  أقوى 
والنباتات  الزهور  من  شبكة  عىل  للتحليق  الطرق  أقرص  برسعة  يسب 
أجهزة  أرسع  فيها  يستغرق  التى  العملية  وهى  الطريان،  وقت  لتقليل 

احلاسب اآليل عدة أيام.
السفر  مسارات  لتصميم  الطرق  أفضل  معرفة  الباحثون  حاول 
التى يمكنها أن تقلل من الوقت الذى يستغرقه السفر،  لفرتات طويلة، 
مشكلة  بالفعل  حلَّ  النحل  أن  واتضح  كفاءته،  تزيد  نفسه  الوقت  وىف 
حل  نعم  البرش..  يقلق  مثلام  بشأهنا  يقلق  مل  وربام  كامل،  مسار  حساب 
النحل املشكلة بشكل أفضل مما يفعل البرش، وحقق ذلك بمخ ىف حجم 

بذور احلشائش!
لندن:  امللكية ىف  ناجيل رين« - من جامعة »هولواى«  ورشح »د. 
»يزور النحل الزهور ىف مواقع متعددة، وألن النحل يستخدم الكثري من 
حد  ألدنى  الطريان  وضع  ىف  يبقيه  مسار  عن  يبحث  فإنه  ليطري،  الطاقة 
ممكن«. استخدم فريق اجلامعة نظام حتكم عىل جهاز كمبيوتر، لتتبع سلوك 

النحل عىل الزهور، هبدف مراقبة كيفية تقييم النحل واختياره مساراته، 
واكتشفوا أن النحل ال يتبع ببساطة مسارًا معينًا عىل أساس كمية زهوره، 
لكنه قادر عىل حساب صفوة الطرق التى حتافظ عىل طاقته، وتعظم من 

إنتاجه ىف الوقت نفسه. 
تأتى هذه املعلومات ىف أعقاب األنباء األخرية، قبل بضع سنوات، 
التى كشفت عن أن النحل ربام لديه أيضًا حاسة الشم، حيث إنه قادر عىل 
تذكر الكثري من الروائح املختلفة، فقد أثبتت الدراسات أن النحل مثل 
ننظر  التى  واحليوانات  قوى رغم ضآلة حجمه،  لديه مخ  الطيور،  باقى 

إليها عىل أهنا بسيطة قد تكون أكثر تعقيدًا بكثري مما يتصور أى شخص.
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اأفاعي.. لتخفيف الوزن!

أفعى ساّمة  اهلند وبحوزته )48(  اعتقل صاحب مركز صحي يف 
اهتم باستخدام سمها يف أدوية لتخفيض الوزن.

املتهم  أن  الرشطة  عن  اهلندية  ترست‹  ›برس  أنباء  وكالة  ونقلت 
راجش كابور اعتقل ليل أمس بعد أن اعرتضت الرشطة سيارته وعثرت 
يف  سمها  باستخدام  اهتم  حيث  السامة،  باألفاعي  مليئة  حقيبة  عىل  معه 

أدوية لتخفيف الوزن.
وقالت الرشطة: »إن كابور قال أنه اشرتاها لغايات تتعلق بشعائر 

دينية وهو سيطلقها مجيعها يف الغابة«.
واشارت إىل أن األفاعي ال�)48( مدرجة ضمن احليوانات املحمية، 

واملدان بمثل هذه اجلريمة قد يسجن ملدة )7( سنوات.

بناء مدر�شة من ورق ال�شحف يف تايوان

بورق  صغرية  مدرسة  زوجته  مع  تايوان  يف  يعيش  كندي  شيد 
أكثر من ألف كيلو جرام من  الكندي  صحف معالج منزلًيا، واستخدم 
إعطائهم  مقابل  مجعها  يف  الطلبة  من  كبري  عدد  ساهم  الصحف  ورق 

ا مربًعا.  درجات يف النشاط املدريس لبناء مدرسة مساحتها )75( مرًتهَ
واستغرق بناء املدرسة الورقية نحو عام ومن املقرر أن تفتح أبواهبا 
آلة خلط مستخدًما اجلزء اخللفي  الكندي« »أنه صنع  امليعاد. وقال  قبل 
املياه  وبعض  الصحف  اآللة  يف  ووضع  للقطع.  حادة  وأداة  شاحنة  من 
واالسمنت لصنع ما يصفه بأنه )ورقي اسمنتي( وهو املادة الرئيسية التي 

بني هبا جدران مدرسته التي يصل سمك اجلدار فيها ست بوصات«.
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ا�شتيفاء العمل من الأجري وعدم اإيفائه اأجره

»أعطوا  فقال:  حقه  األجري  إعطاء  رسعة  يف  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  رغب  لقد 
األجري أجره قبل أن جيف عرقه« رواه ابن ماجة.

ومن أنواع الظلم احلاصل يف جمتمعات املسلمني عدم إعطاء العامل 
واألجراء واملوظفني حقوقهم وهلذا عدة صور منها:

ضاع  وإن  فهذا  بينة  لألجري  يكون  وال  بالكلية  حقه  جيحده  أن   -
حقه يف الدنيا فإنه ال يضيع عند اهلل يوم القيامة فإن الظامل يأيت وقد أكل 
مال املظلوم فيعطى املظلوم من حسنات الظامل فإن فنيت أخذ من سيئات 

املظلوم فطرحت عىل الظامل ثم طرح يف النار.
منه دون حق وقد  إياه كامال وينقص  يعطيه  فيه فال  يبخسه  أن   -
قال اهلل تعاىل: ڇڭ ۇ ڇ  ]املطففني: 1[. ومن أمثلة ذلك ما يفعله 
معهم  عقد  قد  وكان  بلدهم  من  عامال  استقدم  إذا  العمل  أرباب  بعض 
عقدا عىل أجر معني فإذا ارتبطوا به وبارشوا العمل عمد إىل عقود العمل 
فغريها بأجور أقل فيقيمون عىل كراهية وقد ال يستطيعون إثبات حقهم 
فيشكون أمرهم إىل اهلل، وإن كان رب العمل الظامل مسلاًم والعامل كافرًا 

كان ذلك البخس من الصد عن سبيل اهلل فيبوء بإثمه.
- أن يزيد عليه أعامال إضافية أو يطيل مدة الدوام وال يعطيه إال 

األجرة األساسية ويمنعه أجرة العمل اإلضايف.
ومالحقة  جهيد  جهد  بعد  إال  إليه  يدفعه  فال  فيه  يامطل  أن   -
وشكاوى وحماكم وقد يكون غرض رب العمل من التأخري إمالل العامل 
حتى يرتك حقه ويكف عن املطالبة أو يقصد االستفادة من أموال العامل 
بتوظيفها وبعضهم يرايب فيها والعامل املسكني ال جيد قوت يومه وال ما 
فويل   . أجلهم  من  تغرب  الذين  املحتاجني  وأوالده  ألهله  نفقة  يرسله 
هلؤالء الظلمة من عذاب يوم أليم روى أبو هريرة - ريض اهلل عنه - عن 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »قال اهلل تعاىل: ثالثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى 
يب ثم غدر ورجل باع حرا وأكل ثمنه ورجل استأجر أجريا فاستوىف منه 

ومل يعطه أجره« رواه البخاري.
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عدم العدل يف العطية بني الأولد

يعمد بعض الناس إىل ختصيص بعض أوالدهم هببات وأعطيات 
دون اآلخرين وهذا عىل الراجح عمل حمرم إذا مل يكن له مسوغ رشعي 
عليه  دين  أو  كمرض  باآلخرين  تقم  مل  األوالد  بأحد  حاجة  تقوم  كأن 
صاحب  أو  عمال  جيد  ال  أنه  أو  مثال  للقرآن  حفظه  عىل  له  مكافأة  أو 
إذا  ينوي  أن  الوالد  وعىل  ذلك  ونحو  متفرغ  علم  طالب  أو  كبرية  أرسة 
حاجة  مثل  آخر  بولد  قام  لو  أنه  رشعي  لسبب  أوالده  من  أحدا  أعطى 
تعاىل:  قوله  العام  والدليل  األول.  أعطى  كام  سيعطيه  أنه  أعطاه   الذي 

ڇ  ٴۇۋ  ۈ  ۈ  ۆ  ۇۆ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ڇ  
النعامن بن بشري - ريض اهلل  ]املائدة: 8[ . والدليل اخلاص ما جاء عن 
عنهام - أن أباه أتى به إىل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فقال: »إين نحلت ابني هذا غالما 
)أي وهبته عبدا كان عندي( فقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: أكل ولدك نحلته مثله؟ 
فقال: ال. فقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: فأرجعه« رواه البخاري، ويف رواية فقال 
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »فاتقوا اهلل واعدلوا بني أوالدكم« قال: فرجع فرد عطيته، 

ويف رواية: »فال تشهدين إذًا فإين ال أشهد عىل جور« رواه مسلم.
ويعطى الذكر مثل حظ األنثيني كاملرياث وهذا قول اإلمام أمحد - 

رمحه اهلل -.
والناظر يف أحوال بعض األرس جيد من اآلباء من ال خياف اهلل يف 

تفضيل بعض أوالده بأعطيات فيوغر صدور بعضهم عىل بعض ويزرع 
بينهم العداوة والبغضاء.

وقد يعطي واحدا ألنه يشبه أعاممه ويرم اآلخر ألنه فيه شبها من 
أو يعطي أوالد إحدى زوجتيه ماال يعطي أوالد األخرى وربام  أخواله 
سريتد  وهذا  األخرى  أوالد  دون  خاصة  مدارس  إحدامها  أوالد  أدخل 
عليه فإن املحروم يف كثري من األحيان ال يرب بأبيه مستقبال وقد قال ملسو هيلع هللا ىلص 
ملن فاضل بني أوالده يف العطية: »..أليس يرسك أن يكونوا إليك يف الرب 

سواء..« رواه اإلمام أمحد.
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�شرب اخلمر ولو قطرة واحدة

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پ  ڇ  تعاىل:  اهلل  قال 
باالجتناب  ]املائدة: 90[. واألمر  ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺڇ  
هو من أقوى الدالئل عىل التحريم وقد قرن اخلمر باألنصاب وهي آهلة 
الكفار وأصنامهم فلم تبق حجة ملن يقول إنه مل يقل هو حرام وإنام قال 

فاجتنبوه!!
النبي ملسو هيلع هللا ىلص ملن رشب اخلمر فعن جابر بن  وقد جاء الوعيد يف سنة 
قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »إن عىل اهلل - عز  قال:  عبداهلل - ريض اهلل عنه - 
يا  قالوا:  اخلبال.  طينة  من  يسقيه  أن  املسكر  يرشب  ملن  عهدا   - وجل 
رسول اهلل وما طينة اخلبال؟ قال: عرق أهل النار أو عصارة أهل النار« 
رواه مسلم. وعن ابن عباس - ريض اهلل عنهام - قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 

»من مات مدمن مخر لقي اهلل وهو كعابد وثن« رواه الطرباين. 
بالغا  تنوعا  عرصنا  يف  واملسكرات  اخلمور  أنواع  تنوعت  وقد 
وتعددت أسامؤها عربية وأعجمية فأطلقوا عليها البرية واجلعة والكحول 
والعرق والفودكا والشمبانيا وغري ذلك وظهر يف هذه األمة الصنف الذين 
أخرب النبي ملسو هيلع هللا ىلص عنهم بقوله: »ليرشبن ناس من أمتي اخلمر يسموهنا بغري 
اسمها« رواه اإلمام أمحد. فهم يطلقون عليها مرشوبات روحية بدال من 

ڇ   ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڇ  وخداعا:  متوهيا  اخلمر 

ڇ ڇ ڇ  ]البقرة: 9[.
ويقطع  األمر  يسم  الذي  العظيم  بالضابط  الرشيعة  جاءت  وقد 
دابر فتنة التالعب وهو ما جاء يف قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »كل مسكر مخر وكل مسكر 
حرام« رواه مسلم، فكل ما خالط العقل وأسكره فهو حرام قليله وكثريه، 
قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ما أسكر كثريه فقليله حرام« رواه أبو داود. ومهام 

تعددت األسامء واختلفت فاملسمى واحد واحلكم معلوم.
وأخريا فهذه موعظة من النبي ملسو هيلع هللا ىلص لرشاب اخلمور، قال عليه الصالة 
والسالم: »من رشب اخلمر وسكر مل تقبل له صالة أربعني صباحا وإن 
مات دخل النار فإن تاب تاب اهلل عليه وإن عاد فرشب فسكر مل تقبل له 
صالة أربعني صباحا فإن مات دخل النار فإن تاب تاب اهلل عليه وإن عاد 
النار فإن  تقبل له صالة أربعني صباحا فإن مات دخل  فرشب فسكر مل 
تاب تاب اهلل عليه وإن عاد كان حقا عىل اهلل أن يسقيه من ردغة اخلبال 
يوم القيامة قالوا يا رسول اهلل وما ردغة اخلبال قال: عصارة أهل النار« 

رواه ابن ماجة.
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العنف يف اأمريكا

أقارب  طريق  عن  أمريكا  يف  ا  سنويًّ خيطف  طفل  ألف   )200(  -
الطفل.

ا عن طريق أغراب. - )58( ألف طفل خيطف سنويًّ
- )40%( من هؤالء يتم قتلهم.

ا بزيادة حمالت بيع اخلمور يف املدن. - تزداد معدالت اجلريمة طرديًّ
- االنتحار: )32( ألف حالة يف السنة.

)املصدر: د/ راغب الرسجاين(.

هجر امل�شلم فوق ثالثة اأيام دون �شبب �شرعي

وكثريون  املسلمني  بني  القطيعة  إحداث  الشيطان  خطوات  من 
املسلمني  إخواهنم  فيهجرون  الشيطان  خطوات  يتبعون  الذين  أولئك 
ألسباب غري رشعية إما خلالف مادي أو موقف سخيف وتستمر القطيعة 
دهرا وقد يلف أن ال يكلمه وينذر أن ال يدخل بيته وإذا رآه يف طريق 
أعرض عنه وإذا لقيه يف جملس صافح من قبله ومن بعده وختطاه وهذا من 
أسباب الوهن يف املجتمع اإلسالمي ولذلك كان احلكم الرشعي حاسام 
قال: قال رسول اهلل  والوعيد شديدا فعن أيب هريرة - ريض اهلل عنه - 
ملسو هيلع هللا ىلص: »ال يل ملسلم أن هيجر أخاه فوق ثالث فمن هجر فوق ثالث فامت 

دخل النار« رواه أبو داود.
وعن أيب خراش األسلمي - ريض اهلل عنه - قال: قال رسول اهلل 

ملسو هيلع هللا ىلص: »من هجر أخاه سنة فهو بسفك دمه« رواه البخاري.
ويكفي من سيئات القطيعة بني املسلمني احلرمان من مغفرة اهلل عز 
وجل فعن أيب هريرة - ريض اهلل عنه - قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »تعرض 
فيغفر لكل  اإلثنني ويوم اخلميس  يوم  الناس يف كل مجعة مرتني،  أعامل 
عبد مؤمن إال عبدا بينه وبني أخيه شحناء فيقال: اتركوا أو أركوا )يعني 

أخروا( هذين حتى يفيئا« رواه مسلم.
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ومن تاب إىل اهلل من املتخاصمني فعليه أن يعود إىل صاحبه ويلقاه 
بالسالم فإن فعل وأبى صاحبه فقد برئت ذمة العائد وبقيت التبعة عىل 
من أبى، عن أيب أيوب األنصاري - ريض اهلل عنه - قال: قال رسول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص: »ال يل لرجل أن هيجر أخاه فوق ثالث ليال يلتقيان فيعرض هذا 

ويعرض هذا وخريمها الذي يبدأ بالسالم« رواه البخاري.
أما إن وجد سبب رشعي للهجر كرتك صالة أو إرصار عىل فاحشة 
صار  بخطئه  يشعره  أو  صوابه  إىل  ويعيده  املخطئ  يفيد  اهلجر  كان  فإن 
اهلجر واجبا ، وأما إن كان ال يزيد املذنب إال إعراضا وال ينتج إال عتوا 
ونفورا وعنادا وازديادا يف اإلثم فعند ذلك ال يسوغ اهلجر ألنه ال تتحقق 
به املصلحة الرشعية بل تزيد املفسدة فيكون من الصواب االستمرار يف 

اإلحسان والنصح والتذكري.

التن�شري يف م�شر

تعترب مرص اآلن هي مركز النشاط التنصريي يف الرشق، وذلك لعدة 
أسباب هامة منها: - قوة الكنيسة املرصية السياسية والدينية واالقتصادية؛ 
التاريخ املسيحي بعد  الكنائس يف  القبطية مثاًل تعترب ثاين أكرب  فالكنيسة 
الرشق  كنائس  ترؤس  الكنيسة من  نت هذه  الرومانية، وقد متكَّ الكنيسة 
مجيًعا، حتى بدأ النشاط الربوتستانتي يف إضعاف دورها، لكنها ما لبثت 
أن عادت إىل قوهتا بعد سيطرة تنظيم األمة القبطية الذي يتزعمه )البابا 
قمة  إىل  ووصوهلا  هلا،  والسبعينات  الستينات  رهبان  وجمموعة  شنودة( 
نشأهتا  منذ  وقوة  بنشاط  تعمل  اإلنجيلية  والكنيسة  فيها،  السلطة  هرم 
النشاط  عن  املسؤولة  وهي  ال�)19(،  القرن  يف  األجنبي  االحتالل  أيام 

التنصريي يف مجيع دول الرشق األوسط وأفريقيا. 
لإلسالم،  املعادية  واللربالية  العلامنية  للتيارات  الدولة  تشجيع   -
والغريب أن تتوطَّد عالقة الكنيسة مع هذه التيارات، ويستفيد كل منهم 

من اآلخر يف دعم ومساندة موقفه يف احلرب عىل اإلسالم. 
تاريخ  يف  قبل  من  حتدث  مل  بصورة  املسلمني  بني  اجلهل  انتشار   -

األمة. 
- محلة شهوانية مسعورة متأل عىل املسلمني حياهتم، تقعد هلم بكل 
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هم عن سبيل اهلل، وتزرع يف نفوسهم الدياثة وحب  رصاط وسبيل، تصدُّ
وهذه  وفروجهم،  ببطوهنم  إال  يبالون  ال  العامة  صار  حتى  الفواحش، 
احلملة تستخدم كل وسائل االتصال البرشي املسموعة واملرئية واملكتوبة. 
- حالة الفقر املدقع والغالء الفاحش والبطالة التي ختنق املسلمني 
يف مرص، والتي وصلت إىل ذروهتا؛ مما دفع البعض إىل االنتحار أو قتل 
وما  والرسقة،  البغاء  شيوع  أو  إطعامهم،  عىل  القدرة  لعدم  األطفال؛ 
يسمى أخالقيات الفقر والعنوسة، وأصبح ال همَّ للعامة سوى احلصول 
عىل املال للبقاء عىل قيد احلياة بكل وسيلة ممكنة، دون النظر إىل رشعية 

الوسيلة أو عواقبها. 
كل هذه األسباب سواء كانت تمَّ التخطيط هلا من قبل أعداء األمة 
اإلسالمية، أو وقعت جلهل املسلمني وبحُعدهم عن دينهم أو لكليهام مًعا ، 
فإن املتيقن منه اآلن أن مرص جتهزت متاًما لتأخذ نصيبها من خمطط الرشق 

األوسط الكبري، وأن التنصري أحد أهم الوسائل املخصصة لذلك.

التن�شري يف الإمارات

ألف  مخسون  املتحدة  العربية  اإلمارات  يف  يوجد  بأنه  تعلم  هل 
وقد  اخلليج،  دول  سائر  يف  منه  أنشط  فيها  التنصري  أن  ويبدو  مسيحي، 
النشاط  ويتمثل  هلم،  واملدارس  واملستشفيات  الكنائس  بناء  دعمت 
يتسع  مستشفى  أقامت  التي  اإلنجيلية(  املتحدة  )البعثة  يف  التنصريي 
مركز  تكوين  يف  ظبي(  )أبو  مع  بتعاون  )العني(  يف  رسيرا  ألربعني 
التبشريية  املطبوعات  املستشفيات  هذه  ع  وتوزِّ التبشريية،  للنشاطات 
مكتبات  هناك  ين  وللمنرصِّ املقيمني،  وللمرىض  اخلارجيني،  للمرىض 
وقاعات اجتامعات ومستوصفات تدار من قبل املنرصين يف )الفجرية( 

ويف )الشارقة(- وقد أغلق-  ويف )الربيمي( ومدرسة )أبو ظبي(. 
ولدهيم حاليًا أكثر من )800( طالب يتعلمون العربية واإلنجليزية، 
مكتبة  ظبي(  أبو   ( ويف  وباكستان،  اهلند  من  قدموا   )30( حوايل  منهم 

مسيحية وغري ذلك من النشاطات. 
أما أتباع الكنائس يف اإلمارات العربية املتحدة فهي:- 

)ديب(  يف  والثانية  ظبي(  )أبو  يف  إحدامها:  بروتستانتيان،  كنيستان 
وهلم جمموعات متفرقة تدار من قبل بعض القساوسة، وقد تنرصَّ بعض 

املسلمني هناك فيام قيل. 
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وعدد  الكاثوليكية،  للكنائس  تابعة  البناء  حديثة  كنائس  ثالث 
السورية  الكنيسة  أتباع  من  تقريبًا.طائفتان   )16000( يبلغ  أتباعها 

األرثوذوكسية، كنيسة كربى يف )أبو ظبي(، وصغرى يف )ديب(.  
ومن تلك األعداد الضخمة للكنائس وأتباعها يتبني مدى النشاط 
يف  السكان  عدد  إىل  التنبه  مع  اإلسالم  ديار  يف  ون  املنرصِّ يبذله  الذي 
عىل  متقدمة  فرتة  يف  كانت  السابقة  النسب  تلك  أن  يل  ويبدو  اخلليج، 
األقل قبل حرب اخلليج، وأما بعد حرب اخلليج فال تسأل عن تكالب 
بدعاياهتم  مللئها  اخلليج؛  دول  يف  ثغرة  كلِّ  سدِّ  إىل  وتسابقهم  ين  املنرصِّ
الفتيان  بعض  وإقبال  الضالة،  الغربية  املذاهب  عىل  البغيض  وتبشريهم 
دعاية  منهم  ليجعلوا  هبم،  النصارى  فرح  وقد  معهم،  للعمل  والفتيات 

مغرية لغريهم.

ل اختبارات يف فنلندا!

هل تعلم بأنه ليس يف فنلندا اختبارات! ليس هناك اختبارات عامة 
بناء  األداء  بتقييم  يقومون  التسع سنوات األوىل؛ ولكن  للطالب خالل 
وحتتفظ  االختبارات  وجترى  عمرية  رشية  كل  من   )%10( اختيار  عىل 
املدارس بالنتائج بكل رسية. بعد السنة اخلامسة، ال يسمح قانونيًا بوضع 
درجات للطالب وال يمسح باملقارنة بينهم، املدرسون هم من يضعون 
وال  املدرسة،  خارج  مؤسسات  من  يأخذوهنا  وال  اخلاصة  اختباراهتم 
تقارن املدارس مع بعضها وتبقى النتائج رسية حتى يطلبها جملس التعليم 
التعليم  يف  االختبارات  نتائج  أن  كام  التعليم،  حتسني  لغرض  الوطني 
الثانوي واملهني أثبتت أن مخسة باملائة متفوقون، ومخسة باملائة يف النسبة 

الدنيا، والقطاع الذي بينهام هو املتوسط.
دخول  يدد  وعليها  اجلامعات  لدخول  النتائج  هذه  وتستخدم 

الطالب يف ختصصات العلوم الطبيعية أو العلوم االجتامعية.
التعلم  عملية  عىل  هو  الفنلندي  التعليم  يف  الرتكيز  كل  كان  لقد 
والتقدم  دراسية  مواد  من  للتمكن  الطالب  بتحضري  االهتامم  من  بدالً 
عملية  لتوسيع  وابتكار  جديدة  طريقة  أي  وأن  والنجاح  لالختبارات 

التعلم وتقوية فاعليتها مرحب به.
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لتدريب  وحسب  الزمن  من  عقدًا  ذلك  كل  منهم  استغرق  لقد 
املدرسني ووضع األموال والوقت إلعادة هيكلة كل يشء لتعود عليهم 
النتائج كسحر، ثم توالت اخلطى تتقدم يف خط تصاعدي مرسعًا شكل 
ركيزة اقتصادية ومعرفية مدهشة تتطلع هلا احلكومات لتستفيد من هذه 
ومهاراته  تعليمه  املواطن،  كان  فنلندا  مال  رأس  إن  الفريدة.  التجربة 

وقيمته املعرفية وهو ما صنع فنلندا اليوم و وضعها يف موضعها.

 خبري يعلن اإ�شالمه خالل ح�شوره 
اأحد املوؤمترات بال�شعودية

الثالث لإلعاقة والتأهيل  الدويل  العام عىل املؤمتر  استقبل املرشف 
األمري سلطان بن سلامن بن عبدالعزيز، اخلبري الفرنيس يف طب األمراض 
النفسية الدكتور« روالند دار دينيز« الربوفيسور بجامعة باريس ديكارت 
وأدى  املؤمتر،  فعاليات  يف  مشاركته  أثناء  اإلسالم  اعتناقه  أعلن  الذي 

مناسك العمرة.
وقال األمري سلطان بن سلامن يف حديثه للدكتور روالند: إن الدين 
اإلسالمي هو دين فطرة وهداية وإننا كمسلمني نستبرش بإسالم أمثالك 
عالية مما جيعل  بمكانه  العلامء كوهنم مؤثرين يف جمتمعاهتم ويظون  من 
من  غريك  به  يقوم  الذي  الدور  من  أكرب  عاتقك  عىل  يقع  الذي  الدور 
املسلمني وهذه هي الرسالة احلقيقية للمسلم وهو اجلهاد احلقيقي؛ جهاد 

العلم والعمل ومنفعة الناس.
وعرب العامل الفرنيس املسلم )رشيف داردينيز( - والذي قام بتعديل 
اسمه إىل رشيف بدالً من روالند � عن شكره هلل الذي يرس له هذا الرشف 
باعتناقه الدين احلق، ووجه شكره لألمري سلطان بن سلامن عىل اهتاممه به 

واعترب وصف األخوة الذي قاله له األمري وصفًا غاليًا وعزيزًا عىل قلبه.
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وعن إعالن إسالمه، ذكر الدكتور »داردينيز روالند« أنَّ حضوره 
ومشاركته يف املؤمتر الدويل لإلعاقة أتاح له فرصة التعرف عن قرب عىل 
حياة املجتمع اإلسالمي احلقيقي يف اململكة، مشريًا إىل أن ذلك كان نقطة 
للمسلمني خصوصًا يف  الفعلية  املعايشة  حتول هامة يف حياته من خالل 
واجللسات  الفعاليات  توقف  »الحظت  يقول:  حيث  الصالة  أوقات 
مع  يمتد  أثرها  أن  رأيته من  ما  كثريا  للصالة كام شدين  واحرتامًا  تقديرًا 
املصلني حتى بعد خروجهم من املسجد حيث تظهر عليهم آثار السكينة 

والراحة حتى يدخلوا يف الصالة التي تليها.

عامل اجنليزي ي�شلم ب�شبب اآية قراآنية

وقف أستاذ علم األجنة يف جامعة لندن يقول : لقد اكتشفت حقيقة 
علمية عن األجنة يف بطون األمهات، لقد كان علامء األجنة يعتقدون أن 
اجلنني يف بطن أمه يبدأ بمرحلة رخوة ولكني اكتشفت يف النصف الثاين 
له  فقام  اللحوم،  قبا  صلبة  بمرحلة  يبدأ  اجلنني  أن  العرشين  القرن  من 
طالب مسلم باكستاين و قال له: يا أستاذ إن القرآن الكريم سبقك بألف 

وأربعامئة سنة. 

فقال األستاذ يف ذهول: أصحيح ما تقول؟

فقال الطالب املسلم: نعم تقول أنك اكتشفت أن اجلنني يف الرحم 
يبدأ بمرحلة صلبة بعدما كانوا يظنون أنه يبدأ بمرحلة رخوة وأقول لك 

أن هذا الكالم الذي قلته سبقك به الكتاب املنزل عىل سيدنا حممد ملسو هيلع هللا ىلص. 

فقال األستاذ: و ما هو؟

: »ثم خلقنا  : قال اهلل تعاىل يف كتابه احلكيم  املسلم  الطالب  فقال 
املضغة عظاما فكسونا العظام حلام«.

فقال األستاذ: بيني و بينك لقاء حتى أتأكد من ذلك.

والتقى األستاذ بالطالب املسلم و كان احلكم بينهام كتاب اهلل تعاىل 
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فاخرج الطالب املصحف الرشيف وقرأ اآلية من سورة املؤمنني.

فقال األستاذ: أعد قراءهتا. 

فأعاد قراءهتا فقال األستاذ: أشهد أن ال اله إال اهلل واشهد أن حممدًا 
رسول اهلل، ثم اسلم.

اأ�شلم على يديه »4000« ن�شراين

من  فارس  بيد  كانت  عامًا   »27« استمرت  دعوية  مراسله  أطول 
فرسان الدعوة اسمه حممد توفيق رمحه اهلل وهو مهندس كهربائي مرصي 
ابتعث لسويرسا عام )1929م( و ظل يعمل يف صمت منذ مخسة وستني 
قسيس  منهم  األجانب  من  أالف  أربعة  اهلل  بفضل  يديه  عىل  اسلم  عامًا 
يعمل أستاذًا لألدب يف جامعة الفاتيكان ، وقايض جزيرة سان موريس ، 
والقائد اهلولندي »كلنجر« الذي سمى نفسه »حممد توفيق كلنجر » تيمنا 

باسم صديقه األستاذ حممد توفيق. 
بعث فارسنا بأكثر من )100( ألف رسالة واسلم عىل يديه بفضل 
يريدون  الذين  العامل  مثقفي  يراسل  كان  حيث   .. نرصاين   )4000( اهلل 
بريده  الرسائل عىل صندوق  ويتلقى آالف  فكرة صحيحة عن اإلسالم 

برقم )112( يف القاهرة من خمتلف أنحاء العامل.
كتب إليه رجل نرصاين أجنبي: إن عمري ثامنون عامًا، وقد دأبت 
منذ نعومة أظافري عىل الرتدد عىل الكنيسة، وإن ما قدمته من معلومات 

عن املسيح، يفوق ما عرفت عنه يف الكنيسة.
اترك  ال  لألجانب،  الدعوة  تبليغ  جمال  يف  »إنني  اهلل:  رمحه  يقول 
األجنبي الذي يراسلني بصدد دعوة اإلسالم، إال بعد ما يعلن الشهادتني، 
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بإعالن  انتهت  مراسله  واقرص  تقرص،  أو  املراسلة  تطول  قد  العادة  ويف 
إسالم أحد األجانب من أملانيا استمرت شهرين، وأطوهلا استمرت سبعة 
عرش عامًا مع رجل من تشيكوسلوفاكيا ن ومع هذا األخري الذي كانت 
تربطني به صداقة وكان يرتدد عىل القاهرة ويتفضل بزياريت، وكان مرصًا 
عىل التمسك بعقيدته، بيد أنه جاءين ذات مره، بعد مرور سبعة عرش عامًا 
فقال:  ماهي؟  له:  فقلت  مفاجأة  لك  أمحل  إنني  يل:  وقال  صداقتنا  عىل 

أشهد أن ال إله إال اهلل وان حممدًا رسول اهلل.

من  حمطة  كل  يف  وبصامت  لوحات  واضع  واسعة  رمحة  اهلل  رمحه 
لوحًا  جتد  بازل  إىل  زيورخ  إىل  النمسا  من  الطريق  طول  عىل  املحطات 
تقول: »لقد علمت خطا عن اإلسالم، إن كنت تريد أن تعرف احلقيقة، 
فاكتب إىل فالن، فإذا أرسلت إليه، أرسل كتبًا صغرية موجزة« وقال لك: 
أرسل يل مخسة من أصدقائك وال يلبث أن يرسل هلم بطاقات امتد عمله 

يف النمسا والسويد والنرويج وفرنسا.

طوال  يعمل  وظل  بصمت  عمل  له  وغفر  واسعة  رمحة  اهلل  رمحه 
حياته مل يكن تابع ملؤسسة دينية وال مدعوم من أي جهة وال يدعو لفكر 
والعمل  معناها  وفهم  اهلل  إال  اله  ال  ملعرفة  يدعوا  وإنام  معني  حزب  أو 

بمقتضاها والدعوة إليها وهذه من أفضل النعم عىل العبد.

وقفه وفكرة: 

أدرك  لو  اهلل  أتسائل كم من رسالة سريسلها رمحه  الكرام  أخواين 
الربيد االلكرتوين والتقنيات احلديثة وهل نقوم ولو بجزء بسيط مما قام 
به احد األخوة حدثته يف املوضوع وتربع بإنشاء موقع مستقل للمراسلة 

الدعوية.
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اجلرائم الأخالقية يف العامل

* الوضع يف أوربا:
نسبة األطفال غري الرشعيني كالتايل: 

- السويد )%50(
- إنجلرتا )%33(. 

- فرنسا )%33(.
وقد شهدت فرنسا سنة )1997م( احتفال الرئييس الفرنيس جاك 

شرياك بحفيده غري الرشعي من ابنته.
* يف إنجلرتا:

- )65%( من الشباب بني )16- 19 سنة( يامرسون اجلنس خارج 
حدود الزواج.

- )53%( من الشباب بني )16 - 19 سنة( مدمنون للخمر.
- )170( فتاة حتت )17( سنة حتمل سفاًحا كل أسبوع.

)املصدر: د. راغب الرسجاين(.

الإعجاز النبوي يف النهي عن تربية الكالب

الفائدة  والسالم  الصالة  عليه  األعظم  النبي  تعاليم  يف  نجد  دائاًم 
يريد  ِحيٌم} فهو  رهَ وٌف  ءحُ رهَ {بِامْلحُْؤِمننِيهَ  بنا  لنا، ألنه رحيم  والوقاية واحلفظ 
م تربية الكالب واعتربها خملوقات  لنا اخلري ويريد لنا الصحة ولذلك حرَّ
نجسة وحذر منها، وقد كشف العلامء أشياء كثرية يف الكالب وهذا آخر 

ما وصل إليه العلم.
ففي دراسة حديثة قام هبا علامء من »جامعة ميونيخ » تبني أن تربية 
الكالب يف البيت تزيد من احتامل اإلصابة برسطان الثدي. وقد وجدت 
الدراسة أن »80« باملئة من النساء اللوايت أصبن برسطان الثدي كنَّ يربني 

الكالب يف بيوهتن وعىل احتكاك دائم معهم.
هبذا  يصابوا  مل  القطط  يربون  الذين  األشخاص  أن  وجدوا  بينام 
النوع من الرسطان! وذلك بسبب التشابه الكبري بني رسطان الثدي عند 
الكالب وعند البرش. فقد عثروا عىل فريوس يصيب اإلنسان والكالب 
له دور أسايس يف  الفريوس  البرش، هذا  إىل  الكالب  ينتقل من  معًا وقد 

اإلصابة بالرسطان املذكور.
ووجدوا أن النساء يف الدول الغربية أكثر عرضة لإلصابة برسطان 
االختالف  عن  بحثوا  وعندما  الرشقية،  الدول  يف  النساء  من  الثدي 
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اجلوهري بني هاتني الفئتني، وجدوا أن النساء يف الغرب اعتدن عىل تربية 
كلب مدلل يف بيوهتن، بينام يف الرشق نادرًا ما جتد امرأة تريب كلبًا!

الفريوسات  تؤوي  الكالب  أن  العلامء  وجد  أخرى  دراسة  ويف 
وأثناء   »»MMTV واسمها  الثدي  برسطان  اإلصابة  عن  املسؤولة 
االحتكاك والتعامل مع الكلب تنتقل هذه الفريوسات بسهولة لإلنسان.
هذا غيض من فيض، فالرضر الناتج عن االحتكاك بالكالب كبري 
جدًا، وقد كشف العلامء أشياء كثرية يف لعاب الكلب ويف دمه ويف وبره 
القطط ال تؤوي مثل  العلم أن  فكله مأوى للجراثيم والفريوسات، مع 

هذه الفريوسات!
من هنا عزيزي القارئ ربام ندرك ملاذا هنى نبي الرمحة عليه الصالة 
والسالم عن تربية الكالب يف البيت، وجعل دورها مقترصًا عىل احلراسة 
خارج املنزل. بل كان يأمر أصحابه إذا رشب الكلب من إناء أحدهم أن 

يغسله سبع مرات إحداهن بالرتاب!

الإعجاز النبوي يف قوله ملسو هيلع هللا ىلص : »اأعفوا اللحى«

يرتك  ومل  واآلخرة،  الدنيا  يف  العباد  ملصلحة  نعلم  كام  الدين  جاء 
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أمرًا يصلح حال املسلمني يف الدنيا، ويرمحهم يف اآلخرة، 

إالّ ودهّلم عليه صغر هذا األمر أم كرب.
الشارب،  وقص  اللحى،  إعفاء  الرشيف:  النبوي  اهلدي  ومن   -
أو حّفه، ويف امتثال املسلم هلذا األمر النبوي العديد من الفوائد العلمية 

والدنيوية نذكر منها:
اهلل  ريض   - عائشة  فالسيدة  للرجل،  زينة  اللحية  إطالق   أوالً: 
يف  علمية  وبنظرة  بالّلحى،  الرجال  مّجل  الذي  سبحان  تقول:   - عنها 
الذكر  خّص  قد  وتعاىل  سبحانه  اهلل  أن  نجد  احلية  الكائنات  من  العديد 
بالرأس  املحيط  الشعر  ومنها  وحتّسنه،  جتّمله  التي  الصفات  ببعض 

كاألسد، ومعظم ذكور الطيور اجلميلة.
ثانيًا: حلق اللحية يفقد الرجل العديد من املميزات الصحية التي 

يتمتع هبا مطلق اللحية:
وهذه  اجللد،  من  اخلارجية  الطبقة  اإلنسان  يزيل  احلالقة  فعند   �
األمراض  من  بالعديد  العدوى  ضد  ميكانيكي  دفاع  خط  متثل  الطبقة 
الدقيقة  احلية  بالكائنات  للعدوى  عرضة  يصبح  حليته  يلق  والذي 
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األيدز  مثل  والفطرية  والبكتريية  الفريوسية  األمراض  خاصة  املحرضة 
وااللتهاب الكبدي والثعلبة وغريها.

األمور  الدم من  احلالقة وسيل  أثناء  اجللد  أن جرح  وإذا علمنا   �
الشائعة، وكام أن عادة التقبيل يف الوجه انترشت بني الرجال هذه األيام، 
فالذي  إذًا  السالم،  العادة يف  وارد بني أصحاب هذه  الدم  اختالط  وأن 
يلق حليته عرضة لإلصابة باأليدز وااللتهاب الكبدي إذا اختلط دمه بدم 

املريض الذي يقبله.
إذًا الذي يلق حليته فتح منافذ العدوى اجللدية عىل مصارعه،   -

وأفقد وجهه ميزة خط الدفاع اجللدي الذي مّن اهلل به عليه.
ثالثًا: شعر اللحية يف الشتاء يدفء الوجه، ويمي العصب الوجهي 
الصباح  السيارة برسعة يف  للربد خاصة عند سياقة  املبارش  التعرض  من 
الباكر البارد، وهذا يمي املسلم من بعض أنواع الشلل الوجهي النصفي.
رابعًا: شعر اللحية يف الصيف يلّطف الوجه بنظام التربيد بالتبخري 
بنظام أواين املياه املحاطة باألقمشة املبللة عند تعرضها لتيار اهلواء وهذا 

يضفي عىل املسلم الراحة أيام الصيف احلارة.
واملال،  واجلهد  الوقت  املسلم  عىل  يوفر  اللحية  إطالق  خامسًا: 
يقل عن مخسة عرشة دقيقة يوميًا يف  فالذي يلق حليته يوميًا يقيض ماالً 
يعادل  ما  أي:  الشهر،  يف  دقيقة   )450( يعادل  الوت  وهذا  األمر،  هذا 

عمل يوم كامل يف الدوام.
سادسًا: يتكلف حلق اللحية كام نعلم أمواسًا ومعاجني وماكينات 
حالقة ومطهرات بام يعادل مخس دنانري شهريًا، أي: ستني دينارًا سنويًا 
وقد ذكر أحد املرشفني عىل بعض اجلميعات اخلريية: أن بناء بيت للمسلم 
نبني  البيوت  من  فكم  فقط،  دينارًا  مخسني  حوايل  يتكلف  آسيا  رشق  يف 

للمسلمني بثمن تكلفة احلالقة فقط.
سابعًا: إطالق اللحية يمي املسلم من قطع الرقبة غدرًا بالسيف 
بالسيف من  الشعر عموديًا  من  قطع خصلة  أن  علميًا  فاملعلوم  ونحوه، 
اجتاه  يف  الشعر  خصلة  عىل  ينزلق  ما  عادة  السيف  وأن  الصعبة  األمور 
الرّضب، من هنا فشعر اللحية يمي املسلم خاصة إذا عمل بالسنة وأطلق 

شعر رأسه حتى غّطى عنقه من اخللف.
الرقبة  جلد  ترهل  وكذلك  املبكرة،  الوجه  جتاعيد  تغطي  واللحية 

الذي عادة ما يعاين منه العديد من الرجال مبكرًا.
يعتربه  الذي  العلمية يف هذا األمر،  الفوائد  فإذا كانت هذه بعض 
عظائم  يف  العلمية  والفوائد  احلكم  هي  فام  جوهري،  غري  اآلن  البعض 

األوامر اإلسالمية.
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احلب وال�شيطرة

إنام  اآلخرين  عىل  السيطرة  أن  ويعتقدون  الناس  من  كثري  يتوهم 
الظاهرية.  السيطرة  سوى  يقق  ال  النوع  وهذا  والقوة،  بالعنف  تكون 
ففي وجودك جتد اآلخرين يرتمونك أو خيافون منك، ولكن بمجرد أن 
تغيب يتقرونك. وهذه سيطرة سلبية ألهنا ال حتقق أي نتيجة، بل نتائجها 

ضارة.
وهنالك سيطرة أكرب بكثري هي السيطرة عىل القلوب! وال يمكن أن 
حتصل عىل هذا النوع إال باملحبة، وأن جتعل اآلخرين يطيعونك بمحض 
إرادهتم وبكل طواعية وانقياد. وهذا ما متتع به النبي الكريم عليه الصالة 

والسالم، فقد ملك القلوب والعقول، ولكن كيف ذلك؟
يقول علامء الربجمة اللغوية العصبية: »من أهم صفات القائد الناجح 
أن هتتم بمن حولك، وأن تتعلم كيف تصغي هلمومهم ومشاكلهم، وهذه 
تتعلم  أن  عليك  جيب  كذلك  هؤالء«.  قلوب  يف  واحرتامًا  قوة  تكسبك 
كيف تتغلب عىل االنفعاالت، فالترسع والتهور ال يعطيان نتيجة إجيابية.

ويقول العلامء: »إن أفضل طريقة للقضاء عىل الترسع أو االنفعال 
أن تكون متساحمًا«، ولذلك يقول تعاىل: ڇ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ 
ۆ  ۈ ۈ ڇ ]الشورى: 40[، ويقول أيضًا: ڇ ىئ ىئ ىئ ی ی 

ی ی جئڇ  ] الشورى: 43[. أي أن الصرب والعفو والتسامح، هو من 

األشياء التي تعطي قوة يف العزيمة وهذا ما ينعكس عىل قوة الشخصية.
كذلك هنالك صفة مهمة ورضورية لتكون شخصيتك قوية وهي 
أن تتعلم كيف تكسب ثقة اآلخرين، وهذا يمكن حتقيقه بسهولة بمجرد 

ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڇ  تعاىل:  يقول  صادقًا،  تكون  أن 
ڃ ڇ  ] التوبة: 119[ .

فالصدق؛ جيعل الناس أكثر احرتامًا لك، ولكن هنالك فرق بني أن 
تكون صادقًا ألجل الناس، أو تكون صادقًا ألجل اهلل تعاىل. ففي احلالة 
األوىل ال تكسب أي أجر يف اآلخرة ألنك تكون قد أخذت ثواب عملك 

يف الدنيا من احرتام الناس وتقديرهم لك وتعاملهم معك وثقتهم بك.
الدنيا وأجر  إذا كان صدقك من أجل اهلل، فإنك تكسب أجر  أما 
اآلخرة تكسب  واملحبة، ويف  والثقة  االحرتام  الدنيا تكسب  اآلخرة، يف 

األجر العظيم فتكون مع األنبياء والصّديقني والصاحلني.
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القدرة على التحكم بالعواطف

القوة  تنطلق  أن  فيجب  الناس،  أعني  يف  قويًا  تكون  أن  أردت  إذا 
من داخلك! وهذا يعني أن القوة تسكن يف أعامق اإلنسان، أي يف عقله 
العقل اخلفي، ودّربته جيدًا  برجمة هذا  إعادة  ما متكنت من  فإذا  الباطن، 
شخصية  متتلك  وبالتايل  حاسمة  وقراراتك  قويه  إرادتك  تكون  فسوف 
نعرفه  الباطن وهو جزء ال شعوري ال  العقل  مميزة، ولكن كيف نربمج 

وال نحّس به وال نراه؟
أمرًا  تكرر  فعندما  واملتابعة،  واإلرصار  التكرار  اسمه  أمر  هنالك 
ما وتعتقد بصحته وتستمر عىل ذلك لفرتة من الزمن، فإن العقل الباطن 
به. وقد وجدتحُ أن أفضل طريقة إلعادة  سيستجيب هلذا األمر ويعتقد 
برجمة العقل الباطن هي أن تتم برجمته عىل تعاليم القرآن الكريم، وهكذا 

هحُ القرآن(. قحُ لحُ كان النبي الكريم ملسو هيلع هللا ىلص )كان خحُ
إن عملية حفظ القرآن تتم أثناء تكرار اآليات ملرات عديدة، هذا 
التكرار له أثر عىل العقل الباطن، وبخاصة إذا كانت عملية احلفظ مرتافقة 

بالفهم والتدبر والتأمل. فعندما نحفظ قوله تعاىل: ڇ ۋ ۋ ۅ ۅ  ۉ 
ۉ   ېې ڇ  ]فاطر: 10[. هذه الكلامت عندما نكررها مرارًا ونحاول أن 
نعتقد هبا فإن النتيجة ستكون أن عقلنا الباطن سيوقن بأن القوة والعزة 
والكرامة ال يمكن أن تكون خارج كتاب اهلل، وال يمكن إلنسان أن يكون 

عزيزًا وقويًا إال بمرضاة اهلل تعاىل.
هذه  تنطبع  وبعدما  ولذلك  منه،  العزة  نستمد  ونحن  هلل  فالعزة 
هنالك  يكون  لن  بالكامل،  سيتغري  سلوكنا  فإن  الباطن،  العقل  يف  اآلية 
أي خوف من أي خملوق، ألننا سندرك أن العزة والقوة لن تكون إال مع 
اهلل، وبام أننا نعيش مع اهلل تعاىل بكل أحاسيسنا وعواطفنا فهذه هي القوة 

احلقيقية.
أو  ناجحة  قد تكون  املواجهات،  احلياة عبارة عن جمموعة من  إن 
يتحقق  حتى  مواجهة  كل  يف  باالنتصار  حتس  أن  ويكفي  فاشلة.  تكون 

ذلك االنتصار، ولذلك عندما نقرأ قوله تعاىل: ڇ چ چ   ڇ ڇ ڇ 
ڇڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ ڑ ڑ ک کڇ  
] آل عمران: 160[، فإن ثقة عظيمة تتولد يف داخلنا برشط أن نثق هبذا 
الكالم وندرك أن اهلل سيعيننا ويكون بجانبنا يف مواجهة أي مشكلة، فقد 

تكون مشاكل احلياة أكثر صعوبة من املعارك واحلروب!!
وسلبي  إجيايب  جانبني:  لنا  صورت  أهنا  اآلية  هذه  يف  والعجيب 
والطريقة العملية لتحقيق اجلانب اإلجيايب. فهنالك نرص وهنالك خذالن 
وكالمها بأمر اهلل وإرادته، فإذا توكلت عىل اهلل أي اعتمدت عليه وسّلمته 
شأنك وأيقنت بأن اهلل قادر عىل كل يشء، فإن اهلل سينرصك وسيحّل لك 

مشاكلك، وهذه الثقة تشكل كام يقول العلامء نصف احلّل!!

www.alukah.net
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عالج الرتدد والإح�شا�س بالذنب

جلميع  تنظر  أن  أمهية  عىل  العصبية  اللغوية  الربجمة  علامء  يؤكد 
املشاكل التي حتدث معك عىل أهنا قابلة للحل، بل جيب عليك أن تستثمر 
أي مشكلة سليبة يف حياتك لتجعل منها شيئًا إجيابيًا. وقد دلَّت األبحاث 
اجلديدة عىل أن اإلنسان عندما ينظر إىل اليشء السلبي عىل أنه من املمكن 

االً، فإنه سيكون هكذا بالفعل. أن يكون إجيابيًا مفيدًا وفعَّ

إن كل واحد منا يتعّرض يف حياته لبعض املنغصات أو املشاكل أو 
اهلموم أو األحداث، وكلام كانت قدرة اإلنسان أكرب عىل حتويل السلبيات 
واخلوف  الرتدد  عىل  التغلب  عىل  قادرًا  اإلنسان  هذا  كان  إجيابيات،  إىل 

وعقدة اإلحساس بالذنب.

إذن أهم عمل يمكن أن حتول به الرّش إىل خري هو أن تنظر إىل األشياء 
السلبية بمنظار إجيايب، وهذا ما فعله القرآن عندما أكد لنا أن األشياء التي 
نظنها رشًا قد يكون من ورائها اخلري الكثري، وهذه قمة اإلجيابية يف التعامل 

مع األحداث، يقول تعاىل: ڇ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ 
ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ ڤ   ڤ ڇ  ]البقرة: 216[.

العصبية،  اللغوية  الربجمة  علم  يف  علميًا  سبقًا  متثل  اآلية  هذه  إن 
عىل  ينعكس  إجيابيًا  عجيبًا  تأثريًا  حتدث  سوف  نطبقها  أن  بمجرد  ألهنا 

حياتنا النفسية بشكل كامل، وهذا - أخي القارئ - ما جّربته لسنوات 
طويلة حتى أصبحت هذه اآلية تشكل عقيدة راسخة أمارسها كل يوم، 

وأنصحك بذلك!
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عالج الكتئاب

الكثري من األمراض  إن أفضل طريقة لعالج  النفس:  يقول علامء 
حتى  جدًا،  عالية  بالشفاء  ثقتك  تكون  أن  االكتئاب  وبخاصة  النفسية 
تصبح عىل يقني تام بأنك ستتحسن، وسوف تتحسن بالفعل. وقد حاول 
إال  جيدوا  مل  ولكن  مرضاهم،  نفوس  يف  الثقة  لزرع  طرق  إجياد  العلامء 

طريقة واحدة فعالة وهي أن يزرعوا الثقة بالطبيب املعالج.
فاملريض الذي يثق بطبيبه ثقة تامة، سوف يصل عىل نتائج أفضل 
بكثري من ذلك املريض الذي ال يثق بطبيبه. وهذا ما فعله القرآن مع فارق 
واحد وهو أن الطبيب يف القرآن هو اهلل سبحانه وتعاىل!! ولذلك فإن اهلل 
هو من أصابك هبذا اخللل النفيس وهو القادر عىل أن يرصف عنك هذا 

الرّض، بل وقادر عىل أن يبدله باخلري الكثري، يقول تعاىل: ڇ ٱ ٻ 
ٻ ٻ    ٻ پ پ پپڀ ڀ ڀ ڀ  ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ 

ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤڇ  ]يونس: 107[.
الظروف،  أصعب  يف  معي  العجائب  تصنع  اآلية  هذه  كانت  لقد 
فكلام مررتحُ بظرف صعب تذكرتحُ عىل الفور هذه اآلية، واستيقنتحُ بأن 
احلالة التي أعاين منها إنام هي بأمر من اهلل تعاىل، وأن اهلل هو القادر عىل أن 
يول الرّض إىل خري، ولن يستطيع أحد أن يمنع عني اخلري، فيطمئن قلبي 
وأحتول من حالة شديدة مليئة باالكتئاب إىل حالة روحانية مليئة بالرسور 

والتفاؤل، وبخاصة عندما أعلم أن الظروف السيئة هي بتقدير اهلل تعاىل، 
فأرىض هبا ألنني أحّب اهلل وأحّب أي يشء يقّدره اهلل عيّل.

وسؤايل لك أخي الكريم: أال ترىض أن يكون اهلل هو طبيبك وهو 
مصدر اخلري وهو املترّصف يف حياتك كلها؟ فإذا ما عشتهَ مع اهلل فهل 

تتخيل أن أحدًا يستطيع أن يرضك واهلل معك!

www.alukah.net
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معجزة نبوية

األساطري  فيه  طغت  زمن  يف  ملسو هيلع هللا ىلص  األعظم  احلبيب  بحُعث  لقد 
والعرافني  الكهان  علم  هو  وقتها  السائد  العلم  وكان  واخلرافات، 
واملنجمني، وقد كان املنجمون يف ذلك الزمن أشبه بوكاالت األنباء التي 

تبث املعلومات املوثوقة!
صّحح  للعاملني،  رمحة  اهلل  بعثه  الذي  ملسو هيلع هللا ىلص  الكريم  النبي  ولكن 
يعرتف  فلم  للبحث،  العلمي  األساس  ووضع  الطريق  وأنار  املعتقدات 
بكل هذه الشعوذات بل واعترب اللجوء إليها كفرًا، لذلك فقد هنى البيان 
النبوي الرشيف عن كل أعامل التنجيم حتى إن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص قال: »من أتى 
عرافًا فسأله عن يشء فصدقه مل تقبل له صالة أربعني يومًا« رواه مسلم. 

الشهرة  يطلب  كان  النبي  أن  يّدعون  الذين  ألولئك  السؤال  وهنا 
واملجد واملال: لو كان حممد ملسو هيلع هللا ىلص ليس رسوالً من عند اهلل لكان األجدر به 
أن يقرَّ قومه عىل عاداهتم من التنجيم واألساطري واخلرافات ويستخدمها 
ملصلحته، ولكنه هنى عن كل أنواع التنبؤ بالغيب الذي ال يعلمه إال اهلل 
تعاىل، بل إن اهلل أمره أن يبلغ قومه أنه هو شخصيًا ومع أنه رسول ملسو هيلع هللا ىلص، 
تعاىل،  اهلل  عند  من  وحي  هو  به  جاء  ما  كل  بل  املستقبل،  يعلم  ال  فإنه 

ڇ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ  واستمعوا معي إىل قوله تعاىل: 
ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھھ  ھ  ھ  ہ  ہ   ہ 

ۆۈ ۈ ٴۇ ڇ ]األنعام: 50[.
الثقب األسود هو نجم قريب منا وموجود داخل جمرتنا، ولو كان 
التأثري، ألهنا  أوىل هبذا  الثقوب  البرش لكانت هذه  أثر عىل حياة  للنجوم 
متلك أوزانًا هائلة )هناك ثقب أسود يف مركز جمرتنا يبلغ وزنه ثالثة آالف 
مليون مرة وزن الشمس!!( وعىل الرغم من ذلك ال نرى هلا أي تأثري يف 

حياة البرش.
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متى تبكي على نف�شك ؟!!

ابك عىل نفسك!..
عندما جتدها ضعيفة أمام الشهوات، وهّينة أمام املعايص.

ابك عىل نفسك!..
عندما ترى املنكر وال تنكره، وعندما ترى اخلري فتحتقره.

ابك عىل نفسك!..
سامع  عند  تتأثر  ال  بينام  فيلم،  يف  مؤثر  ملشهد  عينك  تدمع  عندما 

القرآن الكريم.
ابك عىل نفسك!..

عندما تبدأ بالركض خلف دنيا زائلة، بينام مل تنافس أحدا عىل طاعة 
اهلل.

ابك عىل نفسك!..
إىل  راحة  ساعة  ومن  عادة،  إىل  عبادة  من  صالتك  تتحول  عندما 

شقاء.
ابك عىل نفسك!..

إن رأيت يف نفسك قبوال للذنوب، وحبا ملبارزة عالم الغيوب.

ابك عىل نفسك!..
عندما ال جتد لذة العبادة، وال متعة الطاعة.

ابك عىل نفسك!..
عندما متتلئ باهلموم وتغرقها األحزان، وأنت متلك الثلث األخري 

من الليل.
ابك عىل نفسك!..

عندما هتدر وقتك فيام ال ينفع، وأنت تعلم أنك حماسب فتغفل.
ابك عىل نفسك!

عندما تدرك أنك أخطأت الطريق، وقد مىض الكثري من العمر.
ابك عىل نفسك!..

بكاء املشفق.. التائب.. العائد.. الراجي رمحة مواله..
وأنت تعلم أن باب التوبة مفتوح، ما مل تصل الروح إىل احللقوم.

www.alukah.net



178179

اأخطر اجلوا�شي�س!!

يميش بخفة ورشاقة ال تكاد تشعر به رغم أنه يتواجد يف كل مكان 
تنتابنا عندما نراه لبشاعة  وحتت أي ظرف، ورغم حالة االشمئزاز التي 
منظره وعيشه يف أقذر املناطق، إال أنه يقوم بتنظيف نفسه عند مالمسته 
الصفات  هذه  له(،  نهَِكّن  ما  نفس  املشاعر  من  لنا  يمل  )ربام  أجسامنا 
وغريها كثري يتميز هبا الرصصور الذي تسارع بقتله حني تراه بال رمحة وال 
هوادة، رغم أنه أسهم يف إنقاذ حياة كثري من البرش فهو مصدر للمضادات 
تسعة  استخالص  من  بريطانيون  علامء  متّكن  فقط  دماغه  فمن  احليوية؛ 
احليوية  املضادات  أغلبية  تقاوم  التي  البكترييا  قتل  عىل  قادرة  جزيئات 
عىل  للقضاء  )بيديرين(  مادة  استخلصت  األبيض  دمه  ومن  املتوافرة، 

اخلاليا الرسطانية ومنع انتشارها. 
يف اليابان نجحوا يف توظيف الرصصور األمريكي املسّمى )بريبالنيتا 
بميكرفونات  وزودوه  األرض،  وجه  عىل  مهنة  أخطر  يف  أمرييكانا( 
بحُعد  عن  االجتاهات  مجيع  يف  حركته  يف  التحكم  ويتم  دقيقة،  وكامريات 
بواسطة رقاقة معدنية مزروعة يف ظهره وموصولة بدماغه بعد إزالة أجنحته 
وقرينهَ االستشعار؛ كي ال يكون حر الترصف ويقوم بمهمة التجسس عىل 
أكمل وجه، ويمكن استخدامه يف حالة الكوارث للبحث عن الضحايا 
يستحيل  أماكن  من  والصورة  بالصوت  احلدث  ونقل  احلطام  حتت 

لإلنسان الوصول إليها، وتم اختيار الرصاصري بالذات لصالبتها املدهشة 
أحد  فهي  النووية؛  خصوصا  واإلشعاعات،  للسموم  العالية  ومقاومتها 
ثالثة خملوقات يمكن أن تقاوم األشعة النووية مثل )شجرة اجلوز( التي 
العجيبة  لقدرهتا  النووية؛  املفاعالت  زراعتها حول  الروس عىل  حرص 
من  املائة  يف   )53( امتصاص  )تستطيع  النووي  اإلشعاع  امتصاص  عىل 
اإلشعاع(، ونتيجة لذلك الحظوا أن حجم ثمرة اجلوز تضاعف وأصبح 
يف حجم األناناس، كام أن األسامك ال تتأثر به؛ الحتوائها عىل نسبة عالية 
من مادة اليود التي تعكس األشعة، بينام اإلنسان قد يموت أو يتشّوه يف 

حلظات.
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الـمحـتـوى
5 شكر واعرتاف 

7 تقدي��م 

9 م�ق��دم����ة 

11 احل���وار 

13 اجلرائم األخالقية يف أمريكا 

14 نظرة صائبة 

15 نامذج عرصية 

17 فاطمة بنت حممد بن عبدالوهاب اإلمام املجدد 

19 اجلامع أحد أسباب حفظ الصحة 

19 خري النساء 

20 من القوي من الناس؟ 

22 فائدة 

23 تقاسم اهلناء 

25 تكلموا تعرفوا 

www.alukah.net



182183

27 االنتحار! 

28 القضاء! 

30 العصمة هلل .. فقط 

32 اهرب من الفقر ما استطعت 

34 األمل يف حياة املؤمن 

36 الوضع يف إفريقيا 

37 خسائر احلربني 

39 أساس اخلري 

40 هلم إىل اهلل 

41 السنة الضوئية 

42 ما هي القبيلة؟ 

44 من هم األمويون؟ 

45 فساد األخالق 

47 اليأس والقنوط 

48 ما عدد ساعات النوم التي يتاجها اإلنسان الطبيعي؟ 

50 نصيحة طبية: أسنان العقل رضورية 

51 اليابانيون والسمك 

52 هل تدرك األمهات هذا؟ 

53 االرجتاف من الربد 

54 سبع عجائب طبية 

55 احلروب األمريكية 

56 أسباب السمنة 

56 للعناية باألسنان 

57 معلومات خمتلفة 

58 شحوب اللون 

59 الوضع يف العامل بصفة عامة 

60 النوم عىل األرسة الناعمة 

61 املاء البارد بعد احلساء 

62 مضغ اخلبز 

62 تأثري الوهم 

63 األطعمة يف الفصول املختلفة 

63 تعلم من أحداث حياتك 
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64 تعلم أن تتأمل الكون 

65 أفكارك ليست مفهومًا جمرًدا 

66 املداومة 

67 احلالة الطبيعية للمخ 

68 طبق تلك القيم يف حياتك 

69 اجعل من العامل مكاًنا أفضل 

70 اجعل اآلخرين مصدر إهلام لك 

70 ساند املجتمع العاملي 

71 الضحك هو قوة دافعة للحياة 

72 الدعابة يف احلرب 

72 الضحك هيزم األمل 

73 ابتسم وستبتسم لك احلياة 

73 اجعل حياتك أكثر سهولة! 

73 أي قناع تريد أن ترتدي؟ 

74 أشكال اللقاء والتحية 

75 اللغات األكثر انتشاًرا 

76 مع ابن حنبل - رمحه اهلل - 

77 عريب .. وأعرايب 

78 سق�ر 

79 يأكل مع يتامى أو مساكني 

80 احليوانات األطول يف العامل 

81 طيب العيش 

81 هتجد الرجل 

82 أعظم الرشف 

83 التمس.. ووجد 

84 األيوبيون 

85 درس يف عدم االستسالم 

86 النملة حرشة نافعة وليست ضار 

88 أوضاع العامل اإلسالمي 

94 اكتشاف رس زيادة الرغبة بالقهوة 

96 كن عن مهومك معرًضا 

97 قصة احلصوة والصدقة 
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98 الدكتور/ جفري النج يروي قصة إسالمه 

101 اإلسالم والصفوة يف بريطانيا 

102 الصني تغلق »60« ألف موقع إباحي 

103 النوم يغلب لص أثناء رسقة شقة بمرص 

104 قرية إفريقية وسلطاهنا يدخلون اإلسالم .... 

106 النحل أفضل ىف الوظائف الرياضية ... 

108 أفاعي.. لتخفيف الوزن! 

109 بناء مدرسة من ورق الصحف يف تايوان 

110 استيفاء العمل من األجري وعدم إيفائه أجره 

112 عدم العدل يف العطية بني األوالد 

114 رشب اخلمر ولو قطرة واحدة 

116 العنف يف أمريكا 

117 هجر املسلم فوق ثالثة أيام دون سبب رشعي 

119 التنصري يف مرص 

121 التنصري يف اإلمارات 

123 ال اختبارات يف فنلندا! 

125 خبري يعلن إسالمه خالل حضوره أحد املؤمترات بالسعودية 

127 عامل انجليزي يسلم بسبب آية قرآنية 

129 أسلم عىل يديه »4000« نرصاين 

132 اجلرائم األخالقية يف العامل 

133 اإلعجاز النبوي يف النهي عن تربية الكالب 

135 اإلعجاز النبوي يف قوله ملسو هيلع هللا ىلص : »أعفوا اللحى« 

138 احلب والسيطرة 

140 القدرة عىل التحكم بالعواطف 

142 عالج الرتدد واإلحساس بالذنب 

144 عالج االكتئاب 

146 معجزة نبوية 

148 متى تبكي عىل نفسك ؟!! 

150 أخطر اجلواسيس!! 

153 ال�مح�ت�وى 
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