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 مقدمة
م كانت املرة األوىل اليت دخلت هبا عامل اإلنرتنت، حيث كنت يف الوالايت 1999هـ 1419يف سنة 

نت بعد فراغي من املعهد أذهب إىل معهد أخر يف مدينة كلدراسة اللغة اإلجنليزية و املتحدة األمريكية مبتعثاً 
مل ن مهتمًا بشكل كبري أو لعلي أقول اآليل ملدة ساعتني يف اليوم ومل أك بألدرس احلاسملربون فلوريدا 
بعض على دخول اإلنرتنت وال حىت حماولة الدخول رغم أين مسعت عنها كثرياً ذلك الوقت من أكن متلهفاً 

هـ اليت كثر احلديث 1418وحىت حني كنت يف اململكة خاصة سنة هناك الزمالء يف النادي السعودي 
ر دخوله اململكة خاصة وقد سبقتنا الدول اجملاورة يف إدخال قراإلوأن هناك إجراءات حينها عن اإلنرتنت 
 لعامة الناس.تلك اخلدمة وإاتحتها 

انتهينا من بعض الدروس واليت كانت حول مستكشف وندوز وبعض أن  ولكن يف إحدى املرات وبعد
وكان  ومالك املعهد املدرب وهي كلها من إعداددروس الصيانة ابإلضافة إىل مصطلحات احلاسب اآليل 

يف امسه غروغري وهو أحد منسويب اجليش األمريكي، إال أنه أحيل إىل التقاعد يف سن مبكرة بعد إصابته 
فاستثمر العوائد املادية إلهناء خدمته بفتح ذلك املعهد الصغري  حرب فيتنام مما أعاقه عن العمل العسكري
صديقًا يل فيما  أصبحد، الذي غ وور زوج شقيقته وكان يدعى اينلتدريب احلاسب اآليل وكان يعمل معه 

 بعد. 
 لدخول على اإلنرتنت؟ فأخربته بعدم وجود رغبة يف ذلك. فقال: جرب،سألين غروغري: مَل ال جترب ا

)ابب( وكانت الكلمة املفضلة ابلنسبة يل عند  doorأعطين أي كلمة. قلت له:  :قال ،يكملأن  ودون
ان أكثر من مئة ألف نتيجة حبث حول عنها وجد نا حبثاختبار عمل أي قاموس أو ما شابه ذلك. وحني

 أعطاين حمرك البحث غوغلهذه الكلمة، فذهلت هلذا الرقم )وهو ابملناسبة حني كتابة هذه املقدمة 
قال يل غروغري: هذه أحد مزااي الحظ كيف تضاعف العدد خالل عشر سنوات، ( 441.000.000)

بطرق أخرى، هذا خالفاً ومات ال ميكنك الوصول إليها اإلنرتنت فهي متنحك وفرة هائلة من املعل
 وغريها الكثري.اإلخبارية ووسائل الدردشة والربيد اإللكرتوين  كاملواقع  األخرىللخيارات 

ميضي يوٌم أن  لدرجة يندرجزءًا من حيايت  تبدأت من ذلك اليوم ابإلحبار يف عامل اإلنرتنت حىت صار 
احلياة بال  ختيلال أ، كثريين يشاطروين الرأيأن   وابلتأكيد ،بحتأص أتصفح خالله اإلنرتنت حىتأن  دون

هناك، وإن أردت الصديق فستجد مئات بل آالف األصدقاء  استجده ة، فإن حبثت عن اخلرب إنرتنت
حىت وصلت درجة االشتياق أبن هناك عالقات محيمية قامت من خالل اإلنرتنت وترسخت أن  لدرجة
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بل وصل بعضها إىل الزواج واإلجناب، وإن رغبت ، ض ليزور أخر يف أطرافهاقاصي األر أييت أحدهم من أ
 لتوفر لك ما تريد. مشرعة األبواب وأبحر األشواقفستجد اإلنرتنت يف الرتفيه، أو التعلم، أو املعرفة، 

األوىل  الوافرة واملتنوعة وقد الحظت ذلك منذ الوهلةيف عامل اإلنرتنت فهو املعلومة  أما الذي أظنه األمجل
فمئات اآلالف من النتائج حول كلمة واحدة كانت كافية لعشقي هلذه التقنية لدرجة تواصل العشق وبدا 
أبشكال متعددة ومنها احتفاظي مبعظم ما أعجبين من رسائل وصلت بريدي اإللكرتوين وبعد عشر 

ل واحدة منها كأن   سنوات من االحتفاظ بتلك الرسائل صار لدي كم هائل من الرسائل اليت رأيت
معظم تلك الرسائل مل يطلع عليه كثرٌي من الناس خاصة وأن أن  تقرأ بني الوقت واألخر كماأن  تستحق

هي ابملناسبة من أعلى النسب و فقط  %22نسبة من يستخدمون اإلنرتنت يف بلد مثل اململكة ال تتجاوز 
 يف املنطقة العربية.

ي كتاب جتاوزت صفحاته األلف فقمت إبعادة الفرز مرة فقمت ابنتقاء أبرز تلك الرسائل حىت صار لد
استشرت واستخرت هذا مناسب، أن  أخرى حىت اخنفض مؤشر الصفحات إىل دون األربعمائة فقلت بعد

ومل احرت كثريًا ابلتسمية فالتسمية متداولة وكٌل يذيل رسالته بتلك العبارة اجلميلة )كما وصلتين( 
 هذاظن أحدًا من مستخدمي اإلنرتنت سيحتار ولو حلظة يف حمتوى فاستخدمتها امسًا للكتاب وال أ

 الكتاب.
 هاحيث كانت بصيغ خمتلفة بعض (doc)مث إين أخذت تلك الرسائل بعد فرزها ووضعتها يف صيغ الوورد 

)أكروابت  وأخرى بصيغ القارئ اإللكرتوين (pps)وبعضها بصيغ العرض  (html)بصيغ املتصفح 
تنسيقها لتظهر مث أعدت خمتلفة بصيغ مسموعة ومرئية  ة إىل عدٍد من الرسائلابإلضاف (pdf) ريدر(

 ابلشكل الذي هي عليه اآلن.
، حيث يتمثل يف مجع مادة متنوعة ومفيدة ومسلية يف كتاب على هديف من هذا الكتاب ولعلي أأكد

هلم الدخول على سواء ممن مل يسبق يرغب يف اكتساب ثروة معلوماتية خفيفة ومتنوعة وتقدميها ملن 
أقاموا عالقة وحىت أولئك الذين  التقنيةذه عهد هب حديثواإلنرتنت وهم ابلطبع كثر أو أولئك الذين هم 

أظنهم أكثر من سيدرك قيمة هذا الكتاب وقدر اجلهد الذي بذل الذين الوسيلة اجلديدة و وطيدة مع 
  بصورته احلالية. إلخراجه

وبعث يل برسالة سواء رأت النور يف هذا الكتاب أم مل واصل معي أشكر كل من تأن  وختامًا ال يفوتين
هذا العمل مجاعي أن  د ونشر تلك الرسائل على اإلنرتنت، وحيثكما أشكر كل من ساهم يف إعداتره،  

 يتنازلت عن كامل حقوقتقدميه عشرات األشخاص الذين يستحيل معرفتهم مجيعاً؛ لذا فقد وشارك يف 
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، سائاًل املوىل عز وجل يف اململكة العربية السعودية قنيلصاحل مجعية األطفال املعو ب الكتاهذا  املالية من
احلمد أن  وكل من ساهم يف هذا الكتاب. وآخر دعواان القبول وأن جيعل ذلك يف موازين أعمايل ووالدي

 هلل رب العاملني.
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 اإلنرتنت (1)

 عن ينتج قد ملا التصورات ووضعت نووية رثةكا  وقوع األمريكية الدفاع وزاره افرتضت الستينات أوائل يف
 القاسم هو الذي االتصاالت جمال فعاليات وخاصة للجيش، املختلفة الفعاليات على الكارثة تلك أتثري

 إجياد مهمة لدراسة الباحثني من جمموعه الوزارة كلفت  .األعمال لكل واحملرك املوجه األساسي املشرتك
 احلربية االتصاالت أبن وللتأكد نووي، هجوم حاله يف حىت الوجود يف تستمرأن  تستطيع اتصاالت شبكه
 Network اتصاالت شبكه تكوين يتم نأب الفكرة وأتت .حرب أي حدوث حاله يف استمرارها ميكن
أن  النظام هذا على فان أطرافها من مائه دمرت حىت أو أحدها دمرت ما فإذا رئيسي، حتكم مركز هلا ليس

 يف. فقط احلربية لالستعماالت كانت  تصميمها املراد الشبكة هذه فان األساس يفو . العمل يف يستمر
 الباحثني فان وهلذا اإلطالق على بنيت قد Networks الشبكات من نوع أي يكن مل الوقت ذلك
 Advanced املتقدمة األحباث مشروع وكالة شبكه اسم عليها أطلق شبكه وأسسوا خلياهلم تركوا

Research Projects Agency Network ARPANET كمشروع  وذلك 
 ببعضها مرتبطة كمبيوترات  أربعه من وتتكون بدائية الشبكة هذه وكانت األمريكية، الدفاع لوزارة خاص
 ميسره الشبكة هذه الوزارة جعلت لقد. أمريكية جلامعات اتبعه أحباث مراكز يف التلفون توصيالت بواسطة

 إمكانيات دراسة اجل من األحباث وألجراء األخرى العلمية اتواملنظم األحباث ومراكز للجامعات
 بسيطة كانت  اليت والشبكة ملحوظ، بشكل منت قد ARPANET نفإ الوضع هلذا ونتيجة تطويرها،
 واجلامعات وزارة الدفاع على مقصوراً  كان  للشبكة الوصولأن  ، إالفعال اتصاالت نظام إىل حتولت

 شبكات من تتكون شبكه عن عبارة ARPANET أصبحت فلقد الوضع هلذا ونتيجة والباحثني،
 Packets جمموعات إىل تفتيتها تقنية ابستخدام فيها املعلومات وترسل متعددة، وأطراف مفاتيح ذات

 حىت معروف غري املشروع هذا كانو . هامبتغا إىل لتصل أخر إىل طرف من واستقاللية حبريه تتحرك صغر،أ
 هذا واستمر كبريه  بسرعة حتدث رياتالتغ صارت احلني ذلك ومنذ لضوء،ل إظهاره مت حنيم 1980 سنه

  .االتساع يف النظام
بربط  National Science Foundation الوطنية العلوم مؤسسه قامتم 1986 سنه يف

 الشبكة هذه ومسيت عمالقة، كمبيوترات  مخسه خالل من املتحدة الوالايت أحناء كافه  يف ببعض الباحثني
 الضوئية األلياف من كونةامل اإلرسال خلطوط مراكز من الشبكة تلك تكونت حيث NSFNET ابسم
 Microwave الدقيقة واملوجات الصناعية األقمار عرب االتصاالت ومبساعده العادية، األسالك ومن
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 شبكة، ولقد كونت بعيده وملسافات جدا سريعا تتحرك اليت املعلومات من هائلة كميات  حتمل كي  وذلك
NSFNET يدها األمريكية احلكومة رفعتأن  بعد خاصة، تنرتنلإل التحتية للبنية الفقري العمود 

 .عمليا للناس تاالنرتن خدمه تقدمي ، وأفسحت هلا اجملال يفعنها
 حماولة اكتشاف األخطاء العلمية يف القرآن الكرمي (2) 

ط وأستاذ الرايضيات واملنطق يف نشور غاري ميلر املبشر الكندي العامًا اشرتك الدكت 30 أكثر منقبل 
، وكان منطقه مع الداعية اإلسالمي أمحد ديدات اإلسالم واملسيحية حوليف مناظرة شهرية ، جامعة تورنتو

 نعددًا من الشباب املسلم الذيأن  قواًي وحجته حاضرة وغلب حبثه عن احلقيقة على تعصبه لدينه، حىت
 الرجل.  ذاكلو أسلم  وااملناظرة، متنتلك  واحضر 

يقدم خدمة جليلة للمسيحية ابلكشف عن األخطاء العلمية أن  الدكتور ميلرم قرر 1977يف عام و 
والتارخيية يف القرآن الكرمي، مبا يفيده وزمالءه املبشرين عند دعوة املسلمني للمسيحية ولكن الرجل الذي 

 . القرآن راسةد، ذلك أنه أحسن ألخطاء وفضحها، غلب عليه اإلنصافدخل مبنطق تصيد ا
}أََفاَل يـََتَدبَـُّروَن  قوله تعاىل: وكان أول ما أذهله: هو صيغة التحدي اليت برزت له يف مواضع كثرية مثل

}َوِإن ُكنُتْم يِف  وقوله تعاىل، ( سورة النساء82اْلُقْرآَن َوَلْو َكاَن ِمْن ِعنِد َغرْيِ اّللِه َلَوَجُدوْا ِفيِه اْخِتالَفًا َكِثريًا{ )
ُتْم َصاِدِقنَي{ )أن   ْيٍب ممِهَّا نـَزَّْلَنا َعَلى َعْبِداَن فَْأُتوْا ِبُسورٍَة مِهن مِهْثِلِه َواْدُعوْا ُشَهَداءُكم مِهن ُدوِن اّللهِ رَ  ( 23ُكنـْ

فيما يلي بعضًا من نتائج تدبره كما ، و اًي وخرج منها منبهرًا مبا وجده، دخل الرجل احللبة متحدسورة البقرة
 به "القرآن املذهل": جاء يف كتا

ال يوجد مؤلف يف العامل ميتلك اجلرأة ويؤلف كتااًب مث يقول هذا الكتاب خال من يقول د. ميلر:  -1
ولن  أجتد فيه أخطأن  األخطاء ولكن القرآن على العكس متامًا يقول لك ال يوجد أخطاء بل يتحداك

 . جتد
مثل وفاة  –صلى هللا عليه وسلم  – مرت ابلنيب ال يستعرض القرآن أيضًا من األحداث العصيبة اليت -2

اآلايت اليت نزلت تعقيباً على بعض النكسات يف طريق أن  زوجته خدجية أو وفاة بناته وأوالده. بل األغرب
الدعوة، كانت تبشر ابلنصر، وتلك اليت نزلت تعقيباً على االنتصارات كانت تدعو إىل عدم االغرتار واملزيد 

عطاء. لو كان أحد يؤرخ لسريته لعظم من شأن االنتصارات، وبرر اهلزائم، ولكن القرآن من التضحيات وال
 فعل العكس متاماً، ألنه ال يؤرخ لفرتة اترخيية بقدر ما يضع القواعد العامة للعالقة مع هللا واآلخرين. 

َا أَِعُظُكم ِبَواِحَدةٍ توقف ميلر عند قوله تعاىل:  -3 ّللَِِّ َمْثََن َوفـُرَاَدى مُثَّ تـَتَـَفكَُّروا َما  تـَُقوُمواأن  }ُقْل ِإمنَّ
، مشرياً إىل التجربة اليت ( سورة سبأ46ُهَو ِإالَّ نَِذيٌر لَُّكم َبنْيَ يََدْي َعَذاٍب َشِديٍد{ )أن  ِبَصاِحِبُكم مِهن ِجنَّةٍ 



- 8 - 

 

اداً خمتلفة من املناقشني، ، وفيها مجع أعدحد الباحثني يف جامعة تورنتو عن فعالية املناقشة اجلماعيةأجراها أ
أقصى فعالية للنقاش تكون عندما يكون عدد املتحاورين اثنني، وأن الفعالية أن  وقارن النتائج فاكتشف
 تقل إذا زاد هذا العدد. 

هناك سورة كاملة يف القرآن تسمى سورة مرمي وفيها تشريف ملرمي عليها السالم مبا ال مثيل له يف  -4
ا ال توجد سورة ابسم عائشة أو فاطمة. وكذلك فإن عيسى عليه السالم ذُكر ابالسم الكتاب املقدس، بينم

 مرات فقط.  5النيب حممد مل يذكر إال أن  مرة يف القرآن يف حني 25
الشياطني هي اليت كانت متلي على الرسول ما جاء به، والقرآن أن  يرى املنكرون للوحي وللرسالة -5

. فهل ( سورة الشعراء210/211ِه الشََّياِطنُي{ }َوَما يَنَبِغي هَلُْم َوَما َيْسَتِطيُعوَن{ )}َوَما تـَنَـزََّلْت بِ يتحدى: 
تقول: إذا قرأت هذا الكتاب ليس هذا فحسب بل و أؤلفه، أن  تؤلف الشياطني كتااًب مث تقول ال أستطيع

 ( سورة النحل98طَاِن الرَِّجيِم{ )}فَِإَذا قـََرْأَت اْلُقْرآَن فَاْسَتِعْذ اِبّللِه ِمَن الشَّيْ فتعوذ مين؟ 
هو وأيب بكر حماصرين يف الغار، حبيث لو نظر  –صلى هللا عليه وسلم  –لو كنت يف موقف الرسول  -6

أحد املشركني حتت قدميه لرآمها. ألن يكون الرد الطبيعي على خوف أيب بكر: هو من مثل "دعنا نبحث 
قال  –صلى هللا عليه وسلم  –ك أحد"، ولكن الرسول عن ابب خلفي"، أو "أصمت متامًا كي ال يسمع

. هل هذه عقلية كذاب أو خمادع، أم عقلية نيب ( سورة التوبة40)من اآلية { اّللهَ َمَعَناأن   حَتَْزنْ }الَ هبدوء: 
 ورسول يثق بعناية هللا له؟ 

فرصة  3650=  10×  365نزلت سورة املسد قبل وفاة أيب هلب بعشر سنوات. وكان أمامه  -7
هذا الكتاب وهم، ولكن ما هذا التحدي؟ مل يسلم أبو هلب ولو ابلتظاهر، وظلت اآلايت تتلى أن  إلثبات

ما لديه حق، لو مل يكن يعلم أنه وحي من أن  حىت اليوم. كيف يكون الرسول واثقًا خالل عشر سنوات
لة طيبة لبضع لوا املسلمني معاميعامأن  يفلديهم الفرصة الذين كان اليهود ونفس الشيء ينطبق على  هللا؟

ن آالقر  اً إذ ،ن يقول إننا اشد الناس عداوة لكمآاملة طيبة والقر : ها حنن نعاملكم معسنني ويقولون عندها
! ولن حيدث ألن هذا الكالم نزل من الذي سنة 1400 أكثر من ولكن هذا مل حيدث خالل على خطأ!

  من خياالت بشر.يعلم الغيب وليس 
}تِْلَك ِمْن أَنَباء اْلَغْيِب نُوِحيَها ِإلَْيَك َما ُكنَت تـَْعَلُمَها أَنَت َواَل قـَْوُمَك ِمن قـَْبِل :على قوله تعاىل وتعليقاً  -8

تعقيبًا على بعض القصص القرآين، يقول ميلر: ال يوجد   ( سورة هود49اْلَعاِقَبَة لِْلُمتَِّقنَي{ )أن  َهَذا فَاْصربْ 
ومة مث يقول له هذه معلومة قدسة يتكلم هبذا األسلوب، إنه ميد القارئ ابملعلكتاب من الكتب الدينية امل

: كذبت كنا نعرف هذا فقالوا –ولو ابالدعاء  – ؟ماذا لو كذبه أهل مكة !! هذا حتد ال مثيل لهجديدة



- 9 - 

 

كن  هذه املعلومات كانت معروفة من قبل؟ ولأن  من قبل. ماذا لو كذبه أحد من الباحثني بعد ذلك مدعياً 
 كل ذلك مل حيدث. 

}أََوملَْ يـََر الَِّذيَن :من سورة األنبياء 30اآلية رقم عندها طويال هي  ميلرمن اآلايت اليت وقف الدكتور  -9
أن  يقولوَن{ السََّماَواِت َواأْلَْرَض َكانـََتا رَتْـًقا فـََفتَـْقَنامُهَا َوَجَعْلَنا ِمَن اْلَماء ُكلَّ َشْيٍء َحيٍه أََفاَل يـُْؤِمنُ أن  َكَفُروا

وكان عن م 1973حصل على جائزة نوبل يف عام  هذه اآلية هي ابلضبط موضوع البحث العلمي الذي
الكون مبا الكون املوجود هو نتيجة انفجار ضخم حدث منه أن  على وهي تنص العظيمنظرية االنفجار 

 .ء املتفكك فسبحان هللاق هو الشيالفتأن  املتماسك يف حني ءفالرتق هو الشيفيه من مساوات وكواكب 
وأخريًا يشري د. ميلر إىل ما ورد يف املوسوعة الكاثوليكية اجلديدة حتت موضوع "القرآن"، وكيف  - 10

أهنا ورغم تعدد الدراسات واحملاوالت للغمز يف صدق الوحي القرآين، )مثل أنه خياالت مريض أو نفث 
عرب القرون ظهرت أنه  ا انتهت إىلاخل(، إال أهن ميه بشر، أو أنه وقع على كتاب قدشياطني، أو كان يعلم

. يعتد به من رجل عاقلأن  ال ميكن أيه من هذه النظرايتأن  نظرايت كثرية حول مصدر القرآن إال
تتبَن إحدى هذه النظرايت اليت تنفي صدق الوحي مل أن  الكنيسة اليت كان بودهاأن  ويقول د. ميلر

 ف بصدق نظرية املسلمني. عرت لتة أايت، ولكنها مل متلك اجلر ترفض كل هذه النظر أن  يسعها إال
عبد األحد  ومسى نفسهأشهر الدكتور ميلر إسالمه م 1978 سنة م ويف1977عام كان هذا البحث 

وتقدمي  إىل هللايتفرغ متامًا للدعوة أن  عمر، وعمل لسنوات يف جامعة البرتول واملعادن ابلسعودية قبل
 .واإلذاعية واحملاضرات العامة اليت تعرض لإلسالم عقيدة وشريعةالربامج التليفزيونية 

 ؟ماذا قالوا عن القرآن الكرمي (3) 
تتمثـل لقـد طالعـت وبدقـه األداين القدميـة واجلديـدة وخرجـت بنتيجـة  :العامل اإليطاا  كونات ااوا ا كيو اا

ضـم كافـة  لكـرميالقـرآن ان وهـو الكتاب السماوي هلذا الدي نأاحلقيقي و اإلسالم هو الدين السماوي أن  يف
 .االحتياجات املادية واملعنوية لإلنسان ويقوده حنو الكماالت األخالقية والروحية

يعـرف أن  ميكـن ألي شـخص مـن خـالل تعلـم علـوم القـرآن الكـرمي :الزعيم اهلندي الراحل املهامتاا اانادي
أمـــر إبجبـــار  كــرميالقـــرآن ال ىل خصــائص نـــص مصـــطنعه. ال يوجــد يفحيتـــاج إأن  أســرار وحكـــم الــدين دون

ينِ اآلخــرين عــن الرجــوع عــن مــذاهبهم فهــذا الكتــاب املقــدس يقــول وأببســط صــورة  مــن { }اَل ِإْكــرَاَه يف الــدِه
 .( سورة البقرة256)اآلية 

لقـــد ابتعـــدت مصـــاديق الســـعادة والســـيادة عـــن املســـلمني بســـبب  :املااا  ال اايطاااا  يااارنو  ياااوا  ياااو كيز
رآن والعمل بقوانينه وأحكامه وذلك بعدما كانت حياهتم موسومة ابلعزة والفخر والعظمة هتاوهنم يف إتباع الق
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هذا الظـالم الـذي خيـيم علـى حيـاة املسـلمني إمنـا أن  نعم.وقد استغل األعداء هذا األمر فشنوا اهلجوم عليهم
نـه ال ميكـن اخـذ أاحلق ال لـنقص فيـه أو يف اإلسـالم عمومـاً فـ عـدم مراعـاهتم لقـوانني القـرآن الكـرميل هو انتج

 .أي نقص على الدين اإلسالمي الطاهر
وحقـائق متكاملـة يعـد يف  وقـائعمـن  مـا يعرضـه القـرآن الكـرمي :احملقق الربيطا  الربوفيسو  مونتغمري واث

كافــة القطــع النثريــة ومــا مت تدوينــه مــن روائــع الكتــاابت ال أن   واألكيــد ،نظــري مــن أهــم ميــزات هــذا الكتــاب
 .القرآن الكرمييف مقابل اً ئيعد شي

أيها الناس دققوا يف القرآن حىت تظهر لكم حقائقه فكـل هـذه العلـوم والفنـون  :اخلبري الفرنسي  ول ايوم
ينبغــي علــى أهــل األرض علــى و  ،الــيت اكتســبها العــرب وكــل صــرول املعرفــة الــيت شــيدوها إمنــا أساســها القــرآن

اف إىل ماضـي العـامل ويُطـالِعوا صـحيفة العلـوم واملعـارف قبــل ينظـروا بعـني اإلنصـأن  اخـتالف ألـواهنم ولغـاهتم
العلـــم واملعرفـــة مل تنتقـــل إىل أهـــل األرض إال عـــرب املســـلمني الـــذين اســـتوحوا هـــذه العلـــوم أن  ليعرفـــوااإلســـالم 

أن  القرآن ال يـزال حيـا وكــل فـرد قـادر علــى، فــواملعـارف مـن القـرآن كأنــه حبـر مـن املعــارف تتفـرع منـه األهنـار
 .قي منه حسب إدراكه واستعدادهيست

أان على يقني انه لو مت عرض القرآن واإلجنيـل علـى  :الفيلسوف الفرنسي املشهو  فرانسوا ما ي فولرت
 اً الذي نزل على صـدر حممـد يعـرض يف ظـاهره أفكـار الكتاب أن  تدين الختار األول إذشخص غري م

كامــل يف الطــالق مثــل الــذي وضــعه   ضــع قــانونولعلــه مل يو ، ابملقــدار الــالزم مــع األســس العقليــةتنطبــق 
 .القرآن

منـذ نـزول  مل يستطع احد طـوال القـرون األربعـة عشـرة املاضـية، :جبامعة كمربيج األستاذكينت اريك، 
لــيس كتــاابً خمتصــاً بعصـــر  فهــو ؛أييت بكــالم يشــبه كــالم القــرآن الكــرميأن  وحــىت اآلن، القــرآن الكــرمي

جيعـل أن  عصـور، ومهمـا ظـل العـامل والوجـود فـان جـنس اإلنسـان ميكنـهمعني بل هو أزيل ميتد لكافـة ال
أويل وال يعتــق ويبقــى دلــياًل  القــرآن الكــرمي أمــا ملــاذا كــون هــذا الكتــاب دلــيالً لــه ويعمــل وفقــاً لتعاليمــه.

وكبـــــرية ولــــــيس هنـــــاك شـــــًي مل أيت يف القــــــرآن فــــــذلك الحتوائـــــه علـــــى كــــــل صـــــغرية  ،لإلنســـــان مـــــا عـــــاش
أن  نقـرأه بلغتـه األصــلية إذأن  ولكــن بشـرط ،علـى األوروبيـني واحـد أتثـري القـرآن الكــرميأن  وأتكـدت.الكرمي

 .ترمجته ال ترتك األثر الذي يرتكه النص األصلي يف النفس
وأســلوب بالغتــه قــد  ،أفصــح لغــات العــرب لغــة القــرآن الكــرمي :يشاا ون الشاارس الساايد يلاار األملااا اخلبااري 

وكـل  ،مواعظ واضحة لن جتد يف املسـتقبل مـن يعارضـها للقرآن الكرمي، هجيلب هبا األفكار حنو  ةصيغ بطريق
 .حبياة هادئة ومناسبةسوف ينعم من يتبع هذا الكتاب جيداً 
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لـــيس بكتـــاب جـــرب أو هندســـة أو  القـــرآن الكـــرمي :اينشاااتاين ألااارب املشاااهو   األملاااا املفكااار والفيز  اااي 
الطريــق الــذي تعجــز اكــرب  ،طريــق الســويالية إىل بــل هــو جمموعــة مــن القــوانني الــيت هتــدي البشــر  ،حســاب

 .النظرايت الفلسفية عن تقدميه أو تعريفه
كتـاب عـاملي ميتـاز ئصـائص أدبيـة فريـدة مـن   القـرآن الكـرمي :جبامعة لندن أستاذالعامل الربيطا  فرا ايوم، 

وســيقية خاصــة ومجاليــة نغمــة مالــذي حيضــى ب لقــرآن الكــرمياحملافظــة علــى أتثريهــا يف ترمجــة نوعهــا ال ميكــن ا
لقــد  .ولقــد أتثــر الكثــري مــن املســيحيني العــرب أبســلوبه األديب ،وأتثــري عميــق يدغــدغ أمســاع اإلنســان عجيبــة

فحينما يتلى القرآن الكرمي جند حنن املسيحيني أثرا سحرايً  ،استمال القرآن الكرمي الكثري من املستشرقني إليه
ومثــل هــذه امليــزات جتعــل املــرء يقتنــع ابن القــرآن  ،حكمــه وعــربهيف نفوســنا حيــث جنــذب لعباراتــه العجيبــة و 

لـيس فيـه مـا ميكـن  ،األدب العـريب مبـا فيـه مـن ةوليـة يف النثـر والشـعرأن  واحلقيقـة ،الكرمي ال ميكن منافسـته
 .مقارنته ابلقرآن الكرمي

واالجتماعيـة تضم مكتبـيت آالف الكتـب السياسـية  : انن، الفيلسوف الفرنسي املعروف أ نست وزيف 
ومـا أكثـر الكتـب الـيت للزينـة فقـط ولكـن هنـاك كتــاب  ،واألدبيـة وغريهـا والـيت مل اقرأهـا أكثـر مـن مـرة واحـدة

تنفــتح يل أن  فكلمــا أحسســت ابإلجهــاد وأردت؛ واحــد تؤنســين قراءتــه دائمــا وهــو كتــاب املســلمني القــرآن
لــو أراد ، و تعــب أو امللــل مبطالعتــه بكثــرةطالعــت القــرآن حيــث أنــين ال أحــس ابل ،أبــواب املعــاين والكمــاالت

الكتـب األخـرى ليسـت أن  إذ ،يعتقد بكتاب نزل من السماء فان ذلك الكتاب هو القرآن ال غريأن  احدٌ 
 هلا خصائص القرآن.

 يدأ  حيايت ولكن أين؟ (4)
واندهشــت عنــدما ، النــور تعجبــت مــن أيــن أتــىوقــوي جــدا ، صــحوت مــن النــوم فجــأة يف عيــين نــور غريــب

؟ حارت تساؤاليت من أين هذا النور !مطفياً  صباحا وأن مصبال الغرفة كان الثالثة وجدت الساعة تشري إىل
فنظـرت إليهـا  خرجت يـدي أخرجتها بسرعة نصف يدي داخل اجلدار وعندما التفت فزعت جداً. وجدت

ؤاليت إذا يب تســا يفبينمــا أان  مــا الــذي حيصــل؟ اندهشــت دخلتفــأرجعتهــا إىل اجلــدار مــرة أخــرى  بعجــب
لــم أبنــه يركــب م، حيورأيتــه حيلــ انئمــاً نــانيب نظــرت إىل انحيــة الصــوت فوجــدت أخــي صــوت ضــحك أمســع

 مــن يف وانــه يف أهبــى حلــه وليكــون أمجــل لنــاس أغنيــاء جــداً  وانــه ذاهــب إىل حفلــة كبــريه جــداً  ســيارة حديثــة
مــا  ين انتبــاهي إىل واقعــي.شــد !ابتســمت مــن روعــة املنظــر. ولكــن وكــان ســعيد جــداً وكــان يضــحك احلفلــة
جلسـت إىل  إليها يف مرضي وتعـيب ركضت إىل حجرة أمي. لطاملا ركضت فقمت من سريري حيصل؟ الذي

برقــة.  ولكــن أمــي ال تســتجب يل فقمــت أوكزهــا !بصــوت خافــت. أمــي. أمــي جــوار رأســها وقمــت أانديهــا
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صــرخت.  يت قلــياًل أمــي. أمــي!صــو  بــدأ اخلــوف يتملكــين. وأخــذت أرفــع أملســها! ولكنهــا ال تــرد. وكــأين ال
  ؟هل ماتت ولكن مل ال تستجيب يل

كانـت فزعـة جـداً   إذا هبـا تفـوق مـن نومهـا كمـن كانـت بكـابوس، وأان يف ذهويل وصعقيت بتخيـل مـوت أمـي
أمـي  فلـم تـرد علـي. .خافـت: أمـي أان هنـا ويسرة. فربق دمعي على عيين وقلت بصوت وتلهث. وتنظر مينة

وكانــت تضــع كفهــا علــى صــدرها ، أمــي أمــي حــت أقــول أمــي بكــل عجــب أمــي. أمــيور ، أمــي ؟أال تــريين
فأجاهبــا  نومــه ه مــنقضــتو  مث التفتــت إىل أيب. وبــدأت، بســم هللا الــرمحن الــرحيم :وتقــول قلبهــا لتهــدئ روعــة
فقالــت أمــي:أان قلقــة  فــرد أيب: تعــوذي مــن الشــيطان وانمــي فقالــت لــه قــم ألطمــئن علــى ولــديه  بــربود نعــم؟
 وكنــت أعلــم وأان أنظــر إليهــا بــذهول. مصــيبة هنــاكأن  صــدري وأشــعر نبضــيق. وضــنك ميــآ شــعرجــداً. أ

فقامت أمي ومشت إىل حجريت  تريين اي أماه. أمي فقلت: اي أمي أان هنا. أال جيداً إحساس األم ال خييب
 اداً ركضــت أمامهــا ووقفــت. مــ وكــأن يــدي خترتقــه أمســك لباســها. لكــن مل أســتطع اإلمســاك بــهأن  حاولــت
دخلـت  ...هاأمـاا فأخـذت أحلقهـا وأصـيح أمـاه ؟من بني يدي خمرتقة جسـدي النحيـلفإذا هبا متر  ذراعي هلا

ت عنــدما وجــدتين انئمــاً علــى عقصــ الــذي كــان مضـاًء بنظــري املصــبال وأخــي وأشــعلتأان إىل حجــريت  يمـأ
طـع سـيل اندهاشـي وق؟ كيـف أصـبحت هنـا وهنـاك؟  ومـن أان ك؟إىل يدي ابستنكار. من ذافنظرت  سريري

  .صوت أيب: كلهم ئري هيا لننم
وتزيـد قـرابً  وتنظـر إيل بعـني حـرص .ورأيتها تقرتب من سـريري .حممد أطمئن علىأن  ردت أمي: انتظر أريد
. هنـا أمـي أمـي أان :لكنـه مل يـرد. فصـحت أان، وتضع يدها علـى كتفـه. حممـد حممـد .من النائم على سريري

حممــد وبـدأت تعــوي  لـوت وجهــه إليهـا وتلطمــه حممـد! حممــد حممـد: وتصـيح بـدأت تضـربه علــى كتفـه بقــوه.
أان  أان هنــا اي أمــي. ردي علــي أمــاه أمــي. أمـي أبكــي علــى بكائهــا فركضــت إليهـا.. حممــد وهـي تقول.حممــد

 وهى تقول: حممد وقلت هلا أمي ال تصرخي. أان هنا بكيت قليب وفجأة صرخت ولقيت الصرخة توجع هنا
يـده علـى  وآملين بكاء أيب هبدوء. وهبـدوء يضـع ووضع يده على صدري. ليسمع نبضي ريرفركض أيب إىل س

اسـتيقظ  والبكاء يزيـد وأان ال أعـرف مـا العمـل فتقول أمي: مل ال يرد حممد جبيينوجهي وميسح بوجهه على 
 فــردت أمــي صــارخة: أخــاك مــات اي امحــد ؟مــا الــذي حيصــل :لأيســ أخــي الصــغري علــى الصــوت أمــي وهــو

أال  أان هنـا انظـري إيل أمـي أمـي أان هنـا. وهللا مل أمـت. أال تـريين فبكيت أقول: أمي أان مل أمـت أمـي. مات
 ؟تسمعيين

ورأيت خلق غري البشر وأحسسـت أبمل  ولكن ال يوجد سقف ملنزلنا ألدعو ريب رفعت يدي لكن بدون أمل
وينظـر إىل  يـده علـى رأسـهنظرت ألخي فوجدته يضرب ب أمل جحظت له عيناي وسكتت عنه آالمي رهيب
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 النحيـبوزاد  وأمـي تبكـي يف حضـن أيب لكنـه كـان يزيـد الصـراخ تعـذبين ذاك السرير قلت له: اسكت أنـت
ومسعـت  الـذي حيصـل يل اي رب سـي إىل السـماء وقلـت: اي رب مـاأرفعـت ر  وقفت أمامهم عـاجزاً ومـذهوالً 

 وكأنــه ،فوجــدت الصــوت يعلــو ويزيــد يمتعنــت يف القــول مسعــ بــال مصــدر ،يــدبع آتيــاً مــن ،صــوت مــن حــويل
}َلَقـْد ُكنـَت يف َغْفلَـٍة مِهـْن  كـان يقـول:  مـن شـدته هـزين ويقوى نعم إنه قرآن والصوت بدأ يقوى ويقوى قرآن

  .شعرت به خماطباً إايي( سورة ق 22َهَذا َفَكَشْفَنا َعنَك ِغطَاءَك فـََبَصُرَك اْليَـْوَم َحِديٌد { )
فشــدوين  ومــاذا تريــدون؟ مــن انــتم؟: قلــت هلــم ليســوا مثــل البشــر متســك يب وجــدت أيــدي وىف هــول الصــوت
قلـت  فـردوا: وأنـت فعـاًل ميـت هـم يظنـوا أين مـت. ال تبعدوين عن أمـي وأيب. وأخـي أتركوين إليهم فصرخت

شـــيء، كمـــا أين مل أجتـــاوز السادســـة عشــر فمـــا زلـــت صـــغرياً علـــى  هلــم: كيـــف وأان أرى وأمســـع وأحـــس بكــل
أال تــدرون أنكـــم يف  املــوت هنايــة احليــاة؟أن  بشـــر أتظنــونر ا وقــالوا: عجيــب أمــركم اي معشــتســمو اب املــوت،
  ؟ستأخذوين وإىل أين ؟سألتهم أين أان إىل عامل الربزخ وحلم طويل ستصحون منه البداية؟

ركضــت مســرعاً  حيملــون صــندوق علــى أكتــافهم يبكــون خلفــي فوجــدت عمــي وأيب وأخــي ،نظــرت خلفــي
قلـيب وذهبـت إليهـا. فقلـت  تقطـع ،أمـي كانـت بـني النـاس تبكـي خت ومل يـرد علـي أحـدصرخت وصر  إليهم
وقلـت صـرخت ، لكنها مل ترد، يف تلك اللحظة حملـت أخـي حممـداً بـني املشـاة فأان هنا أمسعيين ال تبكِ  ،أماه
أن  تـنس وال ،اخلالص لوجه ربك ،إايك ورفقة السوء وعليك ابلعمل الصاحل، حممد فلترتك الدنيا خلفك :له

فقــد فــاتين ومل  ،بعــد موتــك فقــد انقطــع عملــي فــال تقطــع عملــك حــىت ،تــدعوا يل وتتصــدق يل وتعتمــر يل
، لكنـه مل يكـرتث زارهـا والدنيا فإهنـا رخيصـة وال تنفـع مـن ما دامت بك الرول وإايكاي ُأخيه تذكرين ، يفتك

لكنهم بداًل من و ، يسمعوينأن  ذهايب إال مل أمتَن قبليل ال هو وال أي من أقاريب ومعاريف الذين كانوا معه، 
 ورأيــت أيب يــرش علــى جســدي الــرتاب ووضــعوا روحــي علــى جســدي يف قــربي وأنزلــوين قــربي وينشــدذلــك 

  .وبدأت حيايت. يف الربزخ، خرجوا كلهم ومسعت قرع نعاهلم، ال يشعرون مبا أشعر حىت ودعين وأغلق قربي
  حني ولد  كنت أسواا   (5) 

 م وتقول كلماهتا:2006تبها طفل من أفريقيا واختارهتا األمم املتحدة كأفضل قصيدة لسنة هذه القصيدة ك
حني ولدت كنت أسوداً، وكربت وما زلت أسوداً، وحني أتعرض للشمس أبقـى أسـوداً، وحـني أخـاف أظـل 

نـك أسوداً، وحني أمرض ال أتغري حيث أبقى أسوداً، وحىت حني أموت أبقى أسوداً. ولكـن علـى العكـس م
أيها األبـيض؛ ولـدت وردايً، وتنمـو أبيضـاً، وحـني تتعـرض للشـمس تصـري أمحـراً، وحـني يصـيبك الـربد تصـبح 

وعنــدما متــوت تكــون رمــادايً. وفــوق كــل أزرقــاً، وعنــدما ختــاف تكــون أصــفراً، وحــني متــرض تصــبح أخضــراً، 
 لقب امللون. يذلك تطلق عل
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 أوكي (6)
( الواقعـــة يف واليـــة نيويـــورك يف Old Kinderhookك اختصـــار للمدينـــة األمريكيـــة )أولـــد كنـــدرهو 

ابــن هــذه املدينــة وأمســه مــارتن فــان بــودين ح ترُشــ، ســبب شــيوع هــذه الكلمــةو الــوالايت املتحــدة األمريكيــة. 
 للرائسة يف الوالايت املتحدة األمريكية. 

تصـرت هـذه العبـارة إىل: هذا الرجل استخدم عبارة )انتخبوا ابن أولد كنـدرهوك( يف محلتـه االنتخابيـة، مث اخ
. حـىت أصـبح هـذا اللفـظ يعـين املوافقـة O.K….O.K( وكان املؤيدون له يهتفون: .O.K)انتخبوا ابن 

ورمبـا كـان هـذا اللفـظ سـببا مـن  مـارتن فـان بـودين جنـح يف االنتخـاابت الرائسـية،أن  والقبول واجلدير ابلـذكر
 أسباب جناحه!

 ايتسامة  مبا تغري احلال (7)
أمل تـدركي أبن  :قـال هلـا! الكينونـة أنثـىأن  : بلى الحظـتفقالت له ؟الكون ذكرأن  أال تالحظني :قال هلا

: نعــم ولكــن فقالــت لــه؟ أولــيس الكــرم ذكــر :قــال هلــا! الشــمس أنثــىأن  فقالــت لــه: بــل أدركــت ؟النـور ذكــر
 قـال هلـا:! عر أنثـىاملشـاأن  : وأعجبـين أكثـرفقالـت لـه ؟الشـعر ذكـرأن  أال يعجبـك :قـال هلـا! رامة أنثىالك

وهـو مغمـض العينـني  ،فأخذ نفساً عميقاً ! املعرفة أنثىأن  إنين أعرف :فقالت له ؟العلم ذكرأن  هل تعلمني
: قالـت لـه ؟اخليانـة أنثـىأن  عـت أحـدهم يقـولمس :قـال هلـا :لـكذات بعد مث عاد ونظر إليها بصمت للحظ
أن  : بـل هـن يقلـنفقالـت لـه ؟اخلديعـة أنثـىأن  : ولكـنهم يقولـونقال هلا! ورأيت أحدهم يكتب الغدر ذكر

قـال ؟ الغبـاء ذكـرأن  وهنـا مـن أثبـت :فقالت له؟ احلماقة أنثىأن  هناك من أكد يل :قال هلار! الكذب ذك
 :فقالت له البشاعة أنثى؟أن  تعلمت :قال هلا! مث ذكراإلأن  وأان أجزم :قالت له ؟اجلرمية أنثىأن  أظن :هلا

أمـــا هـــي فخافـــت عنـــد  ،كـــأس املـــاء فشـــربه كلـــه دفعـــة واحـــدة  تنحـــنح مث أخـــذ! ذكـــرالقـــبح أن  وأان أدركـــت
حمقــة  يبــدو أنــك :قــال هلــا وعنــدما رآهــا تبتســم لــه ،رأتــه يشــربأن  مــا جعلهــا تبتســم مــا إمســاكه ابلكــأس
 صــحيح :فقالــت لــه عادة أنثــى.ال بــل الســ :قــال هلــا لقــد أصــبت فاجلمــال ذكــر. :فقالــت لــه. فالطبيعــة أنثــى

 :قـال هلـا أبن الصـفح ذكـر. أعرتفوأان  :فقالت له وأان أقر أبن التضحية أنثى. :قال هلا ب ذكر.ولكن احل
وال  وال زال اجلــدال قائمــاً. وأان علــى يقــني أبن القلــب ذكــر. :فقالــت لــه ولكنــين علــى ثقــة أبن الــدنيا أنثــى.

 ثى.واإلجابة أن السؤال ذكرأن  وسيبقى احلوار مستمر طاملا زالت الفتنة انئمة.
 ايتسامة حممد عليه السالم (8)

ال ينقضـي عجبـه مـن جوانـب العظمـة والكمـال يف  ـ صـلى هللا عليـه وسـلمـ حينما يقلب املسـلم سـرية النـيب 
ومـن جوانــب تلـك العظمــة ذلــك التـوازن والتكامــل يف أحوالــه   شخصـيته العظيمــة صـلوات ريب وســالمه عليــه
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ـ ومــن أكــرب تلــك الوســائل الــيت اســتعملها  مجيــع الظــروف كــل وســائل أتليــف القلــوب ويفه  كلهــا، واســتعمال
احلركة اليت ال تكلـف شـيئا، وال تسـتغرق أكثـر مـن حملـة بصـر، تنطلـق  تلكيف دعوته،  ـ صلى هللا عليه وسلم

من الشفتني، لتصل إىل القلوب، عرب بوابة العني، فال تسـل عـن أثرهـا يف سـلب العقـول، وذهـاب األحـزان، 
تلكـــم هـــي الصـــدقة الـــيت كانـــت جتـــري علـــى شـــفتيه  ســـر احلـــواجز مـــع بـــين اإلنســـان.وتصـــفية النفـــوس، وك

حينمـا  ـ عليـه السـالمـ عن نيب مـن أنبيائـه، وهـو سـليمان  الطاهرتني، إهنا االبتسامة اليت أثبتها القرآن الكرمي
يف مجيــع  ـ مصــلى هللا عليــه وســلـ إهنــا االبتســامة الــيت مل تكــن تفــارق حميــا رســولنا  .قالــت النملــة مــا قالــت

كــتم اإلنســان فيــه غيظــه فهــو ممــدول أن   أحوالــه، فلقــد كــان يتبســم حينمــا يالقــي أصــحابه، ويتبســم يف مقــامٍ 
حـىت  ـ صـلى هللا عليـه وسـلمـ وإن وقع من بعضهم خطأ يستحق التأديب، بل ويبتسم  ،فكيف به إذا تبسم
صـلى ـ : مـا َحَجبـين رسـوُل هللا -كمـا يف الصـحيحني-يقـول  -رضي هللا عنـه-فهذا جرير  يف مقام القضاء
وأييت إليه األعرايب بكل جفـاء وغلظـة، وجيذبـه . ، وال رآين إال تـََبسَّم يف وجهيأسلمتمنُذ  ـ هللا عليه وسلم

ـُد ُمــْر يل ِمـْن َمــاِل اّللَِّ الَّــِذي ِعْنـَدَك! فَاْلتَـَفــَت ِإلَْيـِه َرُســوُل ا ـ ّللَِّ جذبـة أثــرت يف صـفحة عنقــه، ويقــول: اَي حُمَمَّ
للـذين ختلفـوا عـن  ـ صلى هللا عليـه وسـلمـ ومع شدة عتابه . َفَضِحَك مُثَّ أََمَر َلُه ِبَعطَاءٍ  ـ صلى هللا عليه وسلم

ذكــر أن  بعــد -رضــي هللا عنــه-غــزوة تبــوك، مل تغــب هــذه االبتســامة عنــه وهــو يســمع مــنهم، يقــول كعــب 
ُتُه فـََلمَّ  . َفِجْئـُت تـََعـالَ : سَُّم اْلُمْغَضِب، مُثَّ قَـالَ ا َسلَّْمُت َعَلْيِه تـََبسََّم تـَبَ اعتذار املنافقني وحلفهم الكاذب: َفِجئـْ

فيمـر هبــم  -وهـم يف املسـجد-ويسـمع أصــحابه يتحـدثون يف أمـور اجلاهليـة . أَْمِشـي َحـىتَّ َجَلْسـُت بَـنْيَ يََديْـهِ 
 يف آخـر حلظـات حياتـه، وهـو بل مل تنطفئ هـذه االبتسـامة عـن حميـاه الشـريف، وثغـره الطـاهر حـىت. ويبتسم

: بينمـا اْلُمْسـِلُموَن يف َصـالَِة اْلَفْجـِر -كمـا يف الصـحيحني-يقـول أنـس  ـ صـلى هللا عليـه وسـلمـ يودع الدنيا 
 ِسرْتَ ُحْجَرِة َقْد َكَشفَ  ـ صلى هللا عليه وسلمـ َوأَبُو َبْكٍر ُيَصلِهي هَبُْم ملَْ يـَْفَجْأُهْم ِإالَّ َرُسوُل اّللَِّ  االثننيِمْن يـَْوِم 

ـــَم َيْضـــَحُك! ميلـــك قلـــوب أن  وهلـــذا مل يكـــن عجيبـــا َعاِئَشـــَة، فـََنظَـــَر ِإلَـــْيِهْم َوُهـــْم يف ُصـــُفوِف الصَّـــالَِة. مُثَّ تـََبسَّ
طريقـــه إىل القلـــوب  ـ صـــلى هللا عليـــه وســـلمـ لقـــد شـــقه النـــيب . أصـــحابه، وزوجاتـــه، ومـــن لقيـــه مـــن النـــاس

ث األمــل فيهــا، وأزال الوحشــة منهــا، بــل ســنه ألمتــه وشــرع هلــا هــذا اخللــق ابالبتســامة، فــأذاب جليــدها، وبــ
اجلميـــل، وجعلـــه مـــن ميـــادين التنـــافس يف اخلـــري، فقـــال: )وتبســـمك يف وجـــه أخيـــك صـــدقة( رواه الرتمـــذي 

ومع وضول هذا اهلـدي النبـوي ونصـاعته، إال أنـك تـرى بعـض النـاس جيلـب إىل نفسـه  وصححه ابن حبان.
مــن  ـبعــض النــاس أن  إنــك تشــعر. حولــه الشــقاء حبــبس هــذه االبتســامة يف فمـه ونفســه وإىل أهـل بيتــه ومــن
. أسنانه عورٌة من قلـة مـا يتبسـم، فـأين هـؤالء عـن هـذا اهلـدي النبـوي العظـيمأن  يظن ـ شدة عبوسه وتقطيبه

مًّـا، نعم قـد متـر ابإلنسـان سـاعات حيـزن فيهـا، أو يكـون مشـغول البـال، أو متـر بـه ظـروف خاصـة جتعلـه مغت
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وحــبس هــذه الصــدقة العظيمــة، فهــذا  تكــون الغالــب علــى حيــاة اإلنســان "التكشــري"، واالنقبــاض،أن  لكــن
كم حنتاج إىل إشـاعة هـذا اهلـدي النبـوي الشـريف، والتعبـد هلل .  من الشقاء املعجهل لصاحبه والعياذ ابهلل وهللا

دينيــا -ر شــيئا، بـل إننــا سنخسـر خــريا كثـريا وزمالئنــا يف العمـل، فلــن خنسـ ،بـه يف ذواتنــا، وبيوتنـا، ومــع أهلنـا
التجـارب تثبـت األثـر أن  .حينما حنبس هـذه الصـدقة عـن اخلـروج إىل واقعنـا امللـيء بضـغوط احليـاة -ودنيواي

: فـإن العـابس ال يـؤذي وختامـاً  .احلسن والفعهال هلذه االبتسامة حينما تسبق تصحيح اخلطأ، وإنكـار املنكـر
  مها من االستمتاع هبذه احلياةوهو بعبوسه حير  إال نفسه،

 )من قصا د متفرقة( لإلمام الشافعي األييا  الشعريةأ وع  (9)
 قـأمحـ ه غيـره فهـوــوالم علي ****** هـــره بلسانــإذا املرء أفشى سـ

 قــأضيـ فصدر الذي يستودع السر ****** هــدر املرء عن سر نفسـإذا ضاق ص

 لـمال حيث متي ح مالت،ـــإذا الري ****** ونــمتل امرئر يف ود ـــال خي

 ات قليلــــم يف النائبــولكنهـ ****** دهمــني تعــاإلخوان ح أكثروما 

 واانــــا عيب ســـوما لزمانن ****** اــب فينــا والعيــنعيب زمانن

 ان لنا هجاانـــق الزمـــولو نط ****** ان بغري ذنبــو ذا الزمـــوهنج

 ا بعضا عياانـــــل بعضنـوأيك ****** م ذئبــل حلــئب أيكوليس الذ

 ه أتسفاــه وال تكثر عليــــفدع ****** اـــاك إال تكلفــإذا املرء ال يرع

 اـــويف القلب صرب للحبيب ولو جف ****** ةــاس إبدال ويف الرتك راحـففي الن
 اــه لك قد صفــيتوال كل من صاف ****** هـــا كل من هتواه يهواك قلبــفم

 اــــري يف خل جييء تكلفـفال خ ****** ةـو الوداد طبيعـــإذا مل يكن صف
 اــاه من بعد املودة ابجلفــــويلق ****** ون خليلهـــري يف خل خيــوال خ

 را كان ابألمس يف خفاـــويظهر س ****** دهـــا قد تقادم عهــوينكر عيش
 اــصديق صدوق صادق الوعد منصف ****** يكن هبا ا إذا ملــــسالم على الدني

 فو وذا كدرـــيش عيشان ذا صـوالع ****** طرــان ذا أمن وذا خــالدهر يوم
 ه الدررــــقاع ىــأبقصوتستقر  ****** ةه جيفـــر تعلو فوقـأما ترى البح
 رمـس والقــوليس يكسف إال الشم ****** اـــاء جنوم ال عداد هلــويف السم
 أن أتكله الكالبــــم الضــوحل ****** اـــود يف الغاابت جوعـمتوت األس
 ه الرتابــــمفارش ابسوذو األن ****** ريرــــد قد ينام على حــوعب
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 ك رازقيــــهللا ال شأن  وأيقنت ****** قيـى هللا خالــتوكلت يف رزقي عل
 وامقـاع البحار العـــ قولو كان يف ****** يس يفوتينـــك من رزق فلـوما ي

 اطقـين اللسان بنـــولو مل يكن م ****** لهــــم بفضـسيأيت به هللا العظي
 ن رزق اخلالئقــم الرمحــوقد قس ****** رةـــب حســففي أي شيء تذه

 إيراهيم و اا (10) 
مــاً امســه تركــي عمــره مخســون عا شـخصكــان هنــاك   ســنةمخســني  أكثــر مـنيف مكـان مــا يف فرنســا قبــل 

هـذا احملـل يقـع يف عمـارة تسـكن يف أحـد شـققها عائلـة يهوديـة،  إبراهيم ويعمل يف حمـل لبيـع األغذيـة.
أن أييت حملـل العـم اعتاد الطفل جاد  ه )جاد(، له من العمر سبعة أعوام.امس ابنوهلذه العائلة اليهودية 

خروجــه يســتغفل العــم إبــراهيم ويســرق إبــراهيم يوميــاً لشــراء احتياجــات املنــزل، وكــان يف كــل مــرة وعنــد 
العــم اه فنــادكاملعتــاد، شــوكوالتة عنــد خروجــه  القطعــة جــاد يســرق مل  أحــد األايميف ة. وقطعــة شــوكوالت

ابلرعــب ألنــه  أصــيب جــاد  !أيخــذ قطعــة الشــوكوالتة الــيت أيخــذها يوميــاً أن  إبــراهيم وأخــربه أبنــه نســي
شـيئاً وأخـذ يناشـد العـم أبن يسـاحمه وأخـذ يعـده أبن ال كان يظن أبن العم إبراهيم ال يعلم عـن سـرقته 

 ،أبن ال تســرق أي شــيء يف حياتــكعــدين  :إبــراهيم فقــال لــه العــم مــرة أخــرى شــوكوالتةيســرق قطعــة 
مـرت الســنوات وأصــبح  بفــرل.فوافــق جـاد . خروجــك خــذ قطعـة الشــوكوالتة فهـي لــكوكـل يــوم وعنـد 

  .ادراهيم مبثابة األب والصديق جلالعم إب
 ، فيسـاعده فيحلهـاةللعـم إبـراهيم ويعـرض لـه املشـكإىل اضايق من أمر أو واجه مشـكلة أييت إذا تكان جاد 

مـرت  .وقـد انـزال مهـه وهـدأ ابلـهخيـرج جـاد حـل املشـكلة، مث فهم و مستعيناً بكتاٍب كان يقرأه للمساعدة يف 
 .مع العم إبراهيمذا هو حال جاد السنوات وه

تويف العم إبراهيم وقبل وفاتـه تـرك صـندوقاً ألبنائـه ووضـع بداخلـه الكتـاب الـذي كـان  وبعد سبعة عشر عاماً 
 !، الشـاب اليهـوديبعد وفاتـه كهديـة منـه لــ جـاد يراه كلما زاره يف احملل ووصى أبناءه أبن يعطوه جاد جاد 
إبيصـال الصـندوق لـه  هاءبوفـاة العـم إبـراهيم عنـدما قـام أبنـعلم جاد عمره إذ ذاك أربعة وعشرين سنة،  وكان

  .وحزن حزانً شديداً وهام على وجهه حيث كان العم إبراهيم هو األنيس له واجملري له من هليب املشاكل
فتـذكر العـم إبـراهيم ومعـه تـذكر الصـندوق الـذي تركـه اد حصـلت مشـكلة جلـأحد األايم يف و  األعوام،ومرت 

فـتح جـاد  !كـان يفتحـه يف كـل مـرة يـزور العـم يف حملـه  له، فعاد للصندوق وفتحه وإذا به جيـد الكتـاب الـذي
 :وسـألهفـذهب لزميـل تونسـي  ،ابللغـة العربيـة وهـو ال يعرفهـا مكتـوابً كان صفحة يف الكتاب ولكن الكتاب  
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وكيـــف أصـــبح فـــرد جـــاد  !كتـــاب املســـلمني  ،هـــذا هـــو القـــرآن الكـــرمي :فقـــال لـــه التونســـي ؟مـــا هـــذا الكتـــاب
ه إال هللا وأن حممــداً ال إلــأن  أشــهد :جــادفقــال . ن تنطــق الشــهادة وتتبــع الشــريعةأ :فقــال التونســي ؟مســلماً 

يسـخر مـا بقـي لـه أن  تعظيماً هلذا الكتاب املبهر وقـررجاد هللا القرآين" " ومسى نفسهأسلم جاد . رسول هللا
يـدعو إىل هللا يف أورواب حـىت القرآن وفهمـه وبـدأ جاد هللا تعلم . يف هذه احلياة يف خدمة هذا الكتاب الكرمي

يف يــوم مــا وبينمــا هــو يقلــب يف أوراقــه القدميــة فــتح القــرآن الــذي أهــداه لــه العــم  .أســلم علــى يــده خلــق كثــري
إبــراهيم وإذا هــو جيــد بداخلــه يف البدايــة خريطــة العــامل وعلــى قــارة أفريقيــا توقيــع العــم إبــراهيم ويف األســفل قــد 

وأيقن أبن هذه وصية من العـم جاد هللا فتنبه  !بك ابحلكمة واملوعظة احلسنة"أدع إىل سبيل ر " :ُكتبت اآلية
 ،ترك أورواب وذهب يدعوا هلل يف كينيا وجنوب السودان وأوغنـدا والـدول اجملـاورة هلـا إبراهيم له وقرر تنفيذها.

  .وأسلم على يده من قبائل الزولو وحدها أكثر من ستة ماليني إنسان
أسـلم علـى يـده سنة سخرها مجيعها يف الدعوة هلل يف جماهـل أفريقيـا و  30يف اإلسالم قرآين جاد هللا القضى 

م بسـبب األمـراض الـيت أصـابته يف أفريقيـا يف سـبيل 2003يف عـام جاد هللا القـرآين تويف  املاليني من البشر.
احلكايـة مل تنتـه ولكـن  .وةقضـاها يف رحـاب الـدع سـنةومخسـني  ةكان وقتها يبلغ من العمـر أربعـ .الدعوة هلل

 ابنهــام بعــد ســنتني مــن وفــاة 2005أســلمت عــام  ،اليهوديــة املتعصــبة واملعلمــة اجلامعيــة والرتبويــة ،أمــه !بعــد
 حتـاربمسـلماً  ابنهـاوتقول أهنا أمضت الثالثـني سـنة الـيت كـان فيهـا  ،أسلمت وعمرها سبعون عاماً  الداعية

تقنـع ابنهـا أن  ا ئربهتا وتعليمهـا وقـدرهتا علـى اإلقنـاع مل تسـتطع، وأهنمن أجل إعادته للداينة اليهودية
 !يعلـق قلـب ابنهـا ابإلسـالمأن  تعلم كبري السـناملغري إبراهيم، ذلك املسلم  ابلعودة بينما استطاع العم

  ؟ولكن، ملاذا أسلم .حيفظها ويثبتها على اخلريأن  أسأل هللا .وإن هذا هلو الدين الصحيح
شـي    اي يهـودي"أو "كـافر" اي  العم إبراهيم وملـدة سـبعة عشـر عامـاً مل يقـل "أن  ، القرآينيقول جاد هللا

سـأله الشـي  عنـدما التقـاه يف أحـد ! ل قلب هذا الطفل يتعلق ابلقرآنكبري غري متعلم عرف كيف جيع
حبسـب  اللقاءات عن شعوره وقد أسلم على يده ماليني البشر فرد أبنـه ال يشـعر بفضـل أو فخـر ألنـه

يقـول الـدكتور صـفوت حجـازي أبنـه وخـالل مـؤمتر يف  !قوله رمحه هللا يرد جـزءاً مـن مجيـل العـم إبـراهيم
لنــدن يبحــث يف موضــوع دارفــور وكيفيــة دعــم املســلمني احملتــاجني هنــاك مــن خطــر التنصــري واحلــرب، 

ــــد  ــــذي يســــكن يف منطقــــة دارفــــور وخــــالل احلــــديث ســــأله ال ــــو وال كتور قابــــل أحــــد شــــيوخ قبيلــــة الزول
 :وعنـدها وقـف شــي  القبيلـة وسـأل الـدكتور حجــازي ؟القـرآين جــاد هللاهـل تعـرف الـدكتور حجـازي: 

فهــم  .نعــم وقابلتــه يف سويســرا عنــدما كــان يتعــا  هنــاكفأجــاب الــدكتور حجــازي:  ؟وهــل تعرفــه أنــت
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مل أعمـل  ؟عـلفمـاذا تشي  القبيلة على يد الدكتور حجازي يقبلها حبرارة، فقـال لـه الـدكتور حجـازي: 
أان ال أقبـــل يـــدك، بـــل أقبـــل يـــداً صـــافحت الـــدكتور جـــاد هللا فـــرد شـــي  القبيلـــة: ! شـــيئاً يســـتحق هـــذا

، بــل الفـرد شــي  القبيلـة: ؟ ل أســلمت علـى يـد الــدكتور جـاد هللاهـفسـأله الــدكتور حجـازي: ! القـرآين
ســـبحان هللا، كـــم اي تـــرى  ،تور جـــاد هللا القـــرآين رمحـــه هللاأســلمت علـــى يـــد رجـــل أســـلم علـــى يـــد الــدك

 .واألجر له ومن تسبب بعد هللا يف إسالمه ؟أسلموا على يد جاد هللا القرآين سيسلم على يد من
 عشرون طريقة جتعلك حمبواب  يني الناس (11)

 .ففي السالم هتيئة وتطمني للطرف اآلخر ،بدأ اآلخرين ابلسالم والتحيةا .1

 استمالة للقلوب. فاالبتسامة مفعوهلا سحري وفيها  ،ابتسم .2

  .يعاملوكأن  أظهر االهتمام والتقدير للطرف اآلخر وعامل الناس كما حتب .3

 للناس أفرال وأترال فشاركهم يف النفوس.  .4

 اقض حاجات اآلخرين تصل إىل قلوهبم فالنفوس متيل إىل من يقضي حاجاهتا.  .5

 عليك ابلعفو عن الزالت وتغليب نفسية التسامح.  .6

 ؤال عنه ضمان لكسب الود واستجذاب القلوب. يف تفقد الغائب والس .7

 من مادية.  أكثر معنويةفقيمتها ،ابهلدية ولو قله سعرها تبخل ال .8

 اظهر احلب وصرهل به فكلمات الود أتسر القلوب.  .9

 فضيحة.  وال جتعلهاتفنن يف تقدمي النصيحة  .10

 .هحدث اآلخرين مبجال اهتمامهم فالفرد مييل إىل من حياوره يف مدار اهتمام .11

  .كن اجيابياً متفائاًل وابعث البشرى ملن حولك .12

 تبالغ.  فاملدل أثره يف النفس ولكن ال أحسنواامدل اآلخرين إذا  .13

  .خري وسيلة الستمالة القلوب ةترتفع مكانتك فالكلمة احلسن ،انتق كلماتك .14

 تواضع فالناس تنفر ممن يستعلي عليهم.  .15

 بك. جتنب تصيُّد عيوب اآلخرين وانشغل إبصالل عيو  .16

  .تعلم فن اإلنصات فالناس حتب من يصغي هلا .17

 وسع دائرة معارفك واكسب يف كل يوم صديق.  .18

 اسع لتنويع ختصصاتك واهتماماتك تتسع دائرة معارفك وصداقاتك.  .19

 .قدمت معروفاً لشخص ما ال تنتظر منه مقابل إذا .20
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قام أن  ها، فما كان منه إالما حتمله السيجارة من أخطار على صاحبيظهر أن  أحد الفنانني أراد

بتكفني نفسه حبيث يظهر بنفس شكل السجارة يف املكان املخصصة إلطفاءها ولسان حاله 
مبكان فإن كان اجلوهر مليء ابلسموم فمن السهولة ال فرق بني السجارة وصاحبها أن  حيكي

 .إظهار املدخن يف نفس مكان سجارته

 
، ا أشياء كثرية ولكن ال ميكن لكل شخص متييزهابعض الصور ليست كما تبدو حيث يوجد هب

تدقق أن  والصورة اليت تظهر أمامك ليست جمرد حبر، بل هناك ما هو أهم كثريًا من ذلك حاول
  واكتشف بنفسك ما ختفيه.النظر ابلصورة 
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نكون على الرغم من أننا يف الغالب معظمنا يشتكي من متاعب، وصعوابت، ومشاكل العمل، 

ن شكر ، ولكننا نغفل عيئات عمل متميزة، وحنصل على مرتبات تغطي احتياجاتنا وتزيديف ب
أنفسنا بصاحب هذه الصورة الذي يعمل مبهنة نقل الفحم يف هذه النعمة، ولعلنا إذا نقارن 

، رغم ما يتكبده من عناء إحدى البلدان اآلسيوية الفقرية مقابل أقل من ثالث رايالت يومياً 
 .، لنستشعر النعيم الذي حيفناداء هذه املهمة املضنيةومشقة وجهد أل

 
بعض األشخاص لديه من املهارات، واحليل، واألساليب، والوسائل، ما يعينه على الوصول إىل 

تلك املهارات وغريها، كصاحب هذه  أمانيه وأكثر مما يطمح إليه، ولكنه ال حيسن التعامل مع
بطريقة عشوائية ومل حيسن استغالهلا، ولسان ، إال أنه راكمها الصورة متامًا فرغم ما لديه من سالمل

  حال الصورة يقول: بعضنا ذاك الرجل.
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 فطنة الصياا (12)
ومعه مسكه كبرية، فأهداها للملك ووضعها بني  كان أحـد املـلـوك حيب أكل السمك، فجاءه يوما صيادٌ 
وجته: بئس ما صنعت. فقال امللك ملَ؟ فقالت: يديه، فأعجبته، فأمر له أبربعة آالف درهم، فقالت له ز 

ال: ، هذا القدر، قال: قد أعطاين مثل عطية الصياد، فقحاشيتكألنك إذا أعطيت بعد هذا ألحد من 
يرجعوا يف هباهتم، وقد فات األمر، فقالت له زوجته: أان أدبر هذا لقد صدقت، ولكن يقبح ابمللوك أن 

و الصياد، وتقول له: هذه السمكة ذكر هي أم أنثى؟ فإن قال احلال، فقال: وكيف ذلك؟ فقالت: تدع
  ذكر، فقل إمنا طلبت أنثى، وإن قال أنثى قل إمنا طلبت ذكرا.

فنودي على الصياد فعاد، وكان الصياد ذا ذكاء وفطنة، فقال له امللك: هذه السمكة ذكر أم أنثى؟ فقال 
كالمه وأمر له أبربعة آالف درهم، فمضى الصياد: هذه خنثى، ال ذكر وال أنثى؟ فضحك امللك من  

الصياد إىل اخلازن، وقبض منه مثانية آالف درهم، وضعها يف جراب كان معه، ومحلها على عنقه، وهم 
ابخلروج، فوقع من اجلراب درهم واحد، فوضع الصياد اجلراب عن كاهله، واحنَن على الدرهم فأخذه، 

لك للملك: أرأيت خسة هذا الرجل وسفالته، سقط منه درهم وامللك وزوجته ينظران إليه، فقالت زوجة امل
يرتكه، ليأخذه أن  واحد، فألقى عن كاهله مثانية آالف درهم، واحنَن على الدرهم فأخذه، ومل يسهل عليه

ساقط  مث أمر إبعادة الصياد وقال له: ايغالم من غلمان امللك، فغضب امللك منه وقال لزوجته صدقت، 
 ن، وضعت هذا املال عن عنقك، ألجل درهم اهلمة، لست إبنسا
فقال الصياد: أطال هللا بقاءك أيها امللك، إنين مل أرفع هذا الدرهم  ترتكه يف مكانه؟أن  واحد، وأسفت

امللك،  اسمخلطره عندي، وإمنا رفعته عن األرض، ألن على وجهه صورة امللك، وعلى الوجه اآلخر 
ليه قدميه، فيكون ذلك استخفافا ابسم امللك، وأكون أان أييت غريي بغري علم، ويضع عأن  فخشيت

فعـاد الصياد ومعه  املؤاخذ هبذا، فعجب امللك من كالمه واستحسن ما ذكره، فأمر له أبربعة آالف درهم،
 اثنا عشر ألف درهم.

  اإلانء املشروال (13)
. وكان كتفيهاعلى   خشيبمود كبريين تنقل هبما املاء، وحتملهما مربوطني بع  إانءين مسنة ةمرأاكان لدى 

من وال ينقص  اتمةء اآلخر حبالة اإلانيتناثر منه املاء أثناء عودة املرأة من البئر أما به شرخ  اإلانءينأحد 
فقط. وملدة  هنصفغري به ومل يكن قد بقي . وىف كل مرة كان اإلانء املشروخ يصل إىل املنزل مائه شيئاً 

اإلانء  لسيدة املسنة، حيث كانت تصل منزهلا إبانء واحد مملوء ونصفسنتني كاملتني كان هذا حيدث مع ا
 . األخر
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وكان اإلانء املشروخ حمتقرًا لنفسه لعدم قدرته وعجزه عن  ،انء السليم مزهوًا بعمله الكاملوابلطبع، كان اإل
اإلانء املشروخ  تكلم متوقع منه. وىف يوم من األايم وبعد سنتني من املرارة واإلحساس ابلفشل هو ماإمتام 

عاجز ولدى شرخ يسرب املاء على الطريق للمنزل.  ألين نفسيأان خجل جدَا من فقال:  مع السيدة
على جانب الطريق من انحيتك وليست على اجلانب  اليتالعجوز وقالت: أمل تالحظ الزهور  فابتسمت
ذور على طول الطريق من جهتك يُفقد منك وهلذا الغرض غرست الب الذيأان أعلم متامًا عن املاء  اآلخر؟

ملدة سنتني متواصلتني قطفت من هذه الزهور اجلميلة ألزين هبا و  طريق عودتك للمنزل، يفحىت ترويها 
 . منزيلأجد هذا اجلمال يزين أن  يلتكن أنت مبا أنت فيه، ما كان  ولو مل. منزيل

يكن سلبيًا ابلكلية بل كان له  ولكن هذا الضعف أو الشرخ كما هو يف اإلانء ملا لديه ضعفه كٌل من
إجيابيات مجة مل يكن يقدمها سواه، فبينما كان اإلانء السليم يقوم بتأمني املاء كان اإلانء املشروخ يقوم 

وأنت كذلك عزيزي القارئ احبث عن اجلوانب . بتأمني جزء من املاء ابإلضافة إىل أنه كان يسقي البذور
بسلبياتك وجتعلها معول هدم  تنشغل كثرياً ابلتفكريفهي متنحك الثقة وال  اإلجيابية اليت تقوم هبا واستشعرها
تعمل على معاجلة ما بوسعك معاجلته أما تلك اليت ال ميكنك تغيريها أن  حلياتك ويف نفس الوقت ال تنس

 فال تفكر هبا مطلقاً.
 فنجان قهوة معلق (14)

فجلس إىل جانبنا شخص وصال  حد املقاهي.كنا حنتسي قهوتنا يف أ  انئية، يةقر نواحي  جلست يف أحد
لكنه  فأحضر النادل له فنجان قهوة وشربه صاحبنا، ثنان قهوة من فضلك واحد منهما معلق،ا على النادل

فنجان قهوة  وعندما خرج الرجل قام النادل بتثبيت ورقة على احلائط مكتوب فيها: دفع مثن فنجانني،
فأحضر النادل هلما فنجانني  ،واحد منهم معلق اجني قهوةوبعده دخل شخصان وطلبا ثالث فن واحد.

قام بتثبيت ورقة على احلائط أن  إالفشرابمها، ودفعا مثن ثالث فناجني وخرجا، فما كان من النادل 
  مكتوب فيها فنجان قهوة واحد.

نادل أحضر له ال !فقال للنادل: فنجان قهوة معلق ،و عليه الفقردخل شخص يبدوأثناء تلك اجللسة، 
احلائط وأنزل منه واحدة من األوراق  إىلذهب النادل  !يدفع مثنهأن  فشربه وخرج من غري ،فنجان قهوة

من أرقى أنواع  عكس واحدةي القريةالتصرف املؤثر من سكان  ذلك ورماها يف سلة املهمالت. املعلقة،
 جند من يفكر أبنأن  أمجلفما فقط، بفنجان قهوة ه حنصر  الأن  جيب علينا ، والذيالتعاون اإلنساين

ما بسعادة ابلغة ونرى النادل يقوم بدور الوسيط بينه هناك أانس حيبون شرب القهوة وال ميلكون مثنها.
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 إىلفينظر  يسأل هل يل بفنجان قهوة ابجملان،أن  ونرى احملتاج يدخل املقهى وبدون. وبوجه طلق ابسم
 .مث يغادر فيحتسيه بكل سرور ،يعرف من تربع بهأن  احلائط ويطلب فنجانه ومن دون

 أخرج الد ا ة من الز ا ة (15) 
للغة العربية يف إحدى السنوات كنت ألقي الدرس على الطالب أمام اثنني من رجال ايقول معلم 

، وكان هذا الدرس قبيل االختبارات النهائية أبسابيع قليلة، الذين حضروا لتقييمي ،الوزارة يفالتوجيه 
ذلك  وما كاد! اي أستاذ اللغة العربية صعبة جداً  :قائالً  أحد الطالب ينرس قاطعوأثناء إلقاء الد

فهذا ، الطالب يتم حديثه حىت تكلم كل الطالب بنفس الكالم وأصبحوا كأهنم حزب معارضة
 .الوقت وهكذا إضاعةيتكلم هناك وهذا يصرخ وهذا حياول 

فرل الطلبة، وجتهم ! بدل الدرس بلعبةحسنًا ال درس اليوم، وسأست :سكت املعلم قلياًل مث قال
 .املوجهان

 من يستطيع زجاجة ذات عنق ضيق، ورسم بداخلها دجاجة، مث قال: رسم هذا املعلم على السبورة
فبدأت ! الدجاجة وال يقتليكسر الزجاجة  الأن  بشرط؟ خيرج هذه الدجاجة من الزجاجةأن 

ملوجهان فقد انسجما مع اللغز وحاوال حله وكذلك ا ابلفشل مجيعها، ابءتحماوالت الطلبة اليت 
اي أستاذ ال خترج : فصرخ أحد الطلبة من آخر الفصل ايئساً ! كل احملاوالت ابلفشل  ابءتولكن 

فقال  فقال املعلم: ال تستطيع خرق الشروط،. الدجاجة قتل وأبكسر الزجاجة  إالهذه الدجاجة 
ضحك  خيرجها كما أدخلها،أن  تلك الزجاجة إذا اي أستاذ قل ملن وضعها بداخل: الطالب متهكماً 

صحيح، صحيح، هذه  فقد قطعها صوت املعلم وهو يقول:! الطلبة، ولكن مل تدم ضحكتهم طويالً 
وضعتم  كذلك انتم!،  من وضع الدجاجة يف الزجاجة هو وحده من يستطيع إخراجها هي اإلجابة!

كم وحاولت تبسيطها فلن أفلح إال إذا فمهما شرحت ل، اللغة العربية صعبةأن  مفهومًا يف عقولكم
 كما وضعتموه أبنفسكم دون مساعدة!  أخرجتم هذا املفهوم أبنفسكم دون مساعدة،

ظ للطلبة يف احلصص وتفاجأت بتقدم ملحو ! ة وقد أعجب يب املوجهان كثرياً يقول املعلم: انتهت احلص
ب وضعوا دجاجة واحدة الطالف املعلم، هي قصة ذلك ! وتلكيسرياً  بل وتقبلوها قبواًل سهالً ، اليت بعدها
 ؟كم دجاجة وضعنا حنن يف حياتناولكن  ، يف الزجاجة

 ا  الغباءاختب (16)



- 25 - 

 

االختبــار للجنســني ذكــور  ،بســيط جــدا فيــه أربعــة أســئلة ســهلة لتقريــر مســتوى فكــركو  صــغري اختبــارهــذا 
 ؟جــاهز !وال غــشه رجــاءاً   أو إهــدار الوقــتتكــون تلقائيــة وفوريــة وبــدون تفكــريأن  وأجوبتــك جيــب وإانث
 انطــلق
 يف أي موقع أنت اآلن؟ العدهاء الثاين واجتزتاحلني مشارك يف سباق جري  أنت :األولالسؤال 
النـــك اجتـــزت العـــداء الثـــاين ).( مـــع احرتامـــي لـــك! تـــراك  األول: إذا أجبـــت أبنهـــك اآلن يف املركـــز باجلـــوا

 مكانه لذا أنت اآلن يف املركز الثاين.  وأخذت
 !جاوب ال تفكر بسرعة ؟أنتموقع  أييف  !األخرياذا اجتزت العداء  :يش حاول ابلسؤال الثاينمعل

كيــف اجتــزت !  فكــر فيهــا شــوي).( مــع احرتامــي لــك! تــراك  األخــريالثــاين مــن  أجبــت أبنــكاذا  :اجلــواب
 ؟أصال األخري وأنت األخري

قلنـا ة تستعمل قلم وورقـه وال ألـه حاسـب لال حتاو  بسيطةعملية حسابيه ، ويتعلق بلسؤالا اذهب معليش حاول
 نقطـه 30وامجـع علـيهم  نقطـة 1000نقطة وامجع عليها  40نقطة وامجع عليها  1000خذ  !الغش ممنوع

جوابـك  أكيـد ؟بسـرعةكـم صـار اجملمـوع .  طانقـ 10نقطـة و 1000وامجع بعد  نقطة 20و نقطة 1000و
ا مـاش اليـوم مـ، وأتكـد ةحاسـب ةآلـسـتعمال جرب مرة اثنيـه اب (4100)اجلواب الصحيح  :غلط( 5000)
  مفطر؟ أنتوش ! يومك هو

، وهبـــذه الطريقـــة يف تشيتشـــا ،تشيتشـــي ن،تشـــنتش ،تشاتشـــا الســـؤال الرابـــع: أبـــو مـــاري عنـــده مخـــس بنـــات:
! غلـط ال...ال تشوتشـو؟لـو مسحـت! ال تقـول  بسـرعةفكـر  اختيار األمساء وش تتوقع اسم البنت اخلامسة؟

 .مـــاري اخلامسةيعين اسم بنته ماري  أبوقلنا لك 
 اختبا  وظيفية (17) 

 :؟ فقـال10=3×3مـىت يكـون حاصـل ضـرب  :واحد رال يقدم لوظيفـة يف شـركة فلمـا دخـل عنـدهم سـألوه
 :قـالوا .الفنـدق :الذي له أكثر من جنال وال يطـري؟ قـال ءالشيما هو  :قالوا عندما تكون اإلجابة خاطئة.

 :وإذا أكلتها كاملة ال يصيبك شيء؟ قال ،بع حروف إذا أكلت نصفها متوتالكلمة املكونة من أر  ما هي
 :قالوا. الضابط :قال ؟يقف على األرض ورأسه فوق النجومأن  من هو الرجل الذي يستطيع :قالوا .مسسم

مــا هــو الشــيء  :قــالوا. النعامــة تبــيض وال تلــد :قــال ؟تضــعه النعامــةأن  مــا هــو أكــرب عــدد مــن املواليــد ميكــن
 ؟هــل هــي عنــدكو  :قــالوا. الواســطه :حتصــل علــى الوظيفــة يف هــذه الشــركة؟ قــالأن  ي بدونــه ال تســتطيعالــذ
 طالع! وأنتطيب سكر الباب معك  :قالوا .ال :قال

 اخرتاعا  وخمرتعني (18)
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كريســـتيان هيـــوجنس عـــام   :خمـــرتع بنـــدول الســـاعة هـــو. م1835صـــمويل كونـــت عـــام  :خمـــرتع املســـدس هـــو
ابرتليمـي تيمــوين  :خمـرتع ماكينـة اخلياطــة هـوم. 1884لـويس وترمـان عــام  :احلـرب هــوخمـرتع القلـم . م1657
ألفريـد  :خمـرتع الـديناميت هـو. م1879تومـاس أديسـون عـام  :خمرتع املصـبال الكهرابئـي هـو. م1829عام 

خمــرتع ماكينــة العــزق . م1818الطبيــب رينيــه رينــاك عــام  :خمــرتع الســماعة الطبيــة هــو. م1867نوبــل عــام 
ـــذقن الكهرابئيـــة هـــو. م1912اٍيســـن هـــوارد عـــام  :دوارة هـــوالـــ جـــاكوب شـــيك عـــام  :خمـــرتع آلـــة حالقـــة ال

 :خمــرتع احملــرك الــذي يعمــل ابلبــرتول هــو. م1268روجــر بيكــون عــام  :خمــرتع النظــارة الطبيــة هــو. م1931
لســون عــام فالدميــري بو  :خمــرتع املســجل هــو. هويــت ســتونشــارلز  :خمــرتع امليكروفــون هــو. ميجفريــد مــاركوس

جربيــل ليمــان عــام  :خمــرتع آلــة التصــوير امللــون هــو. م1847أنطــوان اٍيدييــه عــام  :خمــرتع املنبــه هــو. م1899
أرنــــس ويرمــــر  :خمــــرتع مكــــرب الصــــوت م.1839كــــريك ابتريــــك مــــاكميالن   :خمــــرتع الدراجــــة هــــو. م1891
. م1882ســـيلي عـــام  :ةخمـــرتع املكـــواة الكهرابئيـــ. م1639بليـــز ابســـكال  :خمـــرتع اآللـــة احلاســـبة. م1877

خمــرتع طفايــة . م1942جــروت ريــرب  :خمــرتع التليســكوب الالســلكي. م1785بالنشــار  :خمــرتع الباراشــوت
جــــورج  :خمــــرتع الكــــامريا. وتيســــنشــــارل  :خمــــرتع التلغــــراف الكهرابئــــي. م1905لكســــندر روالن ا :احلريــــق

خمـــرتع البطاريـــة . م1900بلـــن ز  :خمـــرتع املنطـــاد. م1500هيـــل  :خمـــرتع ســـاعة اجليـــب. م1888اٍيســـتمان 
سريارنســـت ســـونيتون  :خمـــرتع الداببـــة. م1891هوالنـــد  :خمـــرتع الغواصـــة. م1800أليســـاندرو  :الكهرابئيـــة
. م1836صمويل مورس  :خمرتع التلغراف العادي. م1868كريستوفر شولز   :خمرتع اآللة الكاتبة. م1914
جراهــام  :خمــرتع التليفــون. م1896مــاركين  :كيخمــرتع الالســل. م1944هــوارد أيكــن  :احلاســب اآليلخمــرتع 
خمـرتع القـاطرة . م1948ابرديـن  :خمرتع الرتانزستور هو. م1871أليشا أوتيس  :خمرتع املصعد. م1867بل 

سـريوس  :خمرتع آلـة احلصـاد. م1897يوجني ورنر  :خمرتع املوتوسيكل الدراجة. م1803تريفيتك  :البخارية
جــاليليو :خمــرتع التليســكوب الفلكــي هو. م1785ٍادمــون كارترايــت  :آليلخمــرتع النــول ام. 1834مكريميلـو 

ابرســــونز  :خمــــرتع التــــوربني البخــــاري. م1827جــــون ووكــــر  :خمــــرتع علبــــة الكربيــــت. م1609جــــاليلي عــــام 
م . 1825ســـتريجون  :خمـــرتع املغنـــاطيس الكهرابئـــيم. 1752فـــرانكلني  :خمـــرتع مانعـــة الصـــواعقم. 1884

كــــونيت   :خمــــرتع القلــــم الرصــــاصم. 1911كــــارير   :خمــــرتع التكييــــفم. 1911ســــبريي املار  :خمــــرتع البوصــــلة
م. 1709يـــت افهرهن :يـــتاهنفهر خمـــرتع مقيـــاس م. 1839داجــري  :خمــرتع آلـــة التصـــوير الشمســـيم. 1792
خمــرتع حقنــة حتــت م. 1885بونــدي  :خمــرتع الســاعة امليقاتيــةم. 1908أوينــز  هيــك :الســائل اهلليــومخمــرتع 
م. 1808جـــون دالتـــون  :خمـــرتع الـــذرهةم. 1884شـــاردونت  :خمـــرتع احلريـــر الصـــناعيم. 1835وود  :اجللـــد

خمـــــرتع اخلـــــالط م. 1923الرج  :خمـــــرتع الســـــخان الكهرابئـــــيم. 1938ويســـــت  :خمـــــرتع فرشـــــاة األســـــنان
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 :خمــرتع آلــة تصــوير املســتنداتم. 1923مــازوريكني  :خمــرتع كــامريا الفيــديوم. 1901هــاملتون  :الكهرابئــي
زيبــــه  :خمــــرتع جهــــاز الغطــــس حتــــت املــــاءم. 1831فــــاراداي  :الكهرابئــــي الــــداينموخمــــرتع م. 1903بــــدلري 
خمــــرتع . م1935واطســــون وات  :خمــــرتع الــــرادار هــــوم. 1945أوبنهــــامير  :خمــــرتع القنبلــــة الذريــــةم. 1818

. م1904لوي كارتييه  :خمرتع ساعة اليد. م1886كارل بنز   :خمرتع السيارة. م1877أديسون  :اجلراموفون
رتع خمـم. 1888جول ماريه :خمرتع جهاز التصوير التسجيليم. 1846أدولف ساكس  :خمرتع الساكسفون

فاراداي  :خمرتع املولد الكهرابئي. م1894جو جليلمو ماركوين  :خمرتع الراديو. م1938بريو  :القلم اجلاف
خمـــــرتع الرئـــــة . م1445جنـــــربج  :رتع املطبعـــــة. خمـــــم1898رودولـــــف ديـــــزل :خمـــــرتع حمـــــرك الـــــديزلم. 1831
م. 1765جـيمس وات  :خمـرتع اآللـة البخاريـة. م1926بريد  :خمرتع التليفزيونم. 1929درنكر  :الصناعية
 اإلطــاراتخمــرتع م. 1799لــويس روبــرت  :خمــرتع آلــة صــناعة الــورقم. 1829داميــان  :األكورديــونخمــرتع 

كـــارودرز   :خمـــرتع النـــايلون. م1906خمـــرتع ورق الكربـــون يـــد جـــورد . م1888دنلـــوب  :املنفوخـــة للســـيارات
خمــــــرتع م. 1957كـــــابيتزا   :خمــــــرتع القمـــــر الصــــــناعي. م1903األخــــــوان رايـــــت  :خمـــــرتع الطـــــائرةم. 1938

خمــرتع املــدفع م. 1909سيكورســكي  :خمــرتع الطــائرة اهلليوكــوبرتم. 1683ليفنهــوك  :امليكروســكوب العــادي
خمــرتع م. 1858كاريــه   :رتع الثالجــةخمــم. 1935ويتــل  :خمــرتع احملــرك النفــاثم. 1883مكســيم  :الرشــاش
ــــث  :الغســــالة ــــةم. 1858هــــاملتون مسي ــــة اهليدروجيني خمــــرتع األكســــجني م. 1952أوبنهــــامير  :خمــــرتع القنبل
روبنسـون  :خمـرتع مقيـاس شـدة الـريحم. 1935رخيـرت  :خمرتع مقياس رخيرت للـزالزلم. 1877كايتيه   :السائل
خمـرتع م. 1876بيـل  :خمـرتع املكنسـةم. 1643تورشـيللي  :خمرتع البارومرت لقياس الضغط اجلـويم. 1846

آدم  :اإلســـفلتيةرتع الطـــرق م. خمـــ1964لـــوفيفر  :خمـــرتع آلـــة الفولـــتم. 1899ديـــوار  :اهليـــدروجني الســـائل
خمـرتع حفـظ م. 1788فيـتش  :خمـرتع السـفينة البخاريـةم. 1893مايبـاخ  :خمرتع كاربراتري السيارةم. 1815

أوتـورنيس  :خمـرتع حمـرك البنـزينم. 1681بويـل  :خمـرتع عـود الثقـابم. 1795أبري نيقوال  :الطعام يف العلب
 م1901فافيشر  :خمرتع الغسالةم. 1882هويلر  :خمرتع املروحة الكهرابئيةم. 1867

خمــرتع  م. 1892دوســينج و  بيــل :خمــرتع املــدفأة الكهرابئيــة مهــام. 1816داجــري  :خمــرتع التصــوير الفوتــوغرايف
خمـــرتع جهـــاز قيـــاس م. 1885اســـتانلي  :خمـــرتع احملـــول الكهرابئـــيم. 1948النـــد  :لفوريـــةكـــامريا التصـــوير ا

 :خمــرتع حبــوب منــع احلمــل للنســاءم. 1742سيلســيوس  :خمــرتع ميــزان احلــرارة املئــويم. 1827أوم  :األوم
 م.1848سنجر  :خمرتع ماكينة اخلياطة اآلليةم. 1850مياهل  :خمرتع أقراص الدواءم. 1954بنيسوز 

 (أخطاء شا عة يني الناس19)
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وأنـه ينهـى عـن  ،الصـحيح أنـه بدعـة :قال الشي  حممد بن عثيمني رمحه هللا تعـاىل :تقبيل املصحفاألول: 
 جه التعبد به بدعة ينهى عنها.ألن التقبيل بغري ما ورد به النص على و  ،ذلك

 قـول القائـل صـدق هللا العظـيم :قال الشي  بكر أبو زيـد :قول صدس هللا العظيم يعد قراءة القرآن الثا :
إذ األذكـار املقيـدة ال تكـون  ،فتقييده بزمان أو مكان أو حـال مـن األحـوال ال بـد لـه مـن دليـل ،قول مطلق
والتعبـد مبـا ال يشــرع  ،فيكـون غـري مشـروع ،وعليـه فـإن التـزام هـذا بعـد قـراءة القـرآن ال دليـل عليـه ،إال بـدليل
 .ةفالتزامها واحلال هذه بدع ،من البدع
مــن النــاس كثــريا أن   أنبــهأن  أود :قــال الشــي  حممــد بــن عثيمــني رمحــه هللا قااوهلم حجاار إلاعياال:الثالاا : 

إمنــا هــذا  ،لــه اً وأنــه لــيس حجــر  ،إمساعيــل ال يعلــم بــهأن  واحلقيقــة يطلقــون علــى هــذا احلجــر حجــر إمساعيــل
فحطمــوا منهــا هــذا  ،راهيمبنــاء الكعبــة علــى قواعــد إبــأثنــاء  ،احلجــر حصــل حــني َقصــرت النفقــة علــى قــريش

 .أي علم أو أي عملوليس إلمساعيل فيه  ،وحجروه هبذا اجلدار ،اجلزء
وال : قال الشي  حممد بن عثيمني رمحه هللا اختصا ا  لا صلى هللا عليه وسلم: (صلع أو ص) كتايةالرايع:  
حيـرم أن  ينبغـي للمـؤمن يفوت على اإلنسان أجر الصالة على النيب صـلى هللا عليـه وسـلم فـالالرمز أن  ريب

 .هناء ما كتبهيسرع يف إأن  نفسه الثواب واألجر جملرد
علــم لــه يُ فلــيس بصــحيح وال  :فعلااه يعااص املر ااىكمااا ي،  صااالة املااريص ابإلصاابع عنااد العجااز اخلااامو:
 .لكتاب والسنة وال من أقوال السلفأصاًل من ا
الــذين يفــوهتم عــدد مــن الصــلوات ال  بعــض النــاس :قضاااء الصااالة الفا تااة يف وقتهااا ماان الغاادالسااااس: 

يصـلوا مـا فـاهتم مـن الصـلوات أن  والواجب علـى أولئـك ،وهذا خطأ واضح ،يصلوهنا إال يف أوقاهتا من الغد
 .صالة أو نسيها فليصلها إذا ذكرهامن انم عن  :ه صلى هللا عليه وسلملقول ،فور تذكرهم هلا

واألقــرب أنــه لــيس بســنة ألن  :بــن عثيمــني رمحــه هللاقــال الشــي  حممــد  مسااا الو ااه يعااد الاادعاء: السااايع:
 .يث الواردة يف هذا ضعيفةاألحاد

بعــض النــاس أييت بعــد جلــوس  انتظااا  الااداخل املاا ذن حااع ينتهااي عنااد صااعوا اخلطياا  املناارب:الثااامن: 
ن مـن وإمنـا ينتظـر حـىت ينتهـي املـؤذ ،فـال يـدخل يف صـالة التحيـة مباشـرة ،واملؤذن يؤذن ،اخلطيب على املنرب

 .وإجابة املؤذن سنة ،ألن االستماع إىل اخلطبة فرض ،وهذا خطأ .فيحرم بصالة التحية ،األذان
امســه يف الكتــاب والســنة ملــك  :قــال الشــي  األلبــاين رمحــه هللا تساامية ملااك املااو  يعز ا ياال: التاسااع:

 .تسميته بعزرائيل فمما ال أصل لهاملوت وأما 
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يرفـع أن  ال جيـوز لسـاجد :قال الشي  حممـد بـن عثيمـني رمحـه هللا : فع الر لني أثناء السجوا العاشر:
فـــإن رفــــع رجليــــه أو إحــــدامها أو يديـــه أو إحــــدامها أو جبهتــــه أو أنفــــه أو   ،شـــيئا مــــن أعضــــائه الســــبعة

 .وإذا بطل سجوده فإن صالته تبطل ،فإن سجوده يبطل وال يعتد به ،كليهما
يكــون اإلنســان يقـــرأ يف أن  حيــدث أحيــاان :الوةالااتاحلااااي عشاار: اإلمساااف ابملصااحف أثناااء سااجوا 

يف هــــذه  ،قـــبض أصـــابعه علـــى املصـــحف مث ســـجد ،يســـجدأن  فـــإذا أراد ،فيمـــر بســـجدة ،املصـــحف
نبـه علـى ذلـك مساحـة  .احلال تكون األصـابع مضـمومة فـال يصـدق عليـه أنـه سـجد علـى سـبعة أعظـم

 .الشي  ابن ابز رمحه هللا تعاىل
قـال الشـي  حممـد . رد القضـاء ولكـن نسـألك اللطـف فيـه اللهـم ال نسـألك :عاءقاوهلم يف الاد الثا  عشر:

 ،اللهــم إان ال نســألك رد القضــاء وإمنــا نســألك اللطــف فيــه :هــذا الــدعاء الــذي مسعتــه :بــن عثيمــني رمحــه هللا
 .دعاء حمرم ال جيوز
وأمــا املســجد  :قــال شــي  اإلســالم بــن تيميــة :م عاان املسااجد األقصااى رلاا  احلاارمنيقااوهل الثالاا  عشاار:

وإمنـا احلـرم مبكـة  ،وال يسـمى هـو وال غـريه حرمـا ،األقصى فهو أحد املساجد الثالثة الـيت تشـد إليهـا الرحـال
 .واملدينة خاصة
يقفـوا يف أن  املصـلنيمجيـع بـل علـى  ،هـذا خطـأ :عان نياني اإلماام يف صاالة اةناازة الوقاوف الرايع عشار:

فهـي مل تفـرق  ،واردة يف تسـوية وإكمـال الصـفوف يف الصـالةصفوف اتمة خلف اإلمام لعموم األحاديث ال
 .بني صالة وصالة
احملـروم  :قال الشي  حممد بن عثيمـني رمحـه هللا :احملروم هو البخيل ،قوهلم للسا ل واحملروماخلامو عشر: 

 .البخيل كما يظنه كثري من العوامهو من حرم املال وهو الفقري وليس 
وأمـــا املصـــافحة عقـــب  :قـــال الشـــي  األلبـــاين رمحـــه هللا :لصاااالة اا ماااا  املصاااافحة يعاااد االساااااس عشااار: 

 .تكون بني اثنني مل يكوان قد تالقيا قبل ذلك فهي سنةأن  الصلوات فبدعة ال شك فيها إال
 .فهذه الزايدة ال أصل هلا :عند اعتداله من الركوع (الشكر)ز اة لفظ السايع عشر: 
قـال الشـي   :هللا ال ينظـر إىل الصـف األعـوجأن  :وية الصافوفقاول يعاص األ ماة عناد تساالثامن عشر: 

 .( فهذا ليس بصحيحإن هللا ال ينظر إىل الصف األعوج) :وأما حديث :حممد بن عثيمني رمحه هللا
يطلــق القــول أن  ال ينبغــي :قــال الشــي  حممــد بــن عثيمــني رمحــه هللا :قااوهلم أطااال هللا يقاااءف التاسااع عشاار:
 ،فإن شر النـاس مـن طـال عمـره وسـاء عملـه ،وقد يكون شرا ،البقاء قد يكون خريا ألن طول ،بطول البقاء

 .فال أبس بذلك ،أطال هللا بقاءك على طاعته وحنوه :وعلى هذا فلو قال
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ألنـك  ،حـرام وال جيـوزهـذا  :قال الشي  حممد بن عثيمني رمحه هللا :قوهلم افن يف مثواه األخري العشرون:
هلـذا جيـب جتنـب  ،وهذا يتضـمن إنكـار البعـث ،القرب آخر شيء لهأن  فمقتضاه ،يف مثواه األخري :إذا قلت

 .جلنة وإما النار يف يوم القيامةإما ا ،فال يقال عن القرب أنه املثوى األخري ،هذه العبارة
هـذه  :قـال الشـي  بكـر بـن عبـد هللا أبـو زيـد :قول يعضاهم للممر اة الكاافرة سسارتاحلااي والعشرون: 

 .وئاصـة الكـافرات ،وقد انتشر النداء هبا يف املستشـفيات للممرضـات األخت غة اإلجنليزية مبعَناللفظة ابلل
يقوهلــا  ،وأمــا األعــراب فلفــرط جهلهــم !أي اي أخــيت يقــول ملمرضــة كــافرة أو ســافرة اي سســرتومــا أقــبح ملســلم 

 .على بـََغِضِه وكثافة جهله ،نعم !الواحد منهم مدلاًل على حتضره
 .﴾ا راعنا وقولوا انظراناي أيها الذين آمنوا ال تقولو ﴿ :قال تعاىل :قول يعضهم  اعنارون: الثا  والعش

ذو  ميقـات أهـل املدينـة :قـال الشـي  بكـر أبـو زيـد :قوهلم يف ميقا  املدينة أييا  علي الثال  والعشرون:
ابسـم أبيـار علـي وهـي تسـمية ويعـرف أيضـاً  ،وال يزال هذا امليقات معروفـاً هبـذا االسـم إىل هـذا اليـوم احلليفة

أن  وما بين على االختالق فينبغي ،علياً قاتل اجلن فيهاأن  هيو  ،موضوعةو مبنية على قصة مكذوبة خمتلقة 
عليـــه فلنهجــر التســـمية املكذوبــة ولنســـتعمل مــا خــرج اللفـــظ بــه بــني شـــفيت النــيب  ،يكــون حمــل هجـــر وفــراق

  .ذو احلليفة ولنقلالسالم، 
 أالعامــة إذا جتشــ :قــال الشــي  حممــد بــن عثيمــني رمحــه هللا :أول احلمااد ب يعااد اةشااقااالرايااع والعشاارون: 

أعــوذ ابهلل مــن  :كــذلك إذا تثــاءبوا قــالوا  ،التجشــؤ ســبب للحمــدأن  ولكــن مل يــرد ،احلمــد هلل :أحــدهم قــال
 .مل يرد عن النيب أنه فعل ذلك ،وهذا ال أصل له ،الشيطان الرجيم

وهـذا الفعـل   :ينتظاره اإلماامأن  و اإلسراع عناد اخاول املساجد مان أ الالتنحنا أاخلامو والعشرون: 
والواجــب  ،بــل قـد أيمث فاعلـه ملــا حيدثـه مـن تشــويش علـى املصـلني ،وصــاحبه غـري مـأجور ،كلـه غـري مشـروع

 .وما فاته أمته وقضاه ،فما أدركه من الصالة صاله ،أييت إىل املسجد بسكينة ووقارأن  عليه
 أعمىكيف أصبا احل    (20)

ملشكلة ذات يوم وكحل  وتشعر ابمللل الشديدتطوف العامل معًا  ،الفضائل والرذائلكانت قدمي الزمان  يف
 أن  الفكرة والكل بدأ يصرخ: أريدأحب اجلميع . الغميمة قرتل اإلبداع لعبة وأمساهاا ،امللل املستعصية

 ..أبدأ
مث أنه اتكأ مبرفقيه على ، االختفاءعليكم مباشرة م وأنت: أان من سيغمض عينيه ويبدأ العد اجلنون قال

مكااًن لنفسها فوق  الرقةوجدت ، ابالختباءوبدأت الفضائل والرذائل ، ثالثة ،اثنني ،واحدوبدأ ، شجرة
، ابطن األرض إىلالشوق ومضى ، بني الغيومالولع وذهب ، زابلة نفسها يف كومةاخليانة وأخفت ، القمر
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أمتت كل الفضائل ، توجه لقعر البحريةمث ، ل بصوت عاٍل: سأخفي نفسي حتت احلجارةقاالكذب 
 مفاجئوهذا غري  أين خيتفيصاحب قرار وابلتايل مل يقرر كعادته مل يكن   احلب ماعدا، ختفيهاوالرذائل 
وسط احلب قفز ، ولكن حني اقرتب اجلنون من هناية العد احلب إخفاءفنحن نعلم كم هو صعب  ،ألحد

 .أمجة من الورد واختفى بداخلها
أنكشف ألنه مل أول من الكسل كان   أان آٍت إليكم ،إليكمأان آٍت  وبدأ البحث صائحاً:عينيه اجلنون فتح 

من قاع البحرية الكذب وبعدها خرج  املختفية يف القمر الرقةمث ظهرت  إخفاء نفسهيبذل أي جهد يف 
مجيعًا واحدًا بعد وجدهم اجلنون  يرجع من ابطن األرضأن  الشوقاجلنون على  روأشا مقطوع النفس

 . احلبعن  واليأس يف حبثه ابإلحباطاد يصاب ك  احلبماعدا  اآلخر
شوكة وبدأ يف  اجلنون التقط شجرية الورد يفخمتفيًا احلب : ه قائالً مهس يف أذنو  ،اقرتب احلسد من اجلنون

احلب من حتت شجرية الورد ظهر  عندما مسع صوت بكاء ميزق القلوب إالد ومل يتوقف الور طعن شجرية 
لقد  ؟كاي إهلي ماذا فعلت ب اندماً:اجلنون صال  بني أصابعهوهو حيجب عينيه بيديه والدم يقطر من 

النظر دة لن تستطيع إعااحلب: أجابه  ؟البصرأفقدتك أن  ماذا أفعل كي أصلح غلطيت بعد بصرك أفقدتك
األعمى احلب ميضي  من يومها حصل ماوهذا  ()كن دليلي فعله ألجليالزال هناك ما تستطيع لكن  ،يل

 اجلنون!يقوده 
  كيف يتعاطى القا د مع الفشل  (21)

من قبل صحيفة نو  وارتون اهلندية عن أزاد، عبد الكالم أبو بكر زين العابدين سئل الرئيس السابق للهند 
الكالم: يف ى هبا القائد مع الفشل. فقال عبدلتجربة خاصة به للكيفية اليت يتعاط يعطي مثاالً أن  ةإمكاني
نطلق أن  م مت تعييين مديرًا ملشروع إطالق األقمار االصطناعية اهلندية وكان هدفنا تلك السنة1973عام 

ويدي بكل ما احتاج إليه . ومت تز 1980يف املدار حبلول عام  Rohiniالقمر الصناعي اهلندي )روهين( 
 من أموال وموارد بشرية. 

م كنا قد أمتمنا العمل وعلى استعداٍد إلطالق القمر الصناعي، إال أنه 1979ويف شهر أغسطس من عام 
قبل عملية اإلطالق أبربع دقائق بدأ احلاسوب يصدر حتذيرات بوجود مشكلة، فاستدعيت اخلرباء املعنيني 

هم إصالل اخللل املوجود فأخربوين أبنه ال داعي للقلق وأهنم قاموا حبساابهتم وكان عددهم مخسة وطلبت من
اخلاصة ومل يعثروا على أي مشكلة وأن املشكلة األساسية يف احلاسوب وليست يف عملية اإلطالق نفسها 
واقرتحوا االستغناء عنه والعمل بشكٍل يدوي، وابلفعل متت عملية اإلطالق بشكل انجح يف مرحلتها 

 وىل ولكن بعد أقل من دقيقة تغري مسار القمر ليسقط يف خليج البنغال. وكان ذلك فشالً كبرياً جدا. األ
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يف ذلك اليوم كان رئيس املنظمة اهلندية ألحباث الفضاء )ساتيش داهوان( قد دعا إىل مؤمتر صحفي، 
 الساعة السابعة ومخسٍ حيث كانت عملية اإلطالق يف متام الساعة السابعة صباحًا واملؤمتر سيبدأ عند 

أن  وأربعني دقيقة، وكان قد دعي له صحفيون من مجيع أحناء العامل فخرج عليهم السيد داهوان وأخربهم
األمر أن  الفريق املسئول عن املشروع قد عمل ند، ولكن يبدوأن  عملية اإلطالق مل تنجح على الرغم من

نكون قادرين على إطالق القمر، وأكد لوسائل  حيتاج إىل املزيد من الوقت والدعم التكنولوجي حىت
م جنحنا يف 1980اإلعالم أهنم سيكونون قادرين على ذلك يف هناية العام. ويف الشهر السابع من عام 

خترج أنت وتتحدث أن  إطالق القمر، وعند بدء املؤمتر الصحفي استدعاين السيد داهوان وقال يل جيب
 سئول عن النجال.إىل الصحفيني حول املشروع فأنت امل

أخلصه بعبارات قليلة ولكنها ذات معَن عظيم أن  وميكن ومن خالل تلك التجربة تعلمت درساً مهماً جداً 
أن  يتحمل القائد املسئولية كاملة ولكن يف حال النجال جيب على القائدأن  وهو: حني يقع الفشل جيب

 ينسبه إىل فريق العمل.
 القرآن الكرمي منأاعية  (22) 

يف الــدنيا  أتنــاربنــا ﴿ ﴾وتــب علينــا انــك أنــت التــواب الــرحيم﴾ ﴿تقبــل منــا انــك أنــت الســميع العلــيم نــارب﴿
ربنـــا افـــرغ علينـــا صـــربا وثبـــت أقـــدامنا وانصـــران علـــى القـــوم ﴿ ﴾حســـنة ويف اآلخـــرة حســـنة وقنـــا عـــذاب النـــار

ا محلتـه علـى الـذين مـن ربنـا وال حتمـل علينـا إصـرا كمـ﴿ ﴾نسينا أو أخطاانأن  ربنا ال تؤاخذان﴿ ﴾الكافرين
ربنــا وال حتملنــا مــا ال طاقــة لنــا بــه واعــف عنــا واغفــر لنــا وارمحنــا أنــت مــوالان فانصــران علــى القــوم ﴿ ﴾قبلنــا

ربنــا انــك ﴿ ﴾الوهــاب أنــتربنــا ال تــزغ قلوبنــا بعــد إذ هــديتنا وهــب لنــا مــن لــدنك رمحــة انــك ﴾ ﴿الكــافرين
 ﴾ربنا إننا أمنـا فـاغفر لنـا ذنوبنـا وقنـا عـذاب النـار﴿ ﴾يعادهللا ال خيلف املأن  جامع الناس ليوم ال ريب فيه

ربنـا ﴿ ﴾رب هـب يل مـن لـدنك ذريـة طيبـة انـك مسيـع الـدعاء﴿ ﴾بيدك اخلري انك علـى كـل شـيء قـدير﴿
يف أمـران وثبـت إقـدامنا  وإسـرافناربنا اغفـر لنـا ذنوبنـا ﴿ ﴾مبا أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين آمنا

ربنـا فـاغفر لنـا ﴿ ﴾ربنـا مـا خلقـت هـذا ابطـال سـبحانك فقنـا عـذاب النـار﴾ ﴿القوم الكافرينوانصران على 
نـك ال إربنا واتنا ما وعـدتنا علـى رسـلك وال ختـزان يـوم القيامـة ﴿ ﴾ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع األبرار

ليـا واجعـل لنـا مـن لـدنك ربنا أخرجنا من هذه القريـة الظـامل أهلهـا واجعـل لنـا مـن لـدنك و ﴿ ﴾ختلف امليعاد
ربنــا افــتح بيننــا وبــني قومنــا ﴿ ﴾ربنــا ظلمنــا أنفســنا وان مل تغفــر لنــا وترمحنــا لنكــونن مــن اخلاســرين﴾ ﴿نصــريا

أنـت ولينـا فـاغفر لنـا وارمحنـا وأنـت ﴿ ﴾ربنـا افـرغ علينـا صـربا وتوفنـا مسـلمني﴿ ﴾ابحلق وأنت خـري الفـاحتني
 رب إين أعـوذ بـك﴿ ﴾الظـاملني وجننـا برمحتـك مـن القـوم الكـافرين ربنا ال جتعلنا فتنة للقوم﴿ ﴾خري الغافرين
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وليــي يف الــدنيا واآلخــرة  أنــت﴿ ﴾أســالك مــا لــيس يل بــه علــم وإال تغفــر يل وتــرمحين أكــن مــن اخلاســرينأن 
ربنــا انــك تعلــم مــا خنفــي ومــا نعلــن ومــا خيفــى علــى هللا مــن شــيء يف ﴿ ﴾تــوفين مســلما وأحلقــين ابلصــاحلني

ربنـا اغفـر يل ولوالـدي ﴿ ﴾رب اجعلين مقيم الصالة ومن ذرييت ربنا وتقبل دعـاء﴿ ﴾سماءاألرض وال يف ال
رب أدخلــين مــدخل صــدق وأخــرجين خمــرج صــدق واجعــل يل مــن لــدنك ﴿ ﴾وللمــؤمنني يــوم يقــوم احلســاب

وهـن العظـم مـَن واشـتعل  ينإرب ﴿ ﴾ربنا آتنا مـن لـدنك رمحـة وهيـئ لنـا مـن أمـران رشـدا﴿ ﴾سلطاان نصريا
رب اشـرل يل صـدري ويسـر يل أمـري واحلـل عقـدة مـن لسـاين ﴿ ﴾شيبا ومل أكن بدعائك رب شـقياالرأس 

رب ال تـذرين فـردا ﴿ ﴾كنت من الظـاملني  ينإال اله إال أنت سبحانك ﴿ ﴾رب زدين علما﴿ ﴾يفقهوا قويل
منــــزال مباركــــا وأنــــت خــــري  أنــــزلينرب ﴿ ﴾أين مســــين الضــــر وأنــــت ارحــــم الــــرامحني﴿ ﴾وأنـــت خــــري الــــوارثني

ربنـا آمنـا فـاغفر لنـا وارمحنـا ﴿ ﴾حيضـرونأن  رب أعوذ بك من مهزات الشياطني وأعوذ بـك رب﴿ ﴾املنزلني
عـــــذاهبا كـــــان غرامـــــا إهنـــــا ســـــاءت مســـــتقرا أن  ربنـــــا اصـــــرف عنـــــا عـــــذاب جهـــــنم﴿ ﴾وأنـــــت خـــــري الـــــرامحني

ـــا للمتقـــني إمامـــا﴿﴾ومقاما كمـــا رب هـــب يل ح﴿ ﴾ربنـــا هـــب لنـــا مـــن أزواجنـــا وذرايتنـــا قـــرة أعـــني واجعلن
وال ختــزين يــوم ﴾ ﴿لســان صــدق يف اآلخــرين واجعلــين مــن ورثــة جنــة النعــيم  يلابلصــاحلني واجعــل  حلقــينأو 

رب ﴿ ﴾رب جنــين وأهلــي ممــا يعملــون﴿ ﴾يبعثــون يــوم ال ينفــع مــال وال بنــون إال مــن أتــى هللا بقلــب ســليم
برمحتـــك يف  خلـــينوأداشـــكر نعمتـــك الـــيت أنعمـــت علـــى وعلـــى والـــدي وان اعمـــل صـــاحلا ترضـــاه أن  وزعـــينأ

ربنا وسـعت  ﴿﴾رب انصـرين علـى القـوم املفسـدين﴾﴿يل ظلمت نفسي فـاغفرإين رب ﴿﴾عبادك الصاحلني
ربنا وأدخلهـم جنـات عـدن ﴿﴾كل شيء رمحة وعلما فاغفر للذين اتبوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب اجلحيم

م وقهــم الســيئات ومــن تــق الــيت وعــدهتم ومــن صــلح مــن أابئهــم وأزواجهــم وذرايهتــم انــك أنــت العزيــز احلكــي
اشكر نعمتـك علـى وعلـى والـدي وان أن  رب أوزعين﴿﴾السيئات يومئذ فقد رمحته وذلك هو الفوز العظيم

ربنا اغفـر لنـا وإلخواننـا الـذين ﴿﴾ين مـن املسـلمنيإتبت إليك و إين يل يف ذرييت  وأصلحاعمل صاحلا ترضاه 
ربنا عليـك توكلنـا واليـك أنبنـا ﴾ ﴿ا ربنا انك رءوف رحيمسبقوان ابإلميان وال جتعل يف قلوبنا غال للذين امنو 

ربنــا امتــم لنــا ﴿ ﴾ربنــا ال جتعلنــا فتنــة للــذين كفــروا واغفــر لنــا ربنــا انــك أنــت العزيــز احلكــيم﴿ ﴾واليــك املصــري
 ﴾وجنين من القوم الظـاملني﴿ ﴾رب ابن يل عندك بيتا يف اجلنة﴿ ﴾نوران واغفر لنا انك على كل شيء قدير

 ﴾تـــذرهم يضـــلوا عبـــادك وال يلـــدوا إال فـــاجرا كفـــاراأن  إنـــكعلـــى األرض مـــن الكـــافرين دايرا  رب ال تـــذر﴿
  ﴾مؤمنا وللمؤمنني واملؤمنات وال تزد الظاملني إال تبارا بييتولوالدي وملن دخل اغفر يل رب ﴿

 كيف ختتا  شخص أو أشخاص لتوظيفهم لديك  (23)
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 3أو  2مث قــم إبدخــال عــدد  فلــة وفيهــا انفـذة مفتوحــةل غرفــة مقبالطــة يف داخـ 100قـم أواًل بوضــع عــدد  
ســاعات مث حلــل حــالتهم بعــد ذلــك علــى النحــو  6مــن املرشــحني داخــل هــذه الغرفــة أتــركهم وحــدهم فــرتة 

هتم قد عـدوا الـبالط وبـدوا أما إذا وجد. املالية التايل: إذا وجدهتم منشغلني يف عد البالط فضعهم يف اإلدارة
إذا وجدهتم قـد بعثـروا الـبالط أبشـكال خمتلفـة فبإمكانـك وضـعهم . هم يف إدارة املراقبةد مرة اثنية فضعيف الع

إذا . إدارة التخطــــيط أمـــا إذا وجـــدهتم قــــد رتبـــوا الـــبالط أبشــــكال متدرجـــة فضـــعهم يف. يف اإلدارة اهلندســـية
هم يف انئمـــني فضـــعأمـــا إذا وجـــدهتم . وجـــدت كـــل واحـــد يرمـــي الثـــاين ابلـــبالط فضـــعهم يف إدارة العمليـــات

أمــا إذا . إذا وجــدهتم قــد كســروا الــبالط إىل كســر صــغرية فضــعهم يف إدارة تقنيــة املعلومــات. اإلدارة األمنيــة
إذا قـالوا لــك أهنــم قــد غــريوا األشــكال أبكثــر . فضــعهم يف إدارة املــوارد البشــرية جلســوا هبــدوء ونظــاموجـدهتم 

أمــا إذا تركــوا املكــان . م يف إدارة املبيعــاتن مكانــه فضــعهالــبالط كمــا هــو مل يتحــرك مــأن  مــن طريقــة علمــاً 
إذا وجــدهتم ينظــرون مــن خــالل النافــذة فضــعهم يف إدارة التخطــيط . وذهبــوا فبإمكانــك وضــعهم يف التســويق

م ابلعمـــل وأخــري إذا وجــدهتم يتحـــدثون مــع بعضــهم دون حتريــك الـــبالط فبــارك هلــم ابختيــاره. االســرتاتيجي
 .ابإلدارة العليا للشركة

 اج للبيعأزو  (24)
يف إحدى املدن مت افتتال متجر لبيع )األزواج( حيث ميكن للمرأة الذهاب الختيار زوج بنفسـها ومـن بـني  

للمــــرأة فرصـــة الــــدخول مــــرة واحــــدة أن  :التعليمـــات الــــيت وضــــعت يف املـــدخل حــــول أســــلوب عمـــل املتجــــر
على منـه ولكـن ال ميكـن النـزول وميكن االختيار من أحد الطوابق أو الذهاب إىل الطابق اآلخر األ !للمتجر

 إىل أسفل.
الرجال هنا لديهم  :يف مدخل الطابق األول عالمة، دخلت إحدى النساء )ملتجر األزواج( الختيار زوج هلا

الرجـــال هنـــا لـــديهم عمـــل ومؤمنـــون ابهلل وحيبـــون  :ويف مـــدخل الطـــابق الثـــاين عالمـــة. عمـــل ومؤمنـــون ابهلل
وحيبــــون أطفــــاهلم . جــــال هنــــا لــــديهم عمــــل ومؤمنــــون ابهللالر  :عالمــــةويف مــــدخل الطــــابق الثالــــث . أطفــــاهلم

وشــكلهم الرجــال هنــا لــديهم عمــل ومؤمنــون ابهلل وحيبــون أطفــاهلم  :الطــابق الرابــع عالمــة. وشــكلهم جــذاب
هلـي إين ال أسـتطيع اي إ' !فتعجبـت يف خلجـات نفسـها. جذاب ويساعدون زوجـاهتم يف أعمـال املنـزل

الرجـال هنـا  :ويف مدخل الطابق اخلـامس وجـدت عالمـة. استمرت ابلصعودولكنها  'التحمل سأوافق
لــــديهم عمــــل ومؤمنــــون ابهلل وحيبــــون أطفــــاهلم وشــــكلهم جــــذاب وهلــــم قابليــــة رومانســــية عاليــــة ملغازلــــة 

ويف مــدخل الطــابق . تطــأ قــدمها ذلــك الطــابق إال أهنــا اســتمرت ابلصــعودأن  وكــادت. زوجــاهتم دائمــاً 
ألن ؛ يف هذا الطـابقليس هناك أي رجال و  (4366312)  ـت الـزائـرة رقـمأن :السادس وجدت عالمة
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  ميكـــن إرضـــاؤهم شـــكراً للتســـوق يف متجـــر األزواجالنســـاء الأن  خصيصـــا كربهـــان وضـــعهـــذا الطـــابق 
 .لِك يوما سعيداً  وانتبهي خلطواتك وأنِت خترجني ونتمَن

 اسرتاتيجيا  احلصان امليت (25)
أفضــل  فــإن أو علــى وشــك املــوتذا اكتشــفت أنــك تركــب حصــاانً ميتــاً تقــول: إ هنــاك حكمــة قدميــة 

الشـــائع يف بيئـــــتنا هـــو إتبـــاع اســـرتاتيجيات أخـــرى فيمـــا يتعلـــق أن  إاله  .تنـــزل عنـــهأن  إســـرتاتيجية هـــي
  :وهذه قائمة ببعض منها ،ابحلصان امليت

 شراء سوط أقوى.  .1
 تغيري الفارس.  .2

  تشكيل جلنة لدراسة احلصان. .3

  رات ميدانية لشركات أخرى ملعرفة كيف تقوم هذه الشركات بركوب احلصان امليت.الرتتيب لزاي .4

  تشكيل فريق عمل حيوي إلنعاش احلصان امليت. .5

 . ول امليتةية لتقوية مقدراتنا يف ركوب اخليإجياد دورة تدريب .6

 التعاقد مع جهات خارجية لركوب احلصان امليت.  .7

 دة سرعتها. ربط عدة خيول ميتة مع بعضها من أجل زاي .8

 تقدمي خمصصات مالية إضافية لزايدة أداء احلصان امليت.  .9

 جتعل من احلصان امليت جيري بسرعة أكرب. أن  شراء أدوات تستطيع .10

  .إذا كان ميتاً احلصان يكون أفضل وأمجل وأرخص أن  رفع شعار .11

 تشكيل جلنه خاصة للبحث يف استخدامات جمدية للحصان امليت.  .12

 !إىل منصب استشاري ترقية احلصان امليت .13
 !الفضولينيكيف تتعامل مع   (26)

 ةكـان صـاحيب يف دعـو   أحياان يتناول بعض الناس هاتفك اجلوال بدون استئذان منك ويقرأ الرسـائل الـيت فيـه
جلـس صـاحيب بيــنهم يتجـاذب أطـراف احلــديث  عنـد احــد القضـاة كـل مــن يف اجمللـس مشـاي  فضــالء ةعامـ
ل يف جيبه فأخرجه ووضعه على الطاولة اليت نانبه كان الشي  الذي نانبـه ضايقه وجود هاتفه اجلوا .معهم

إليـه فلمـا نظـر إىل الشاشـة تغـري  همـن ابب العـادة اخـذ الشـي  اهلـاتف اجلـوال. رفعـ متفاعال يف احلديث معـه
خرج ركبت معه السيارة. وقد وضع هاتفه اجلوال نانبه  وحني. تهكوجهه وأرجعه مكانه. كتم صاحيب ضح

 ةجـرت عـاد ؟فلما نظرت إىل الشاشة ضحكت بل غرقت يف الضحك. تـدرى ملـاذا فرفعته كما فعل الشي 



- 36 - 

 

فقــد كتــب  صــاحيب أمــا، غريهــاأذكــر هللا و  أواهلــاتف. يكتــب امســه يكتــب عبــارات علــى شاشــه أن  بعضــهم
 . ملقوف ايارجع اجلهاز 

 اختصا ا  ز  شعا  الويندوز (27)
  .قائمة ابدأ وإخفاء هارإظالضغط على زر شعار الويندوز  .1

 .يعرض انفذة مواصفات النظام Breakزر شعار الويندوز + زر  .2

  .يعرض سطح املكتب Dزر شعار الويندوز +   .3

 ة.قوم بتصغري مجيع النوافذ املفتوحي Mزر شعار الويندوز +   .4

 .يقوم بتكبري مجيع النوافذ Shift + Mزر شعار الويندوز +  .5

  .ض انفذة جهاز الكمبيوتريعر  Eزر شعار الويندوز +   .6

  .البحث عن ملفات وجملدات Fزر شعار الويندوز +  .7

  .داخل نطاق الشبكة ةأجهز البحث عن  أردت إذا Ctrl  +F الويندوز شعار زر .8

 .قراءة املساعد للويندوز أردت إذا F1زر شعار الويندوز +  .9

  .لقفل لوحة املفاتيح Lزر شعار الويندوز +  .10

 .Run(تشغيل)لفتح انفذة  Rزر شعار ويندوز +  .11
 ماليني شخص 5أسلم على يديه أكثر من  (28)

ن العــو  مجعيــةالســميط جــزاه هللا خــريا هــو طبيــب وداعيــة مــن دولــة الكويــت ومؤســس  عبــد الــرمحنالــدكتور 
ذا كــرس الــدكتور الســميط حياتــه للــدعوة يف القــارة اإلفريقيــة وقــد أمثــر هــ.  املباشــر وهــي مجعيــة خرييــة دعويــة

وهـم ممـن أسـلم علـى ملـون يف مجعيـة العـون فهناك أالف الـدعاة الـذين يع، لطويل عن نتائج عظيمةالكفال ا
ختيلــوا  اإلســالمومــنهم قساوســة ورجــال ديــن نصــارى اعتنقــوا  لإلســالميــد الــدكتور الســميط وأصــبحوا دعــاة 

ور الســنني فهــؤالء اخلمســة ماليــني ســيزدادون مــع مــر  مخســة ماليــني إنســان أيخــذ أجــرهم الــدكتور الســميط!
وستنشــأ أجيــال مــن املســلمني كانــت ستنشــأ علــى الكفــر لــوال هللا مث هــذه الــدعوة املباركــة فهــل نضــيع أجــرا 

 ؟عظيما مستمرا إىل يوم القيامة
ختيلوا لو تربع كل منا برايل واحـد سـتكون احملصـلة مئـات املاليـني فمـا ابلكـم لـو سـاهم معنـا التجـار ورجـال 

خالل سنوات عملي ألكثر مـن ربـع قـرن يف إفريقيـا كـان أكثـر مـا يـدخل  :يطيقول الدكتور السم ؟األعمال
أرى شخصــاً يرفـــع الســبابة إىل أعلــى ويعلـــن شــهادة التوحيــد. وكـــان أكثــر مــا يـــؤثر يف أن  الســرور يف قلــيب،

الــدكتور الســميط إىل حــد البكــاء حينمــا يــذهب إىل منطقــة ويــدخل بعــض أبنائهــا يف اإلســالم مث يصــرخون 
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ى آابئهــم وأمهــاهتم الــذين مــاتوا علــى غــري اإلســالم، وهــم يســألون: أيــن أنــتم اي مســلمون؟ وملــاذا ويبكــون علــ
ه هـؤالء أتخرمت عنا كل هذه السنني؟ كانت هذه الكلمات جتعله يبكي مبرارة، ويشعر نـزء مـن املسـئولية جتـا

 !الذين ماتوا على الكفر
ات املســلحة بســبب حضــوره الطــاغي يف أوســاط تعــرض يف أفريقيــا لالغتيــال مــرات عديــدة مــن قبــل املليشــي

حيرمه  أصيب بثالث جلطات يف الرأس والقلب لكنها اهلمة العالية هللا الأن  الرجل سبق الفقراء واحملتاجني،
األجر ولتعلموا أنه مصاب بداء السكري، ويعاين منه منذ فرتة طويلة، ومع ذلك مل يثنه عن السفر والرتحال 

 جيعله خريا مما نظن، ويغفر له ما ال نعلم، وحنن ومجيع املسلمني. أن  أل هللافنس والبذل واإلخالص.
وخــالل  األفريقيــةاحــد الــبالد  إىلتلفزيــون الكويــت انــه ذهــب  معــه أجراهــاذكــر الــدكتور الســميط يف مقابلــة 

د جــاء ولــدان هنــا وقــ وأيب أان :وقــال لــه أورويبفجــاءه قســيس كــاثوليكي  ،اســلم علــى يديــه املئــات أايمعــدة 
هنــا  أمضــيتمقليلــة بينمــا انــتم  أعــداد إالهنــا منــذ مئــة عــام تقريبــا وهــدفنا التنصــري ولكــن مل يتنصــر  إىلجــدي 
مـن األمـور  .ديـن الفطـرة اإلسـالمالن  فرد عليه الشي  السميط: هـذا! واسلم على يديكم املئات ايمأبضعة 

صـــل عليهـــا املنظمـــات التنصـــريية مقابـــل الـــيت حتـــز يف نفـــس الـــدكتور مـــا يـــراه مـــن التربعـــات الضـــخمة الـــيت حت
ومـــن أمثلـــة تربعـــات غـــري املســـلمني للنشـــاط التنصـــريي كمـــا يرصـــدها د.  .التربعـــات القليلـــة مـــن املســـلمني

تربعــات صــاحب شــركة مايكروســوفت بلغــت يف عــام واحــد تقريبــا مليــار دوالر، ورجــل أعمــال أن  الســميط
وقيـــل أبن هـــذا املبلـــغ كـــان كـــل مـــا ميلكـــه، ويف أحـــد مليـــون دوالر دفعـــة واحـــدة  114هولنـــدي تـــربع مببلـــغ 

يـوزع نسـخة مـن اإلجنيـل علـى كـل أن  االحتفاالت اليت أقامها أحد داعمي العمل التنصريي يف نيويورك قرر
مليون دوالر حىت ينفذها، ومل متر ليلة واحدة حىت كان حصيلة ما  300بيت يف العامل وكانت تكلفة فكرته 

مئــات الكيلــومرتات تتعطــل ســياريت  امشــي :دوالر. يقــول الشــي  جــزاه هللا خــري مليــون 41مجعــه أكثــر مــن 
 القريــةهــذه  إىليت وأجــد يف نفــس الوقــت النصــراين املبشــر أي ،القــرىمــن  قريــة إيلتتقطــع نعــايل لكــي أصــل 

مليــون مســلم؛ إذ يبلــغ  250زكــاة أمــوال أثــرايء العــرب تكفــي لســد حاجــة أن  ويــرى د. الســميط! ابلطــائرة
مليار دوالر أمريكي، ولو أخـرج هـؤالء األغنيـاء  2275األموال املستثمرة داخل وخارج البالد العربية حجم 

عــدد فقــراء املســلمني يف العــامل كلــه يبلــغ أن  مليــار دوالر، ولــو افرتضــنا 56.875الزكــاة عــن أمــواهلم لبلغــت 
ء الفقــري يف عمــل منــتج دوالرا، وهــو مبلــغ كــاف لبــد 227مليــون فقــري لكــان نصــيب كــل فقــري مــنهم  250
، داعيـــة 3288 :يعـــيش علـــى دخلـــه.وهنا بعـــض االجنـــازات الـــيت حتققـــت طـــوال الســـنني املاضـــيةأن  ميكـــن
ألـــف طـــن مـــن األغذيـــة  160،بئـــرا ارتوازيـــة ومئـــات اآلابر الســـطحية 2750يتـــيم، 9500مســـجد، 1200

دورة  1450عقـــد مركـــز إســـالمي متكامـــل،  102مليـــون نســـخة مـــن املصـــحف،  51واألدويـــة واملالبـــس، 
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مركــز  200ألـف طالـب مسـلم فقـري، بنـاء وتشـغيل  95للمعلمـني وأئمـة املسـاجد، دفـع رسـوم الدراسـة عــن 
 .لتدريب النساء

 ةعلمي ةحقيق وتعرف على أصايعكك ا  شب (29)
وابألخـص شـكل  شـكلها أحفـظيديك مـع بعـض  أصابعك تشبهِ أن  بعد، االختبار مبين على دراسات هذا

ابليــد  يالــذ اإلهبــام إصــبعيف اليــد اليمــَن فــوق  اإلهبــام إصــبعكــان   إذا، فــيف كلتــا اليــدين اماإلهبــ إصــبعوضــع 
 .عاطفي فأنت اليسرى فوق اليمَن إهبامس مبعَن كان العك  وإذا عقالين. فأنت، اليسرى

 أتزوجأن  اشتقت إىل (30)
وأتعـدى  الـراب وأخـذ قـوقبـدأت حيـايت ضـائعا سـكرياً عاصـيا أظلـم النـاس وآكـل احل: يقول مالك ابن دينار 

يف يـوم . يتحاشـاين النـاس مـن معصـييت ال توجد معصية إال وارتكبتها شديد الفجور الناس افعل املظاملعلى 
أحببتها حباً شـديدا  مسيتها فاطمةة فتزوجت وأجنبت طفلأطفال أتزوج ويكون عندي أن  اشتقت من األايم

كأسـا مـن اخلمـر فاقرتبـت   ولرمبـا رأتـين فاطمـة أمسـكعصـية وقلـت امل وكلما كربت فاطمـة زاد اإلميـان يف قلـيب
، ولكن فاطمة توفيت وهي مل تتجاوز ثالث تفعل ذلك مين فأزاحته وهي مل تكمل السنتني وكأن هللا جيعلها

وتالعـب يب  الـبالء  يكن عندي الصرب الذي عند املـؤمنني مـا يقـويين علـىملو  فانقلبت أسوأ مما كنتسنني. 
أن  فعزمــت ليــوم ســكرة مــا ســكرت مثلهــا مــن قبــل!لتســكرن ا فقــال يل شــيطاين: ء يومــاالشــيطان حــىت جــا

فـرأيتين تتقـاذفين األحـالم حـىت  أشرب اخلمر وظللـت طـوال الليـل أشـرب وأشـرب وأشـربأن  أسكر وعزمت
واجتمـع  وزلزلـت األرض وحتولـت البحـار إىل انر رأيتين يوم القيامـة وقـد أظلمـت الشـمس: رأيت تلك الرؤاي

فـأرى  يقـول:، ابـن فـالن هلـم للعـرض علـى اجلبـاروأمسع املنادي ينادي فـالن هم وأان بينيف احملشر، ناس ال
حـىت مسعـت املنـادي ينـادي ابمسـي هلـم  فالن هذا وقد حتول وجهه إىل سـواد شـديد مـن شـده اخلـوف

حملشـر مث فاختفى البشر من حويل )هـذا يف الرؤيـة( وكـأن ال أحـد يف أرض ا يقول: للعرض على اجلبار
فوجـدت رجـالً  فجريـت أان مـن شـده اخلـوف ثعبـاان عظيمـاً شـديداً قـواي جيـري حنـوي فاحتـا فمـه. رأيت

أان ضــعيف ال أســتطيع ولكــن  بــين اي: فقــال يل. آه: أنقــذين مــن هــذا الثعبــان فقلــت: عجــوزاً ضــعيفًا ً 
ر تلقـــاء فجريـــت حيـــث أشـــار يل والثعبـــان خلفـــي ووجـــدت النـــا .يف هـــذه الناحيـــة لعلـــك تنجـــو اجـــر

فعــدت  فعــدت مســرعا أجــري والثعبــان يقــرتب؟ الثعبــان ألســقط يف النــار وجهــي فقلــت: أأهــرب مــن
وقـال: أان ضـعيف كمـا تـرى  فبكـى رأفـة حبـايل .للرجل الضعيف وقلـت لـه: ابهلل عليـك أجنـدين أنقـذين

بــــل والثعبــــان جتــــاه اجلفجريــــت . جتــــاه ذلــــك اجلبــــل لعلــــك تنجــــو اجــــرال أســــتطيع فعــــل شــــيء ولكــــن 
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أدركـي أابك  فاطمـةكلهـم يصـرخون: اي   خطفين فرأيت على اجلبل أطفاال صـغاراً فسـمعت األطفـالسي
تنجــدين  ســنوات 3يل ابنــة ماتــت وعمرهــا أن  فعلمــت أهنــا ابنــيت. ويقــول ففرحــت يقــول:. أدركــي أابك

مث  اخلــوف فأخــذتين بيــدها اليمــَن ودفعــت الثعبــان بيــدها اليســرى وأان كامليــت مــن شــده مــن ذلــك املوقــف
ختشع قلوهبم لـذكر أن  أمل أين للذين آمنوا وقالت يل اي أبت جلست يف حجري كما كانت جتلس يف الدنيا

أن  قالت هـذا عملـك السـيئ أنـت كربتـه ومنيتـه حـىت كـاد !أخربيين عن هذا الثعبان .اي بنييت :. فقلت هلاهللا
 ؟وذلـك الرجـل الضـعيف :سـألتها ؟امـهالـدنيا تعـود جمسـمة يـوم ألقي األعمال يفأن  أيكلك أما عرفت اي أيب

ولـوال  لـك شـيئاً يفعـل أن  حلالـك ال يسـتطيع ذلك العمل الصاحل أنت أضعفته وأوهنته حـىت بكـى فأجابت:
 فاستيقظت من نـومي وأان أصـرخ: قـد يقول:ك. ينفع يءشين مت صغريه ما كان هناك انك أجنبتين ولوال أ

ســـلت وخرجـــت واغت يقـــول: ختشـــع قلـــوهبم لـــذكر هللاأن  نـــواللـــذين آم أينأمل  نعـــم ،رب ايأن  قـــد رب ايأن 
أمل أين . ﴿دخلــت املســجد فــإذا ابإلمــام يقــرأ نفــس اآليــة، وحــني والعــودة إىل هللا ةبــلصــاله الفجــر أريــد التو 

هـو الـذي اشـتهر عنـه ، ذلك هو مالك بـن دينـار مـن أئمـة التـابعني ﴾ختشع قلوهبم لذكر هللاأن  للذين آمنوا
إهلـي أنـت وحـدك الـذي يعلـم سـاكن اجلنـة مـن سـاكن النـار، فـأي : ل الليـل ويقـولأنه كـان يبكـي طـو 

اشــتهر عنــه أنــه كــان . كمــا اللهــم اجعلــين مــن ســكان اجلنــة وال جتعلــين مــن ســكان النــار، الــرجلني أان
أيهـا العبـد الغافـل  .أيهـا العبـد العاصـي عـد إىل مـوالك يقف كل يوم عند ابب املسجد ينادي ويقول:

مـن تقـرب : موالك يناديك ابلليل والنهار يقـول لـك .أيها العبد اهلارب عد إىل موالك. كعد إىل موال
 .ومن أاتين ميشي أتيته هرولة، تقرب إيل ذراعا تقربت إليه ابعاً مين شرباً تقربت إليه ذراعاً، ومن 

  أ حك مع اجملانني (31)
 :نـونيـومني قـال اجمل تنـام ال :قالـه الـدكتور .ةر يلعبـون كـ بقطـطحيلـم  انم ماكلرال للدكتور يشتكي انه   جمنون
 ! على النهائي يلعبون غداً الن  اقدر ما

  !حممد من الرايض أان :قال نونبردان من املكيف. رد اجمل أان :نونيقول جمل جمنون
 !شق الورقة الصبورةكل ما مسح   ،املدرس يف املستشفىمع  الدرسيكتب  جمنون
 عـين وعـن أخـوي اللـي ابلسـجن. وبعـد :قـال ؟ليش :قاله صديقه .ن سواويشرهب سيجارتنييولع  مئدا جمنون

 !أان بطلت الدخان ،ال :قالمن السجن  مربوك طلع أخوك :حدة قال صديقةوا سيجارة مدة شاهده يولع
 !قي اخلريطةبس اب .احلمد هلل :قال كنز  وجد جمنون
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ابلغلـط يـوم وصـل العمـل وشـاف متأخر عن الدوام قومتـه أمـه بسـرعة لـبس بدلـة أخـوه الضـابط  جمنون
 !أخوي حتسبه أان ةصاحية مقوم ما هيأمي أن  صدق :نفسه قال

 !صارت خضراء امش إذا :قاله ؟وش أسوي ،عيين محراء :جنبه نونيقول جمل جمنون
 خروج املغلوب! ،ال :قال ؟وإايبذهاب  :قاله املوظف ،حيجزدق على اخلطوط  جمنون
 !نكم محراء؟ قالوا نقرب لبعضعيو  الشرطي ليش مهل قالني جمنون
بـس وخـروا  :نـونقـال اجمل، يوم تقلبت عيونـه صـارت بيضـاء ،وأهله قاعدين حول أبوه ييب ميوت جمنون

 !وخروا ييب يرجع ريوس
 !ةقال أحياان أحاسب وأحياان قط ؟يسألونه يف مقابله هل حتاسب نفسك جمنون
 !أبغى أمشي طلعت مارة إذا هذي آخر م قال: ،مرات 3طال يف حفره حاول يطلع  جمنون
 !وسط وأثنني هجوم قهوةقال للجرسون: هات يل واحد  ،جالس ابملقهى جمنون
 تصـدقون تـوين أدري :قـال ،مسـع املـذيع يقـول فـاول لصـاحل روانلـدو ،الربازيـلقاعد ينـاظر مبـاراة  جمنون
 !امسه صاحلأن 
 ،حنـا ذوليـك :قـالوا ،ال معكـم :قـال ؟يـكمـع ذول وإالمعنـا  أنـت :لـه قـالوامسكوا واحد  ،ني مسلحنيجمنون

 !وضربوه
 !إن شديتوا حيلكم رجعنا قبل العيد:حممل حجاج وقاعد يوصيهم جمنون
 !ال أان أحكها :قال ؟حتكك :طلعت له حبه يف رأسه قال له الدكتور جمنون

 ح ، وثقة، وتصديق، وأمل (32)
 قد اخلضار كانت  حيايت، يف عشاء أأسو  أخريا أعددت، الزواج من عاما 18 مضي بعد: الزوجة قالت

الطعام  تناول طوال صامتا زوجي امللح، وظل كثرية  والسلطة، احرتق قد واللحم، جيب مما أكثر نضجت
: جبيين فـسألته على قبلة ويطبع ذراعيه بني حيتضنين وجدته حىت األطباق غسل يف أبدأ كدت  ما ولكين
 معاملة أعاملك أن رأيت لذلك، اجلديدة العروس بطهي شبهأ الليلة طهيك كان  لقد: تقبلين؟ فـقال ملاذا

 احلب( هو اجلديدة. )هذا العروس
 كان  أحدهم لكن ،للصالة جتمعوا، االستسقاء صالة يصلوا أن القرية أهل مجيع قرر األايم من يومٍ  يف

 الثقة( هي مظلة. )تلك معه حيمل
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يضحك؛  السماء يف تقذفه حني األول مل يتجاوز عامه الذي لدى طفلٍ لديك إحساس ك يكون أن جيب
 التصديق( هو يقع. )هذا تدعه ولن ستلتقطه فهو على يقني أنك

 مازلنــا الصـبال لكننــا يف الفــراش مـن ســننهض أننــا مـن متأكــدين ولسـنا النــوم إىل للخلــود نسـتعد ليلــة كـل  يف
 األمل( هو القادمة. )هذا لألايم خنطط

 واقف وأنتأ را  شرب املاء  (33)
عـن و  .سلم زجر عن الشرب قائمـاً رواه مسـلمو  النيب صلى هللا عليهأن   سعيد اخلدري رضي هللا عنهعن أيب

فقلنـا  :قـال قتـادة يشـرب الرجـل قائمـاً أن  أنـه هنـى سـلمو  أنس وقتادة رضي هللا عنه عن النيب صـلى هللا عليـه
النــيب صــلى هللا أن   عنـهعــن أيب هريـرة رضــي هللا. و الرتمــذيو  رواه مسـلم. أخبــثو  ذاك أشـر :فقــال ؟فاألكـل
عـن أنـس بـن مالـك رضـي هللا و  .رواه مسـلم .بن أحـدكم قائمـاً فمـن نسـي فليسـتقيال يشـر  :سلم قالو  عليه

 اجلاللــةو  عــن اجملثمــةو  عــن األكــل قائمــاً و  ســلم عــن الشــرب قائمــاً و  هنــى رســول هللا صــلى هللا عليــه :عنــه قــال
 .الشرب من يفه السقاءو 

 أهنـأو  أسـلمو  تنـاول الطعـام جالسـاً أصـحو  ن الشـربأب :دكتور عبـد الـرزاق الكـياليناليقول  :اإلعجاز الطيب
أما الشـرب واقفـاً فيـؤدي إىل  .لطفو  أمرأ حيث جيري ما يتناول اآلكل والشارب على جدران املعدة بتؤدةو 

إىل  تكـرار هـذه العمليـة يـؤدي مـع طـول الـزمنأن  و،يصـدمها صـدماً و  تساقط السـائل بعنـف إىل قعـر املعـدة
إمنـا شـرب النـيب واقفـاً لسـبب اضـطراري منعـه مـن و  .ما يلي ذلك مـن عسـر هضـمو  هبوطهاو  اسرتخاء املعدة

األكــل ماشــياً أن  كمــا  .الــدوامو  لــيس علــى ســبيل العــادة، و اجللــوس مثــل الزحــام املعهــود يف املشــاعر املقدســة
اإلنسـان يف أن  :راهيم الـراوييـرى الـدكتور إبـو  املسـلمني.و  مـا عـرف عنـد العـربو  ليس من الصحة يف شيء
ة شـديدة حـىت يـتمكن مـن ييكون جهاز التوازن يف مراكزه العصبية يف حالة فعالو  حالة الوقوف يكون متوتراً 

هـي عمليـة دقيقـة يشـرتك فيهـا و الوقـوف منتصـباً. و  السيطرة على مجيع عضالت اجلسم لتقـوم بعمليـة التـوازن
عــل اإلنســان غــري قــادر للحصــول علــى الطمأنينــة العضــوية الــيت واحــد ممــا جيأن  اجلهــاز العصــيب العضــلي يف

هـــذه الطمأنينـــة حيصـــل عليهـــا اإلنســـان يف حالـــة  ،الشـــرابو  تعتـــرب مـــن أهـــم الشـــروط املوجـــودة عنـــد الطعـــام
 حيــث تنشــط األحاســيسو  االســرتخاءو  العضــلية يف حالــة مــن اهلــدوءو  اجللــوس حيــث تكــون اجلملــة العصــبية

تناول أن  : علىويؤكد د. الراوي .متثله بشكل صحيحو  الشرابو  ضمي لتقبل الطعامتزداد قابلية اجلهاز اهلو 
ـــة الوقـــوف الشـــراب و  الطعـــام قـــد يـــؤدي إىل إحـــداث انعكاســـات عصـــبية شـــديدة تقـــوم هبـــا هنـــاايت يف حال

قــد  ومفــاجئ إذا حصــلت بشــكل شــديد االنعكاســاتإن هــذه ، و العصــب املــبهم املنتشــرة يف بطانــة املعــدة
 ،لتوجيه ضربتها القاضية للقلب Vagal Inhibitionطالق شرارة النهي العصيب اخلطرية تؤدي إىل ان
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الشـرب واقفـاً تعتـرب خطـرية و  علـى عـادة األكـل االسـتمرارأن  كما  .املفاجئفيتوقف حمداثً اإلغماء أو املوت 
قرحــات أن  إمكانيــة حــدوث تقرحــات فيهــا حيــث يالحــظ األطبــاء الشــعاعيونو  علــى ســالمة جــدران املعــدة

مـن  %95جرعـات األشـربة بنسـبة تبلـغ و  املعدة تكثر يف املناطق اليت تكون عرضة لصدمات اللقم الطعامية
حالــة عمليــة التــوازن أثنــاء الوقــوف ترافقهــا تشــنجات عضــلية يف املــريء أن  كمــا  .حــاالت اإلصــابة ابلقرحــة

شـديدة تضـطرب معهـا وظيفـة اجلهـاز حمدثـة يف بعـض األحيـان آالمـاً و  تعيق مرور الطعام بسـهولة إىل املعـدة
 شرابه.و  تفقد صاحبها البهجة عند تناوله الطعامو  اهلضمي

  أطلق قد اتك الذهنية (34)
إذا  . إذا كنت تتطلع ملستقبل أفضل يف عملك ويف كل جمـاالت حياتـك، فـدرب عقلـك لكـي تصـبح عبقـرايً 

إلنسان مثل ابقي أعضـاء جسـمه القابلـة تطور عقلك، فعقل اأن  ت شـاابً، أو رجـاًل أو شيخاً، تستطيعكن
عقلك . فق والنعـــم يف صبال كل يوم جديدللنمو إذا أحسن الفرد تدريبها بصفة مستمرة تذكـــر هـــذه احلقائـــ

ســـائر املخلوقـــات األخـــرى، ولـــه القـــدرة علـــى مجـــع وختـــزين كميـــات ال حصـــر هلـــا مـــن  عقـــولهـــو أرقـــى مـــن 
مــن قــدراتنا العقليــة  %90فــأكثر مــن ، تصــنيفها وختزينهــا بصــورة فوريــةا و املعلومــات، والعمــل علــى معاجلتهــ

قـــدراتك العقليـــة أن  مرتوكـــة دون اســـتخدام. هـــذه القـــدرات حتتـــاج للتمـــرين والتـــدريب، حـــىت لـــو كنـــت تـــرى
مـن  تصبح يوماً من العباقرة. فالعبقرية قدرة مكتسبة، وليست وراثية، وهناك الكثـريأن  ضعيفة، فإنه ميكنك

، من قيل عنهم إهنم أغبياء، ولكنهم أصبحوا من أكثر العلماء شهرة مثل: نيوتن وصـفه مدرسـه أبنـه العلماء
هذا الولد النحيل أن  غيب، وكان بليداً يف دراسته. توماس إديسون وصفته مدرسته بسبب كثرة أسئلته قائلة:

ـــة تصـــرفاته. اينشـــتاين كـــ ـــه نظـــراً لغراب ان شـــااب منطـــوايً، واعتـــربه ضـــعيف العقـــل. وقـــد جلـــده والـــده يف طفولت
  .أقوى عبقرية يف التاري  يعدمدرسوه بليد الذهن، ومل يكن متميزاً ابملرة، ابلرغم من أنه 

متشــاهبان إىل حــد كبــري، ولــذلك قــم إبجــراء هــذه الصــيانة للكمبيــوتر الــذي يف ، وعقــل اإلنســان احلاســبو 
 عقلك مثل جهاز كمبيوتر وقم ابآليت. أن  رأسك وختيل

عبـــارة عـــن ملفـــات اتلفـــة  احلاســـوبوهـــي بلغـــة «  Temp»  امللفـــات املؤقتـــة أو مـــا يســـمى بــــأفـــرغ  أواًل:
تتجمــع داخــل الكمبيــوتر، ومــع الوقــت وكثــرة االســتخدام تــؤدي لــبطء حركــة اجلهــاز وأحيــاانً لتعطيلــه وتشــبه 

شـة، فتسـتنزف وجتعلهـا مشو هـا يت ترتسب يف عقولنا، ولكنها تزمحاألفكار السلبية ال«  Temp» هذه الـ 
 عقولنا أصبحت أكثر نشاطاً وإجيابية. أن  طاقتنا العقلية. وبتفريغ هذه األفكار نكتشف

أي عمليــة مــلء فراغــات وتنظــيم «  Defragment» م بعمليــة إلغــاء التجزئــة أو مــا يســمى بـــ قــاثنيــاً: 
اج للتنظـيم والرتتيـب، احلاسب مما يزيد من سرعة احلاسب وكفاءته وهي عملية هامة للعقل البشري ألنـه حيتـ
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تصــبح واضــحة، ومــن مث تنظــيم الوقــت واجملهــود أن  الــذي يبــدأ بتحديــد األولــوايت واألهــداف، والــيت جيــب
 على أساس هذه األولوايت، فيعمل خلدمتها بكفاءة. 

وهـي عمليـة إعـادة تنشـيط احلاسـب. ونقـوم إبجرائهـا «  Refresh»قم بعمـل حتـديث أو تنشـيط اثلثاً: 
لتنشيط احلاسب، فالعقل البشري يف احتياج دائم إلعادة التنشيط. فاحصل على وقت من  من وقت آلخر
يف شيء، دع األمواج الثائرة يف عقلك هتدأ، فاهدأ مـن مشـاحنات العمـل، ومـن كـل  خاللهالراحة ال تفكر 

امليـــاه، شـــيء آخـــر، مهمـــا كانـــت أمهيتـــه. خـــذ نفســـاً عميقـــاً، وختيـــل شـــيئاً مجـــياًل حولـــك، ختيـــل مـــثاًل نقـــاء 
 .وانعكاس لون السماء الزرقاء عليها

حيـــث النــوم يف ميعـــاد حمــدد واالســـتيقاظ يف ميعــاد حمـــدد : وذلــك مـــن خـــالل بطاريــة عقلـــكرابعــاً: اشـــحن 
مــارس هوايــة تنمــي و تكــون يف يقظــة طــوال يومــك. أن  يعمــالن علــى شــحن بطاريــة العقــل، وابلتــايل ضــمان

وقتــاً ملــن حتــبهم: قــال أحــد تعطــي أن  وال تــنس. خمتبئــةب مواهــ لــديك مــن واستكشــف مــاقــدراتك العقليــة، 
احلــب ميــنح الطاقــة وجيــددها، «. إن احلــب طاقــة مقدســة، وكأنــه شــراين احليــاة لالرتقــاء ابلــنفس»املفكــرين 

 ولذلك ال تفقد االتصال مبن حتبهم، ومنهم زمالؤك يف العمل. 
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يقرأ ما فيها من كتب وهلذا فقد وال كم من املكتبات وضعت كزينة للمنزل، وإال فهي مهجورة 

يعطي نفس الغرض ولكنه يوفر م تكلفة شراء الكتب وتكديسها من خالل ديكور ااختصر الرس
 .الكثري من املال

 
ن لرياي شكاًل آخر من التعاون بني الزوجني، فبالرغم ميرى أي زوجني هذه الصورة أن  يكفي

جة اليت ال بينهما وبني التعاون يف دفع الدر ك مل حيُ كل ذلأن   ن، واحلاجة، إالالضعف، وكرب الس
 ثل مصدر الرزق الوحيد ابلنسبة هلما، من خالل نقل زيوت التدفئة وبيعها على األهايل.مت
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حولنا، ونظهر  جيريما جند أنفسنا يف مواقف ال نعرف كيف خنرج منها، لدرجة ال ندرك أحيااًن 

، أو كما يقول املثل العامي: "ما يعرف رأسه من رجليه" متعن أمام اآلخرين بشكٍل يدعو للشفقة
 ثل.يف الصورة وستعرف بعدها ما يعنيه ذلك امل

 
جائعة؟ أم راحت ضحية تعلم سبب وفاة هذه املرأة املسكينة، هل توفيت أن  ليس مهماً 

انه، مث لكن أتمل حال طفلها، وضع نفسك مك للحروب األهلية الطاحنة يف ذلك البلد الفقري؟
 .أمي؟ فأان أبمس احلاجة إليكاسأل: ملاذا ال ترديين اي 
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 (أارب قصة ح 35)
ـــع الكتـــب إىل حمـــ : ذهبـــتيقـــول بطـــل القصـــة ـــاابً   املســـتعملة، واشـــرتيتل بي  وحـــني وصـــلت املنـــزل كت

أان أدري إنـك أول مـا ، وجدت يف الصـفحة الـيت بعـد الغـالف مباشـرة هـذه الرسـالة: فتحت الكتابو 
مـا  ! و مثلـك يف الكليـة ومقهـورة حقيقـةأان  يئاً أقول لـك شـ دعين لكن، سوف تتعجبلورقة اهذه  أتقر 

إاله مــن القهــر وعنــدي إحســاس إنــك بتقــدهر ظــرويف كونــك مثلــي عــايش نفــس األجــواء  مــا تقــرأكتبــت 
وعمومـاً فرصـة سـعيدة جـداً إين  ! وقامت تسب دكتورة امسها! وبعد مـا شـبعت مـن سـبهها قالـت:اآلن

أان فضــولية ، عمومــاً ك، وأشــكرك علــى قــراءة كلمــايت بــس وهللا مــا كتبــت إاله مــن الطفــشتعرفــت عليــ
ردهك وإن  أشــوي ممكــن بعــد مــا ختلهــص مــن الكتــاب تكتــب يل علــى الوجــه الثــاين ردهك ورجعــه وأان بقــر 

 .شاء هللا إين أيب أجي أشرتيه يف اتري  كذا
طيـب أان مـا ذاكـرت وش ذا احلـظ؟ املهـم إين ساتر وش أسوهي؟  اي يوم غٍد! وجدتهيف التاري   أتملت
وطــي( وقــررت إين أكتــب هلــا الــرد وبرجهعــه بــس قبــل كــل هــذا رحــت وصــورت الفصــول اللــي )رحــت 

هلــا رد حمــرتم وقلــت هلــا: تــرى أيب أشــرتيه عقــب أســبوع ورحــت  كتبــت  أذاكــرداخلــه ابالختبــار عشــان 
حملــل ا ذهبــت إىليــوم الثــاين ابلليــل ال. الســعر فمــين بنصــ صــاحب املكتــبأرجعــه وفعــال رجعتــه وشــراه 

 البارحــة: الكتــاب اللــي شــريته منــك أمــس وينــه؟ قــال: صــاحب املكتبــةالكتــاب مبــاع ســألت  وجــدت
هـــا ثالثـــة  أذاينلـــني وصـــلت  (كشـــريت)اللـــي تنفـــتح  وأان! واشـــرتتهبنـــت  حضـــرت املهـــم أخـــذت أان وايه

مـا حيطـهه  ال وبعـد صـار. ب املسـتعملأشهر وحنها شارين الكتاب ابيعني الكتاب واملستفيد حمـل الكتـا
يف الـــدرج خـــالص فهـــم علينـــا وصـــار خيليـــه عنـــده علـــى الطاولـــة ويســـلمه يل أو هلـــا أول مـــا جنـــي مـــرت 

 صـاحب احملـل بـثمن ئـس ـ ولـو قـال جمـاانً مـا هاألايم وجيت مرة أبيع الكتاب كالعادة، وابلطبع اشـرتا
اجلامعــة قلــت فرصــة خيــص أحــد البحــوث يف  عنــدي مــانع ـ وطلعــت وملــا وصــلت الســيارة تــذكرت موضــوع

أشوف كان فيه كتاب حول نفس املوضوع، املهم ملا دخلت احملل لقيت صـاحب احملـل ماسـك كتـايب 
قاعــد يبيعــين  يعــين طلعــت البنــت هــو نفســه صــاحب احملــل اللــي وقاعــد يكتــب الرســالة اللــي أنتظرهــا!

 الكتاب ويشرتيه مين بنصف قيمته. يقطع احلب وسنينه.
 فمكافتا  (36) 

هل سئلت نفسك مرة واحده ملـاذا يصـر األطبـاء أثنـاء زايرتنـا هلـم يف العيـادة علـى طلـبهم الـدائم بفـتح الفـم  
ـــلومة كنــت أجهلهــا ا إىل وقــت قريــب .أكيــد ال أحــد(بؤك افــتح)ومــد اللســان. مــن منــا مل يســمع كلمــة   .معـ
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يل املــزل عــن عمــل كــل واحــد ودوره يف حيــث كنــت يف أحــد اجملــالس ودار النقــاش بــني احلاضــرين علــى ســب
 ،أطبـاء ،معلمـني ،مهندسـني ،ضـباط): خنبـة مـن أصـحاب الوظـائف املختلفـة اجملتمع وقد كـان يضـم اجمللـس
وكــان مــن بــني احلضــور رجــل جييــد الدعابــة قــال موجهــاً   بعملــه وأمهيتــه يتبــاهىرجــال أعمــال( وقــد كــان كــاًل 

يـب جلسـته وقـال (. وعنـدها عـدل الطبومـد لســانك أفمـكتح فاحلني بس يف كلمة اف)كـالمه للطبيب أنتم 
( ولو تدرى ما هي فوائد مـد اللسـان ودالالهتـا شقرا بس تدور برأسك ومع اخليل اي) هذا دليل عدم وعيك

وعنــدها بـــدأ الطبيـــب يف اإلســـهاب يف احلــديث الشـــيق. فمـــــاذا قـــال؟ يســـألك  .ملــددت لســـانك كـــل دقيقـــه
صفرار اإل لفحص وذلك لألسباب التالية: ألنه إذا كـان لون لسانك مييل أىلخترج لسانك عند اأن  الطبيب
ود أما إذا كــان لون لسانك مييل إىل الزرقة فهذا يـدل علـى وجـ. ل على نسبة الصفار عالية يف الدمفهذا دلي

ا إذا كـان أما إذا كان لون اللسان ابهتاً فذلك يدل على وجود أنيميا. أم. مرض ابلقلب أو اجلهاز التنفسي
أمـا إذا كـان هنالـك رعشـة يف . يف اهلضـم واضـطرابود محـى يكسو اللسان طبقة بيضاء فهذا يدل على وج

 اً أمـا إذا كـان لـون اللسـان أمحــــــر . يـدل علـى وجـود تسـمم أو تـوتر عصـيب اللسان عند إخراجه من الفم فهذا
وتفـتح فمـك ومتـد لســانك وحتـدد  آة املـر تـذهب إىلأن  أما اآلن ما عليك إال. وردايً فهذا يدل على الصحة

  .علتك
 إسعاا اآلخرين (37)

 نسـتطيع عنـدما أنه ال شـيء يف هـذه احليـاة يعـدل ذلـك الفـرل الروحـي الشـفيف الـذي جنـده ابلتجربة عرفت
ليســت يف  إهنــا لــذة مساويـة عجيبــة !إىل نفــوس اآلخـرين الثقــة أو األمــل أو الفـرل، الرضـانُـدِخَل العــزاء أو أن 
 ؛جــزاًء خارجيــاً  حتتــاج إىلإهنــا ال  إهنــا جتــاوب العنصــر الســماوي اخلــالص يف طبيعتنــا ء مــن هــذه األرضشــي

  .ألن جزاءها كامن فيها
  اكتشف شخصيتك من شخاييطك(38) 

حماضـرة  أوعنـدما متـل مـن حصـة  أحيـاان ؟ترى ماذا ترسم علـى جوانـب الصـفحة عنـدما تكـون شـارد الـذهن
هلـا معـَن أن  ولكـن حنـن نقـول لـك ال معَن هلاأن  ترسم خرابيش تظن ،رد الذهنعندما تكون شا أو ،معينة

نـــب األميـــن علـــى شخصـــية ويف اجلا ،األيســـر مـــن الصـــفحة يـــدل علـــى احلـــذرفالرســـم يف اجلانـــب  ،وتفســـري
الوجوه أن  يف حني، الشخص يواجه صعوبة يف إقامة عالقات مع اآلخرينأن  عينيالوجوه . ورسم اجتماعية
احلزينـــة تعـــين عـــدم القـــدرة علـــى التعـــاون مـــع  الوجـــوهو كـــل شـــيء يســـري علـــى مـــا يـــرام يف أن   تعـــينالســـعيدة 
الشخص الذي يرسم الثعابني يتمتع بسـرعة بديهـة أن  دل على القدرة اجلسدية أويالثعابني ورسم  .اآلخرين

يكــون أن  أو دل علــى عـدم االرتبـاط وانعــدام اهلويـة،فيـ رســم أشـخاص بـال وجــوه. أمـا مباشـرة تصـيب دائمــا
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هذا الشخص يشعر بعدم التقـدير مـن اآلخـرين وأبنـه ال يشـعر بوجـوده احـد أو أنـه يشـعر ابالرتبـاك بسـبب 
فكـــرة ل يـــراتلالصـــحبة وال  إىلحيتـــاج صـــاحبها أن  يشـــري إىل املكعبـــاتورســـم  .ابخلصوصـــية الشـــعورانعـــدام 

املشاعر كمـا أهنـم يهتمـون بكـل مـا  واحلساسنياألشخاص العطوفني  فيفضل رمسها الزهور. أما بقاء وحيداال
علــى  مشــاعر التــوتر، وإذا أشــارت هــذه األســهم إىل أعلــى فهــذا يــدل يظهــراألســهم ورســم  .ابحلــب يتعلــق

علـى شخصـية فتدل  النجومأما  .األسهم اليت تشري إىل كل االجتاهات فتدل على ذهن متفتح أماالطمول، 
شخصـية تنطـوي علـى غمـوض فتشـري إىل  لعيـونسـبة لوابلن .كسـر القواعـدوحـىت  طموحة مسـتعدة للتحـدي 

تعـاين حـوال فتـدل علـى رول املـرل والفكاهـة وتـدل  العيـون الـيت أمـاوتدل العيون الصغرية الضيقة علـى احلـزن 
دليل على الضعف العاطفي وطبيعة معرضة للجرول فهي  القلوبأما  .الرموش املنمقة على شخصية جذابة

علـى الكسـل وعلـى فيـدل  الـدوائر. ورسـم قلوب كان أمد اجلرول العاطفيـة قريبـاعدد ال الشعورية وكلما ازداد
الصدق واألمانة من مسـات هـذا الشـخص الـذي أن  طبيعة إنسانية غري مستقلة وتشري الدوائر البسيطة على

أمــا و  .تفــادي العــداء إىلأو املرتابطــة أو املتداخلــة فتــدل علــى حاجــة  الــدوائر املتالصــقة واملكدســة أمــايرســم 
عمـــق  كلمـــا كانـــت الزخـــارف صـــعبة ومعقـــدة ازدادفتعتمـــد علـــى درجـــة التعقيـــد، حيـــث أنـــه   الزخـــارفرســـم 

 تـدل أيضـا علـى زيـف وعلـىكمـا قـد تـدل علـى دافـع  ف الدواماتوأما  .األفكار اليت يتداوهلا الراسم يف ذهنه
ورســـم  .يضـــايقهمأن  هبـــا علـــى النـــاس واالبتعـــاد عـــن مـــواجهتهم مـــن دون الراســـم يفكـــر يف طريقـــة حيتـــالأن 

القصــرية فتــدل علــى  الطــرق أمــاتشــري إىل الــود واهتمــام الراســم فأمامهــا طــرق طويلــة تــؤدي إليهــا  الــيت البيـوت
اخلطـوط  أمـافتـدل علـى رغبـة يف املثاليـة،  البيوت اليت تتمتع بكثـرة التفاصـيل أماشخصية منفتحة ومستقرة، 

 .بال سعادةعلى بيوت  غري املرتبة أو عدم وجود نوافذ فيدل
 ااستجاية املغلقة (39)

م واملعيشـة الطيبـة نسعى كثريا حنن اآلابء إىل حتقيق مطالب أبنائنا فلذات أكبادان وتوفري كافة سبل الراحة هلـ
تدربوا أنفسكم عليها وتعرفوا مدى أمهيتهـا يف أن  ولكن دعوين أقف معكم وقفة مهمة جيب ،بكل حمتوايهتا

كيف نعرب ونسـتمع ملشـاعر أطفالنـا( فعـال حنتـاج إىل خلـق تواصـل فعـال )ي أتسيس شخصية الطفل آال وه
ت التواصــل مــع أطفالــه اغلبنــا يفتقــر إىل قنــواف ،يســتمعوا لنــاأن  مــع أبنائنــا مثلمــا حنــن نطمــح مــن اآلخــرين

اضـطر لسـماعه جتـد عيونـه علـى  أن ال يعطي وقتا لسـماع حـديث طفلـه وحـىت كثري من اآلابءو  جيد بشكل
ومـــن هــذا املنطلــق ســأقدم لكــم كيــف نســتمع ونعــرتف مبشـــاعر  ،وتركيــزه لــيس مــع االبــن هنائيــاخــر شــيء آ

 جرت العادة أطفالنا خذ مثال لو دخل عليك احد أطفالك وهو يبكي ويقول: اباب عصفوري الصغري مات
تبكــي رال اشــرتي لــك بــدال  معلــيش حبيــيب عــادي عصــفور ومـات الزم ميوتــون بــس ال) تكـون ردة فعلنــاأن 
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ن اشرتي لـك منه وتقول )أان أقول أبشرتي لك وأنت تبكي( اذهب ل منه( وجتد انه مازال يبكي مث تعصب
 آذانكــماألم أقفلتمـا /تعرفـون ملـاذا ألنـك اي عزيـزي األبهـذا التصـرف يعتـرب خـاطئ أ !إال إذا أوقفـت البكـاء

مقفلــة متامــا مــن االســتماع  وهــذه ردة الفعــل تســمى ))اســتجابة مغلقــة(( يعــين شــاعر االبــن متامــاعــن مســاع م
يكــون اســتماعا يقظــا مبعــَن اســتماعا كــامال أن  ولكــي حنقــق اســتماع جيــب. ملشــاعر الطفــل املســببة لبكائــه

عنـدها اسـأل  ،حضـر الطفـل يبكـي ملـوت عصـفوره ،يد املوقف مرة أخـرى لتتضـح الفكـرةولنع نميع حواسنا
وره( )يشعر ابحلـزن ألنـه فقـد عصـف سريعا جوابك( سيكون رعة )ماذا يشعر طفلي لفقد عصفورهنفسك بس

سيقول  ؟ن عصفورك ماتتقول: أنت حزين ألأن  وهي، مفتوحةهنا درب نفسك على عمل استجابة  من
زيـز. وهـذه )االسـتجابة فعال كـم هـو شـعور حمـزن ومـؤمل لفقـد ع :فتقول ،وأطعمته واعتنيت به ،لقد ربيته نعم

يسـأل وقـد  يشـعر هبـا حقيقـة فهـوفـت هبـا أمامـه ومسعهـا منـك توضح أنك استمعت ملشاعره واعرت املفتوحة( 
 هنـا لـيس املهـم أقـول لكـم شاعره لكنه مل يتوقف عن البكـاء!احد منكم ويقول: طيب استمعت واعرتفت مب

تقطــع البكــاء أو توقفــه بشــكل عاجــل وســريع فبكائــه شــيء طبيعــي والزم الطفــل تصــادفه إحباطــات يف أن 
فيهــا تنفــيس للــنفس وفيهــا  ةاالعــرتاف ابملشــاعر عمليــ، ولكــن عهــامننأن   ميكــناحليــاة الــيت ال غــَن عنهــا وال
عنـدها ختلـق جـوا مـن الراحـة  ،واعرتفت هبـا إليهامشاعر وانك استمعت  لديهأن  توضيح البنك انك تعرف

 .النفسية وتوطد عالقة أبناءك بك وتدرهبم كيف يعربون ويعرتفون مبشاعرهم
 األطرش يف الزفة (40)

متخـــرج مـــن ( مســـيكني) وأانويشـــتغلون يف شـــركات  ةمريكيـــأمـــع شـــباب خـــرجيني جامعـــات  اً لســـكنـــت جا
ســألتهم يــردون علــي  وإذاة دري وش الســالفا أمــ وأانيســولفون ويضــحكون  وموظــف حكــومي حمليــةجامعــة 

عنـــدان مغـــرور وشـــايف  HRمـــدير الــــ  يقـــول واحـــد:وإليـــك بعـــض كالمهـــم:  معقولـــة مـــا تعـــرف؟بتعجـــب: 
مشــغول  ؟ مــا يتــدخل بيــنكم؟MDوويــن الـــ  الكــل حيتــاجهم.أن  م املغــرورين ألهنــم يعرفــونهــذا قســ .نفســه

أوه  ، مــا نقــدر نــتكلم معهــم ابــد.ITوحنهــا متورطــون مــع مجاعــة الـــ  .CEOابجتماعــات مــا تنتهــي مــع الـــ 
نهــد أت اي مجاعــة حنهــا يف 'الويــك إنــد' تكلمــوا يف شــي اثين. .KPIيفضــحون يف الـــ  ئــمداانس  أردىهــذوال 

 ؟املاســرت أتخــذحممــد، لــيش مــا أبــو  :يل يقــول أحــدهم. وأقــول يف نفســي: احلمــد هلل جــاء دوري يف الكــالم
املقصود هو أن  أقول له مفاتيحي كلها يف جييب أتذكرأن  وقبل أقول يف نفسي: أكيد أنه يقصد ماسرت كي

يضـحك  .أوتوماتـكس انـه مـا اذكـر، بـ ؟GPAوكم كان الــ وقت عندي ما املاجستري، فأقول بال اهتمام:
شـامي اي مجاعـة اشـتقنا ، إيـراين، مطعم هنـدي يقولون: ءالعشاوقت  ءجااجلميع ويعتقدون أنين أمزل. ويوم 

 .KFCلـ 
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وشـهوا  قـالوا: .JBM ـأان ابرول للبيـت وأنـتم روحـوا للـ ، قلـت:رأيـيكلهم وافقوا وقعدوا يناظروين ينتظرون 
  عرفون؟معقولة ما ت رديت وقلت هلم: !JBMهذا 

 شرل االختصارات:
HR املـــــوارد البشـــــرية :MD .ـــــذي ـــــرئيس التنفيـــــذي. CEO: املـــــدير التنفي ـــــة املعلومـــــات. IT: ال : تقني
KPI .مقيـــاس مؤشـــر األداء :GPA .املعـــدل الرتاكمـــي :KFC.كنتـــاكي : JBM جهـــنم وبـــئس :
 املصري.

 سيكولو ية األعضاء والنفسيا  اخلمو عشرة (41) 
، بعضها ضـار وبعضـها انفـع، وبعضـها سـليب وبعضـها إجيـايب، وسـوف نـذكر هنـا لألعضاء نفسيات متعددة

مخس عشرة نفسية، هذه النفسيات بعضـها سـليب وضـار ورمبـا غـري عملـي، لـذلك حيسـن جتنبهـا، وهـي كمـا 
 يلي:
يقـول إنـه األفضـل، إذ أن  يثبت أنه هو األفضل دونأن  : صاحب هذه النفسية يريد( نفسية أان األفضل1

رجاحـــة رأيــه وأفكـــاره، ويقــوم إببـــراز أخطـــاء و  إجنازاتــهو  ن شــأن اآلخـــرين ومــن عملهـــم، ويــربز عملـــهيقلــل مـــ
 املنظمة ألهنا مل أتخذ برأيه، إال أنه ال يقول "أان األفضل". 

 دائمـا، خمطـئشخصـا مـا يف احلضـور أن  يثبـتأن  صـاحب هـذه النفسـية يريـد :( نفسية أان لـك ابملرصـاد2
اء، ويفـتش عـن سـلبياته بشـكل دائـم، وسـبب ذلـك يف الغالـب هـو وجـود خـالف حيرص على إبراز األخطو 

 شخصي بينهما،أو حسد أو غرية أو منافسة غرية أو منافسة غري حممودة:
 اــز مناهلــه عزت وعــمدارات ******    ديـــوداريت كل الناس لكن حاس

 اـــإال زواهل هــإذا كان ال يرضي ******    ةــــوكيف يداري املرء حاسد نعم
 يـنفض أبسـرع وقـت،أن  صاحب هـذه النفسـية يريـد مـن االجتمـاع :ا ننهي االجتماع بسرعةدعن( نفسية 3
 بســرعة،يطــرل االقــرتال تلــو االقــرتال لــذلك، كمــا حيــاول إهنــاء كــل بنــد و  يبــدأ يتــذمر مــن طــول االجتمــاع،و 
 على كل بند. اآلراء، ويريد التصويت بعجلةو  يظهر تذمره من كثرة االقرتاحاتو 
نبحـث يف اإلجيابيـات وال و  صاحب هذه النفسـية يقـول: دعـوان نتنـاقش :حتدثوا مشكلةال ( نفسية 4

 اخلالفات، فهو يتجنب اخلوض يف أي موضوع قد يثري مشكلة.و  داعي لبحث املشكالت
يطلب  مل ماصاحب هذه النفسية يؤيد أي اقرتال للعمل  :شيئا تكلفوين اللكن و  افعلوا ما شئتم( نفسية 5

 منه تنفيذه، فإذا طلب منه التنفيذ فاألعذار تنزل على اجملموعة كاملطر املنهمر.
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تظهــر هــذه النفســية عنــدما يقــرتل أحــدهم اقرتاحــا جديــدا غــري  :( نفســية أان األكثــر والء للمــنهج والفكــرة6
إظهــاره أنــه و  مــألوف للتعامــل مــع قضــية معينــة فيــربز صــاحب هــذه النفســية عــن طريــق كثــرة رفعــه للصــوت،

 .املألوفةاألكثر متسكا ابملنهج، ومهامجته أصحاب هذه االقرتاحات غري 
يبـدأ احلـديث أو العمـل أن  صاحب هذه النفسية عنده تشاؤم كبري، إذ مـا :( نفسية ال فائدة من عملكم7

فيـه،  يف قضية ما حىت يقول: ال فائدة من عملكم، فكل شيء عنده مستحيل وال ميكـن حتقيقـه أو النجـال
 فهو ينظر مبنظار أسود.

ينهـي جـدول أن  أمـا صـاحب هـذه النفسـية فرييـد دائمـا :ننهـي جـدول األعمـال كـامالأن   بـدال( نفسية 8
 األعمال ولو أدى ذلك إىل التسرع يف اختاذ القرارات.

وهذه النفسية تسـيطر علـى العضـو اجلديـد بشـكل خـاص بسـبب وجـود مـن هـو أقـدم  :( نفسية أنتم أعلم9
  .أيه يف املسألة حىت يكون جوابه: أنتم أعلم مين هبذه األموريسأل عن ر أن  ، فمااالجتماعيف  منه
 حيتــاج إىل دعــمو  عملــه مهــم جــداأن  أمــا صــاحب هــذه النفســية فإنــه يعتقــد :( نفســية عملــي هــو األهــم10
قـــات لـــذلك يطالـــب أبفضـــل الطاو  عـــون مـــن قبـــل اجملموعـــة، كمـــا أنـــه يقـــدم عملـــه علـــى عمـــل اآلخـــرين،و 

 امليزانيات.و  واإلمكاانت
أو  نفـذ يل مـا أطلـب أنفـذ لـك مـا تريـد أما صاحب هـذه النفسـية فيقـول: :( نفسية لنعمل صفقة11

 سأمرر لكم هذا األمر إذا مررمت يل ذلك البند.
وحيــاول  النفســية يلــوم غــريه ليخفــي تقصــريه وصــاحب هــذه :( نفســية أان مل أقصــر وأنــتم املقصــرون12

 ى اآلخرين كلما مت كشف أي من أخطائه أو تقصريه.دوما اهلجوم عل
لكــن إذا  و  ينفــذ،أن  ال يقــول صــاحب هــذه النفســية: رأيــي جيــب :يؤخــذ رأيــيأن  ( نفســية ال بــد13

أخــذ القــرار اجتاهــا خمالفــا لرأيــه فإنــه يبقــى ينــاقش حــىت يؤخــذ رأيــه، حيــث و  كــان النقــاش يف مســألة مــا
 ل على ما يريد.ميل الناس من كثرة النقاش فيحصأن  أيمل
هــذا العضــو ال حيــب الكــالم يف التصــورات أو أولــوايت  :( نفســية دعــوان ننــاقش القضــااي العمليــة14

إن كانـت مبنيـة علـى و  العمل، بل يريد الكالم يف القضااي اليت هلـا تنفيـذ مباشـر، أي القضـااي العمليـة،
 تصورات أو أولوايت خاطئة.

يثبـــت أنـــه ال أن  دة يف نفســـية مـــدير اجللســـة، حيـــث يريـــد: تكـــون موجـــو ( نفســـية أان صـــاحب الســـلطة15
 يستطيع أحد اخلروج عن سلطته ولو أدى ذلك إىل تذمر احلضور، أو حتكمه يف األولوايت، أو كثرة كالمـه

 قلة السمال لرأي غريه. و 
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  اإلمام أمحد ين حنبل شاعرا   (41) 
ـعر كمـا هـ ر مـن نظـميكثـاإلمام أمحد بـن حنبـل، إمـام أهـل السـنة واجلماعـة، مل يكـن  احلـال مـع اإلمـام  والشِه

ة، يقول:  الشافعي يرمحهما هللا، ولكن لإلمام أبيات مجيلة، معربِه
 بُ ــــيَّ َرِقيـَخَلْوُت َوَلِكْن ُقْل َعلَ  ****** لْ ـتـَقُ  إذا ما َخلَـْوَت الدَّهـَر يوماً َفال

 يَِغيبُ  ى َعَلْيـهِ ـــا خَيَْفـمَ أن  وال ****** ةً ــوال حَتْسبـَنَّ هللا يـَْغَفـُل ساعـ
 ى آاثرِِهـنَّ ذنـوبُ ـــُذنوٌب َعلـ ****** ى تـََتابـََعتْ ـــهَلَْوان َعِن األْعَماِل َحتَّـ
 ي تـَْواَبتـَِنا فـََنتـُوبُ ـــَوأَيَذُن فِـ ****** ُر َما َمـَضىِـــ فـََيا لْيـَت هللَا يـَْغفـ

 قصة السيا ة واآليو كرمي (42) 
شــكوى  وبدايــة القصــةعميــل جلنــرال موتــورز وقســم خدمــة العمــالء ابلشــركة بــني حقيقيــة حــدثت  هــذه قصــة

وأان  ،أكتـب فيهـا إلـيكم اليتهذه هي املرة الثانية يلي: صها كما تلقتها شعبه بونتياك بشركة جنرال موتورز ن
س كـرمي للتحليـة بعـد العشـاء  يـا تقليدا يف أسرتنا وهو تنـاول اآللدينأن  ال ألومكم لعدم الرد ولكن الواقع هو

كــل ليلــة لكــن نــوع اآليــس كــرمي خيتلــف كــل ليلــة حيــث حيــدث تصــويت بــني أفــراد األســرة يوميــاً علــى نــوع 
سنتناوله هـذه الليلـة وهنـا مكمـن املشـكلة فقـد قمـت مـؤخرا بشـراء سـيارة بونتيـاك جديـدة  الذيكرمي   اآليس

 . السوبر ماركت لشـراء اآليـس كـرمي متثـل مشـكلةمن شركتكم ومنذ ذلك احلني أصبحت رحاليت اليومية إىل
وال تـدور السـيارة أمـا  ييعمـل احملـرك معـ وأعـود للسـيارة ال فنيليـاكـرمي   آيسعندما أشرتى  أنينالحظت فقد 
وعنـدما  أقـولأان جـاد فيمـا  وصـدقويننوع آيس كرمي آخر تـدور السـيارة بصـورة عاديـة جـداً  أي اشرتيتإذا 

الصــيانة ملنــزل صــاحب الســيارة فــأراد صــاحب  مهندســيهــذه الرســالة أرســل أحــد  قــرأ رئــيس شــركة بونتيــاك
وعنــدما عــادا  فنيليـاكــرمي   آيـسكـرمي واشــرتى   اآليــسيثبــت للمهنـدس صــدق روايتـه فأخــذه لشـراء أن  السـيارة

ع ليال وىف كل ليلة كان خيتار نو  3للسيارة مل يدور حمركها تعجب مهندس الصيانة وقرر تكرار هذه التجربة 
نــوع مــن اآليــس كــرمي إال نــوع  أيكــرمي خمتلــف وابلفعــل كانــت الســيارة تــدور بصــورة عاديــة بعــد شــراء   آيــس
حـال مـن األحـوال  أبيللمنطـق  منـايفيـراه ألنـه  تعجب مهندس الصيانة من ذلك ورفض تصديق ما .فنيليا
يقطعها يوميـاً والـزمن  ليتاتكرار الرحلة للسوبر ماركت يومياً مع تسجيل مالحظات دقيقة للمسافة  يفوبدأ 
تسري هبا وكل معلومـة تتعلـق ابلرحلـة  اليتمير منها وكمية الوقود ابلسيارة والسرعة  اليتيقطعه والشوارع  الذي

اقـل مـن  وقتـايسـتغرق  فنيليـاكـرمي   آيـسشـراء أن  مجعهـا وجـد الـيتوبعـد حتليـل البيـاانت  .إىل السوبر ماركـت
مقدمـة  يفالسوبر ماركت يقـع  يففنيليا الكرمي   آيسلك آلن قسم بيع نوع آخر من اآليس كرمي وذ أيشراء 

أنـواع  ابقـيواملفضـل للـزابئن أمـا  الشـعيبالنـوع  هـي فنيليـاال نتوجد كميـات كبـرية منـه ألالسوبر ماركت كما 
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ب شـرائها اقـرت  يفتستغرق وقتـاً أطـول  وابلتايلاجلهة اخللفية من السوبر ماركت  يفاآليس كرمي األخرى فتقع 
 السيارة ال تدور مرة أخرى بعد وقف حمركها لفرتة قصرية وهو مـاأن  مهندس الصيانة من حل املشكلة وهى

يسرتيح فيها احملرك ولـيس بنـوع اآليـس   اليتاملوضوع متعلق ابملدة أن  أي فنيلياالكرمي   آيسحيدث عند شراء 
يــؤدى أن  يســتطيع لكــيوقــت ليــربد حمــرك الســيارة حيتــاج لأن  كــرمي وتوصــل املهنــدس للمشــكلة وحلهــا وهــى

 نظـرا لقصـر الوقـت الفنيليـاكرمي   آيسعمله مرة أخرى عند إعادة تشغيل السيارة وهو ماال حيدث عند شراء 
كرمي مسحت   اآليسيستغرقه صاحب السيارة للحصول على نكهات أخرى من  الذيلكن الوقت اإلضايف 

كة وجاءتــك شــكوى هبــذا املضــمون مــاذا ســـيكون رد تصــور أنــك رئـــيس شــر  لتربيــد احملــرك فــرتة كافيــة للبــدء
ال تــدور أذا  الــيتأرســلته الشــركة لفحــص مشــكلة الســيارة  الــذي؟ أو تصــور أنــك مهنــدس الصــيانة ؟فعلــك

مــن هنــا تتحــدد كيفيــة  .نكهــة أخــرى أبيبينمــا تــدور أذا اشــرتاه  الفنيليــاكــرمي بنكهــة   آيــساشــرتى صــاحبها 
 نظرتك لألمور هل 
 .للمنطـق منـايفجملـرد أنـه  ا كانت مرفوضة منطقياً أم هتزأ من األمر وتنظر له نظـرة جنونيـةأتخذها ندية مهم

أحيــاان قـــد ننظـــر نظـــرة جنونيــة ملشـــاكل حقيقيـــة وتصـــبح هــذه املشـــاكل بســـيطة فقـــط عنــدما جنـــد احلـــل مـــع 
غالبـاً ليسـت   األمـور)دائمـاً  أقـولوهنـا كمـا  تبـذل جهـداً صـادقاً أن  التفكري املرتوي فال تقول مستحيل دون

 كما تبدو(
   عيو    أم صاحل (43)

أن  بعداثر نوبة قلبية انتابتها  أايمدخلت العناية املركزة ملدة عشرة أن  متاثلت السيدة أم صاحل للشفاء بعد
ويف حديث ، عليهاتتمالك نفسها وسقطت على الفور مغشيا  ومل ،عيوين اي صاحل هلا زوجها أبو قال

 اي ،هيش مل تسمع فيها سوى ]اي عاماً  43تسمع هذه الكلمة منذ أن  ت أهنا كانت تتمَنجانيب معها قال
 صاحل عن سبب هتوره املفاجئ أبووعند سؤال  .متوتأن  مسعتها قبل أهناهلل  احلمدو  [دهو هنا أح، مرة
 ،طس ونبلش هباوتف جلطة جييها مابس ال تعلموهنا عشان  السالفة أبقولكم( قال عيوين اي)مناداهتا هلا بـو 

 اي)ا: قوهلأجاي  إينالقصة و  ختب عليها بعد!و  أم صاحل !اهنبلت بعد ما عيوين ايبناديها  إينمصدق  أنت
 !وهي متمددة إال عيوين اي أقول ينأمدا ماولكن  (اندمرن من لقال هالنخل عيوين

 ولد أمك وأييك وليو أبخيك (44)
لكة كيف تقودين نيا قابل امللكة الربيطانية وسأهلا: جاللة املأثناء زايرة أحد احلكام وامسه ذيب إىل بريطا

أجابت امللكة  ،حسنا ؟حولك هل عندك نصائح معينة أستطيع االستفادة منهاحكومة انجحة من 
على الفور رد ذيب ولكن  و . حولكحتيط نفسك أبشخاص أذكياء من أن  وأردفت قائلة: أهم شيء هو



- 54 - 

 

هذا : تناولت امللكة كواب من الشاي مث قالت ؟م من األذكياءمن حويل هأن  أحددأن  كيف أستطيع
 قالت: رجاء أرسلوا إىل توين بلريامللكة ضغطت على زر اهلاتف و  .سهل للغاية فقط أسأهلم لغزا ذكيا

قالت .  القاعة وقال نعم صاحبة اجلاللةدخل توين بلري إىل والية توين بلري( فرتةهذه احلكاية نسجت )
؟ بدون تفكري أجاب وال هو أختك فمن هو  ،وليس أخوك هذا اللغز: ولد أمك وأبيكامللكة أجب عن 

  .قالت امللكة: نعم نعم جيد .توين بلري البد أنه أان
 أبوك عندهم طفل ليس هو أخوك!و  هذا السؤال: أمك ئبه قائال أجب عنعاد ذيب إىل بالده وسأل ان

نائب امسح يل اي سيادة الرئيس ابلرجوع إليك اثنية هذا الطفل؟ لست مـتأكدا أجاب الال هو أختك فمن و 
 .إلجابة هذا السؤال

لكن أحدا مل يعطه إجابة أخريا انتهى إىل أحد املكاتب وكان و  املسئولنيكل وسأل  الرئيس ذهب انئب 
ال هو أبختك و  أبوك عندهم طفل ليس هو أبخيكو  وسأله: أمك أحد الوزراء ويدعي منر بن ثعلبة،فيها 

  .ابتسم انئب الرئيس وقال: شكرا لك .فأجابه منر بن ثعلبة على الفور: سهل إنه أان ؟الطفلفمن هذا 
جيب عن أأن  أستطيعو  سيادة الرئيس لقد قمت ببعض البحوث: رجع النائب إىل مكتب الرئيس وقال

 .ري اي غيبإنه توين بل ،قال: ال ال الو  صرخ يف وجه انئبه بقوةو  وقف الرئيس اللغز: إنه منر بن ثعلبة.
 هل أنت ييضة أم  ز ة أم قهوة؟ (45)

، االستسالموإهنا تود  ،ملواجهتها وقالت إهنا ال تعرف ماذا تفعل ،ألبيها مصاعب احلياة الفتاةشتكت ا
أبوها إىل  اصطحبها حتل مشكلة تظهر مشكلة أخرى.أن  إنه ما ذلك .واملكابدة فهي تعبت من القتال

. سرعان ما أخذت املاء تغلي يف ساخنةووضعها على انر  ثالثة أوان ابملاء املطب  وكان يعمل طباخا. مأل
 احملمصة القهوةوضع األب يف اإلانء األول جزرا ويف الثاين بيضة ووضع بعض حبات  األواين الثالثة.

 حائرة ال وهي ،نفذ صرب الفتاة صامت متاما. تنضج وهوأن  يف اإلانء الثالث وأخذ ينتظر(النب) واملطحونة
وأخذ البيضة  األب بضع دقائق مث أطفأ النار مث أخذ اجلزر ووضعه يف وعاء انتظر! تدري ماذا يريد أبوها

 اثلث.ء ووضعها يف وعا املغلية القهوةخذ ووضعها يف وعاء اثن وأ
 ماذا ترين؟  ،مث نظر إىل ابنته وقال: اي عزيزيت

الحظت أنه صار انضجا وطراي اجلزر! ف تتحسسأن  . ولكنه طلب منهاجزر وبيضة وبن: االبنةأجابت 
ترتشف أن  مث طلب منها البيضة ابتت صلبة!أن  فالحظت !تنزع قشرة البيضةأن  مث طلب منهااً، ورخو 

سألت الفتاة: ولكن ماذا يعين هذا اي  القهوة الغنية! بعض القهوة! فابتسمت الفتاة عندما ذاقت نكهة
لكن كال ، ةوهو املياه املغلي ،نفسه اخلصمزر والبيضة والنب واجه كال من اجلأن   اي ابنيت اعلميأيب؟ فقال: 
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بعد  ،تراخى وضعفأن  منها تفاعل معها على حنو خمتلف. لقد كان اجلزر قواي وصلبا ولكنه ما لبث
الداخل ما  لكن هذا ،تعرضه للمياه املغلية. أما البيضة فقد كانت قشرهتا اخلارجية حتمي سائلها الداخلي

. إذ أهنا متكنت اً فقد كان رد فعلها فريد املطحونةأما القهوة  صلب عند تعرضه حلرارة املياه املغلية.تأن  لبث
 هل أنت اجلزرة اليت تبدو صلبة ولكنها عندما تتعرض لألمل والصعوابت ؟ماذا عنكولكن  .املاء من تغيري

ذا ما واجه املشاكل يصبح قواي أم أنك البيضة ذات القلب الرخو ولكنه إ ؟تصبح رخوة طرية وتفقد قوهتا
أم  قاسيا ومفعما ابملرارة! قد تبدو قشرتك ال تزال كما هي ولكنك تغريت من الداخل فبات قلبك ؟وصلبا

كنت فإذا   ؟وهو مصدر لألمل( حبيث جيعله ذا طعم أفضل)أنك مثل النب املطحون الذي يغريه املاء الساخن.
بلغ الوضع من حولك احلالة القصوى من  ن حولك أفضل إذا مااألشياء م نيمثل النب املطحون فإنك جتعل

 ؟مطحونة قهوةفكري اي ابنيت كيف تتعاملني مع املصاعب. هل أنت جزره أم بيضة أم حبة  .السوء
  هل أعلمه األاب أم أتعلم منه قلة األاب (46)

لة ويدفع مثنها يف كل صبال يقف عند كشكه الصغري ليلقي عليه حتية الصبال وأيخذ صحيفته املفض
وينطلق ولكنه ال حيظى إطالقا برد من البائع على تلك التحية، ويف كل صبال أيضا يقف نواره شخص 
آخر أيخذ صحيفته املفضلة ويدفع مثنها ولكن صاحبنا ال يسمع صوات لذلك الرجل، وتكررت اللقاءات 

الشخص اآلخر أبكم أن  ناأمام الكشك بني الشخصني كل أيخذ صحيفته وميضي يف طريقه، وظن صاحب
جاء اليوم الذي وجد ذلك األبكم يربت على كتفه وإذا به يتكلم متسائال: ملاذا تلقي أن  ال يتكلم، إىل

التحية على صاحب الكشك فلقد اتبعتك طوال األسابيع املاضية وكنت يف معظم األايم ألتقي بك وأنت 
ألقي عليه التحية؟ فقال: وهل مسعت منه ردا أن  تشرتي صحيفتك اليومية، فقال الرجل وما الغضاضة يف

قال: إذا مل تلقي التحية على رجل ال يردها؟ فسأله صاحبنا وما  ،طوال تلك الفرتة؟ فقال صاحبنا: ال
 السبب يف أنه ال يرد التحية برأيك؟ فقال: أعتقد أنه وبال شك رجل قليل األدب، وهو ال يستحق أساسا

أن  صاحبنا: إذن هو برأيك قليل األدب؟ قال: نعم، قال صاحبنا: هل تريدين تُلقى عليه التحية، فقالأن 
أتعلم منه قلة األدب أم أعلمه األدب؟ فسكت الرجل هلول الصدمة ورد بعد طول أتمل: ولكنه قليل 

أتعلم منه قلة األدب أم أعلمه األدب، أن  يرد التحية، فأعاد صاحبنا سؤاله: هل تريدينأن  األدب وعليه
أن  نؤمن بهأن  عقب قائال: اي سيدي أاي كان الدافع الذي يكمن وراء عدم رده لتحيتنا فإن ما جيبمث 

نسلمها لغريان، ولو صرت مثله ال ألقي التحية على من ألقاه لتمكن أن  تبقى أبيدينا الأن  خيوطنا جيب
قوى وهو املسيطر هو مين وعلمين سلوكه الذي تسميه قلة أدب وسيكون صاحب السلوك اخلاطئ هو األ

وستنتشر بني الناس أمثال هذه األمناط من السلوك اخلاطئ، ولكن حني أحافظ على مبدئي يف إلقاء 
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التحية على من ألقاه أكون قد حافظت على ما أؤمن به، وعاجال أم آجال سيتعلم سلوك حسن اخللق، مث 
نار فإن ألقينا على السم مسا زاد أذاه أردف قائال: ألست معي أبن السلوك اخلاطئ يشبه أحياان السم أو ال

القوة تكمن يف احلفاظ على استقالل كل أن  وإن زدان النار انرا أو حطبا زدانها اشتعاال، صدقين اي أخي
 منا، وحنن حني نصبح متأثرين بسلوك أمثاله نكون قد مسحنا لسمهم أو خلطئهم أو لقلة أدهبم كما مسيتها

كرهه فيهم وسيصبح سلوكهم منطا مميزا لسلوكنا وسيكونون هم املنتصرين يف تؤثر فينا وسيعلموننا ما نأن 
حلبة الصراع اليومي بني الصواب واخلطأ، وملعرفة الصواب أتمل معي جواب النيب عليه الصالة والسالم 

خيرج هللا أن  أطبق عليهم األخشبني؟ فقال: ال إين أطمعأن  على ملك اجلبال حني سأله: اي حممد أتريد
من قومه عليه إليه قومي فإهنم ال يعلمون. مل تنجح كل سبل اإلساءة  أهدن أصالهبم من يعبد هللا، اللهم م

تعدل سلوكه من الصواب إىل اخلطأ مع أنه بشر يتأمل كما يتأمل البشر وحيزن ويتضايق أن  الصالة والسالم
حة الواسعة من التسامح اليت متلكها إذا أهني كما يتضايق البشر ولكن ما مييزه عن بقية البشر هذه املسا

نفسه، وهذا اإلصرار اهلائل على االحتفاظ ابلصواب مهما كان سلوك الناس املقابلني سيئا أو شنيعا أو 
جمحفا أو جاهال، ويبقى السؤال قائما حني نقابل أانسا قليلي األدب هل نتعلم منهم قلة أدهبم أم نعلمهم 

 األدب؟
 ؟هكذا كن ا فمع نعوا (47)

 هشام الثالث جليل املقام:  -خليفة املسلمني  -إىل صاحب العظمة 
السويد والنرويج إيل اخلليفة ملك املسلمني يف مملكة األندلس صاحب و  من جورج الثاين ملك انكلرتا

العظمة هشام اجلليل املقام. بعد التعظيم والتوقري، فقد مسعنا عن الرقيه العظيم الذي تتمتع بفيضه الضايف 
حسنة الصناعات يف بالدكم العامرة، فأردان ألبنائنا اقتباس مناذج هذه الفضائل لتكون بداية و  اهد العلممع

يف اقتفاء أثركم لنشر أنوار العلم يف بالدان اليت حييط هبا اجلهل من أركاهنا األربعة. وقد وضعنا ابنة 
لتتشرف بلثم أهداب العرش شقيقنا األمرية دوابنت على رأس البعثة من بنات أشراف اإلنكليز، 

والتماس العطف، وتكون مع زميالهتا موضع عناية عظمتكم ويف محاية احلاشية الكرمية، واحلدب من 
قبل اللوايت سوف يقمن على تعليمهن، وقد أرفقت األمرية الصغرية هبدية متواضعة ملقامكم اجلليل، 

  .أرجو التكرم بقبوهلا، مع التعظيم واحلب اخلالص
 كم املطيع جورج.م.أ من خادم

 جواب اخلليفة األندلسي هشام الثالث. 
 الرحيم الرمحنبسم هللا 
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 رب العاملني والصالة والسالم على نبيه سيد املرسلني، وبعد:  احلمد هلل
 إىل ملك اجنلرتا وايكوسيا واسكندانفيا األجله 

من أرابب الشأن،  اطلعت على التماسكم، فوافقت على طلبكم بعد استشارة من يعنيهم األمر
وعليه نعلمكم أنه سوف ينفق على هذه البعثة من بيت مال املسلمني، داللة على مودتنا 

أمها هديتكم فقد تلقيتها بسرور زائد، وابملقابل أبعث إليكم بغايل الطنافس لشخصكم امللكي. 
 لى التفاتتنا وحمبتنااألندلسية، وهو من صنع أبنائنا، هدية حلضرتكم، وفيها املغزى الكايف للتدليل ع

  والسالم.
 خليفة رسول هللا يف داير األندلس 

 هشام الثالث
كانت هذه الرسالة يف بداية القرن اخلامس اهلجري وقد ذكرت يف العديد من املراجع التارخيية 
والعربية واإلجنليزية واألملانية والفرنسية منها: كتاب " العرب عنصر السيادة يف القرون الوسطى " 

 ؤلفه املؤرخ اإلجنليزي السري جون دوانبورت.مل
 سأوافقيف هذه احلالة  (48)

 .تتزوج الفتاة اليت اخرتهتا لكأن  : أريدكابنهاألب خماطًبا 
 .: ولكين سأختار عروسي بنفسياالبن

 .األب: ولكين اخرتت لك ابنة بيل غيتس )أغَن رجل يف العامل صاحب شركة مايكروسوفت(
 .ه احلالة سأوافق: حسًنا يف هذاالبن

 .األب خماطًبا بيل غيتس: لدي عريس البنتك
 .بيل غيتس: ولكن ابنيت ما زالت صغرية السن على الزواج

 .األب: ولكن العريس هو انئب رئيس البنك الدويل
 .أوافقسبيل غيتس: آه يف هذه احلالة 

 الشاغر حالياً. األب خماطًبا مدير البنك الدويل: لدي شاب يصلح ملنصب انئب رئيس البنك
 من اخليارات وال أريد منك املزيد من املقرتحات.د يعدالاملدير: ولكن لدي 

 .األب: ولكن انئب الرئيس املقرتل هو زوج ابنة بيل غيتس
 سأوافق.يف هذه احلالة  املدير: آه
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  سبع وصا  (49) 
 عن أيب ذر رضي هللا عنه قال: أمرين خليلي بسبع:

 والدنو منهم.. أمرين حبب املساكني 1
 أنظر إىل من هو دوين وال أنظر إىل من هو فوقي.أن  . وأمرين2
 أصل الرحم وإن أدبرت.أن  . وأمرين3
 ال أسأل أحًدا شيًئا.أن  . وأمرين4
 أقول ابحلق وإن كان ُمرًّا.أن  . وأمرين5
 ال أخاف يف هللا لومة الئم.أن  . وأمرين6
 قوة إال ابهلل فإهنن من كنز حتت العرش.أُكثر من قول ال حول وال أن  . وأمرين7
 :ن: أوصاين ريب بسبع أوصيكم هبصلى هللا عليه وسلم قال رسول هللاو 
 . أوصاين ابإلخالص يف السر والعالنية.1
 . والعدل يف الرضا والغضب.2
 . والقصد يف الغَن والفقر.3
 . وأن أعفو عمهن ظلمين.4
 . وأُعطي من حرمين.5
 . وأصل من قطعين.6
 ’.. وأن يكون: صميت فكرًا، ونُطقي ذكرًا، ونظري ِعرَبًا7

 من ارا   الدماغ (50)
 وأبدا بتحريكها حركة دائرية مع عقارب الساعة مث قم برفع قدمك اليمَن عن األرض على كرسي اجلس

ت قدمك اليمَن بدأأن  الحظ، بع يدك اليمَنابإلجنليزي يف اهلواء إبص 6وأثناء التحريك. قم برسم رقم 
  تدور عكس عقارب الساعة

 ما النتيجة؟! يدك حركة دائرية ابالجتاه املعاكسو  حترك رجلك حركة دائرية يف اجتاهأن  جرب: طريقة أخرى
 (رجليكال يشوفك احد وأنت حترك ) وهلل يف خلقه شؤون

 من أمجل ما قيل يف الغزل (51)
 أجالسهمقوم  يفذكرتك أن  ما
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 .بلوائيمن ذكراك  جتدد الإ
 مهت بشرب املاء من عطش وال
 املاء. يفخياال منك  وجدت الإ

 مكاان لست شاهده حضرت وال
 .أعضائيفتورا بني  وجدت الإ

 دعيتحسيب ودادك من خفضي ومن 
 (ابن املعذل) ودنيائي. ديينومن  سروريومن 
 تضحكينابلوصل  اليتالعيون  إن
 (حسيب غالب) .تبكيينابهلجر  اليتالعيون  هي
 ر داير ليلىالداي على مرأ

 اقبل ذا اجلدار وذا اجلدارا
 وما حب الداير شغفن قليب

 (جمنون ليلى) ولكن حب من سكن الداير.
 دع مراقبه الثرااي وقالوا:

 ومن فالليل مسود اجلنال
 القلب حىت أفاقوهل  فقلت:

 (ابن الزايت) افرق بني ليلي والصبال.
 من النساء يرين منها أغار

 هاأرا وال يرين الحماسن 
 وان غضبت على غضبت معها
 على نفسي ويرضيين رضاها

 على نفسي نرم غضيب وما
 (أعرايب) هواها. إىل أميلولكَن 

 اهلوى مامل تعشق ومل تدرى  أنت إذا
 (حوصاأل) فكن حجرا من ايبس الصخر جلمدا.

 يعَن واعلم عبل ايخففي 
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 يمن حلم ودم عبل اي نَنإ
 بردى جسما انحال يف إن
 (قيس ابن امللول) يه الهندم.ت علأتوك لو
 البدر والنساء كواكب هي

 وشتان مابني الكواكب والبدر
 فضلت حسنا على الناس مثلما لقد
 (ةبثينمجيل ) شهر فضلت ليله القدر. ألف ىعل

 ابملباائ(اإلنيان 52) 
زرع الثقــة يف  ةيــوكيفكلهــا ذات عالقــة بتطــوير املــوارد البشــرية   املقدمــةالعمــل  أوراق تكانــ  ،مــؤمتر عــاملييف 

والعقائد طريق  ابملبادئقدمها حماضر بريطاين وكان عنواهنا )اإلميان ورقة املوظف. كان من بني أوراق العمل 
اإلنسـان عنـدما يـؤمن مببـدأ معـني ويطبقـه يف أمـور حياتـه أن  تكلم كثريا من انحية نظرية عن لتطوير الذات(

الفــا للجميــع. اجلميــل يف موضــوع ذلــك الرجــل القصــة الــيت مجيعهــا ســيكون إنســاان متميــزا وأن كــان مبــدأه خم
يقــول صــاحب  لــه أثــر كبــري يف احليــاة الوظيفيــة علــى الشــخص واملبــادئأوردهــا كشــاهد أبن اإلميــان ابملعتقــد 

القصة أان أعمل مديرا لدائرة التوظيف يف الشركة اليت أعمل هبا. وقبـل سـنتني فتحنـا ابب القبـول والتسـجيل 
فتقـدم لنـا أكثـر مـن مخسـمائة موظـف وموظفـة مجـيعهم ذوو وشـهادات أكادمييـة وخـربات ألحدى الوظائف 

يقــول احملاضــر قمنــا  املقابلــة الشخصــية هــي احلكــم يف االختيــار.أن  تــؤهلهم للقبــول. وكــان قــرار جلنــة القبــول
فلبيــين  وهــو الوظيفــةجــاء اليــوم والــذي نقابــل فيــه أحــد طــاليب أن  ندولــة مواعيــد املقــابالت الشخصــية إىل

ـــة التوظيـــف  ســـأملي علـــيكم شـــروطي أوال مث قولـــوا مـــا اجلنســـية وأول مـــا جلـــس علـــى الكرســـي قـــال للجن
اسـتغرب اجلميـع هبـذا الطلـب وانـه سـيملي عليـه شـروطهم بينمـا هـو مـن . تريدون ولكم احلكم النهائي

 املدنيــة امســي قــال أان يف بطــاقيت قــل مــا تريــد. :ذلــك حفيظــتهم وفضــوهلم فقــالوا لــه أاثرحيتــاج إلــيهم. 
)جيمـي( ولكــن هللا مـنَّ علــي بنعمـة اإلســالم قبــل ثالثـة أســابيع فقـط وســيتغري امسـي مــن )جيمــي( إيل 

وحنن كمســـلمني نقــــوم ابلصـــالة مخــــس مــــرات يف اليـــوم فيجــــب علـــيكم إعطــــائي وقتــــا ،)مجيـــل حممــــد(
مـــن أن  :يقـــول ذلـــك الرجـــل. مســـتقطعا يف أوقـــات الصـــالة أعوضـــكم بـــدال عنهـــا بعـــد الـــدوام الرمســـي

مجيل حممد هو املسلم الوحيد ضمن املتقدمني وحنن كلنا مسـيحيون ولكـن جـاء أن  املفارقات العجيبة
هـذه الشخصـية أن  حيـث اختيار اللجنة عليه جلرأته وإميانه مببادئـه وعقيدتـه الـيت جتلـت يف شخصـيته.

ي أو مجيـــل ســتكون حمــل ثقــة اجلميـــع وســتخلص ملــن تعمـــل كــي أتخــذ رزقهــا حـــالال. وإبســالم جيمــ
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إهنـا قصـة رائعـة أبكـت كثـريا ممـن حضـر يف . ملا رأيته يف مساحة وقوة اإلسالم إسالميحممد أان أعلنت 
ألن قاصـــها عـــرب عنهـــا نوارحـــه ؛ املســـيحي واهلندوســـي والبـــوذي قبـــل املســـلم اتلـــك القاعـــة وأتثـــر هبـــ

ر ويعتـز إبسـالمه وهـو قـد ذلـك الفلبيـين يفخـ: عزيـزي القـاري. وأحاسيسه وربطها بواقـع احليـاة العمليـة
 إبسالمنا وحنن يف إسالمنا منذ عقود.  قبل ثالثة أسابيع هل افتخراندخل اإلسالم 

 الباذجنان (53)
ة يقضــي بصــفة مســتمرة يف الوجبــات الرئيســي الباذجنــان تنــاولأن  :األغذيــةتقــول إحــدى خبــريات علــم 
األلياف املوجـودة يف هـذا النبـات ف ،بفاكهة احلأطلق عليه اسم ؛ وهلذا على الربود والضعف اجلنسي

وجيــة، وحــىت يتهيــأ الرجــل أو املــرأة ملمارســة العالقــة الز  وابلتــايلتعمــل علــى حتفيــز مراكــز اإلاثرة يف املــ  
يرى العلماء تناوله مسلوقا أو متبال، وال يفضل قليه يف الزيـت ألنـه يفقـد الكثـري تتحقق الفائدة كاملة 

ن الباذجنــان حيتــوي علــى كميــات كبــرية مــن الفيتامينــات : أبأضــافتو . مــن فوائــده املؤججــة للعواطــف
واملعــادن ومضــادات األكســدة والــيت تلعــب دورا كبــريا يف تنشــيط إفــرازات اهلرمــوانت الذكريــة واألنثويــة 

بشـكل أساسـي  املسـئولةمثل هرمون التيستسرتون الذكري واالسرتوجني األنثوي وهذه اهلرمـوانت هـي 
تحفــز اجلنسـي والباذجنـان األســود علـى وجــه اخلصـوص غـين هبــذه املركبـات املفيــدة عـن زايدة القـدرة وال

مثـــل الزنـــك والبواتســـيوم وأنســـب طـــرق تنـــاول الباذجنـــان لتحقيـــق أقصـــي اســـتفادة هـــي أكلـــه مســـلوقا 
ـــه حيـــدث حتلـــل للمـــواد والعناصـــر املفيـــدة  ،ومضـــافا إليـــه امللـــح والليمـــون ـــه يف الزيـــت فإن أمـــا إذا مت قلي

 بشكل كبري. غذائيةه ويفقد قيم املوجودة ب
 الربجمة اللغوية العصبية (54)

 Neuro Linguistic Programmingالربجمـة العصـبية اللغويـة هـي ترمجـة للعبـارة اإلجنليزيـة  
والرتمجــة احلرفيــة هلــذه ، واهلندســة النفســية أو اهلندســة اإلنســانية هــي املصــطلح العــريب املقــرتل هلــا NLPأو 

 األعصاب لغوايَ" أو "الربجمة اللغوية لألعصاب".  العبارة هي "برجمة
تغطــي مــا حيصــل يف املــ  والنظــام العصــيب وكيــف يقــوم اجلهــاز العصــيب بعمليــة  -(Neuroعصــيب )

تشـــفري املعلومـــات وختزينهـــا يف الـــذاكرة ومـــن مث اســـتدعاء هـــذه اخلـــربات واملعلومـــات مـــرة أخـــرى. أمـــا 
  والشعور. ،والتفكري ،كالسلوك  ،جلسم وأدائه وفعالياتهاجلهاز العصيب فهو الذي يتحكم يف وظائف ا
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ولغـــــة  Nonverbal( ترجـــــع إىل الطريقـــــة الـــــيت نســـــتخدم هبـــــا لغـــــة احلـــــواس Linguisticلغـــــوي ) 
واللغـــة هـــي وســـيلة  ،لعالقـــة مـــع العـــامل الـــداخلياو  وكيـــف تـــؤثر اللغـــة علـــى مفاهيمنـــا Verbalالكلمـــات 

 التعامل مع اآلخرين. 
( ترجـــــع إىل املقـــــدرة علـــــى تنظـــــيم مكـــــوانت اخلـــــربة )الصـــــور واألصـــــوات Programmingبرجمـــــة ) 

وهــذه  ،كننــا مــن الوصــول إىل حصــيلة معينــةواألحاســيس والشــم والــروائح( داخــل عقولنــا وتعاقبهــا بطريقــة مت
  .األجزاء تشكل الربامج اليت تعمل يف داخل عقولنا

بغــض النظــر عمــا  ،راكــه للعــامل ســيتغريفــان إد ،تغــري مــا يف ذهــن اإلنســان إذاومــن انحيــة أخــرى فانــه 
ُواْ َمــا أِبَنـُْفِســِهْم{  ، وكمــا يقــول ســبحانه:حيصــل يف العــامل اخلــارجي َ الَ يـَُغــريِهُ َمــا بَِقــْوٍم َحــىتَّ يـَُغــريِه }ِإنَّ اّلله

اإلنســان أن  ذلــك يعــينو أنفســكم." "إن ميــدانكم األول ويقــول علــي بــن أيب طالــب ـ رضــي هللا عنــه ـ 
هذا ما جتيـب  ؟ولكن كيف ميكنه تغيري ما يف ذهنه !!عن طريق تغيري ما يف ذهنه حوله ما يستطيع تغيري

عنــه الربجمــة العصــبية اللغويــة فهــو علــم يقــوم علــى اكتشــاف كثــري مــن قــوانني التفــاعالت واحملفــزات الفكريــة 
وميكن القول  استجاابت الناس على اختالف أمناطهم الشخصية.و  والشعورية والسلوكية اليت حتكم تصرفات

طاقاتــه الكامنــة وميــدان أبدوات ومهــارات نســتطيع هبــا التعــرف و  إنــه علــم يكشــف لنــا عــامل اإلنســان الــداخلي
  ،والعوائـق الـيت تقـف يف طريـق إبداعـه وتفوقـه ،أدائـه وقيمـهو  وطريقة تفكـريه وسـلوكه ،على شخصية اإلنسان

 ،يب املطلـوب يف تفكـري اإلنسـان وسـلوكه وشـعورهكما ميدان أبدوات وتقنيات ميكن هبا إحداث التغيري اإلجيا
 وقدرته على حتقيق أهدافه. 

فهـو حيفـز ويسـاعد ويعطـي آليـات عمليـة. ومـن مث كـان  ،علم قـائم علـى التطبيـق ال علـى التنظـري NLPالـ 
ريا مـا الغالـب ـ كثـ يفوذلـك أننـا ـ معاشـر الشـرقيني  ،انتفاع األوروبيني واألمريكيني به أعظم من انتفاعنا حنن

يبحثــون عمــا حيقــق هلــم  ،أمــا األوروبيــون فــإهنم يف اجلملــة قــوم عمليــون ،منيــل للتنظــري علــى حســاب التطبيــق
  .ويوفر هلم املصاحل ،النتائج

تكـــون لـــه شخصـــيته أن  كـــل مـــنكم  وعلـــى(تعرض)وإمنـــا هـــي  ،تفـــرض ()أن  NLPلـــيس مـــن طبيعـــة الــــ 
  .حيس اومورؤيته اخلاصة جتاه ما يسمع وما يرى  ،املستقلة

ذات آليــات وخطــوات  ،وإذا رأيــت مــن يقــدم لــك الربجمــة العصــبية اللغويــة علــى أهنــا جمموعــة حقــائق مطلقــة
غـري مـدرك لطبيعتـه  ،فاعلم أنه بعيد غاية البعد عن رول هذا العلـم،  جيوز االجتهاد فيها بعلم وبينةحمددة ال

  .ان ماهرا متمرسايكون املشكِهل فناأن  املرنة الطيعة القابلة للتشكيل شريطة
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وعلــى أهنــا  ،ويف املقابــل إذا رأيــت مــن يقــدم لــك الربجمــة العصــبية اللغويــة علــى أهنــا مطيــة ذلــول لكــل راكــب
فـاعلم أنـه بعيـد كـل  ،شـيءطائفة من النظرايت واألفكار مىت مسعتها واستوعبتها فقد صرت قادرا علـى كـل 

الــذي جيعــل منــه واحــدا مــن العلــوم الــيت ال ميكــن  ،غــري مــتفهم جلــوهره العملــي ،البعــد عــن حقيقــة هــذا العلــم
  .إتقاهنا إال ابملمارسة الدائمة لكن وفق أسس وقواعد

قابليتــه ألن يتشــكل حبســب طبيعــة الــدارس لــه )أو (العمليــةو  املرونــة)أعــَن  NLPإن هــاتني اخلاصــيتني للـــ 
علمــا  NLPعالن مــن الـــ جت(واحتياجــه الــدائم للممارســة والتطبيــق وفــق أســس مدروســة ،ورؤيتــه ومعتقداتــه

وفــن مــن جهــة قبولــه للتشــكهل  ،فهــو علــم مــن جهــة كونــه قواعــد وأسســا تطبــق ومتــارس .واحــدأن  وفنــا يف
وطريقـة الرسـم علـى  ،الشخصي حبيث يكون داال على صاحبه متامـا كمـا يـدل أسـلوب الشـعر علـى الشـاعر

  .الرسام
تعمل ذهنـك يف أدق أن  ،ل العامل ورول الفنانتستحضر معك عقأن  وعليه فإنين أدعوك كدارس هلذا العلم

يسـبحا يف آفـاق هـذا أن  التفاصيل وتقـارن وحتلـل وتنـاقش يف ذات الوقـت الـذي تتـيح فيـه لروحـك وخيالـك
 .وينطلقا يف عامله الكبري ،العلم الساحرة

 البطاطو (55)
أن  ت من كل طفل! فطلبفال يلعبون لعبة ملدة أسبوع واحدجتعل األطأن  قررت مدرسة روضة أطفال

 اسم شخص يكرهه! ةبطاطيطلق على كل أن  وعليه س،حيضر كيس به عدد من مثار البطاط
 العجيب، و ة أبمساء األشخاص الذين يكرهوهنمموسوم سوبطاطويف اليوم املوعود أحضر كل طفل كيس 

، بطاطات وهكذا 5بطاطات وآخر على  3واحدة وآخر بطاطتني وآخر  ةبطاطبعضهم حصل على أن 
معه أينما يذهب ملدة  سحيمل كل طفل كيس البطاطأن  :عندئذ أخربهتم املدرسة بشروط اللعبة وهي

 أسبوع واحد فقط. 
ثقل و  وبذلك عليهم حتمل الرائحة س،مبرور األايم أحس األطفال برائحة كريهة خترج من كيس البطاط

ر والكيس يكون أثقل. بعد مرور أكثر فالرائحة تكون أكث سالكيس أيضا. وطبعا كلما كان عدد البطاط
  .أسبوع فرل األطفال ألن اللعبة انتهت

فبدأ األطفال يشكون  ،سبوعملدة أ سسألتهم املدرسة عن شعورهم وإحساسهم أثناء محل كيس البطاط
بعد ذلك بدأت  ذهبوا،اإلحباط واملصاعب اليت واجهتهم أثناء محل الكيس الثقيل ذو الرائحة النتنة أينما 

حتمله من كراهية قالت املدرسة: هذا الوضع هو ابلضبط ما  .ة تشرل هلم املغزى من هذه اللعبةاملدرس
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فإذا مل  ،فالكراهية ستلوث قلبك وجتعلك حتمل الكراهية معك أينما ذهبت ،لشخص ما يف قلبك
  .مركمملدة أسبوع فهل تتخيلون ما حتملونه يف قلوبكم من كراهية طول ع ستستطيعوا حتمل رائحة البطاط

 البقرة احلمراء والبقرة البيضاء (56) 
، فــدار بينهــا وبينــه احلــوار التــايل ابللهجــة مــالهك األبقــار أحــدلقــاء مــع  مصــرية بغــرض إجــراءصــحفيه  أتــت

  املصرية:
  ؟كل البقر إيهأأنت بت :الصحفية
 ؟اهني فيهم البيضا وال احلمرا :املزارع
 البيضا :قالت
 البيضا أبكلها برسيم :قال
 واحلمرا :لتقا
 احلمرا برضو برسيمو  :قال
 طيب بتسكنهم فني؟ :قالت
 اهني فيهم البيضا وال احلمرا؟ :قال
 البيضا :قالت
 هناك أيلالبيضا بسكنها يف احلوش  :قال
 واحلمرا :قالت
 احلمرا برضو بسكنها يف احلوش نفسهو  :قال
 ؟طيب ملا بتفسحهم بتعملهم إيه :قالت
 احلمرا؟ اهني فيهم البيضا وال :قال
 البيضا :قالت
 لفتني  الرتعةالبيضا بلف بيها حول  :قال
 واحلمرا :قالت
 لفتني  الرتعةاحلمرا برضو بلف بيها حول و  :قال
 فيهم  يفيهم اهن يبتقويل اهن لكأسأليه كل مره  أنت :قالت
 بتعاملهم زي بعض؟  األخرويف 
 عيتبتالبيضا  البقرةاصلو  :قال
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 واحلمرا؟ :قالت
 !عيتبتمرا برضو واحل :قال

 تقنيا  طبية اريبة (57) 
عندما حترق إصبعك عرضيًا على فرن الغاز، نظف اجللد واضغط بشكل خفيف  :ختلص من آر  احلروس

على مكان احلرق أبصابع يدك األخرى. الثلج سيخفف أملك بسرعة أكرب. لكن الطريقة الطبيعية ستعيد 
ليسا ديستيفانو، أستاذ مساعد يف كلية )، فيصبح اجللد أقل تشوهاً. اجللد احملروق إىل درجة احلرارة الطبيعية

 (اجلامعية ميتشغانوالية 
ملاذا ال جترب فرك قطعة ثلج على ابطن يدك، على املنطقة الغشائية  :عاجل امل األسنان اون فتا فمك

دماغ ومتنع إشارات بني إهبامك وسبابتك. ملاذا الن هناك توجد ممرات األعصاب اليت حتفز ال Vعلى هيئة 
  (دراسة كندية. )الصادرة من الوجه واأليدياألمل 

ضع يدك على شيء اثبت الن اليد حتتوي على أعصاب تعطي الدماغ مؤشر  :حع ا تصاب ابلدوخة
يعوم اجلزء املسئول عن  ،زء املسئول عن التوازن يف األذنأبنك متوازن. بعد اإلشارة اليت ترسلها القوقعة، اجل

بينما خيفف الكحول الدم فيصبح أقل كثافة وترتفع القوقعة مما  ،كثافة الدم  زن يف سائل من نفسالتوا
 (يف نيوجريسياحلنجرة و  الدكتور سكوت شافري، رئيس مركز األذن واألنف)يسبب الدوخة. 

بينما هل تشعر بوخز مؤمل عندما تركض، هذا ألنك خترج اهلواء "تزفر"  :خفف وخز األمل يف  انبك األنين
ب ، ويسبوجود على اجلانب األمين من اجلسممما يضع ضغطًا على كبدك امل، تضرب قدمك اليمَن األرض

تزفر عندما تضرب قدمك اليسرى أن  أشارة بوخز جانيب. ببساطة تعلمشداً للحجاب احلاجز الذي يرسل 
 (كتاب العالج املنزيل للرجال)األرض. 

خللف، ابلطبع أذا كنت تريد االختناق بدمك. إىل اوارجع رأس أغلق انفك  :أوقف نزيف الدم من األنف
ألن ملاذا؟  ،تقع أسفل األنف واضغط عليه بقوة فهي وضع قطن على لثتك العليا اليت أما الطريقة الصائبة

أييت من جبهة احلاجز، جدار الغضروف الذي يقسم األنف، والضغط عليها يوقف النزيف. أكثر النزف 
 (ابيين، يف ديرابن، جنوب أفريقياختصاصي أذن وأنف وحنجرة يف مستشفى اينتبيرت ديسماريس ا)

انف  على إهبامك. ملاذا؟ ميكن السيطرة على عصب  ؟هتدأ ضرابت قلبكأن  هل تريد :هتدأا عل قلبك 
فاغوس، الذي يتحكم مبعدل نبضات القلب، من خالل التنفس. وسوف تستعيد معدل نبضات قلبك 

 ج(يف جامعِة بيتسبري اختصاصي خدمات طيب طارِئ  ،بن أبو). إىل الوضع الطبيعي
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البصر الرديء سببه وراثي ولكن االستعمال اخلاطئ للعيون أيضًا يسبب ضعف  :حافظ على يصرف
املستمر يف شاشات احلاسوب، وللتخفيف من هذه املشكلة ميكنك القيام هبذا  التحديقالبصر مثل 

عميق، وأغلق عيونك، مث انف  اهلواء وأرخي مجيع  أبخذ نفس. بعد كل ساعة، قم التمرين البسيط
 .عضالتك، كرر هذا التمرين وستشعر أبن الضغط على عيونك قد خف

هناك إذا أصابتك حكة أو دغدغة يف احلنجرة، افرك أذنك! ملاذا؟  :للحكة أو الداداة يف احلنجرة
يسبب تشنج العضلة، أن  احلنجرة ميكنوعند حك األذن تقوم بعمل رد فعل يف  أعصاب حمفزة يف األذن،

 الدكتور سكوت شافري، رئيس مركز األذن واألنف. )أو الدغدغةهذا التشنج خيفف احلكة املزعجة 
  (سييف نيوجري  واحلنجرة

هل ختاف من احلقنة؟ ومن ال خياف منها. ولكن اآلن إبمكانك التخلص من  :ا تشعر ابألمل
حيث اكتشف ابحثون أملان ابن السعال أثناء ، أثناء اخذ احلقنة اخلوف واألمل معاً عن طريق السعال

احلقن يقلل األمل الن السعال يسبب ارتفاع مؤقت مفاجئ يف ضغط الصدر والقناة الشوكية ومينع 
 (اتراس اوزشينكو، مؤلف دراسة الظاهرة)تركيب إجراءات الشعور ابألمل يف احلبل الشوكي. 

من احتقان األنف املزمن ومل تنفع معك األدوية، أليك طريقة أرخص هل تعاين  :ختفيف احتقان األنف
وأسرع وأسهل للتخفيف من ضغط اجليوب قم بدفع لسانك ضد سقف فمك ابلتناوب، مث اضغط بني 
حواجبك إبصبع واحد. هذا يسبب هز عظمة فومر اليت متر عرب املمرات األنفية إىل الفم، وهذه اهلزات 

ليسا ديستيفانو، أستاذ مساعد )ابلتحلل.  أبد اثنية ستشعر أبن االحتقان 20دبعتسبب حترك االحتقان، 
 (اجلامعية ميشيغانيف كلية والية 

أثبتت الدراسات أبن النوم  ،أصبح احلل أسهل ،عندما تنام احلموضةهل تزعجك  احلمو ة:كافا 
وصلة عند الزاوية، حيث يرتبط املريء واملعدة ب ؛ابحلموضةعلى اجلانب األيسر يقلل من الشعور 

فعندما تنام على اليمني تصبح املعدة أعلى من املريء، مما يسمح للطعام واألمحاض ابلتسرب إىل 
املريء واحللق. بينما عندما تنام على اجلانب األيسر تصبح املعدة أدىن من املريء وهكذا تصبح 

اء وأستاذ مساعد يف كلية ستاربويل، متخصص أبمراض املعدة واألمع أنتوين)اجلاذبية ملصلحتك. 
تنام ومعدتك أن  ملحوظة: النوم على الشق األمين من السنة فلذا ينبغي واألفضل (نيويورك الطبية

 خفيفة 
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بعظمة  أيكلههناك من حيب السمك ومن كثرة حبه  :البلعوم يفماذا تفعل لو علقت عظمة لكة 
ولكن قد يعاين البعض من  اإلنسان لذيذة ومفيدة لصحة ألهنا األمساك أكلحيب كثري من الناس 

 إلزالةطريقة شعبية  وهناكعلقت يف البلعوم وغالبا ما تكون مشكلة مزعجة.  إذامشكلة عظامها 
علي  وتغليهابعض حبات الزيتون وتضعها يف قدر مع بعض املاء البارد  أوالأتخذ أن  ، وهيالعظام

تبلعه جرعة بعد جرعة لكي مير عصري لبوب النار ملدة، مث تشرب هذا العصري الساخن شيئا فشيئا و 
من  اإلزعاجوبعد دقائق ختتفي العظمة تلقائيا وخيتفي معها  علي العظمة. أطولالزيتون لوقت 

تضع بعض عظام السمك يف مثل هذا أن  كنت ال تصدق فعالية هذه الطريقة فيمكنك  إذاالبلعوم. 
 .مكرونة مطبوخة كأهنالينة جدا   العصري لرتى ماذا حيدث، ستصبح عظام السمك بعد دقائق

  الرتيية ابإلقناع! (58)
 النموذج األول:

  .اذهب أواًل واخلع مالبسك مث تعال لتأكل معنا، ال لن أتكل مبالبسك
  .أخلع مالبسي إنين جائع جداً لن أستطيع االنتظارأن  ملاذا ولكين ال أريد :الطفل
ويف هــذه اللحظــة ، اذهــب فــوراً وإال ســوف أضــربك ك هيــاأمل أقــل لــك اذهــب واخلــع مالبســ :مز حبــاألب 

يــذهب الطفــل وعليــه عالمــات الضــجر والغــيظ وهــو حيــرك شــفتيه بكلمــات الســخط واالعــرتاض. ولكنــه يف 
 النهاية نفذ األمر! 
 النموذج الثاين:

  .نتناول الطعامأن  اي بين اذهب واخلع مالبسك قبل 
  .مل اجلوعملاذا اي أيب إنين جائع ولن أستطيع حت :الطفل
حتـــرم أن  هـــذه مالبــس اخلـــروج وإننــا ســـنذهب إىل أوالد عمــك يف املســـاء وال نريــدكأن  اي بــين :األب

مــن الــذهاب معنــا بســبب مالبســك املتســخة ألنــك ال متلــك مالبــس نظيفــة غريهــا اليــوم ولــيس هنــاك 
  .وقت كي تقوم أمك بغسل غريها

  .يولكين لست صغري حىت أسقط الطعام على مالبس :الطفل
الكبـري هـو الـذي يكـون دائمـاً علـى حـذر أن  تكون حذراً أن  ابلتأكيد أنت كبري ولذلك ال بد :األب

بـس أما الصغري هو الذي ال يبايل ودائماً يكون متهوراً وهاهو أابك الكبري قد خلع مالبسه ولـبس مال
  .يشعر يسقط الطعام عليه من حيث الأن  ألنه ال يضمن ،جيلس على السفرةأن  البيت قبل
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  .حسناً سوف أخلع مالبسي ولكن انتظروين :الطفل
ويف هذه اللحظة يقـوم الطفـل وخيلـع مالبسـه ويلـبس مالبـس البيـت  .ابلتأكيد حنن يف انتظارك :األب

  .ولكن دون ضجر أو ضيق أو سخط أو اعرتاض وهو يف النهاية نفذ األمر
رآن لوجــدان أنــه يعلمنــا كــنابء كيــف نــريب أبنائنــا أتملنــا خطــاب القــأن  إننــا، ابإلقنــاع مــنهج قــدمي الرتبيــة

فتأمــل عزيــزي املــريب خطــاب كــل اآلابء يف القــرآن ألبنــائهم . قنــاع ال مبــنهج القهــر واالســتبدادمبــنهج اإل
  .ال أسلوب اإلقناع ال أسلوب القهر الفكريإأبداً يستخدمون مع أبنائهم ستجد أهنم مل يكونوا 

}قَـاَل اَي بُـيَنَّ الَ تـَْقُصـْص ُرْؤاَيَك َعلَـى  :ما نصح ابنـه يوسـف قـال لـهفها هو يعقوب عليه السالم عند 
}اَي بَـيِنَّ  :وعنـدما نصـح بنيـه بعـد ذلـكَعـُدو  مُّبِـنٌي{ الشَّْيطَاَن ِلإِلنَسـاِن أن  ِإْخَوِتَك فـََيِكيُدواْ َلَك َكْيًدا

 واْ ِمــــن رَّْوِل اّللِه ِإنَّــــُه الَ يـَْيــــَأُس ِمــــن رَّْوِل اّللِه ِإالَّ اْلَقــــْومُ اْذَهبُــــواْ فـََتَحسَُّســــواْ ِمــــن يُوُســــَف َوَأِخيــــِه َوالَ تـَْيَأُســــ
َـا:مث هاهو لقمان يعظ ابنه وينصحه ئري أسلوب وهو أسـلوب اإلقنـاع{ اْلَكاِفُرونَ  تَـُك أن  }اَي بُـيَنَّ ِإهنَّ

ـــْن َخــْرَدٍل فـَـــَتُكن يف َصـــْخرٍَة أَْو يف السَّــَماوَ  َ َلِطيـــٌف أن  اِت أَْو يف اأْلَْرِض أَيِْت هِبـَــا اّللَُّ ِمثْـَقــاَل َحبَّـــٍة مِه اّللَّ
ـا بـَلَـَغ  :َخِبرٌي{ بل إبراهيم عليه السالم أيضاً وهو خياطب ابنه أبفزع خرب وهو خرب موته فقال له }فـََلمَّ

ـــْعَي قَــاَل اَي بـُــيَنَّ ِإينهِ أََرى يف اْلَمنَــاِم َأينهِ أَْذحَبُـــَك فَــانظُْر  َمـــاَذا تـَــَرى قَـــاَل اَي أَبَــِت افْـَعـــْل َمــا تـُـــْؤَمُر َمَعــُه السَّ
ُ ِمــَن الصَّــاِبرِيَن{ ونــول عليــه الســالم مــن قبــل حمــذراً ابنــهأن  َســَتِجُدين  }قَاَل َســنِوي ِإىَل َجَبــٍل :َشــاء اّللَّ

نَـُهَمـــا اْلَمـــوْ يـَْعِصـــُميِن ِمـــَن اْلَمـــاء قَـــاَل الَ َعاِصـــَم اْليَــــْوَم ِمـــْن أَْمـــِر اّللِه ِإالَّ َمـــن رَِّحـــَم َوَحـــ ُج َفَكـــاَن ِمـــَن اَل بـَيـْ
 اْلُمْغَرِقنَي{

أتملنــا هــذا األســلوب القــرآين الفــذ لتعلمنــا حقــًاَ  حنــن اآلابء كيــف حنــاور أطفالنــا وكيــف خنــاطبهم أن  فإننــا
خماطبة الكبري للكبري ال خماطبـة الكبـري للصـغري نعـم حنـن نفهـم عـنهم ونعقـل الكثـري عـنهم وحنـن أعلـم مبـا فيـه 

  .تكون تربيتنا هلم ابلقهر والتعسفأن  تهم ولكن هذا ال يعطينا الصالحيةمصلح
أن  يف الواقع لو قمنا بتسجيل حواران مع أبنائنا طوال اليـوم لوجـدان، و ري لبناء شخصية الطفلو اإلقناع ضر  

أســرع يف ) أغلبيتــه أوامــر صــادرة منــا إلــيهم ألداء واجبــاهتم اليوميــة ولــن يزيــد هــذا احلــوار عــن هــذه العبــارات
اذهـب ومشـط  ،اجلـس بطريقـة صـحيحة ،إنه طعامك ،قميصك متس  اذهب وارتد غريه ،ارتداء مالبسك

أن  ( فإننـا سـنجداذهـب إىل النـوم ،اتـرك أختـك ،يةابـدأ يف واجباتـك املدرسـ ،رتب ألعابك ،رك املنكوششع
الطفـل ال يـتعلم إال ابإلقنـاع أن  مجيع حواراتنا مع أطفالنا كلها أوامر وال يوجد حوار إقنـاعي واحـد واحلقيقـة

أن   وال يستجيب إال ابإلقناع ولكننا نسـتخدم األسـلوب الـذي نظـن يف أنفسـنا أنـه األسـهل واألسـرع ولكنـه
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كان سهاًل يف البداية فسوف يورث مشاكل معقدة يف النهايـة فهـذا الطفـل الـذي ال يسـتجيب إال ابألوامـر 
ينمو يف نفسه نوعـاً مـن اخلبـث وحمـاوالت التهـرب مـادام بعيـداً  يكون مبادراً بذاته بل سوفأن  لن يستطيع

عــن الرقابــة املباشـــرة أمــا الطفـــل الــذي يـــرت  ابإلقنــاع فإنــه ســـوف يكــون عنـــده مبــادرة ذاتيـــة لــرتك األخطـــاء 
حىت وإن مل يكن هناك دافع خارجي من وستكون نفسه نبيلة تظهر مثلما تبطن وتغري نفسها ومن حوهلا 

  .هماآلابء أو غري 
ال أن  عنــدما ننبــه علــى أمهيــة هــذا األســلوب وهــو أســلوب اإلقنــاع ال نعــين، فاإلقنــاع ال يعــين التســيب

حيــرك اآلابء ســاكنا عنــدما يعنــد األطفــال ويرفضــوا االســتجابة ألوامــرهم فريفضــوا عقــاهبم وذلــك حتــت 
اإلقنــاع هــو  يكــونأن  مبــدأ اإلقنــاع خــري وســيلة للعــالج فــنحن ابلتأكيــد ال نقصــد ذلــك ولكــن نقصــد

األصل ولكن إذا رفض الطفل االستجابة بعد مرات عديدة مـن اإلقنـاع مـع عـدم وجـود أسـباب متنعـه 
  .من االستجابة ففي هذه احلالة البد من العقاب

 وفاء زو ة (59)
 كان النيب حيبهو  وهو رجل من أشراف قريش خدجية هو ابن أخت السيدة ربيعالالعاص بن  أبو

 ابنتك أتزوج زينبأن  وقال له: أريد هللا عليه وسلم قبل البعثة النيب صلى ذهب أبو العاص إىل
ويقول  وسلم على زينب ويدخل النيب صلى هللا عليه أستأذهنا فيقول له النيب: ال أفعل حىت الكربى

ـ فخرج النيب  وابتسمت فامحره وجهها ؟قد ذكر امسك فهل ترضينه زوجًا لكو  جاءين هلا: ابن خالتك
 ة.وأمام عليمنه  وأجنبتالربيع،  وتزوجت زينب أاب العاص بنـ  عليه سالمههللا و صلوات 

فدخل عليها من  عاد وجد زوجته أسلمت وعندماالعاص مسافرًا  وأصبح نبيًا كان أبو بعث النيبوحني 
وهي تقول: لقد بُعث أيب  وتبعته فقام وتركها. فاندهشت زينب عندي لك خرب عظيم :سفره، فقالت له

قالت له:  عقيدة مشكلة بينهما وتطل يف األفق مشكلة خطرية ؟ فقال: هال أخربتين أوالً  وأان أسلمت ياً نب
فلقد أسلمت أمي وأسلم  إنهه الصادق األمني. ولست وحدي وما كان أيب كذاابً  ما كنت أُلكذِهب أيب

 أبو بكرصديقك  وأسلم عفان عثمان بنوأسلم ابن عمتك  طالب علي بن أيبوأسلم ابن عمي  إخويت

وما أابك مبتهم. مث  وكفر آبابئه إرضاًء لزوجته يقولوا خذهل قومهأن  فقال: أما أان ال أحب الناسق. الصدي
 ولكن أان زوجتك أعينك على احلق أان؟ مل أعذرأن  فقالت: ومن يعذر فهال عذرت وقدهرت؟ :قال هلا

 ى كفره. وظل أبو العاص عل سنة 20ووفت بكلمتها له  حىت تقدر عليه
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أبقى أن  أأتذن يل، وقالت: اي رسول هللا عليه وسلم ذهبت زينب إىل النيب صلى هللا جاءت اهلجرةوحني 
 هذه األايم ببعض الزوجاتقارن ذلك  وسلم: أبق مع زوجك وأوالدك فقال النيب صلى هللا عليه مع زوجي

حدثت أن  وظلت مبكة إىل أمهاهتن ويفضلن البقاء مع مع أزواجهن يف أماكن عملهم الاليت يرفضن السفر
وكانت زينب  أابها زوجها حيارب صفوف جيش قريش يف خيرج للحربأن  وقرهر أبو العاص بدر غزوة

وخيرج  ةسه فييتم ولدي أو أفقد أيب اللهم إينه أخشى من يوم تشرق :فتبكي وتقول ختاف هذه اللحظة
وتذهب أخباره  فيُـْؤَسر أبو العاص بن الربيع، عركةويشارك يف غزوة بدر، وتنتهي امل أبو العاص بن الربيع

مث سألت: وماذا فعل  فتسجد شكرًا هلل .فقيل هلا: انتصر املسلمون فتسأل زينب: وماذا فعل أيب؟ ملكة
فخلعت  تفتدي به زوجها ومل يكن لديها شيئاً مثيناً  فقالت: أرسل يف فداء زوجي فقالوا: أسره محوه زوجي؟

إىل رسول هللا صلى  العاص بن الربيع وأرسلت العقد مع شقيق أيب تُزيِهن به صدرها تعقد أمها الذي كان
  .وسلم هللا عليه

قالوا:  سأل: هذا فداء من؟ وحني رأى عقد السيدة خدجية الفدية ويطلق األسرى كان النيب جالسًا يتلقى
هذا أن  أيها الناس ل:وقا مث هنض خدجية فبكى النيب وقال: هذا عقد الربيع هذا فداء أبو العاص بن

 فقالوا نعم اي رسول هللا عقدها؟ تردوا إليهاأن  وهال قبلتم ذممناه صهرًا فهال فككت أسره؟ الرجل ما

أن  مث قال له: اي أاب العاص هل لك خدجية قل لزينب ال تفرطي يف عقد له فأعطاه النيب العقد، مث قال
 فهال رددت إىله  أُفرِهَق بني مسلمة وكافرأن  هللا أمرينأن  عاصاي أاب ال له مث تنحى به جانباً وقال أساررك؟

 فقال هلا حني رآها: إينه راحل على أبواب مكة وخرجت زينب تستقبل أاب العاص فقال: نعم ابنيت؟

قال: للتفريق  فقالت: مل؟ ولكن أنت سرتحلني إىل أبيك قال: لست أان الذي سريحتل، فقالت: إىل أين؟
فأخذت ولدها وابنتها  فقال: ال وُتْسِلم؟ ترافقينأن  فقالت: فهل لك عي إىل أبيكفارج بينكبيين و 

 ة.املدين وذهبت إىل
 6وبعد  إليها زوجها يعودأن  وكانت ترفض على أمل سنوات 6على مدى  بدأ اخلطاب يتقدمون خلطبتها
فسأل  الصحابة وعة منوأثناء سريه يلتقي جمم من مكة إىل الشام خرج بقافلة سنوات كان أبو العاص قد
 قال: بل جئت هارابً  فسألته حني رأته: أجئت مسلماً؟ قبيل آذان الفجر على بيت زينب وطرق ابهبا

 اخلالة. مرحبًا أبيب علي وأمامة قالت: فال ختف. مرحبًا اببن فقال: ال ُتسلم؟أن  فقالت: فهل لك إىل

قد أجرت أبو العاص بن  :يت من آخر املسجدإذا بصوت أي صالة الفجر أمه النيب املسلمني يفأن  وبعد
أن  أاب العاصأن  قالت زينب: اي رسول هللا هللا قالوا: نعم اي رسول مسعت؟ فقال النيب: هل مسعتم ما الربيع

 ىوقال صل فوقف النيب صلى هللا عليه وسلم اي رسول هللا وإْن قرب فأبو الولد وقد أجرته بُعد فابن اخلالة
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حدثين  ما ذممته صهراً. وإنه هذا الرجل هذا الرجلأن  اي أيها الناس: صحبه وسلمو  هآل علىو  هللا عليه
وإُن أبيتم  إيله  فهذا أحب وأن ترتكوه يعود إىل بلده تردوا إليه مالهأن  فإن قبلتم فصدقين ووعدين فوىفه يل

فقال النيب: قد أجران من  رسول هللا فقال الناس: بل نعِطه ماله اي لكم وال ألومكم عليه فاألمر إليكم واحلق
 فإنهه ابن خالتك وإنهه أبو العيال وقال هلا: اي زينب أكرمي مثواه مث ذهب إليها عند بيتها اي زينب أجرت

اي أاب  الربيع فدخلت وقالت أليب العاص بن هللا فقالت نعم اي رسول لك ولكن ال يقربنك، فإنهه ال حيل
  ة.مك قال: ال. وأخذ ماله وعاد إىل معنا ُتْسلم وتبقىأن  هل لك إىل فراقنا العاص أهان عليك

فقالوا: جزاك  لكم شيء؟ أيها الناس هذه أموالكم هل بقىل: إىل مكة وقف وقا أبو العاص لوص ماعند
مث دخل املدينة فجراً . حممداً رسول هللا ال إله إال هللا وأنأن  أشهد قال: فإينه  أحسن الوفاء هللا خرياً وفيت

إله إال هللا وأنك رسول  الأن  واليوم جئت أقول أشهد ابألمس وقال: اي رسول هللا أجرتين  النيبإىل وتوجه
 فأخذه النيب وقال: تعال معي أراجع زينب؟أن  اي رسول هللا هل أتذن يل الربيع وقال أبو العاص بن هللا

 يراجعكأن  يستأذنينجاء يل اليوم  ابن خالتكأن  وقال: اي زينب ووقف على بيت زينب وطرق الباب

 .وابتسمت فأمحره وجهها فهل تقبلني؟
الناس رسول هللا ميسح عليه ويهون  فبكاها بكاء شديدًا حىت رأى الواقعة ماتت زينب بعد سنه من هذهو 

  .زينب ومات بعد سنه من موت الدنيا بغري زينب أطيق وهللا اي رسول هللا ما عدت فيقول له عليه
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مكعبـاً  31 مشروب ديو تعـادل علبة عائلية من

 من السكر
علبـــــة واحـــــد مـــــن مشـــــروب رِد بُـــــل تعـــــادل ســـــت 

 مكعبات سكر ونصف.

  
مكعـــــب  14علبـــــة مـــــن الشـــــاي املـــــثلج تعـــــادل 

 سكر ونصف
مكعـب  16علبة من عصري الليمـون الغـازي تعـادل 

 سكر ونصف.

  
أربع أقراص مـن الكعـك تعـادل ثـالث مكعبـات 

 .سكر ونصف
من الشـمام تعـادل حبتـني ونصـف مـن قطعة صغرية 

  مكعبات السكر
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عبـــــوة صـــــغرية مـــــن احللـــــوى تعـــــادل أحـــــد عشـــــر 

 مكعباً ونصف من السكر.
مـــوزة واحـــدة تعـــادل أربـــع مكعبـــات ونصـــف مـــن 

 .السكر

  
صلصــــــة أو مــــــا يزيــــــد قلــــــياًل عــــــن ملعقــــــة مــــــن ال
 الصوص يعادل مكعب سكر ونصف.

مكعــــب حــــوايل ســــت حبــــات مــــن الفراولــــة تعــــادل 
 .ونصف من السكر

  
غــــرام مــــن اجلــــزر تعــــادل مكعــــب  150حــــوايل 

 .سكر واحد
حيتوي على نسبة قليلة الشوفان قليل الدسم  حبوب

  جداً من السكر.
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 التصرف الصحيا (60)
 نظراً لتـأثريه الرائـع والسـريع يف إعـادة الربيـق دورة املياهاشرتت زوجة ماء انر ألغراض تنظيف األركان أبرضية 
فمــا كــان مــن  ،دون إعــالم زوجهــا مبكــوانت الزجاجــةللســرياميك ولكنهــا وضــعته يف زجاجــة مــاء ابملطــب  بــ

أمسـك ابلزجاجـة وشـرب منهـا، وعنـدما شـعر بطعمـه الكـاوي ألقـى مبـاء أن  الزوج عنـدما شـعر ابلعطـش إال
زوجتـه اإلسـراع  النار من فمه على األرض ورأى كيف كان هذا املـاء يغلـى علـى األرضـية، فطلـب الـزوج مـن

مـن اللـنب مث توجـه إىل معهـد السـموم. هنـاك طلـب  لـرتإبحضار اللنب من الثالجـة وشـرب أكثـر مـن نصـف 
الــدكتور  امتــدلالــدكتور مــن املمرضــة اإلســراع إبحضــار اللــنب لــه وعنــدما أعلمــه الــزوج أبنــه قــد فعــل ابلفعــل، 

هـون ملعهـد السـموم يف حـاالت أغلـب الـذين يتوجأن  هذا التصرف وتعجب كيف أنه تصـرف هكـذا حيـث
شبيهة مل يكونوا يعلمون هـذه املعلومـة؛ وأعلمـه بتـأثري اللـنب حيـث يقـوم بعمـل بطانـة سـريعة ختفـف مـن آاثر 

يتعاطــاه املصــاب فــوراً يف حالــة شــرب أي مــادة كاويــة  أن  اللــنب جيــبأن  هــذه املــادة الكاويــة، وأعلمــه أيضــاً 
أي مـادة برتوليـة كاجلـاز أو البنـزين أو السـوالر عنـدما أن  أخـرىكالبواتس. كما أضـاف الـدكتور لـه مبعلومـة 

لتخفيـف أو مواجهـة أتثـريه، أو حماولـة إخـراج هـذه املـادة البرتوليـة  ءيشـُيشرب ابخلطأ جيب عدم شرب أي 
ويقـوم إبعـادة توزيـع جديـد  يءملـر إىل ان هذا يتسبب يف صـعود هـذه املـواد وكذلك الكاوية مبحاولة التقيؤ أل

 يف األمعاء مرة أخرى؛ بل جيب التوجه فوراً ملعهد السموم وليس أي مستشفى عادى. للمادة
 املريون اخطأ يقع فيه اثين عشر (61) 

نشـكو عنـاد وسـوء أن  قال "نيوتن": )لكل فعل رد فعل، مسـاٍو لـه يف املقـدار ومضـاد لـه يف االجتـاه(، وقبـل
 رمبا ال نراها، ولكنها تتسبب يف الكثري: سلوك صغاران "ردود األفعال"، لنقف على أفعالنا اليت

يســتجيب األطفــال بشــكل أفضــل للطلبــات اهلادئــة والــيت ال أتخــذ شــكل األوامــر  فقااد األعصاااب: - 1
املباشـــرة، فـــال تصـــرخ يف وجـــه طفلـــك ابســـتمرار؛ ألنـــه سيصـــرخ هـــو أيًضـــا يف وجهـــك، ولـــن ينفـــذ مـــا تريـــد! 

دائًما، فستجد أنـك تشـكو مـن عصـبية وعنـاد طفلـك كنت ممن يفقدون أعصاهبم ويثورون أن   والحظ أنك
 وعدم طاعته ألوامرك. 

ال ختتلف مع شريك حياتك على النظم املتبعـة يف تربيـة أبنائكمـا  ااختالف على القوانني واللوا ا: - 2
"يف وجودهم"، بل عليكما توحيد آرائكما واالتفاق مًعا على قوانني موحدة، وإال فسيتعلم أطفالكما كيفيـة 
االنشــقاق، وقــد يســتفيدون مــن اختالفكمــا يف اســتغالل الطــرف األضــعف مــنكم؛ لتنفيــذ رغبــاهتم املرفوضــة 

 غالًبا.
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يعرف الطفل ملاذا وجب عليـه تنفيـذ مـا طلبتـه منـه أو هنيتـه عنـه، أن  من املهم التعسف يف الطلبا : - 3
ء أنت غري مقتنع بـه، فشـعورك هـذا أو حىت ملاذا عاقبته؛ ليسهل عليه تنفيذه بدقة، واحذر من تكليفه بشي

 سيصل إليه حتًما، ولن أيخذ أوامرك ندية.
فالرشــوة ليســت حــافزًا صــحيًّا أو فعــااًل يف تربيــة الطفــل، فاهلــدف هــو تعليمــه الصــواب مــن  الرشااوة: - 4

يفهـم أنـه يطـيعكم بـدون مقابـل أن  اخلطأ بغض النظر عن وجود مكافـأة علـى التصـرف السـليم أم ال، فعليـه
 ادي، وأن الطاعة واجبة عليه.م
 ينبغي احلذر من مكافأة الطفل أكثـر أو أقـل مـن الـالزم، فاملكافـأة املتزنـة ميكـناملكافأة اري املفيدة:  - 5
مل أن  تكون ظاهرة صحية وتبين احرتام الطفل لذاته، ولكن إذا زادت عن احلد سيشعر الطفل ابلنقصـانأن 

تصــرف احلســن، وأظهــر اســتياءك جتــاه التصــرفات اخلاطئــة، فعــادة مــا حيصــل عليهــا، اكتــِف إبقــرار وأتكيــد ال
 يكرر الطفل التصرف الذي مت مدحه ومكافأته عليه.

مــن املهــم أال يتنــاقض الوالــدان يف أســلوب الرتبيــة، مبعــَن أنــه إذا كــان التصــرف )أ( النظااام املتناااقص:  -6 
ال يرتبــك األوالد، فـنحن ال نقبــل شــيًئا يكـون ذلــك دائًمــا، وذلـك حــىت أن  يـؤدي إىل النتيجــة )ب( فيجــب

مرة ونرفضه اترة وفًقا حلالتنا املزاجية أو اختالف أحوالنـا، ثبهـت القاعـدة، وإذا اضـطررت لكسـرها لظـرف مـا 
 فعليك توضيح ذلك ألطفالك حىت ال يعمم األمر.

ئ معـــروف يكـــون العقـــاب طبيعيًّـــا ونتيجـــة منطقيـــة لتصـــرف خـــاطأن  ال بـــدالعقااااب ااااري املناسااا :  - 7
للطفل، وإن مل يكن العقاب عاداًل فستفقد فرصة تعليم طفلك عن طريق العقاب؛ ألن بؤرة انتباهـه سـترتكز 

 على العقاب غري العادل، وليكن العقاب حبجم العمل، والحظ أنه ليس كل خطأ يستوجب العقاب.
أو تنفيــذ عقــاب معــني  ال ترتاجــع عــن قــرار اختذتــه بعــدم فعــل شــيء مــاااسااتجاية لبكاااء األطفااال:  - 8

حتت ضغط بكاء طفلك، جتاهله حىت ال يتخذ البكاء سالًحا من انحية، وحىت يكون لـك كلمـة مسـموعة 
 من انحية أخرى، وال تقلق، فالطفل لن يؤذيه البكاء عليك فقط التحلي ابلصرب واملثابرة.

نفسـك جانبًـا، فأنـت شـريك يف  ال تلِق بعبء الرتبية على األم وحدها، وتنحـيالرتيية مسئولية األم:  -9
 الرتبية، ودورك كأب مهم جدًّا يف تكوين شخصية أطفالك وتنشئتهم تنشئة سليمة متوازنة.

إذا قلت نفهذ، وإذا وعدت فأوف، سواء كان ما تقـول هـذا فيـه وعـد إبحضـار أو كن عند كلمتك:   -10
يـــة أخـــرى لتكتســـب لديـــه فعـــل شـــيء أو حـــىت إنـــزال عقوبـــة، حـــىت يكتســـب ابنـــك هـــذه الســـمة، ومـــن انح

 مصداقية.
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مل تشــأ الــرد علــى شــخص مــا أو اســتقباله فاعتــذر لــه بنفســك، وال تطلــب مــن أن  "اباب مشااغول": - 11
 أطفالك االعتذار له النشغالك أو غيابك، مث تشكو من كذب طفلك عليك.

، ال حتمــــل صــــغارك فــــوق طــــاقتهم لينفــــذوا طموحاتــــك وأحالمــــكاحلاااام وعلااااى اينااااك التنفيااااذ:  - 12
والتصورات اليت رمستها هلم، دون الرجوع لرغباهتم، واترك هلم مساحة من احلرية يف اختاذ قراراهتم، واختيار مـا 
حيبون ورفض مـا ال يرغبـون مـن بـني البـدائل الـيت تتيحهـا قـوانني بيـتكم، فهـذا يسـاهم يف تكـوين شخصـيات 

 انضجة مستقلة.
 أ م األسبوع (62)

 .شباروكان يسمى يف اجلاهلية من الدهر والسبت هو الراحة  هةالرب  ابلعربيةالسبت: السبت 
 .أول وكان يسمى يف اجلاهلية بوعاألسمن  األولحد أول العدد واليوم و مبعَن األ :األحد

 .هونأ اجلاهليةوكان يسمى يف  األسبوعاالثنني: يعين اليوم الثاين من 
 .جبار اجلاهليةوكان يسمى يف  األسبوعالثالاثء: يعين اليوم الثالث من 

 .دابر وكان يسمى يف اجلاهلية األسبوع: يعين اليوم الرابع من األربعاء
 .مؤنس اجلاهليةوكان يسمى يف  األسبوعاخلميس: يعين اليوم اخلامس من 

أبسره من ابب تسمية الكل ابسم اجلزء  األسبوععلى  ةاجلمع أطلقتاجلمعة: اجلمعة من االجتماع ورمبا 
 .عروبة اهليةوكان يسمى يف اجل

 الثقة ابلنفو (63)
الثقة ابلنفس هي حسن اعتداد املرء بنفسه، واعتباره لذاتـه وقدراتـه حسـب الظـرف الـذي هـو فيـه وهـي أمـر 

فمعظمنـا  مهم لكل شـخص مهمـا كـان وال يكـاد إنسـان يسـتغين عـن احلاجـة إىل مقـدار مـن الثقـة ابلـنفس.
 رتات من الطمأنينة النسبية أو عدم الرضا عـن الـنفس.ميلك مشاعر خمتلطة حول نفسه فنحن نتأرجح بني ف

األشياء اليت منلكهـا فقـد أثبتـت البحـوث أبن األشـخاص اللـذين ميلكـون  أهمتصوران عن أنفسنا هو من أن 
مشـاكلهم مــع اآلخـرين ومشــاكلهم أن  مفهـوم جيـد عــن أنفسـهم ينجــزون أكثـر يف املدرســة ويف العمـل، كمــا

تعد الثقة ابلنفس عـامال أساسـيا و  ل عرضة لإلصابة ابالكتئاب والقلق والغضب.الزوجية تكون أقل وأهنم أق
يف إجنـــال أي عمـــل واســـتمراره وهـــي مرتكـــزا هامـــا لالنطالقـــة والتوجـــه حنـــو اإلبـــداع وبنـــاء اجملتمـــع، فهـــؤالء 
األشــخاص املشــحونون ابلثقــة يســيطرون علــى قلقهــم وال جيــدون صــعوابت يف التعامــل والتــأقلم يف أي زمــان 
ومكان. وعلى العكس فان انعـدام الثقـة ابلـنفس جتعـل اإلنسـان يتصـرف بشـكل غـري طبيعـي ويصـبح القلـق 

يعـاين الكثـري مـن الفتيـان والفتيـات مـن فقـدان الثقـة ابلـنفس واهتزازهـا ممـا يـنجم و  مالزما له يف كافة أعمالـه.
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جتماعـــات املختلفـــة أو عنـــه عـــدم تكيـــف مـــع اجملتمـــع كـــاالنعزال واالنطـــواء علـــى الـــنفس وجتنـــب حضـــور اال
 املشاركة يف احلوار وقد يصاب البعض منهم ابالكتئاب نتيجة تكرار الفشل. 

 ؟كيف تبين ثقتك بنفسك
مهيتك، اقهر اخلوف يف كل مرة يظهر فيها افعل ما ختشـى ر أبعقبل حتمل املسؤولية فهي جتعلك تشا 

 خيتفي اخلوف.
ـــا أبنفســـن  ا مهمـــا كانـــت هـــذه األهـــداف صـــغرية ســـواء علـــى عنـــدما تضـــع أهـــدافا وننفـــذها تزيـــد ثقتن

 املستوى الشخصي أو على صعيد العمل.
قــد انتهــى ســامح نفســك، اغفــر ألهلــك وأقاربــك وأصــدقائك فالشــعور  حباطاتــهإاعتــرب املاضــي بكــل  

ابلــذنب ســـوف يـــدمرك، حـــىت تـــتعلم كيـــف تســـامح نفســك عـــن أخطـــاء املاضـــي هنـــاك مفـــاهيم جيـــب 
والفشــل لــيس قــاتال. الفشــل هــو جــزء مــن عمليــة الــتعلم فعنــدما نفشــل  تــذكرها: النجــال لــيس لألبــد،

نعلــم أبن هنــاك خلــل مــا. األشــخاص النــاجحون هــم أشــخاص انتقلــوا مــن فشــل إىل جنــال ومل يفقــدوا 
 محاسهم.

 تعلــم املثــابرة ال شــيء يقــف أمــام اإلصــرار واملثــابرة ففــي املثــابرة كــل القــوة فالرميــة الكبــرية هــي رميــات 
 بع رميها.صغرية تتا

 ال تقلق كثريا حيال ما بظنه الناس بك. 
 ال تلم نفسك عندما تسري األمور على حنو سيئ. 
 ال تقبل اللوم غري املناسب من قبل اآلخرين. 
تقـارن أن  ملقارنـة ال تسـمح لنفسـك ولـو مـن قبيـل احلـديثسك ابآلخرين ابتعد كل البعد عـن اال تقارن نف 

 تك بقدراتك، وتذكر انه ال يوجد إنسان عبقري يف كل شيء.نفسك ابآلخرين حىت ال تكسر ثق
 تكون ما تريده أنت ال ما يريده اآلخرون(.أن  حاول)تكون نفسك أن  احرص على 
 أعط لنفسك العذر عندما تفشل. 
 ختطا.أن  توقع 
 عامل نفسك على أنك ذو شأن وجدير ابالهتمام. 
 أعط لنفسك الفضل لكل جناحاتك. 
ملناقشــات واهــتم بتثقيــف نفســك مــن خــالل القــراءة يف كــل اجملــاالت، كلمــا شــاركت يف اب ةحــاول املشــارك 

 النقاش تضيف إىل ثقتك، كلما حتدثت أكثر يسهل عليك التحدث يف املرة التالية.
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توقف اإلحسـاس ابالضـطهاد والظلـم ألنـه ال يفيـدك يف الوقـت احلاضـر بـل يسـهم يف هـدم ثقتـك أن  حاول
 لى املبادرة ويقلل من ثقتك بنفسه.بنفسك ويعطل قدرتك ع

 احلما  امليت (64)
يستلم أن  ، علىرايل مبائة واشرتى من أحد الفالحني محاراً إىل الريف  بن املدينةا خالداألايم توجه  يف أحد

، بــين عنـدي خــرب ســيءأعــذرين اي أ دد للتســليم أاته الفــالل وقـال:يف املوعــد احملـ .منـه احلمــار يف اليـوم التــايل
 ،بسيطة :خالد. املال اي بينصرفت  لكين :. قال الفاللأعد إيل مايل ،بسيطة :خالدأجابه . مار ماتاحلف

أعمــل  ســوف :؟ خالــدتعمــل ابحلمــار امليــتأن  تنــوي مــاذا :. ســأله الفــاللمنــك احلمــار امليــت ســوف أخــذ
 نتظــراال،  ملَ  :خالــد ول تعمــل ســحب اينصــيب علــى محــار ميــت!معقــ :الفــالل". اينصــيب"عليــه ســحب 

 . وسرتى
عملــت عليــه ســحب  :فأجابــه ؟ابحلمــار امليــتمــاذا فعلــت  :وســأله ئالــدالفــالل  التقــىوبعــد مــرور شــهر 

، ويف النهايـــة رحبـــت رايالنبطاقـــة كـــل واحـــدة مثنهـــا  500بعـــت كمـــا أخربتـــك مـــن قبـــل، حيـــث   اينصـــيب
الشـــخص  ذلـــكســـوى  يعـــرتض أحـــد، مل: قـــال خالـــد أمل يعـــرتض عليـــك أحـــد؟! :. الفـــاللرايالً  998،00

  فأعدت له الرايلني.الذي ربح السحب، 
 الر ل املنقذ (65)

هنم أذكياء للغاية ويرون أنفسهم أحق من غريهم مبناصب إدارية حساسة يف أربعة رجال يدهعون أكان هناك 
 بدأ اجلنود بدفن األربعة أحياء حىت ،هذا اإلدعاء مل يعجب امللك فأمر إبعدامهم رمجًا حىت املوت ،الدولة

وصل الرتاب إيل منطقة الرقبة حبيث ال يستطيع أي منهم االلتفات ميينا أو ةااًل وال حىت اإلمياء برأسه إىل 
مث أمر بوضع جدار  ،عند هذه اللحظة وصل امللك وأمر اجلنود ابلتوقف عن الدفن ،أعلى أو إىل أسفل

قبعتني سود وقبعتني ) قبعات 4طلب من جنوده إحضار مث  )الثاين(والرجل )األول( الرجل  عازل بني
 التايل: بيض( وألبسهم الرجال األربعة متاما كما يف الشكل

  
نفس الشيء ابلنسبة للرجل الثاين، بينما يرى و  ،ال يرى شيئًا غري اجلدار العازل األولالرجل أن  حبيث
. وكان العازل لثاين واجلدارالرابع الرجلني الثالث وايرى الرجل الثالث الرجل الثاين واجلدار العازل و الرجل 

أن  مبا يستطيعون بعضاً بعضهم  خيربأي أحد قبعته مباشرة وال  يرىال أن  من الشروط اليت وضعها امللك
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منهما سود  اثنتانعدد القبعات أربعة )أن  كل رجل منهم يعلم جيداً موقع رفاقه اآلخرين ويعلم. وكان  يروه
ا أردمت النجاة من املوت، فليخربين أحدكم عن لون القبعة اليت إذ ابتسم امللك قائال: خريتني بيض(واأل

قبل هناية الدقيقة الثالثة تكلم ، مرت الدقيقة الثانية، مرت الدقيقة األوىل وأمهلهم ثالث دقائق. ،يلبسها
 :السؤال فأمر امللك إبخراجهم مجيعًا وعينهم مستشارين خصوصيني لديه. أحدهم ابإلجابة الصحيحة؟

 %100رجل املنقذ؟ وكيف كان متأكدا من إجابته من هو ال
 وإن عجزت فتابع القراءة.جتيب بنفسك أن  ال تستعجل حاول

يـراه وان أن  جييب امللك ألنه يستطيعأن  كان ينتظر من الرجل الرابع، حيث  هو الرجل الثالث املنقذالرجل 
ولكــن مضــت أكثــر مــن  عـة ســوداءفلــو كــاان يضـعان قبعتــني بيضــاء فســيجيب انــه يضــع قب يـرى الرجــل الثــاين

أنــه والرجــل الثــاين يرتــداين قبعتــني خمتلفتــني ألن الرجــل  إىلتوصــل الرجــل الثالــث  إذن جييــبأن  دقيقــة دون
وهكـذا أجـاب  الرجل الثاين يرتدي قبعة بيضـاء إذن ال بـد وان قبعتـه سـوداءأن  ومبا اإلجابةالرابع مل يستطع 
 وأنقذ اجلميع

 سوفمصطلحا  و عها فيل (66)
 ، وأمحق على الطرف اآلخر.انر لفافة تبغ على أحد طرفيها السيجارة:
 فن انتقال املعلومة من مفكرة احملاضر إىل مذكرات احلضور، دون املرور على أدمغتهم. احملاضرة:
احلضور معتقدا أنه حصل على اجلزء واحد من فن تقسيم الكعكة بطريقة ينصرف بعدها كل  التفاوض:
 األكرب. 

 احنناءة تستقيم هبا كل األمور. تسامة:االب
 عالمة توحي لآخرين أبنك تعرف أكثر مما قلت. اخل:

 ه فقط بعد موته. نرجل 'أمحق' يعاين طوال حياته، ويتذكرو  الفيلسوف:
 شخص يطلب منك الذهاب إىل اجلحيم بطريقة جتعلك تستعجل تلك الرحلة.  الدبلوماسي:

 ، والفرق فقط انه مت القبض عليه متلبسا. أماكن حمرتمة كثريةأمثاله يتواجدون يف شخص  اجملرم:
 رجل أييت متأخرا عندما تكون ابكرا، وأييت ابكرا عندما تكون متأخرا. املدير:

 رجل يهز يدك قبل االنتخاابت، وثقتك بعدها. السياسي:
 ا يعرفن.مم كثرياً أكثر املخلوقات ثرثرة، ومع ذلك فهن يكتمن   النساء:
شخص يبذل أقصى جهده ليعرفه الناس مجيعا، مث يلبس نظارات سوداء ليتحاشى معرفة  شهور:الرجل امل

 الناس له بعد ذلك.
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 العلم الذي يذكر لك أشياء تعرفها فعال بكلمات ال تستطيع فهمها. علم النفس:
 تكون مثالية إىل احلد الذي جيعلها تغفر له أنه ليس مثاليا.أن  رجل يطلب من زوجته الزوج:

 رجل يدافع عن مال موكلة ليكون من نصيبه. حملامي:ا
 رجل يكسب رزقه بطلوع الرول. احلانويت:

 سحب بال أمطار. الوعود الزائفة:
 براكني ملتهبة يف صدور أصحاهبا. األحقاد:
 .طائر كلما ارتفع بنفسه، صغر يف أعني الناس املغرور:
 .شيء ليس له سيقان، ولكنه يتحرك بسرعة هائلة اإلشاعة:
 فعل وليس امسا. احلب:
 .هي اهلدية الوحيدة اليت نردها يف اللحظة اليت أنخذها فيها القبلة:
 املرأة الوحيدة اليت مل تعرف الغرية. حواء:

 الشيء الوحيد الذي ال يصدقه الناس احلقيقة:
 الزو ة وعلبة البيبسي (67)

 :قال األب. واحد فقط منه مهر رايل املناسبة طلب فلما وجد األب فيه الصفات، تقدم شاب خلطبة فتاة
الزوج دوما على  كانت هناك حركة يقوم هبا.  مت الزواجو  فرل الشاب. وال يهمنا املال حنا نشرتي رجال

 نفس الشيء كلكم برايل البيبسي وعلبة أنت :يقول لزوجته كلما اشرتى الرجل علبة بيبسي  سبيل املزال
 :بيبسي قال هلا طلعوا مرة يتمشون واشرتى البيبسي اديها اي علبةين ودائماً  والزوجة مقهورة وتكتم غيظها

 طلبت الزوجة تزور أهلها ،طفح الكيلوحني . هالبيبسي هه خسرتيين نفس ما خسرين أنتي ختيل
أتى  األب وقال للزوج الذي غضب أرخصتم مهري فأرخص قدري :وقالت واشتكت هناك هلم من زوجها

جاء هو  التايلاليوم . ويف فرل الرجل .عندان عزمية غداً وأهلك  وتعال أنت خلها اليوم عندان :ألخذ زوجته
مث أتى  تعليقاته السالفة عنأن  بدأ يشعر األهل لكن الزوج استغرب. فوضع هلم األب علبة بيبسي وعائلته

 3طيكم واآلن نع أخذتوا بنتنا بعلبة بيبسي :هلم وقال ،ووضعها أمام أهل الشاب واثلثة األب بعلبة اثنية
شرل هلم األب املوقف  أما أهله فلم يفهموا شيئا اإلحراج كاد الزوج يغمى عليه من  ترجع لنا علب ونبيها

ألف  300بـبيته إال  حلف األب أال خترج البنت من ؟أهكذا جزاء من أكرمك اجلميع على الزوج فغضب
ألنه حيب  املبلغ مهما حصل وقام بدفع ما حصل له أحرج الزوج وعلم أنه يستحق وأيده اجلميع. رايل
 .اي مصنع البيبسي ولكن بعد فرته قام يناديها زوجته
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 السجني (68)
 إحدى القالع، ومليف جنال  ومت سجنهحد السجناء يف عصر لويس الرابع عشر ابإلعدام حكم على أ

ريبة ويف على موعد إعدامه سوى ليله واحده ويروى عن لويس الرابع عشر ابتكاره حليل وتصرفات غ ىيبق
أن  تلك الليلة فوجئ السجني بباب الزنزانة يفتح ولويس يدخل عليه مع حرسه ليقول له: أعطيك فرصه

متكنت من أن  هناك خمرج موجود يف جناحك بدون حراسه تنجوأن  جنحت يف استغالهلا فبإمكانك
ألخذك حلكم العثور عليه ميكنك اخلروج وان مل تتمكن فان احلراس سيأتون غدا مع شروق الشمس 

وبدأت احملاوالت وبدا يفتش يف اجلنال  فكوا سالسلهأن  غادر احلراس الزنزانة مع اإلمرباطور بعد اإلعدام.
الذي سجن فيه والذي حيتوى على عده غرف وزوااي والل له األمل عندما اكتشف غطاء فتحه مغطاة 

نزل إىل سرداب سفلي ويليه درج فتحها حىت وجدها تؤدى إىل سلم يأن  بسجاده ابليه على األرض وما
 بدأ حيس بتسلل نسيم اهلواء اخلارجي مما بث يف نفسه األمل إىلأن  أخر يصعد مره أخرى وظل يصعد إىل

لكنه و  عاد إدراجه حزينا منهكا .يكاد يراها وجد نفسه يف النهاية يف برج القلعة الشاهق واألرض الأن 
ملقى على األرض مهموم ومنهك ضرب بقدمه احلائط وإذا به وبينما هو . خيدعه الاإلمرباطور أن  واثق

أزاحه أن  حيس ابحلجر الذي يضع عليه قدمه يتزحزل فقفز وبدأ خيترب احلجر فوجد ابإلمكان حتريكه وما
يكاد يتسع للزحف فبدأ يزحف وكلما زحف كلما استمر يزحف بدأ يسمع  وإذا به جيد سردااب ضيقا ال
القلعة تطل على هنر لكنه يف النهاية وجد انفذة مغلقة ابحلديد أن  مل لعلمهصوت خرير مياه وأحس ابأل

يرى النهر من خالهلا. عاد خيترب كل حجر وبقعه يف السجن رمبا كان فيه مفتال حجر آخر لكن  أن  أمكنه
كل حماوالته ضاعت بال سدى والليل ميضى واستمر حياول ويفتش. ويف كل مره يكتشف أمال جديدا. 

نتهي إىل انفذة حديديه ومره إىل سرداب طويل ذو تعرجات الهناية هلا ليجد السرداب أعاده لنفس فمره ي
الزنزانة وهكذا ظل طوال الليل يلهث يف حماوالت وبوادر أمل تلول له مره من هنا ومره من هناك وكلها 

  .توحي له ابألمل يف أول األمر لكنها يف النهاية تبوء ابلفشل
له السجني كلها والحت له الشمس من خالل النافذة ووجد وجه اإلمرباطور يطل عليه وأخريا انقضت لي

أراك الزلت هنا. قال السجني كنت أتوقع انك صادق معي أيها اإلمرباطور. قال له  :من الباب ويقول له
الذي قلت اإلمرباطور. لقد كنت صادقا. سأله السجني مل اترك بقعه يف اجلنال مل أحاول فيها فأين املخرج 

  .قال له اإلمرباطور لقد كان ابب الزنزانة مفتوحا وغري مغلق :يل
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حياتنا قد اإلنسان لنفسه صعوابت وعواقب وال يلتفت إىل ما هو بسيط يف حياته. كثرياً ما يضع   :الفائدة
تكون صعبة عندما يستصعب اإلنسان شيئا يف وس، السهل غري املعقدالتفكري من خالل  سهلةتكون 
 .هحيات

 !سببا  تدفعنا لتجن  السكر األييصأ يعة وأ يعني  (69)
 يثبط السكر من عمل جهاز املناعة ويعوق دفاعات اجلسم عن حماربة املرض. أن  ميكن -1
يــؤثر الســكر علــى املعــادن يف اجلســم فيســبب نقــص الكــروم والنحــاس ويــؤثر علــى امتصــاص الكالســيوم  -2

 واملغنيزيوم. 
ألطفال ويتسبب يف رفع سريع ملعدل األدرينالني لديهم ويزيد من نشـاطهم وقلقهـم يؤثر على اأن  ميكن -3

 وعدم قدرهتم على الرتكيز. 
 والكولســرتولبشــكل عــام وإىل ارتفــاع الــدهون الثالثيــة  للكولســرتوليــؤدي إىل ارتفــاع ســريع أن  ميكــن -4

 النافع.  الكولسرتولالضار واخنفاض 
 ة ويؤثر على عملها عن طريق تغيري بنية الكوالجني. يتسبب يف فقدان مطاطية األنسج -5
يغــــذي الســــكر اخلــــالاي الســــرطانية، وقــــد ثبــــت ارتباطــــه ابإلصــــابة بســــرطان الثــــدي واملبــــايض وســــرطان  -6

 الربوستاات والبنكرايس والرئتني واملثانة واملعدة. 
 يتسبب يف ضعف البصر وإعتام عدسة العني. أن  ميكن -7
الوســــط املعــــدي وســــوء اهلضــــم  محضــــيةشــــاكل للجهــــاز اهلضــــمي أمههــــا زايدة يســــبب العديــــد مــــن امل -8

 واالمتصاص وسوء هضم الربوتينات. 
 يسبب ظهور األعراض املبكرة للتقدم يف السن.  -9
 يؤدي إىل اإلدمان على الكحول. أن  ميكن -10
 الفم مما يؤدي إىل خنر األسنان وأمراض اللثة.  محضيةيسبب -11
 ة ومرض السكر، وسرعة امتصاصه تؤدي إىل زايدة الطلب على الطعام. يسبب البدان -12
 يؤدي إىل ظهور األمراض املرتبطة ابملناعة مثل التهاب املفاصل وحساسية الصدر. أن  ميكن -13
 يسبب فقدان القدرة على التحكم بظهور عدوى الفطرايت )التهاابت املناطق التناسلية وغريها(.  -14
 صوات املرارة والتهاهبا. يسبب تكوهن ح -15
 يسبب التهاب الزائدة الدودية.  -16
 يسبب ظهور البواسري.  -17
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 يسبب ظهور الدوايل.  -18
 لدى من يستخدمن حبوب منع احلمل.  واألنسولنييزيد من االستجابة للجلوكوز أن  ميكن -19
 يؤدي إىل حدوث هشاشة العظام.  -20 

 اجلسم. يف  ـ(ه)يقلل معدالت فيتامني  -21
 يتسبب يف ارتفاع ضغط الدم.  -22
 يسبب حدوث الدوخة واخلمول لدى األطفال.  -23
 زايدة استهالكه تتسبب يف قيام جزيئاته مبهامجة الربوتينات يف اجلسم.  -24
 يسبب حدوث حساسية األطعمة واإلكزميا لدى األطفال.  -25
 يسبب حدوث تسمم احلمل.  -26
 القلب والتهاب الشرايني.  يساهم يف حدوث أمراض -27
 أي(. أن  يؤثر على بنية اخلريطة الوراثية )الدي -28
 يؤدي إىل تغيري بنية الربوتينات ويسبب حدوث تغيري دائم يف كيفية عمل الربوتينات يف اجلسم.  -29
  يؤثر على قدرة اإلنظيمات )اإلنزميات( على العمل داخل اجلسم. -30
 لى املدى الطويل إىل ظهور أمراض ابركنسون والزهامير. تؤدي زايدة استهالكه ع -31
 يتسبب يف حدوث تشمع الكبد وزايدة حجمه عن طريق انقسام خالاي الكبد.  -32
 يزيد حجم الكلى ويتسبب يف حدوث تغيريات فيهما مثل نشوء حصوات الكلى.  -33
 يؤدي إىل فشل البنكرايس.  -34
 سم. يؤدي إىل احتباس السوائل يف اجل -35
 استهالك السكر هو العدو األول حلركة األمعاء.  -36
 يؤدي إىل الصداع خاصة صداع الشقيقة.  -37
يؤثر على القدرة على التعلم واكتساب املعلومات ويسبب ظهور صعوابت التعلم لـدى األطفـال ألنـه  -38

 يقلل من تدفق األكسجني إىل امل . 
 ق. يؤثر على صفاء الذهن ويؤدي إىل القل -39
  يؤثر على التوازن اهلرموين مثل زايدة اإلسرتوجني لدى الرجال وتثبيط عمل هرمون النمو. -40
 يؤدي إىل انتشار اجلذور احلرهة يف اجلسم وزايدة األكسدة فيه.  -41
 يسبب اإلصابة إبدمان السكرايت.  -42
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 يسبب يف تكرر حدوث نوابت الصرع.  -43
 الايه. يساهم يف جفاف اجلسم وموت خ -44

  وصهريج املاء الر ل العجوز (70)
صـار عنـده مثـانني  حـىت املـالجيمـع لـه  وبـدأ )الغنم( احلالل ليسقي اءصهريج ميشرتي أن  ى رجل عجوزنو 

جمتمعـة النـاس جمموعـة مـن  ذهب يف أحـد األايم إىل معـارض السـيارات فوجـدو  ،، وتوكل على هللارايل ألف
، فـأوقف سـيارته ونـزل إلـيهم ومسعهـم صـهريجصاحبنا أهنم يتبـايعون ال ماء، فظنصهريج قبل املعارض حوهلا 

شـاء هللا انـه أن  صـهريجلقـال بـس شـكلهم حيرجـون علـى ها( 53( مـن يـزود )52( من يزود )50حيرجون )
( 80)قــام خرهبــا وقــال  (75)لــني وصــلوا ويــزود ويــزودون ويــزود  (56)ابحلــراج. ويــدخل معهــم  مــن نصــييب

نني اد أحد خالص ما عاد عندي أي مبالغ فياتصيب اي ختيب. لكن مبجرد ما قال مثاز أن  ويقول يف نفسه
ويســحبه علــى جنــب ، بعــض يــوم تغــامزوا ونقــز لــه واحــد مــنهم وينــاظرون يناظرونــه ســكتوا كلهــم والتفتــوا إليــه

 وش السـالفة؟ هقـال هـا قال شف ايبن احلالل بنعطيـك مليـون رايل بـس امـش مـن هنـا وال نشـوف وجهـك
عطاه امسه وكتب له الشيك مبليون رايل أ وش امسك؟ على هللا قال له بس خذ هالشيك وتوكل ن وليه؟مليو 

اجلماعة حيرجون أن  اتضح ؟ ويوم ابنت األمورهو ما يدري وش السالفة طيب وش العلم، و وصرهف الرجال
وحيســبونه  معهــم دخــل واحلبيــبمليــون  75مليــون و 56وصــهريج علــى املخطــط وواقفــني ابلصــدفة مجــب ال

 . هامور ييب يلطش عليهم املخطط قاموا صرفوه مبليون
 الشيخ علي الطنطاوي مالكم (71)

يقــــول الشــــي  علــــي الطنطــــاوي رمحــــه هللا حــــني كنــــت يف بغــــداد دخلــــت يف فرقــــة املالكمــــة فتعلهمــــت وقفــــة 
أن  والقاعــدة عنــدهماالســتعداد وأنــواع اللكمــات: املســتقيمة األماميــة واملنحنيــة اجلانبيــة والقصــرية الصــاعدة. 

مــن املـــدربني مــن يــربط اليمــَن حـــىته ال أن  يســتعمل املبتــدئ يف بدايــة التــدريب يـــده اليســرى وحــدها، حــىته 
 يستعملها.

تدرهبت أواًل على الكيس الثقيل، مث شرعت أانزل بعـض الطـالهب، أضـرهبم ويضـربونين، فـإذا دخلـت الفصـل 
العـراق يعرفـون االنضـباط متامـاً. ولبثـت علـى ذلـك شـهوراً، طـالهب أن  عدت مدرهسـاً وعـادوا طـالهابً. وأشـهد

، فقلـت للمـدرب: إىل هنـا رهَمـت منهـا عيـين وظهـر أثرهـا علـيحىته كان يوم أصابَتين فيه ضـربة مـن طالـب تو 
 وَبْس )وكلمة 'بس' مبعَن 'فقط' فصيحة معرَّبة من القدمي(.

أنـين زجـرت يومـاً طالبـاً مسـيئاً يبـدو أنـه مــن ولكـن سـرعان مـا طبهقـت مـا تعلمتُـه مـن دروس املالكمـة؛ ذلــك 
أســرة غنيهــة وجيهــة، فحقــد علــيه أهلــه. وكنــت يف صــبال يــوم مطــري مــن أايم الشــتاء أمــره أمــام وزارة اخلارجيــة 
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ذاهباً إىل املدرسة، فاعرتضين رجل طويل ممهن يُدَعون يف بغـداد 'أبـو جاسـم لِـْر' أي مـن صـنف الفتـوهات كمـا 
َبضـاايت كمـا يُقـال يف الشـام. وكلمـة 'لـر' تركيـة هـي عالمـة اجلمـع عنـدهم. ففـتح معـي يُقال يف مصر أو القَ 

تتطـاول أن  ابابً للشره وقال: ملاذا شتمت فالانً )يعين من الطالهب؟( أما عرفت من هو؟ وهل بلغ من قدرك
 على ابن فالن؟

 فقلت له: حافظ على أدبك، وإن كان لك كالم فراجع مدير املدرسة.
 بذيئاً وهدهدين وأمسك بصدر ردائي حىته كاد يشـقهه، مث لـوهث ثـويب حبذائـه احملمهـل ابلوحـل والطـني فقال قوالً 

فرتك عليه أثراً ظاهراً. وكان ميشي إىل يساري، فقبضت يدي وتناولته بلكمة جانبية جـاءت حتـت صـدغه مل 
 يُكن يتوقهعها.

ىل املدرسة هبذا الثوب امللطه  ابلوحل فأخذت عربة وجتمهع الناس وحالوا بيين وبينه، ومل أعد أستطيع املشي إ
)َعَرابنة كما يقولـون( وذهبـت فبـدهلت ثيـايب، ومـررت ابألخ الكبـري الـذي كـان َمْفَزعنـا يف كـله ُمِلمهـة تُلِـمه بنـا، 

ته. فقال: ال تدير ابل )أي ال ُتِدْر هلا اباًل(.  األستاذ هبجة األثري، فخربه
شــيئاً عجيبــاً؛ الطــالهب مجيعــاً يســتقبلونين حيفهــون يب، يقولــون: 'خــاطر هللا  ووصــلت املدرســة متــأخراً فوجــدت

وين  شنو هذا' ماذا عملت؟ كيف ضربته؟ وأسئلة كثرية من أمثال هذه كرهت عليه ابكراً. قلت: وحيكـم، خـربه
 أواًل ما القصهة؟
أحــد، أو هــو يــوهم َمــن  هــذا الــذي ضــربُته معــدود يف حيهــه مــن أبطــال الرجــال ال يقــدر عليــهأن  فــإذا القصهــة

ينتقم مين بيده ذهب إىل املخفـر وشـكاين، وكانـت اللكمـة أن  حوله أبنه ال يقدر عليه أحد. فلما يئس من
ه حـــىته أحـــالوه إىل الطبيـــب  ـــدم، فهـــوهل األمـــر علـــى الضـــابط وكـــربه قـــد أصـــابت أصـــول أســـنانه فنـــزل منهـــا ال

ألبــيض ورجعـه إىل الضــابط، فبعثـه الضــابط مــع الشـرعي. ويظهــر أنـه اســتمال الطبيـب فــربط وجهــه ابلـرابط ا
 شرطي إىل املدرسة يفتهش عن اجملرم الذي اعتدى على هذا البطل. وكنت أان ذلك اجملرم.

فكانت دعاية يل أبنين قهرت َمن هو أقوى الرجال وأنين صرت بذلك من األبطال، وذهبوا فحدهثوا ابلقصهة 
النـاس يف املبالغـات، وملهحوهـا وفـَْلَفلوهـا ووضـعوا هلـا احلواشـي  إخواهنم وأهليهم، وزادوا يف سردها علـى عـادة

 والذيول، فكانت النتيجة أنين صرت بطاًل. واحلقيقة كما قال املثل: 'ُمكَره أخوك ال بطل'!
 الناالةو  الصيب (72)

وجلـــس علـــى  ،أحـــد الفنـــادق مقهـــى كـــائن يف ،ســـنوات 10دخـــل صـــيب يبلـــغ مـــن العمـــر  ،األايم حـــدأيف 
أجابته اجلرسـونة:  ابلكاكاو( آيس كرمي)بكم  الصيبسأهلا  .فوضعت اجلرسونة كأسا من املاء أمامه ،الطاولة

 اآليـس كـرميوسـأهلا اثنيـة: )حسـًنا، وبكـم  فأخرج الصيب يده من جيبه وأخذ يعد النقود، )ئمسة دوالرات(
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 ، املقهــى للجلــوس عليهــاكــان هنــاك الكثــري مــن النــاس يف انتظــار خلــو طاولــة يف  ،يف هــذه األثنــاء العــادي؟(
فعـد الصـيب نقـوده اثنيـة، وقـال: )سـنخذ  فبدأ صرب اجلرسونة يف النفـاذ، وأجابتـه بفظاظـة: )أبربعـة دوالرات(

أهنـى  ووضـعت فـاتورة احلسـاب علـى الطاولـة، وذهبـت ،فأحضرت له اجلرسـونة الطلـب العادي( اآليس كرمي
إغرورقــت  قهــى، وعنــدما عــادت النادلــة إىل الطاولــة،، ودفــع حســاب الفــاتورة، وغــادر املاآليــس كــرميالصــيب 

لقـد حـرم  ؟أتـرى !واحـد دوالر ،عيناها ابلدموع أثناء مسحها للطاولـة، حيـث وجـدت نانـب الطبـق الفـارغ
 ابلبقشيشالنقود الكافية إلكرام اجلرسونة حىت يوفر  ،ابلكاكاو اآليس كرميالصغري نفسه من شراء 

 .ا بفعله يسعى إىل إكرامكال تستخف وال تتذمر من أحد فرمب
 الصداقة (73)

يراعيهـا. ولـذلك فإننـا   فـإن للصـحبة آداابً قـله مـن. أان إذا صحت الصداقة بني اثنـان قـال أحـدمها لآخـر اي
بغضاء وخصومة، ولو متسك كـل مـن الصـاحبني كثرياً ما جند احملبة تنقلب إىل عداوة، والصداقة تنقلب إىل 

يلـتمس أن  وجيـب علـى الصـديق وجـد الشـيطان طريقـاً إليهمـالفرقة بينهمـا، وملـا آبداب الصحبة ملا حدثت ا
 إىل االعتذار. لصديقه املعاذير وال يلجئه
 عـــه أبلف شفيــجاءت حماسن ****** دـــى بذنب واحــوإذا احلبيب أت

ة ق: قلــب الــدم الواحــد ي: يــد واحــد :الصــدق د :ص ؟الكلمــة فمــاذا تعــينحــروف هــذه ولقــد أعجبتــين 
الصــديق احلقيقــي وهــل يوجــد فمــن هــو  احلاجــة هلــا ازدادتاملطــر كلمــا  اشــتدالصــداقة كاملظلهــة كلمــا  واحــد

  ؟صديق يف هذا الزمان
هـو . و كما تكون وحدك أي هو اإلنسان الذي تعتربه مبثابة الـنفس  ،الذي تكون معه هو: الصديق احلقيقي
إذا و  هو الذي يظـن بـك الظـن احلسـن. وغيابكمسدك يف يسد و  يساحمك إذا أخطأتو  الذي يقبل عذرك
 يلتمس العذرأخطأت حبقه 

هــو الــذي يكــون . وعرضــكو  ولــدكو  أهلــكو  يرعــاك يف مالــك هــو الــذي. و ويقــول يف نفســه لعلــه مل يقصــد
 هــو الــذي يــؤثرك علـــى. والفقــرو  يف الغــَنو  الضــيقو  يف الســعةِ و  احلــزنو  يف الفــرلو  الضــراءو  يف الســراءمعــك 
 ،اخلـــريو يشـــجعك إذا رأى منـــك  ،هـــو الـــذي ينصـــحك إذا رأى عيبـــك. و يتمـــَن لـــك اخلـــري دائمـــاً و  نفســـه

 .ويعينك على العمل الصاحل
، ال متــوت إاًل إذا مــات احلــبو  ،تــذوب مثلمــا يــذوب الــثلجال ، و الصــداقة ال تغيــب مثلمــا تغيــب الشــمسو 
 وإميان الصداقة ودف
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واحــذر . أبمثــان فالبــد منهــا لكــل إنســان تقــدر والمبيــزان  تــوزن الي ، فهــوكيــان يســكن الوجــدان حلــمٌ  وهــي
 ، والشاعر يقول:الصحيَح األجربُ مؤاخـــاة الدينء ألنه يعدي كما يعدي 
 بــينسإن القرين إىل املقـــارن  ****** راً ـــواخرت صديقك واصطفيه تفاخ

 ااستخا ة (74) 
سالمية (: صالة االستخارة، اليت جعلها هللا لعباده املؤمنني بديالً الشريعة اإل)من حماسن شريعتنا الغرهاء 

، وعلى الرغم  عمها كان يفعله أهل اجلاهليهة من االستقسام ابألزالم واحلجارة الصمهاء، اليت ال تنفع وال تضره
مها جهاًل بفضلها كثرياً من الناس قد زهد فيها، إأن   من أمهيهة هذه الصالة، وِعَظم أثرها يف حياة املؤمن، إال

وأمهيتها، وإمها نتيجة لبعض املفاهيم اخلاطئة اليت شاعت بني الناس ممها ال دليل عليه من كتاب وال سنهة، 
 وهذا ما أردت التنبيه إليه يف هذه العجالة، فمن هذه املفاهيم:

ا ُتشرع عند الرتدد بني أمرين، وهذأن  اعتقاد بعض الناس :أوال  ا غري صحيح، لقوله صالة االستخارة إمنه
(، واهلمه مرتبة تسبق العزم، كما قال الناظم مبيهناً يف احلديث: )إذا همه أحدكم ابألمر..(. ومل يقل )إذا تردد

فـ (همه )يليه  مراتب القصد مخس: )هاجس( ذكروا فـ )خاطر(، فـ )حديث النفس( فاستمعا مراتب القصد:
يقوم بعمل، وليس أمامه سوى أن  فإذا أراد املسلم ـد وقعاكلها، رُفعْت سوى األخري ففيه األخذ قـ(عزم)

خيار واحد فقط قد همه بفعله، فليستخر هللا على الفعل مث ليقدم عليه، فإن كان قد همه برتكه فليستخر 
يستشري من يثق به من أهل العلم أن  كان أمامه عدهة خيارات، فعليه أوهاًل ـ بعدأن   على الرتك، أمها
حيدهد خيارًا واحدًا فقط من هذه اخليارات، فإذا همه بفعله، قدهم بني يدي ذلك ن أ واالختصاص ـ
 االستخارة.

االستخارة ال تشرع إال يف أمور معيهنة، كالزواج والسفر وحنو ذلك، أو يف أن  اعتقاد بعض الناس :اثنيا
نا كان يعلهمديث: )صحيح، لقول الراوي يف احلاألمور الكبرية ذات الشأن العظيم، وهذا اعتقاد غري 

(. ومل يقل: يف بعض األمور أو يف األمور الكبرية، وهذا االعتقاد جعل كثرياً االستخارة يف األمور كلهها..
ويكون هلا  صغرية أو حقرية أو ليست ذات ابل من الناس يزهدون يف صالة االستخارة يف أمور قد يروهنا

 أثر كبري يف حياهتم.
ا غري صحيح، لقوله يف صالة االستخارة ال بده هلا من ركعتني خاصهتني، وهذأن  اعتقاد بعض الناس :اثلثا 

عامه فيشمل حتيهة املسجد والسنن  (من غري الفريضة)لفريضة..(. فقوله: فلريكع ركعتني من غري ااحلديث: )
مع الرواتب وصالة الضحى وسنهة الوضوء وغري ذلك من النوافل، فباإلمكان جعل إحدى هذه النوافل ـ 
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بقاء نيتها ـ لالستخارة، وهذه إحدى صور تداخل العبادات، وذلك حني تكون إحدى العبادتني غري 
 مقصودة لذاهتا كصالة االستخارة، فتجزيء عنها غريها من النوافل املقصودة.

 اعتقاد بعض الناس أنهه ال بد من انشرال الصدر للفعل بعد االستخارة، وهذا ال دليل عليه، ألنه  :رابعا 
 }َوَعَسىحقيقة االستخارة تفويض األمر هلل، حىته وإن كان العبد كارهًا هلذا األمر، وهللا عز وجل يقول: 

ًئا َوُهَو َخرْيٌ لَُّكْم َوَعَسىأن  ًئا َوُهَو َشر  لَُّكْم َواّللهُ يـَعْ أن  َتْكَرُهوْا َشيـْ وهذا  َلُم َوأَنُتْم اَل تـَْعَلُموَن{حتُِبُّوْا َشيـْ
ا كرهر االستخارة مرهات فال يزداد إال االعتقاد ج عل كثرياً من الناس يف حرية وتردد حىت بعد االستخارة، ورمبه

ا شرعت إلزالة  حرية وتردهداً، ال سيما إذا مل يكن منشرل الصدر للفعل الذي استخار له، واالستخارة إمنه
لراحة أو عدمها بعد صالة أنه البد من شعور اب اعتقادوهناك  مثل هذا الرتدد واالضطراب واحلرية.

فرمبا يعرتي املرء شعور أبحدمها ورمبا ال ينتابه أي شعور فال يردده ذلك بل ؛ وهذا غري صحيح االستخارة
 اره له من أمر ويتمه.هللا يسري له ما أختأن  الصحيح
ا توقهف عن يرى رؤاي بعد االستخارة تدله على الصواب، ورمبه أن  اعتقاد بعض الناس أنهه ال بده  :خامسا

اإلقدام على العمل بعد االستخارة انتظارًا للرؤاي، وهذا االعتقاد ال دليل عليه، بل الواجب على العبد بعد 
يبادر إىل العمل مفوهضًا األمر إىل هللا كما سبق، فإن رأى رؤاي صاحلة تبنيه له الصواب، أن  االستخارة

 فذلك نور على نور، وإال فال ينبغي له انتظار ذلك.
 الطاسة الفضية (75)

أن  إحـــدى البلـــدان األجنبيـــة، فوجـــدتأايم يف  3بـــزايرة ولـــدها )رائـــد( ملـــدة إحـــدى األمهـــات قامـــت 
فخافــت األم أبن العالقــة بــني ابنهــا وتلــك الفتــاة رمبــا تكــون  اناتشــا (.) فتــاة تســمىمــع  يســكن ابنهــا

هــذا األمــر طبيعــي أن  ناعهــاإقرائــد حــاول أن  أكــرب مــن جمــرد الســكن يف منــزل واحــد، علــى الــرغم مــن
ـــاك. املهـــم ـــازل هن ـــبالد خاصـــة مـــع الغـــالء الفـــاحش يف إجيـــارات الشـــقق واملن األم أن  جـــداً يف تلـــك ال

أن  مكثـــت يف ضـــيافتهم ثالثـــة أايم مث عـــادت مـــرة أخـــرى إىل بالدهـــا ومـــا تـــزال الشـــكوك تســـاورها يف
 ولدها يسري يف الطريق اخلطأ. 
أن  ىت قالـت اناتشـا لرائـد: إين افتقـد الطاسـة الفضـية اخلاصـة ابلسـكر منـذما أان غـادرت األم إىل بالدهـا حـ

بريـــد هلــا  أرســل لعلــي لكـــن، هبــذاأشــك  :رائــدغــادرت والــدتك، فهــل تظـــن أبن أمــك أخــذهتا معهــا. قـــال 
 طاســه( خــذيتأ)، أان مــا أقــول إنــك احلبيبــةأمــي  :وكــان نصــها ألمــه الرســالةكتــب   ،عشــان أأتكــد الكــرتوين

نتاشـــا ب اخلاصـــة الفضـــيةالطاســـة أن  ةاحلقيقـــ لكـــن(، آخـــذتيهامـــا )مـــن بيـــيت وال أقـــول إنـــك  الســكر الفضـــية
  .رائد حتيايت. ضاعت من أول ما سافريت
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  :الربيد اإللكرتوينوصل له رد أمه على  ،بعد كم يوم
لـو أن  لتقـو  احلقيقـة لكـن. هـامع( وال أقـول إنـك )مـا تنـام( مـع اناتشـا، تنام)أان ما أقول إنك  ،عزيزي رائد

 عليه من أول ما سافرت. حتيايت أمك الفضيةهي تنام على سريرها اخلاص، كان لقت طاسة السكر 
 الطال  املسلم والربوفيسو  امللحد (76)
( يف إحـــدى اجلامعـــات الغربيـــة أمـــام فصـــله وطلـــب مـــن أحـــد طلبتـــه امللحـــد)وقـــف بروفيســـور علـــم الفلســـفة 

  .يقفأن  املستجدين
  م، أليس كذلك اي بين؟أنت مسل :الربوفيسور

  نعم، اي سيدي :الطالب املسلم
  لذلك فأنت تؤمن ابهلل؟ الربوفيسور:

  اماً مت :الطالب املسلم
؟   ( من اخلري وهو عكس الشر)الربوفيسور: هل هللا خريه

  ابلتأكيد! هللا خريه  :الطالب املسلم
؟  :الربوفيسور  هل الشيهطان خريه

  الطالب املسلم: ال
 : من أين أتى الشيهطان؟ الربوفيسور

 "متلعثًما"من. هللا  :الطالب املسلم
  هللا خلق الشيهطان، أليس كذلك؟ هذا صحيح، الربوفيسور:

 ميرر الرجل العجوز أصابعه النحيلة خالل شعره اخلفيف ويستدير جلمهور الطلبة متكلفي االبتسامة 
  ساديتو  ذا الفصل الدراسي سيدايتأعتقد أننا سنحصل على الكثري من املتعة يف ه :الربوفيسور

 مث يلتفت للطالب املسلم 
  ين، هل هناك شهر يف هذا العامل؟أخربين اي ب :الربوفيسور

  نعم، سيدي الطالب املسلم:
 ليس كذلك؟ هل خلق هللا كل شيء؟ الشهر يف كل مكان، أ :الربوفيسور

 الطالب املسلم: " نعم " 
  " من خلق الشهر؟ :الربوفيسور

 ال إجابة  :لب املسلمالطا
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ظيعة، هل تتواجـد فجور؟ بغضاء؟ قبح؟ كل األشياء الفو  هل هناك أمراض يف هذا العامل؟ فسق :الربوفيسور
  يف هذا العامل؟

 وهو يتلوى على أقدامه  ،الطالب املسلم: نعم
  من خلق هذه األشياء الفظيعة؟ :الربوفيسور

 ال إجابة  :الطالب املسلم
  يف الطالب املسلم يصيح األستاذ فجأةً 

  ها؟ أخربينمن الذي خلق :الربوفيسور
 بدأ يتغري وجه الطالب املسلم 
  ق كل الشرور، أليس كذلك اي بين؟هللا خل الربوفيسور بصوت منخفض:

 ال إجابة  :الطالب املسلم
 يتمسك ابلنظرة الثابتة واخلبرية ولكنه يفشل يف ذلك أن  الطالب حياول

 متهاداًي إىل واجهة الفصل كالفهد املسن، والفصل كله مبهور فجأة احملاضر يبتعد 
ًا إذا كــان هــو الــذي خأن  أخــربين، كيــف ميكــن :الربوفيســور لــق كــل الشــرور يف مجيــع يكــون هــذا اإللــه خــريه
 األزمان؟ 

 الربوفيسور يشيح أبذرعه حوله للداللة على ةولية شرور العامل 
، التعـذيب، املـوت، القـبح، املعـاانة، الـيت خلقهـا هـذا اإللـه موجـودة كل الكره، الوحشـية، اآلالم  الربوفيسور:

  العامل، أليس كذلك أيها الشاب؟ يف مجيع أحناء
 ال إجابة  :الطالب املسلم

  الربوفيسور: أال تراها يف كله مكان؟ هه؟
 الربوفيسور يتوقهف لربهة 

  هل تراها؟ :الربوفيسور
 لطالب اثنيًة ويهمس وجه ا اجتاهالربوفيسور حيين رأسه يف 

؟ :الربوفيسور   هل هللا خريه
 ال إجابة  :الطالب املسلم

  هل تؤمن ابهلل اي بين؟ :الربوفيسور
 يتحشرج يف حلقه و  صوت الطالب خيونه
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  " نعم اي بروفيسور، أان أؤمن :الطالب املسلم
 يهز الرجل العجوز رأسه حبزن انفياً 

  حظ العامل من حولك، أليس كذلك؟تالو  واس تستعملها لتتعرفلديك مخس حأن  قول العلمي :الربوفيسور
  هل رأيت هللا :الربوفيسور

  الطالب املسلم: ال اي سيدي مل أره أبداً 
  خربان إذا ما كنت قد مسعت إهلك؟إًذا أ الربوفيسور:

  ال اي سيدي، مل حيدث :الطالب املسلم
مـت إهلـك فعليـاً؟ هـل لـديك أيه إدراك حسهـي هل سبق وشعرت إبهلـك؟ تـذوقت إهلـك؟ أو ة :الربوفيسور

 إلهلك من أي نوع؟ 
 الطالب املسلم: ال إجابة 

  أجبين من فضلك :الربوفيسور
   سيدي، يؤسفين أنه ال يوجد لديال اي :الطالب املسلم

  يؤسفك أنه ال يوجد لديك؟ :الربوفيسور
 " ال اي سيدي "  :الطالب املسلم

  وال زلت تؤمن به؟ :الربوفيسور
 الطالب املسلم: نعم 

  !هذا حيتاج إلخالصالربوفيسور: 
 الربوفيسور يبتسم حبكمة للطالب املسلم 

نقــول أبن إهلــك غــري أن  وبروتوكــول علــم مــا ميكــن إثباتــه ميكننــا واالختبــارطبقاً لقــانون التجريــب :الربوفيســور
  ين؟موجود، ماذا تقول يف ذلك اي ب

  أين إهلك اآلن؟ :الربوفيسور
 ب املسلم: ال إجابة الطال

  من فضلك اجلس :الربوفيسور
 جيلس الطالب املسلم مهزوًما 

  أحتدث للفصل؟أن  سور، هل ميكنينبروفيمسلم أخر يرفع يده: 
 يبتسم و  الربوفيسور يستدير
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حلكمــــة املناســـبة يف هــــذا مســـلم أخــــر يف الطليعـــة! هيـــا هيــــا أيهـــا الشــــاب، حتـــدث بـــبعض ا آه :الربوفيســـور
  االجتماع

 لقي املسلم نظرة حول الغرفة ي
 تعة اي سيدي، واآلن لدي سؤال لك لقد أثرت بعض النقاط املمالطالب املسلم: 
  احلرارة؟ امسههل هناك شيء  :الطالب املسلم

 هناك حرارة  :الربوفيسور
  الربودة؟ امسهشيء هل هناك الطالب املسلم: 

  نعم اي بين يوجد برودة أيضاً  :الربوفيسور
  ال اي سيدي ال يوجد :ملسلمالطالب ا
 الربوفيسور جتمدت، وفجأة الغرفة أصبحت ابردة جدا  ابتسامة

ميكنـــك احلصـــول علـــى الكثـــري مـــن احلـــرارة، حـــرارة عظيمـــة، حـــرارة ضـــخمة، حـــرارة لدرجـــة  :الطالـــب املســـلم
 فـيمكن الـربودةطـالق، ولكـن لـيس لـدينا شـيء يـدعى املعادن، حرارة بسـيطة، أو ال حـرارة علـى اإل انصهار

درجــة حتــت الصــفر، وهــي ليســت ســاخنة، لكننــا لــن نســتطيع ختطــي ذلــك، ال يوجــد  458نصــل حــىت أن 
حتت الصفر، اي سيدي الربودة هي فقط كلمة  458نصل ألبرد من أن  الربودة، وإال لتمكنا من امسهشيء 

كننا قياسـها ابلوحـدات نستعملها لوصف حالة غياب احلرارة، فنحن ال نستطيع قياس الربودة، أما احلرارة مي
ربودة هـي فقــط حالـة غيــاب الــأن  احلراريـة ألن احلـرارة هــي الطاقـة، الــربودة ليسـت عكــس احلـرارة اي سـيدي،

 احلرارة 
 سكوت يف الفصل، دبوس يسقط يف مكان ما 

  الظالم اي بروفيسور؟ امسهد شيء هل يوج :الطالب املسلم
  نعم :الربوفيسور

رة أخرى اي سيدي، الظالم ليس شيئا حمسوساً، إهنا حالـة غيـاب شـيء أخـر، أنت خمطئ م الطالب املسلم:
ميكنــك احلصــول علــى ضــوء مــنخفض، ضــوء عــادي، ضــوء مضــيء، بريــق الضــوء، ولكــن إذا كــان ال يوجــد 
لـديك ضــوء مســتمر فإنــه ال يوجــد لــديك شــيء، وهــذا يـدعى الظــالم، ألــيس كــذلك؟ هــذا هــو املعــَن الــذي 

جتعــل الظــالم أن  لــو أنــه صــحيح لكــان إبمكانــكو  يف الواقــع، الظــالم غــري ذلــك،نســتعمله لتعريــف الكلمــة، 
  ؟بروفيسور ايرطمان من ظالم مظلم تعطيين بأن  مظلما أكثر وأن تعطيين برطمان منه، هل تستطيع

 مستحقراً نفسه، الربوفيسور يبتسم لوقاحة الشاب أمامه 
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 ابلفعل سيكون فصال دراسيا جيداً هذا  :الربوفيسور
 هل متانع إخباران ما هي نقطتك اي فىت؟ الربوفيسور:

يكون أن  افرتاضك الفلسفي فاسد كبدايًة ولذلك جيبأن  " نعم اي بروفيسور، نقطيت هي، :الطالب املسلم
 استنتاجك خاطئ 
 تسمهم الربوفيسور

  !فاسد؟ كيف تتجرأ؟الربوفيسور: 
  أشرل ماذا أقصد؟أن  سيدي، هل يل :الطالب املسلم

 صل كله أذان صاغية الف
  أشرل آهتشرل.  :الربوفيسور

 ل جمهودا جبارًا لكي يستمر حتكمهالربوفيسور يبذ
 فجأة يلوهل الربوفيسور بيده إلسكات الفصل كي يستمر الطالب 

مــن مث و  هنــاك حيــاةأن  ذلــك علــى ســبيل املثــال، املنطقيــة الثنائيــة افــرتاضل علــى أنــت تعمــ الطالــب املســلم:
حمسـوس، شـيء ميكننـا قياسـه، و  مفهـوم هللا شـيء مـا حمـدودأن  ه خـريه وإلـه سـيئ، أنـت تـرىهناك ممات، إلـ

العلــم نفســه ال ميكنــه حــىت شــرل فكــرة إنــه يســتعمل الكهــرابء واملغناطيســية فهــي مل تُـــر أبــداً، رغــم أن  ســيدي
أن  ال ميكــن املــوتأن  رؤيــة املــوت كحالــة معاكســة للحيــاة هــو جهــل حبقيقــةأن  ذلــك فهــم يفهموهنــا متاًمــا،

رفــع صــحيفة . مث يقــوم بمــن احليــاة، بــل هــو غياهبــا فحســب يتواجــد كشــيء حمســوس، املــوت لــيس العكــس
هذه أحد أكثر صحف الفضائح إابحية الـيت تستضـيفها ، ويقول: من طاولة جاره الذي كان يقرأها أخذها

  الفسق والفجور؟ امسهل هناك شيء هذه البالد، اي بروفيسور ه
 لطبع يوجد، أنظر. اب :الربوفيسور

للمبادئ األخالقية فحسـب،  غياب هوالفجور و  خطأ مرة أخرى اي سيدي، الفسق: قاطعه الطالب املسلم
؟ امسهالعدل، هل هناك شيء الظُـلهم؟ ال، الظلهم هو غياب  امسههل هناك شيء    الشره

  أليس الشر هو غياب اخلري؟، مث يسأل: الطالب املسلم يتوقف لربهة
 ه الربوفيسور ابللون األمحر وهو غاضب جًدا وغري قادر على التحدث وج اكتسى

هللا إذا  أن  مثإًذا يوجد شرور يف العامل اي بروفيسور، ومجيعنـا متفقـون علـى أنـه يوجـد شـرور،  :الطالب املسلم
 أنه لـريى أجنز عماًل من خالل توكيله للشرور، ما هو العمل الذي أجنزه هللا؟ القرآن خيربانكان موجوداً فهو 

 .شخصية سوف خيتار اخلري أم الشره إذا ما كان كل فرد منا وبكامل حريته ال
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كعامل فلسفي ال أتصور هذه املسألة هلـا دخـل يف اختيـاري،    :، ولكنه رد عليه بصوت متعلثمُاجلم الربوفيسور
هذه املعادلة العامليـة كونه جزء من هوم هللا أو أي عامل الهويت آخر  كواقعي أان ابلتأكيد ال أتعرف على مف

 ال ميكن مشاهدته و  ألن هللا غري مرئي
و رمبا أحد أكثر الظـواهر غياب قانون هللا األخالقي يف هذا العامل هأن  أفكرأن  كان ميكن  :الطالب املسلم

سه جتمــــع باليــــني الــــدوالرات مــــن إصــــدارها أســــبوعًيا، أخــــربين اي بروفيســــور هــــل تــــدر  فالصــــحف ،مالحظــــة
  تطوروا من قرد؟تالميذك أهنم 
  يعية اي فىت، فنعم أان أدرس ذلكالطب االرتقائيةإذا كنت تقصد العملية الربوفيسور: 

  التطوهر بعينك اخلاصة اي سيدي؟ هل سبق وأن رأيت هذا :الطالب املسلم
 حيدق بتلميذه حتديقا صامتا متحجراً و  يعمل الربوفيسور صوت رشف أبسنانه

رأى عملية التطوهر هذه فعلياً من قبل وال ميكـن حـىت أن  مبا أنه مل يسبق ألحد ،بروفيسور"  :الطالب املسلم
هــذه العمليــة تــتم بشــكل مســتمر، فهــي غــري موجــودة إًذا، ألســت تــدرسه آرائــك اي ســيدي؟ إذا أن  إثبــات

  إمنا قسيس؟و  فأنت لست بعامل
 انتهيت؟  تنا الفلسفية، اآلن هلسوف أتغاضى عن وقاحتك يف ضوء مناقشالربوفيسور: 

 الربوفيسور يصدر فحيحاً 
 يف حمله؟ و  إًذا أنت ال تقبل قانون هللا األخالقي لعمل ما هو صحيح :الطالب املسلم

  !أان أؤمن ابملوجود، وهذا هو العلم :الربوفيسور
  !العلم آه :الطالب املسلم

 وجه الطالب ينقسم اببتسامة 
، والعلـــم أيضـــاً هـــو م هـــو دراســـة الظـــواهر املرئيـــةالعلـــأن  ســـيدي، ذكـــرت بشـــكل صـــحيح :الطالـــب املســـلم
  فرضيات فاسدة
 الربوفيسور متضجراً  !العلم فاسد؟الربوفيسور: 

 هدأ الضجيج أن  الفصل بدأ يصدر ضجيجاً، توقف التلميذ املسلم إىل
  عنيه؟أعطي مثااًل ملا أأن  ن يللتكملة النقطة اليت كنت أشرحها لباقي التالميذ، هل ميك :الطالب املسلم

 الربوفيسور بقي صامتا حبكمة، املسلم يلقي نظرة حول الفصل 
  سبق له وأن رأى عقل الربوفيسور؟هل يوجد أحد من املوجدين ابلفصل  :الطالب املسلم

 الضحكات ابلفصل اندلعت



- 95 - 

 

 التلميذ املسلم أشار إىل أستاذه العجوز املتهاوي 
ملــس أو  ،عقــل الربوفيسـور، أحــس بعقـل الربوفيســور أن مســعو  هـل يوجــد أحــد هنـا ســبق لـه :الطالـب املســلم

 شمه عقل الربوفيسور؟ 
 يبدو أنه ال يوجد أحد قد فعل ذلك، يهز التلميذ املسلم رأسه حبزن انفياً 

أحــسه بعقــل الربوفيســور إحساســا مــن أي نــوع، أن  يبــدو أنــه ال يوجــد أحــد هنــا ســبق لــهالطالــب املســلم: 
هـذا الربوفيسـور ال أن  لـنالختبار وبروتوكول علم مـا ميكـن إثباتـه، فـإنين أعحسناً، طبقاً لقانون التجريب، وا

  عقل له
 الفصل تعمهه الفوضى 
 .الربوفيسور مهزوًما ومل يتفوه بكلمة اهنارالتلميذ املسلم جيلس، 

 الطبي  وامليكانيكي (77)
سيارة  ماكينة ي يفتحيكانيكي، كان امليكانيكبينما كان جرال القلب املشهور يصلح سيارته عند امل 

وقال له اجلرال وخيرج منها بعض األشياء ويصلح البعض اآلخر فمال امليكانيكي على الطبيب 
لطلب فقال له حبذر تفضل اسأل فقال من االطبيب  ، فتعجبأتسمح يل أبن أسألك سؤاالً 

والعمليات  إنك جتري العمليات على القلوب وأان أيضًا ُأجري الصيانة والتصليحات :امليكانيكي
على قلوب السيارات مثلك متاما، فلماذا تكسب أنت الكثري من األموال بينما حنن مكسبنا أقل 

أن  حاول تقدرإذا كنت  :امليكانيكي ومهس يف أذنه بكل هدوء فاقرتب اجلرال من !منكم بكثري
  .تصلحها بدون ما تطفي السيارة

 العبيد اةدا (78)
ال حتـوي غـري سـرير أهنـا إال  ،منـذ أكثـر مـن عـام لـيت تطـل علـى البحـرشـقته اجلميلـة ايسـكن رغم أنـه  

صـغري )مؤقــت( فقــط يف الغرفــة الــيت ينـام فيهــا، وهــي الغرفــة الوحيــدة الـيت يعرفهــا، أمــا ابقــي البيــت فلــم 
يتفـق مـع أن  جيد الوقت الكايف الستكشافه بعد. عندما سألته عن سبب ذلـك قـال يل إنـه مل يسـتطع

علـى وقـت مناسـب ليوصـلوا لـه األاثث إىل البيـت،  -ذي دفع قيمته قبل أكثر مـن عـام ال -شركة األاثث 
 يكون متواجداً فيه طوال النهار. وطوال الليل أحياانً. أن  فعمله يفرض عليه

العمل الشاق واملنهك هو وسام يعلقه املوظف على صدره، أو ميدالية ذهبية يفوز أن  أمثاله كثر ممن يظنون
كـل أن   ذي ال يعلـم أنـه يعـيش متامـاً مثلمـا كـان العبيـد يعيشـون أايم الفراعنـة، فعلـى الـرغم مـنهبـا املوظـف الـ
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يشــعر ابلعــز والفخــر ألنــه كــان يبــين أعظــم بنــاء يف اتريــ  أن  مــن شــارك يف بنــاء األهرامــات كــان جيــب عليــه
 البشرية إال أنه يف كل احلاالت كان يعلم أنه عبد ليس إال.

يقـول يل ابـين سـعيد: "اباب ال تـذهب إىل  -ألنين أحد هؤالء العبيد أيضاً  -خراً كلما عدت من العمل متأ
املكتب مرة أخرى" وكلما أتذكر كلماته وأان يف عملي أوقن أنين أغتال أمجل أايم عمري وعمره معاً. يقضي 

قــة العمــل؟ ذلــك قلهمــا يــؤثر إجيــاابً علــى حياتــه، فمــا هــي حقيأن  املوظــف منــا معظــم حياتــه يف الوظيفــة إال
واألهم من ذلك ما هي حقيقة احلياة؟ معظم الذين يعيشون الوظيفة يشربون قهوة سـوداء )دون سـكر( كـل 
صبال، ليس ألهنم مرضى ابلسكري بل ألهنم يعلمـون أهنـم سيصـابون بـه حتمـاً يف يـوم مـا. يشـربوهنا سـوداء 

ألحرى ما هم. يفتخرون أبهنـم يتحـدثون يتذكروا من هم أو ابأن  لينعشوا ذاكرهتم اليت خانتهم عندما حاولوا
خــالل االجتماعــات الطويلــة  يــدونوهااإلجنليزيــة. واإلجنليزيــة فقــط، وإذا اســرتقت النظــر إىل مالحظــاهتم الــيت 

فلم يفلح، وعنـدما  احلمامةيقلد مشية أن  جتدها ابإلجنليزية أيضاً، حاهلم يف ذلك حال الغراب الذي حاول
 مل يفلح أيضاً. سابقةاليعود إىل مشيته أن  أراد

عنــدما دخلـــت التكنولوجيـــا حيــاة اإلنســـان تفـــاءل اجلميـــع هبــا وراهـــن اخلـــرباء أهنــا ســـتكون األداة الـــيت تنقـــل 
أن  أحـــداً مل يتوقـــعأن  اإلنســان مـــن الشـــقاء إىل الســـعادة، وأن كـــل شـــيء ســـيكون ممكنـــاً )بضـــغطة زر(، إال

أصـــبح املوظـــف النـــاجح حمكومــاً عليـــه حبمـــل أجهـــزة تســيطر هـــذه األزاريـــر علــى حياتنـــا وعلـــى موتنـــا أيضــاً. 
غرفتــه هبــا خــط أن  االتصــال املباشــر ابلربيــد اإللكــرتوين وإذا مــا ســافر فإنــه جمــرب )اختيــارايً( علــى التأكــد مــن

الــبعض ال يســافر علــى طــائرة إال إذا كــان هبــا اتصــال ابإلنرتنــت. ومــن مالمــح أن  لالتصــال ابإلنرتنــت، بــل
مكاتبهم حىت بعد انتهاء الوقت الرمسي للعمـل ال لشـيء إال ألهنـم يشـعرون أنـه لـيس  هؤالء أهنم جيلسون يف

 هناك مكان آخر يذهبون إليه، ولو استطاعوا الستأجروا غرفاً جماورة متاماً ملكاتبهم حىت ال يفارقوها يوماً.
ز دراسـات "موازنـة احليـاة لكل منا أسبابه اخلاصة اليت تدفعه إىل االستماتة يف العمل، ويف دراسة قام هبا مرك

 يكـون لـدى اإلنسـان حتـٍد يف عملـه يريـدأن  هناك مخسة أسباب لذلك، أوهلـاأن  مع العمل" األمريكي تبني
تكون العوائد املادية من أن  يكون عمله مصدر إهلامه ومحاسه يف احلياة، واثلثهاأن  يتغلب عليه، واثنيهاأن 

يفــارقهم أن  ب املوظــف زمــالءه حبــاً مجــاً لدرجــة أنــه ال يســتطيعحيــأن  عملــه عاليــة جــداً أو مرضــية، ورابعهــا
ساعة، وآخرها هو حتقيق املوظف لذاته من خالل إجنازه ملسؤوليات العمل. وأايً كانت هذه األسباب فإهنـا 

 تؤدي إىل )اشرتاكية الوظيفة( أي إشراك احلياة يف الوظيفة وسيطرة األخرية على مجيع جوانب اإلنسان.
هو السعادة، فحىت عبادتنا هلل سـبحانه وتعـاىل تنبـع مـن شـعوران  -يف رأيي  -احلقيقي من احلياة  إن اهلدف
النفسي جتاه أنفسنا عندما نقوم بذلك، فنحن نعبده لندخل اجلنة وابلتايل لتحقيق السـعادة، ونـؤدي  ابلرضا
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ا. أي لنحقـق السـعادة. وإذا كـان  فرائضه لنشعر ابلطمأنينة والراحة النفسية ولنعقد سالماً داخلياً مـع نفوسـن
كــل شــيء نقــوم بــه يف حياتنــا هدفــه حتقيــق الســعادة فلمــاذا إذن نســتميت يف أعمالنــا الــيت )خييهــل( لنــا أهنــا 
ستسعدان يف يوم ما وهي تزيدان شقاًء يومـاً بعـد يـوم؟ كلمـا أتـذكر هـذه احلقيقـة أقـول يف نفسـي: "سـأجلس 

علـى ترقيـة" وهـا أان حصـلت علـى جمموعـة مـن الرتقيـات ومل يـزدين مع أبنائي وأتفرغ هلم أكثر عندما أحصـل 
أحققـه يف حيـايت أن  هذا إال بعداً عن أسريت وعائليت. وعن نفسي أيضاً فبـت ال أعـرف مـن أان وال مـا أريـد

 القصرية.
مليـــون دوالر لطـــرل بـــرامج تـــوازن بـــني حيـــاة  50بتخصـــيص مبلـــغ  IBMقبـــل عـــدة ســـنوات قامـــت شـــركة 

ظيفتــه، وكــان أحــد هــذه الــربامج هــو العمــل ابإلجنــاز أو مؤشــرات األداء ولــيس ابحلضــور إىل املوظــف وبــني و 
 كان املوظف علـى مكتبـه يف الوقـت احملـدد أم ال وكـل مـا يهمهـا هـوأن   مكاتب املؤسسة، فال يهم املؤسسة

يعملـــون اليـــوم خـــارج  IBMمـــن مـــوظفي  %40ينجـــز عملـــه يف الوقـــت احملـــدد حـــىت أصـــبح أكثـــر مـــن أن 
ــــــدنيا. أمــــــا شــــــركة مك ــــــت أو أي مكــــــان يف ال ــــــازهلم أو مــــــن مقــــــاهي اإلنرتن ــــــب الشــــــركة، ســــــواًء مــــــن من ات

American Century Investments  فلقــد خصصــت ميزانيــة لشــراء أدوات للرايضــة
حيافظ على لياقته البدنية وابلتايل يعيش بصـحة أن  ليستطيع املوظف -دون استثناء  -املنزلية لكل موظف 

إنتاجيتهما ارتفعت بعد تطبيق هذه الربامج الـيت تسـعى لطـرل تـوازن أن  هاتني الشركتني تقوالنجيدة، وكلتا 
 بني حياة املوظف وبني وظيفته. 

إذا كنت ممن يطيلون اجللوس يف مكاتبهم بعد العمل فأنت عبد جديد، وإذا كنت حـني تضـع رأسـك علـى 
كان أعز أصـدقائك هـو أحـد زمالئـك يف   وسادتك تفكر أبحداث يومك يف العمل فأنت عبد جديد، وإذا

القـدماء كـانوا مـرغمني علــى أن  العمـل فأنـت ال شـك عبـد جديـد. الفـرق بـني العبيــد اجلـدد والعبيـد القـدماء
إطاعــة أســيادهم وتنفيــذ أوامــرهم، أمــا العبيــد اجلــدد فــإهنم يظنــون أهنــم مرغمــون علــى تنفيــذ أوامــر أســيادهم 

ا إال عبيداً هلذه الفكرة فقط، وهم أيضاً عبيد ألوهامهم اليت تقول هلم إهنم )مديريهم( إال أهنم يف الواقع ليسو 
 سيكونون يوماً ما عبيداً أفضل.

 الوفاء الذي نريد (79)
ينــاهز الثمــانني مــن العمــر  ذات صــبال مشــحون ابلعمــل وىف حــوايل الســاعة الثامنــة والنصــف دخــل عجــوز 

قــدمت لــه كرســيا  .التاســعة يفمــن أمــره ألنــه لديــة موعــد  عجلــة يفوذكــر انــه  إلزالــة بعــض الغــرز مــن إهبامــه
 .وحتدثت قليال وأان أزيل الغرز واهتم نرحه

 !عجلة يفكان موعده هذا الصبال مع طبيب ولذلك هو   إذا :سألته



- 98 - 

 

 .ال لكَن أذهب لدار الرعاية لتناول اإلفطار مع زوجيت :أجاب
 ؟عن سبب دخول زوجته لدار الرعاية :فسألته
( وقـــد أدخلـــت ذلـــك املكـــان ضـــعف الـــذاكرة)أبهنـــا هنـــاك منـــذ فـــرتة ألهنـــا مصـــابة مبـــرض الزهـــامير  :فأجـــابين

تقــدم يب الســن، بينمـــا كنــا نتحـــدث أن  حلاجتهــا الشــديدة للرعايـــة الــيت مل أعـــد قــادراً علــى توفريهـــا هلــا بعـــد
 .انتهيت من التغيري على جرحه

 ؟وهل ستقلق زوجتك لو أتخرت عن امليعاد قليال :وسألته
 منذ مخس سنوات مضت ييع التعرف علإهنا ال تستط .أهنا مل تعد تعرف من أان :فأجاب

 ؟والزلت تذهب لتناول اإلفطار معها كل صبال على الرغم من أهنا ال تعرف من أنت :قلت مندهشاً 
 ابتسم الرجل وهو يضغط على يدي

 .ولكَن أعرف من هي ،وقال: هي ال تعرف من أان
 حيايت  يفو نوع احلب الذي أريده هذا ه : رحيله وقلت لنفسياضطررت أخفاء دموعي حىت

 العزاء (80)
البــاب الرئيســي ملكــان  مكــان عملهــم فشــاهدو لوحــة كبــرية معلقــة علــى إىليف أحــد األايم وصــل املوظفــون 

ونرجــو  ،لقــد تــويف البارحــة الشــخص الــذي كــان يعيــق تقــدمكم ومنــوكم يف هــذه الشــركة العمــل كتــب عليهــا
يف البداية حزن مجيع املوظفون لوفاة أحد زمالئهم  ر العزاء يف الصالة املخصصة لذلكول وحضو منكم الدخ
هــذا الشــخص الــذي كــان يقــف عائقــاً أمــام  متلــك املوظفــون الفضــول ملعرفــة لكــن بعــد حلظــات ،يف العمــل
دخوهلم  عمليةقاعة الكفن يف حني توىل رجال أمن الشركة  إىلبدأ املوظفون ابلدخول  ومنو شركتهم تقدمهم

يوجـد بـداخل الكفـن أصـبح وبشـكل  وكلمـا رأى شـخص مـا ضمن دور فردي لرؤية الشخص داخل الكفن
 ما قد المس أعماق روحه. شيئاوكأن  مفاجئ غري قادر على الكالم

نانبهــا الفتــة  ويوجــد داخــل الكفــن إىلتعكــس صــورة كــل مــن ينظــر  مــرآةلقــد كــان هنــاك يف أســفل الكفــن 
يضـع حـداً لطموحاتـك ومنـوك يف هـذا العـامل وهـو أن  شـخص واحـد يف هـذا العـامل ميكـن كصغرية تقول 'هنـا

مكــان عملــك أو  شــركتك أو حياتــك ال تتغــري عنــدما يتغــري مــديرك أو يتغــري أصــدقاؤك أو زوجتــك أو أنــت'
راقـب شخصـيتك  حياتك تتغري عندما تتغري أنت وتقف عنـد حـدود وضـعتها أنـت لنفسـك حالتك املادية.

كــن راحبــاً دائمــاً وضــع حــدودك   الــيت تراهــا مســتحيلة واألشــياءك وال ختــف مــن الصــعوابت واخلســائر وقــدرات
 حياتك. على هذا األساس وعلى هذا األساس تصنع الفرق يف

 علي  ابوآالعالقة يني اا  فو   (81)
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ة املنـورة الـذي اجلميع يعرف املدينة املنـورة ولعـل بعضـنا يعـرف أبيـار علـي، وهـي ميقـات أهـل املدينـأن  أظن 
وكانــت تســمي يف زمــن النــيب صــلى هللا عليــه وســلم ذي  .ينــوي عنــده وحيــرم مــن أراد مــنهم احلــج أو العمــرة

وهـــذا غـــري  احلليفـــة. ولعـــل الـــبعض يظـــن أهنـــا مسيـــت أبيـــار علـــي نســـبة لعلـــي بـــن أيب طالـــب رضـــي هللا عنـــه،
 والصحيح أهنا مسيت بذلك نسبة لعلي بن دينار.  ،صحيح

، فوجـــد حالـــة امليقـــات ســـيئة، فحفـــر اآلابر م حاجـــاً 1898ء إيل امليقـــات عـــام ار هـــذا جـــاوعلـــي بـــن دينـــ
للحجــاج ليشــربوا منهــا ويُطعمهــم عنــدها، وجــدد مســجد ذي احلليفــة، ذلــك املســجد الــذي صــلي فيــه النــيب 

لـي بـن وهو خارج للحج من املدينة املنورة، وأقام وعمهر هذا املكان ولذلك مسي املكـان أببيـار علـي نسـبة لع
  .دينار

 أتدرون من هو علي بن دينار هذا؟ 
تلــك املنطقــة الــيت مل نســمع عنهــا إال اآلن فقــط ملــا حتــدث ا لعــامل عنهــا، ونظنهــا  .إنــه ســلطان دارفــور

م سـلطنة مسـلمة، 1917م وحـىت عـام 1898أرضاً جرداء قاحلة يف غرب السودان، كانت منـذ عـام 
مصــر عــن إرســال كســوة الكعبــة أقــام يف  أتخــرتان ملــا هلــا ســلطان امســه علــي بــن دينــار وهــذا الســلط

مصــنعاً لصــناعة كســوة الكعبــة، وظــل طــوال عشــرين عامــاً تقريبــاً يرســل  (مدينــة الفاشــر )عاصــمة دارفور
 كسوة الكعبة إيل مكة املكرمة من الفاشر عاصمة دارفور 

ماليـني 6اد سـكاهنا هذه األرض املسلمة تبلغ مساحتها ما يساوي مساحة مجهورية فرنسا، ويبلغ تعد
أعلي نسـبة مـن محلـة  أن  عنهايعرفه معظمنا ال رمبا والذي ) %99نسمة، ونسبة املسلمني منهم تبلغ 

كتاب هللا عز وجل موجودة يف بلد مسـلم، هـي نسـبتهم يف دارفـور، إذ تبلـغ هـذه النسـبة مـا يزيـد عـن 
 'دفـيت املصـحف'. يهـاحـىت صـار يطلـق علمن سكان دارفور، حيفظون القرآن عن ظهر قلب،  50%

أيتـوه أن  لشريف حـىت عهـد قريـب رواق امسـه 'رواق دارفـور'، كـان أهـل دارفـور ال ينقطعـونوكان يف األزهر ا
  .ليتعلموا يف األزهر الشريف

ارض يسكنها قبائل من أصول عربية تعمل ابلزراعـة، وقبائـل مـن أصـول  أهنا وأصل املشكلة هناك يف دارفور
وكما هو احلال يف صحراوات العامل أمجـع حيـدث النـزاع بـني الـزراع والرعـاة علـي املرعـى  إفريقية تعمل ابلرعي.

 تنهيـه بسـرعة، غـريأن  والكأل، وتتناوش القبائل بعضها مع بعض يف نزاع قبلي بسيط، تستطيع أي حكومـة
  .هذا مل حيدث يف السودان، بل تطور األمر ملا تسمعونه وتشاهدونه اآلنأن 

 هذا؟ولكن ملاذا كل 
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ألن الســودان هــي ســلة الغــذاء يف إفريقيــا، ألن الســودان هــي أغــين وأخصــب أراضــي العــامل يف الزراعــة، ألن 
السودان اُكتشف فيها مؤخراً كميات هائلـة مـن البـرتول، ومثلهـا مـن اليورانيـوم يف ةـال دارفـور، وهلـذا مل يـرد 

يشـــعلون ؟ مـــد علـــي نفســـها، فمـــاذا يفعلـــونتعتأن  تـــنعم ابالســـتقرار، والأن  أعـــداء اإلســـالم هلـــذه املنطقـــة
يـالت دولـة يف الغـرب )تسـمي يل تقسـيم هـذه األرض إيل أر بـع دو النزاعات يف أحناء الـبالد ليصـلوا ابألمـر إ

  دارفور( ودولة يف الشرق، ودولة يف اجلنوب ودولة يف الشمال )يف جنوب مصر(.
حــق تقريــر املصــري أن  الشــمال واجلنــوب، وأقــروالقــد نفــذوا خطــتهم هــذه فعــاًل يف اجلنــوب، ودبه النــزاع بــني 

مت هلـم مـا أرادوه يف اجلنـوب، التفتـوا إيل أن  ابنفصال أهل اجلنوب سينفذ بعد مخس سنوات من اآلن. وبعد
النـــزاع أن  ، ومــن املؤكـــدء حـــق تقريـــر املصــري هنـــاك أيضـــاً ه انر الفتنـــة واخلـــالف، ســعياً وراالغــرب وأشـــعلوا فيــ

  .يبالشرق عن قر  سيصل إىل
، صــاحبة أعلــي نســبة مــن محلــة كتــاب هللا عــز اإلســالمية ةتلكــم اي إخــويت هــي قصــة دارفــور، األرض العربيــ

، أرض كانــت يف يــوم مــن األايم ســلطنة إســالمية، هلــا ســلطان %99املســلمني فيهــا الــيت تبلــغ نســبة و  وجــل
 عظيم اسم ه علي بن دينار، يكسو الكعبة 

 الغاية ا ترب  الوسيلة (82)
الغايــة أن  ؟!نصــل إلـــى غايــة نبيلــة ابســتخدام وســيلة خسيســةأن  أتصــور كيــف ميكــنأن  الصــعب علــيمـــن 

بـل كيـف  ؟يطيـق اسـتخدام وسـيلة خسيسـةأن  فكيـف ميكـن لـذلك القلـب إال يف قلـب نبيـل حتـىالنبيلة ال 
إىل الشـط نصـل أن  حني خنوض إىل الشط املرتع بركـة مـن الوحـل ال بـد ؟يهتدي إىل استخدام هذه الوسيلة

كـــذلك احلـــال حـــني   وعلـــى مواضـــع هـــذه األقـــدام أوحـــال الطريـــق ســـترتك آاثرهـــا علـــى أقـــدامناأن  ملـــوهثني.
ويف الغايــة الــيت وصــلنا  وســيرتك آاثره يف هــذه األروال الــدنس ســيعلق أبرواحنــاأن  :نسـتخدم وســيلة خسيســة

 !والتقســيمات توجــد هــذه الفــوارقعــامل الـرول ال  ففــي الوســيلة يف حســاب الــرول جـزء مــن الغايــةأن  .!إليهـا
ل لـــن يهتــــدي إىل بـــ الشـــعور اإلنســـاين وحـــده إذا حـــس غايـــة نبيلـــة فلـــن يطيـــق اســـتخدام وســـيلة خسيســـة

  !استخدامها بطبيعته
 الفاشل والبلطجي (83)

جيلـس كـان أحـد الشـباب   ،البلطجـيابب املقهى برجله فوقف مجيع رواد املقهى خوفـاً مـن  البلطجيضرب 
مــن أمــام  الشــايوأخــذ كــوب  البلطجــي إليــهفاجتــه  أمامــه الــذي الشــايكــوب   إىلن ينظــر وهــو شــارد الــذه

بكـى الشـاب بكـاء ؟ الشـايمثـن  أنـتوقـال للشـاب أدفـع  الكـوب فارغـاً  ألقـىوشربه مـرة واحـدة مث  الشاب
 رايل قيمة نصف كأس شاي؟شان لع تبكي: البلطجي. فقال مريراً 
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 اشـتغلت! صـاحب الشـغل ويطـردينأفشـل  اشتغلتكل ما ؛  نياالد يف ما يل حظشان لع أبكيالشاب: أان 
 إنسـانبصـراحة أان ، الـزابين ثيـابمكـوجى حرقـت  اشـتغلت، والطلبـات علـى الـزابين الشايوقعت  قهوجي
حصــل الشــهر  اللــي عرفــت لــوو الشــاب: جــداً. أنــت فاشــل اياااااه  :البلطجــيكــل حاجــة أعملهــا   يففاشــل 
 وصـلتجـاران  سـيارةل متـأخر ونزلـت بسـرعة وركبـت ا الصـب وقمـت اسـتلم عمـل جديـدكنـت رايـح   ؟املاضـي
ة فخرجـــت مـــن الشـــرك مـــن أول يـــوم، مبواعيـــد العمـــل الســـتهتاريصـــاحب الشـــغل  فطـــردين !متـــأخرالشـــغل 

 واليـومشـهور  6وأتسـجنت علـيوقبضـوا  السـيارةجـاران بسـرقة  فـاهتمين !السـيارةسـرق  حرامـيأن  فاكتشفت
 !فشلت فيه! وحىت االنتحار خرجت من السجن

 ؟ كيف:  البلطجي
شـان أشـربه لع الشـاي يفمنه أقوى سم قاتل وجيت القهـوة وحطيـت السـم  واشرتيتالشاب: رحت للبقال 
 فيه السم! اللي الشايوشربت  أنتفجيت  حيايتوأموت وأخلص من 

 مسع البلطجي اجلملة األخرية، إال وسقط مغشياً عليه من هول الصدمة.أن  وما
 كواباألو  القهوة (84)

بـني احلـني واآلخـر يف لقـاءات مل  إليهـاخرجييهـا يعـودون أن  ةجنبيـاجلامعـات األبعض من التقاليد اجلميلة يف 
ةـل ويتعرفــون علـى أحــوال بعضـهم مــن جنـح وظيفيــا ومـن تــزوج ومـن أجنــب اخل ويف إحـدى تلــك اجلامعــات 

أن  ة مقاعــد الدراســة وبعــدالتقــى بعــض خرجييهــا يف منــزل أســتاذهم العجــوز بعــد ســنوات طويلــة مــن مغــادر 
حققــوا جناحــات كبــرية يف حيــاهتم العمليــة وانلــوا أرفــع املناصــب وحققــوا االســتقرار املــادي واالجتمــاعي وبعــد 
عبارات التحية واجملاملة طفق كـل مـنهم يتـأفف مـن ضـغوط العمـل واحليـاة الـيت تسـبب هلـم الكثـري مـن التـوتر 

مـن كـل شـكل ولـون أكـواب ا كبـريا مـن القهـوة، ومعـه أكـواب قوغاب األستاذ عنهم قليال مث عاد حيمل أبري
أكــواب زجــاج عــادي أكــواب بالســتيك وأكــواب كريســتال فــبعض األكــواب   ميالمــنيصــينية فــاخرة أكــواب 

أكــواب مــن النــوع  ينمــا كانــت هنــاكبكانــت ابهظــة الــثمن   اجلمــال تصــميماً ولــوانً وابلتــايلكانــت يف منتهــى 
  .الذي جتده يف أفقر البيوت
مـن اخلــرجيني  ليصــب كـل واحـد مـنكم لنفسـه القهــوة وعنـدما ابت كـل واحـد، و قـال األسـتاذ لطالبـه تفضـلوا

األكــواب اجلميلــة فقــط هــي الــيت وقــع عليهــا اختيــاركم أن  ممســكا بكــوب تكلــم األســتاذ جمــددا هــل الحظــتم
ل وهــذا ابلضــبط مــا ىل مــا هــو أفضــإيتطلــع الواحــد مــنكم أن  ومــن الطبيعــيوأنكــم جتنبــتم األكــواب العاديــة؟ 
فعـال هـو القهـوة ولـيس الكـوب ولكـنكم هتـافتم علـى األكـواب  إليـهحباجة  يسبب لكم القلق والتوتر ما كنتم

كــل واحــد مــنكم كــان مراقبــاً لألكــواب الــيت يف أيــدي اآلخــرين فلــو  أن   بعــد ذلــك الحظــتو  اجلميلــة الثمينــة
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جتماعيــة هــي األكــواب وهــي ابلتــايل جمــرد أدوات فــإن الوظيفــة واملــال واملكانــة اال كانــت احليــاة هــي القهــوة
فقــط علــى الكــوب فإننــا  عنــدما نركــزو  )القهــوة( تبقــى نفســها ال تتغــريومــواعني حتــوي احليــاة ونوعيــة احليــاة 

ألكواب والفناجني وبدل ذلك أنصحكم ابوابلتايل أنصحكم بعدم االهتمام  نضيع فرصة االستمتاع ابلقهوة
اس ال حيمـد هللا علـى مـا هـو من النـ يقة هذه آفة يعاين منها الكثريون فهناك نوعيف احلق ابالستمتاع ابلقهوة

مهما بلغ من جنال ألنه يراقب دائما ما عند اآلخرين جيلس مـع جمموعـة يف املطعـم ويطلـب لنفسـه نوعـا فيه 
  طلبت مثلهم!معينا من الطعام وبدال من االستمتاع مبا طلبه فإنه يظل مراقباً ألطباق اآلخرين ويقول: ليتين

  الكولسرتول (85)
يف تكـــوين  ةأساســـي ذه املـــادةالكولســـرتول عبـــارة عـــن مـــادة دهنيـــة توجـــد يف كـــل النســـيج احليـــواين، وهـــ

" ويعمـل الكبـد  Dأغشية كل خليـة يف جسـم اإلنسـان، وكـذلك إلنتـاج اهلرمـوانت اجلنسـية وفيتـامني "
ســـــم ال حيتـــــاج إىل أي زايدة مـــــن كـــــل الكولســـــرتول الـــــذي حيتاجـــــه جســـــم اإلنســـــان، وعليـــــه فـــــإن اجل

 الكولسرتول.
والكولســرتول يرتفــع عــن حـــده الطبيعــي إذا تنــاول اإلنســـان كثــرياً مــن األغذيـــة الــيت تســبب ارتفـــاع أو 
زايدة الكولســـرتول يف جســـم اإلنســـان مثـــل الزبـــد والبـــيض واللحـــوم الدهنيـــة والكبـــد واملـــ  والكـــالوي 

 ردين.والربيان والتونة والكافيار والنخاع والسا
والكولسرتول وثالثي الغليسرين )الدهون الثالثية( مها املاداتن الدهنيتان الرئيسـيتان يف الـدم. تسـتعمل 
خــالاي اجلســم الــدهون الثالثيــة للحصــول علــى الطاقــة، كمــا ميكنــه ختزينهــا يف خــالاي خاصــة تســتعمله 

 أبمراض القلب. اإلصابةالحقاً. وعندما يرتفع مستوى أي من هاتني املادتني يزداد خطر 
حيمـل الكولســرتول والــدهون الثالثيـة خــالل جمــرى الـدم جزئيــات كبــرية تسـمى "الربوتينــات الدهنيــة". ويوجــد 
نوعــان رئيســيان مــن الربوتينــات الدهنيــة احلاملــة للكولســرتول والــذي يعــرف ابســم الربوتــني الــدهين املــنخفض 

( ويعـرف ابلنـوع الــرديء، LDL( ويرمـز لـه ابلرمـز )Low Density Lipoproteinالكثافـة )
( ويرمــز لــه ابلرمــز High density Lipoproteinوكــذلك الربوتــني الــدهين العــايل الكثافــة )

(HDL ويعـــرف ابلنـــوع اجليـــد. وميكـــن تعيـــني نـــوع الكولســـرتول اســـتناداً إىل نـــوع الربوتـــني الـــدهين الـــذي )
عـايل الكثافـة. لسـرتول الربوتـني الـدهين كو   نخفض الكثافة أومإما كولسرتول الربوتني الدهين حيمله، ويكون 

نخفض الكثافـــة ســـبباً رئيســـياً لإلصـــابة ابلنـــوابت مـــت الكولســـرتول الربوتـــني الـــدهين ويكـــون ارتفـــاع مســـتواي
أن  العلمـــاءمـــنخفض الكثافـــة يف جـــدران شـــرايني القلـــب، ويعتقـــد بعـــض لقلبيـــة. ويوجـــد الربوتـــني الـــدهين ا
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عد علــى إزالــة الكولســرتول مــن األنســجة. ويوجــد لــدى األشــخاص عاليــة الكثافــة تســاالربوتينــات الدهنيــة 
 عايل الكثافة.ر من كولسرتول الربوتني الدهين منخفض الكثافة أكثعامة كولسرتول الربوتني الدهين بصفة 

 ما العوامل اليت تسبب ارتفاع مستوايت الكولسرتول يف الدم؟
مــنخفض الكثافـــة" يف كميــة الكولســـرتول يف ســمى "مســـتقبالت الربوتــني الـــدهين تــتحكم جزئيــات خلويـــة ت
يعلــق ابخلليــة لتســـتعمله. أن  مــنخفض الكثافـــةســمح لكولســرتول الربوتـــني الــدهين اجلســم. هــذه اجلزئيـــات ت

عـــدد نخفض الكثافـــة يف الـــدم بكميـــات كبـــرية عنـــدما تتجـــاوز كميـــة مـــاكم كولســـرتول الربوتـــني الـــدهين ويـــرت 
املوجــودة يف اجلســم. وحيــدث هــذا عمومــاً لــدى األشـــخاص  نخفض الكثافــةمــمســتقبالت الربوتــني الــدهين 

 الذين حيتوي غذاؤهم على نسبة عالية من الكولسرتول. 
قــد ترتفــع مســتوايت الكولســرتول عنــد بعــض األشــخاص إذا كانــت لــديهم مــورواثت غــري ســوية متنــع تكــون 

اجلســدي املــوروث يســمى العــدد الكامــل يف مســتقبالت الربوتــني الــدهين املــنخفض الكثافــة. هــذا االعــتالل 
تزيـــد مـــن مســـتوايت الكولســـرتول يف الـــدم، أن  "فـــرط الكولســـرتولية العـــائلي". وتوجـــد عوامـــل أخـــرى ميكـــن

وتشـــمل قصـــور الغـــدة الدرقيـــة ومـــرض الكلـــى والســـكري واســـتعمال أدويـــة خمتلفـــة تشـــمل أنواعـــاً حمـــددة مـــن 
 العقاقري املدرة للبول.اعتالل القلب

 اعتالل القلب؟ما أتثري الكولسرتول على 
مليجـرام مـن الكولسـرتول لكـل  200يعترب مستوى الكولسـرتول لـدى البـالغني مرغـوابً فيـه إذا كـان أقـل مـن 

ديسـيلرت مـن الـدم. ولكـن فـوق هــذا املسـتوى تزيـد خمـاطر اعـتالل القلــب بصـورة كبـرية عنـد البـالغني، فتكــون 
ل الربوتـــني الـــدهين املـــنخفض الكثافـــة درجـــة خمـــاطر اعـــتالل القلـــب فـــوق الوســـط إذا كـــان مســـتوى كولســـرتو 

ميلجراما لكل ديسيلرت من الدم أو إذا كان مستوى كولسرتول الربوتني الدهين العايل  160لديهم أكثر من 
 ميلجرام لكل ديسيلرت من الدم. 35الكثافة لديه أقل من 

ت عاليـــة مـــن  توجــد عوامـــل عديــدة تزيـــد مـــن خمــاطر اعـــتالل القلــب عنـــد األشـــخاص الــذين لـــديهم مســتواي
مــنخفض الكثافــة. هــذه العوامــل تشــمل تــدخني الســجائر وارتفــاع ضــغط الــدم ني الــدهين كولســرتول الربوتــ

عامــاً يف اتريــ  العائلــة  55مبكــرة ابعــتالل القلــب قبــل بلــوغ ســن  إصــابةوالســكري والســمنة املفرطــة ووجــود 
جــود عـاملني أو أكثــر مـن هــذه والتصـلب العصـيدي )ضــيق الشـرايني بســبب الرتسـبات الدهنيــة( ويف حالـة و 

  العوامل فإن خماطر اعتالل القلب تزيد زايدة كبرية من أي مستوى للكولسرتول.
 كيف نعا  كولسرتول الدم املرتفع؟



- 104 - 

 

ــــدم املرتفــــع عــــن طريــــق  ــــتحكم يف مراقبــــة نســــبة كولســــرتول ال ــــة الــــدهون املشــــبعة  اإلقــــاللميكــــن ال مــــن كمي
واألمساك واألطعمة الـيت حتتـوي علـى قليـل مـن الكولسـرتول واحلبـوب  والكولسرتول يف الغذاء فمثاًل الدواجن

والفواكـــه الطازجــــة واخلضـــروات ال حتتــــوي علــــى الكولســـرتول. وممارســــة التمــــارين الرايضـــية يف اهلــــواء الطلــــق 
تقلــل مــن مســتوى الكولســرتول إىل حــد أن  ابنتظــام مثــل املشــي واجلــري والســباحة وركــوب الــدراجات ميكــن

يف حالــة األشــخاص الــذين يكونــون قــد تعرضــوا ملخــاطر  إالدم اللجــوء إىل املعاجلــة ابألدويــة بعيــد. وجيــب عــ
 اعتالل القلب واألشخاص الذين ليس يف مقدورهم التحكم يف الكولسرتول يف غذائهم.

تقلــل مــن خمــاطر أن  تقليــل كميــة الكولســرتول يف الــدم ميكــنأن  اإلكلينيكيــةلقــد أظهــرت بعــض الدراســات 
ابعـتالل القلـب  اإلصـابةلنوابت القلبية لدى الرجال متوسطي العمـر الـذين لـيس لـديهم اتريـ  يف اإلصابة اب

يقلــل مــن أي أن  وتقليــل الكولســرتول يف الــدم لــدى الرجــال والنســاء املصــابني ابلتصــلب العصــيدي، ميكــن
ول على جدراهنا ضيق إضايف لشرايني القلب اليت تغدو جدراهنا صلبة وخشنة وضيقة نظراً لرتسب الكولسرت 

الداخليـــة الـــيت تغـــذي القلـــب وكثـــرياً مـــا حتـــدث النـــوابت القلبيـــة نتيجـــة جلطـــة دمويـــة تســـد الشـــراين التـــاجي 
  املتقلص.

 الكيف وليو الكم هو املهم (86)
حنـن قـوم  ،لكن يثَن عليها ابلكيـف ،وال متدل ابلكم ،األفرادلكن نودة  ،الشعوب ال تقاس بكثرة السكان

عنــد الواحــد مــنهم  واألمريكــانثالثــني طفــال يلعبــون )البلــوت( وأيكلــون )الفصــفص(  إىلنا بعضــ أبنــاءيصــل 
عــدد أن  مـاذا نفـع الـدول العربيـة املـري ! إىلالثـاين يعتـزم الوصـول و  ،احـدمها نـزل علـى سـطح القمـر ،طفـالن

 ،ابملعرفـة ،ابلعلـمتعـالوا نصـلح الفـرد  ؟ماليـني أربعـةعـدد سـكاهنا أن  إسـرائيلومـا ضـر  ؟سكاهنا مائتـا مليـون
عنــدي مـن قبيلــة أبســرها  أفضــليعمــل يف مصـنع  أو ،طالبـا واحــدا يقــرأ كتـااب مفيــداأن  ،ابإلنتاجيــة ،ابلثقافـة

وجلجلـــة معامـــل  ،لكـــن نريـــد هـــدير مصـــانع ،ال نريـــد قصـــائد ومعلقـــات ،تـــرقص ابخلنـــاجر ســـت ســـاعات
واملاســة )اجلمــل مبــا محــل(  ،يوالكرســ ،والطبشــورة ،الســبورة ،كــل شــيء عنــدان مســتورد  ،وصــخب شــاحنات

ال يكون عـرب  اإلصاللأن  )اتيوان( مث أهلحىت أهل )اتيوان( صنعوا والواحد منا يف الوزن يعادل ثالثة من 
 وإصـاللوحوار صادق  ،وتربية روحية ،لكن بناء نفسي ،وقذف احلجارة ،وحتطيم اجلدران ،فوهات البنادق

 شامل.
 الكيل مبكيالني (87)

  !وإرهايبوعندما يطلقها املسلم يكون متطرف  يهودي حليته يقولون انه ميارس معتقداته؟عندما يطلق ال
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فإهنـا  املسلمةوعندما تتحجب ، القدم فهي قد وهبت نفسها للرب ىلإ الرأسعندما تتحجب الراهبات من 
 تعترب مضطهده! 

 ألجـلتضـحي وتعمـل  ألهنـاام وتقـدير حمـل احـرت  فإهنا وأوالدهايف بيتها لرتعى بيتها  ةالغربي ةأاملر عندما تبقى 
  !ذات الشيء فإهنا حباجه الن تتحرر املسلمةوعندما تفعل  ،رعاية بيتها

لكــن عنــدما ، بــذلك واحلريــةا ولــديها مطلــق احلــق ولــبس مــا حيلــو هلــ اجلامعــة إىلبنــت تســتطيع الــذهاب  أي
 .الدراسة أومكان للعمل  أياحلجاب متنع من دخول  املسلمةترتدي 
وال  أمــلديــنهم سيصــبحون بــال  أطفالنــاولكــن عنــدما نعلــم ، بلعبــه معينــه فانــه مبــدع أطفــاهلمينشــغل  عنــدما
  .مستقبل

  .إلسالمهفإنه يدان  نرميةحوكم املسلم  إذالكن  ،اليهودي احد ما ال يذكر الدين أوعندما يقتل املسيحي 
لكن عندما يقـوم الفلسـطيين ، اجلميع فإنه نبيل ويستحق احرتام اآلخرينعندما يكرس احدهم نفسه حلماية 

ـــهبـــذلك ليحمـــي طفلـــه مـــن املـــوت وحيمـــي يـــدي  مـــن االغتصـــاب ومنزلـــه مـــن اهلـــدم  وأمـــهمـــن الكســـر  أخي
 !إرهايبومسجده من التدنيس فإنه 

 أومسـلم  أي خيطـئلكـن عنـدما ة، لـى طريـق خـرب ال احـد يلـوم السـيار جيـده ع سـيارةعندما يقود احـدهم 
 .هو السبب اإلسالم لء يُقاسي أبسلوبيعامل احدهم 

 الل ل ة والصياا (88)
تبقــى حــىت إذا أن  فتبقــى يف بيتــه مــا شــاء هللا يصــيد يف اليــوم مسكــةو  هنــاك صــياد مســك جــاد يف عملــهكــان 

طاده يف ذات يوم وبينما كانـت زوجـة الصـياد تقطـع مـا اصـهب إىل الشاطئ ليصطاد مسكة أخرى انتهت ذ
؟ لؤلــؤة يف بطــن مسكــة !تعجبــت! بطــن تلــك الســمكة لؤلــؤة أت يف داخــلر ، زوجهــا إذ هبــا تــرى أمــرا عجبــا

اي لـك مـن . بــطن السـمكة لؤلـؤة يف ؟ما هـي! ةإهنا لؤلؤ  ؟ماذا !زوجي زوجي انظر ماذا وجدتسبحان هللا 
  .نقتات هبا يومنا هذا وأنكل شيئا غري السمكأن  زوجة رائعة أحضريها علنا

. متعـن هبـا ابئـع اللؤلـؤ وقـال: لـؤ الـذي يسـكن يف املنـزل اجملـاور ئـع اللؤ أخذ الصياد اللؤلؤة وذهب هبا إىل اب 
لو بعـت دكـاين وبيـت جـاري وجـار جـاري مـا أحضـرت لـك  ولكنين ال أستطيع شراءها إهنا ال تقدر بثمن!

أخـــذ  يشــرتيها منــك!!! وفقــك هللاأن  لكــن اذهــب إىل شــي  الباعــة يف املدينــة اجملــاورة علــه يســتطيع مثنهــا!
تفحصـها قـال: أن  ، وبعـداللؤلـؤةوعـرض عليـه ائع الكبـري يف املدينـة اجملـاورة لؤلؤته وذهب هبا إىل الب صاحبنا

لكــين وجــدت لــك حــال اذهـب إىل وايل هــذه املدينــة فهــو القــادر  مــا متلكــه ال يقــدر بـثمن!أن  وهللا اي أخـي
 .للؤلؤةعلى شراء مثل هذه ا
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، وابلفعل دخل وعند الوايلثمني ينتظر اإلذن له ابلدخول ال وعند ابب قصر الوايل وقف صاحبنا ومعه كنزه
لكن مثل هذه الآلئ هو ما أحبث عنه ال أعرف كيف أقدر لك مثنها أن  هللاشاهدها الوايل قال: أن  وبعد

مـا تشـاء وهـذا هـو مثـن هـذه سأمسح لك بدخول خـزنيت اخلاصـة سـتبقى فيهـا ملـدة سـت سـاعات خـذ منهـا 
سـت سـاعات خـذ مـن  فلـتكن. ن فست ساعات كثري على صياد مثليا ساعتاسيدي علك جتعله !اللؤلؤة

 دخل صاحبنا خزنة الوايل وإذا به يرى منظرا مهوال!. اخلزنة ما تشاء
وقسـم بـه فـراش وثـري لـو  !قسـم ملـيء ابجلـواهر والـذهب والآلـئ !غرفة كبـرية جـدا مقسـمة إىل ثـالث أقسـام

 .ع ما يشتهي من األكل والشربه مجيوقسم ب !نظر إليه نظرة انم من الراحة
ماذا سأفعل يف  على صياد بسيط احلال مثلي أان؟ إهنا كثرية فعال ؟ست ساعات: الصياد حمداث نفسهفقال 

سـنكل حـىت أمـأل بطـين حـىت أسـتزيد ابلطاقـة  لطعام املوجود يف القسـم الثالـثحسنا سأبدأ اب ست ساعات
حبنا إىل القسـم الثالـث وقضـى سـاعتان مـن املكافـأة ذهـب صـا! متكنين من مجع أكرب قـدر مـن الـذهباليت 

 أيكل وأيكل حىت إذا انتهى ذهب إىل القسم األول 
اآلن أكلـــت حـــىت شـــبعت فمـــايل ال  :فحـــدث نفســـه ويف طريقـــه إىل ذلـــك القســـم رأى ذلـــك الفـــراش الـــوثري

تكــرر فــأي غبــاء لــن تهــي فرصــة . لــيت متكنــين مــن مجــع أكــرب قــدر ممكــنأســتزيد ابلنــوم الــذي مينحــين الطاقــة ا
قــم قــم أيهــا ، وبعــد برهــة مــن الــزمن. قذهــب الصــياد إىل الفــراش اســتلقى وغــط يف نــوم عميــ، جيعلـين أضــيعها

هاه هاه ، أرجوكم ما أخذت الفرصة الكافيةنعم هيا إىل اخلارج  ؟هاه ماذا!الصياد األمحق لقد انتهت املهلة 
أن  لـكأمـا كـان  ؟ريـد االسـتزادة مـن اجلـواهرت !ست ساعات وأنت يف هذه اخلزنة واآلن أفقـت مـن غفلتـك

حـىت ختـرج إىل اخلـارج فتشـرتي لـك أفضـل الطعـام وأجـوده وتصـنع لـك أروع  تشتغل نمع كـل هـذه اجلـواهر
ال ال أرجــوكم ! الفــرش وأنعمهــا لكنــك أمحــق غافــل ال تفكــر إال يف احملــيط الــذي أنــت فيــه خــذوه إىل اخلــارج

 أرجوكم. 
هــي روحــك أيهــا املخلــوق الضــعيف إهنــا كنــز ال  أرأيــتم تلــك اجلــوهرة ة مل تنتهــيلكــن العــرب  ...انتهــت قصــتنا

وانظــر إىل ثمن لكنــك ال تعــرف قــدر ذلــك الكنــز أرأيــت تلــك اخلزنــة؟ إهنــا الــدنيا أنظــر إىل عظمتهــا يقــدر بــ
عــام وأمــا عــن الط الغفلــةفهــو  وأمــا عــن الفــراش الــوثريأمــا عــن اجلــواهر فهــي األعمــال الصــاحلة  اســتغاللنا هلــا
تسـتيقظ مـن نومـك وتـرتك الفـراش الـوثري أن  لـكأن  واآلن أخي صياد السمك أماالشهوات  مافهوالشراب 

تنتهـي تلـك السـت فتتحسـر واجلنـود خيرجونـك مـن هـذه النعمـة أن  وجتمع اجلـواهر املوجـودة بـني يـديك قبـل
 ؟اليت تنعم هبا 

 املاء البا ا (89)
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}ارُْكــْض هللا لــه الشــفاء مــن ســقمه  أرادعليــه الســالم عنــدما  أيــوبالصــاحل  هلعبــدهللا ســبحانه وتعــاىل يقــول 
عنـــدما يـــدخل الشـــتاء  احـــذروا املـــاء الســـاخن يف الشـــتاء فســـبحان هللاِبرِْجِلـــَك َهـــَذا ُمْغَتَســـٌل اَبرٌِد َوَشـــرَاٌب{ 

 نــا جيهــل خطــورة الــدش احلــار خاصــةولكــن الكثــري م ابلــدفءويشــتد الــربد، كلنــا حنــب الــدش احلــار للشــعور 
كنــا   إذا واملصــيبةطاقتهــا وقواهــا  أجســامنا تســتنفد الفــرتةخــالل هــذه ، فقــائقمــن مخــس د أكثــرعنــدما أيخــذ 

 :إليـه املنسـوبةيقـول ابـن سـينا رمحـه هللا يف احـد الكتـب و  ،العمـل إىللصبال الباكر قبل الذهاب يف ا نغتسل
 طبيـةرب مـا يفيـدهم مـن معلومـات الطـب يف الغـ أخصائيوقد نقل  .قوى اجلسم وطاقته فيناملاء احلار يأن 

 أووالكثـــري مـــن املعـــاجلني هنـــاك ابملـــاء  الرائعـــةهامـــه مـــن كتـــب ابـــن ســـينا رمحـــه هللا ودرســـوا مقوالتـــه وحكمـــه 
الطــب املغــاير ينصــحون مرضــاهم بضــرورة اخــذ دش مــن املــاء البــارد  أو األعشــاب ابلطــب التقليــدي املكمــل

لــه دور   أيضــاالكثــري وألن املــاء البــارد  الداخليــةمــن طاقتــه  خيتصــرالســريع بعــد الــدش الــدافئ ألن اجلســم لــن 
ين مــن كبــار الســن األصــحاء يف لــذا نــرى الكثــري  ،كبــري جــدا جــدا يف زايدة مناعــة اجلســم ومقاومــة األمــراض

درجة التجمد وبفعلهم هذا الـذي  إىلوبعضها تصل  ابردةمثاًل يستحمون بشكل مجاعي يف حبريات  الصني
اجلســـم  أعضـــاء أداءوحيســـنون مـــن  أجســـادهمضـــرب مـــن اجلنـــون يزيـــدون مـــن مناعـــة  يظـــن الـــبعض منـــا انـــه

انــك عنــد هنايــة الــدش  إالابلــرغم مــن انــك قــد تشــعر ابخلــوف عنــد االســتحمام ابملــاء البــارد  أيضــا الداخليــة
ويرجــع الســبب يف  وحيويــةونشــاط  أعصــابســوف تشــعر ابرتيــال وهــدوء  ابملنشــفةالبــارد وجتفيــف جســدك 

اقصـد  "املنعشـة" الطاقـةمشروابت  أو صناعيةمنشطات  أيت جسدك مباء ابرد فقط وبدون انك قد نشط
 .ومن مث املاء البارد تكون البداية ابملاء الدافئ للتمهيد ولفرتة بسيطة جداً أن  وال مينع املدمرة
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لعزيز، اجاللة امللك فيصل بن عبدالعربية السعودية: صورة اندرة جتمع أربعة من ملوك اململكة 

امللك خالد بن عبد العزيز، وخادم احلرمني الشريفني امللك فهد بن عبد العزيز، رمحهم هللا جاللة و 
 .امللك عبد هللا بن عبد العزيز، حفظه هللا مجيعاً، وخادم احلرمني الشريفني

 

 
 .اندرة جتمع الشمس والقمر صورة 
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، الحظوا طينية وطفليها من املرور ويهددهم بسالحهأحد اجلنود اإلسرائيليني حياول منع امرأة فلس

ولو ابلشيء اليسري من حجم املعاانة اليت يتكبدها إخواننا يف تعابري وجهي الطفلتني لتشعروا 
 .فلسطني احلبيبة من جراء االحتالل الصهيوين

 

 
ل هذا هو ، همن كان له حيلة فليحتال، إهنا الرغبة يف البقاء والبحث عن املاء أبية وسيلة

املصدر الوحيد للماء يف تلك املنطقة؟ أم هناك مصادر أخرى غريه؟ ولكن هذا الطائر الصغري 
 .يف نفس الوقت يعلمنا صعوبة ومجال الشرب من منبع املاءأن  أراد
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 يفاملايكرو  (90)
ايكروويف مــأل الكــوب ابملــاء ووضــعه داخــل املــ ،مــن القهــوة يعمــل كــوابً أن  عامــاً( 26ذات يــوم قــرهر ابــين )
ــابق. أن  لتســخينه، كمــا اعتــاد ــدا كــم هــو طــول الوقــت الــذي وضــعه يف الفــرن،  أانيفعــل يف السه لســت ُمتأكه
ُيصبح املاء مغليهاً. عندما توقـف املـايكروويف حسـب الوقـت املطلـوب، اخـرج ابـين أن  أرادولكنه اخربين انهه 
 الكوب من الفرن. 

ملـاء مل يكـن يغلـي! ويف هـذه األثنـاء أن  يـان املـاء ولكنهـه الحـظمـن عالمـات غل ليتأكدالكوب  إىلنظر ابين 
فجأة انفجر املاء املغلي بدرجة شديدة يف وجه ابين وبصعوبة ختلهـص مـن الكـوب الـذي التصـق بيـده. غطـى 

حبروق من الدرجة األوىل والثهانية وهي حروق قد تبقي آاثر دائمة  وأصيبكثرية من وجهه   أجزاءاملاء املغلي 
 بفقدان جزئي ابلبصر يف عينه الُيسرى.  أصيبال. ابإلضافة لذلك قد يكون مستقب

هذه احلالة حتدث بشكل مستمر بـني النهـاس، وأن املـاء أن  بينما كان ابين يف املستشفى ذكر الطبيب املعا 
ويف، كر املـاء يف املـايلوضـع  اضطر احـدٌ  إذاانهه  وأوضحلتسخينه.  يفاملايكرو يوضع يف أن  لوحده ال ينبغي

الشـاي  أكيـاسكـيس مـن   أوالطاقة مثل ملعقة حتريك خشبيهة  المتصاصجيب وضع شيء آخر يف الكوب 
تســـخني املـــاء ابلطريقـــة املعروفـــة ابإلبريـــق علـــى األفـــران العاديهـــة هـــو آمـــن أن  الصـــغرية، وغريهـــا. ودون شـــك

 بكثري. 
واســـتلم التوضـيًح التـايل:  يفكرو يللمـااملصـنعة  إلكرتيـكعلـى شـركة جنـرال  ابالتصالقام الشخص املصاب 

ـــوائل األخـــرى ال ُتظهـــر فقاعـــات  الربيـــدبنـــا.  االتصـــالشـــكرا علـــى   أوالـــذي اســـتلمته صـــحيح. املـــاء والسه
درجــة  إىل. بــل انــه قــد يصــل غليــان هــذه الســوائل املــايكرو يــفعالمــات الغليــان عنــد تســخينها عــن طريــق 

فقاعـات غليـان!. وهـذه السـوائل املغليـة بشـدة سـُتظهر  يأعاليه جدا من الغليان ومع ذلـك ال يُظِهـر ذلـك 
كـيس شـاي داخلـه )بعـد   أومثـل ملعقـة  أشـياءوضـع  أوفقاعاهتا بشدهة )خارج الكوب( عندما يـتم حتريكهـا 

 الغليان(. 
سائل ألكثر من دقيقتني للكوب الواحد.  أي، ال ُتسخهن إصاابتملنع مثل هذا من احلدوث مما قد يسبب 

شـيء  أي إضافة أواثنية قبل حتريكه  30، اترك الكوب داخل املايكروويف ملدة ال تقل عن وبعد التسخني
 على تساؤلك.  إجابةيكون يف هذا التهوضيح أن  له. أنمل

 املســـاعدة نرجـواملـايكروويف الـيت تـدور حوهلـا الكثـري مـن املخـاوف،  أجهـزة والنتشـار)نظرا ألمهيهة املوضـوع 
 (.املايكروويف أجهزةذ احلذر واتباع التعليمات عند اسـتخدام املعلومة ألخ هذه لنشــر

 احملتال وزو ته (91)
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 :يف اليـوم األول. و االحتيـال علـى أهـل املدينـةو  يدخال مدينـة ليمارسـا أعمـال النصـبأن  قرر احملتال وزوجته
 .قـدام يف السـوقاشرتى احملتال محـــارا ومأل فمه بلـريات مـن الـذهب رغمـا عنـه، وأخـذه إىل حيـث تـزدحم األ

فتســاقطت النقــود مــن فمــه فتجمــع النــاس حــول احملتــال  حــىت بــدأ ابلنهيــق،الســوق  إىلاحلمـــــار  وصــلأن  مــا
بــدون تفكــري بــدأت املفاوضــات حــول بيــع  .احلمــــار كلمــا هنــق تتســاقط النقــود مــن فمــهأن  الــذي اخــربهم

ـــار اشــرتاه كبــري التجــار مببلــغ كبــري  .ات أبنــه وقــع ضــحية عمليــة نصــب غبيــةلكنــه اكتشــف بعــد ســاع .احلمـ
وف ســل الكلــب و قالــت زوجتــه انــه غــري موجــود لكنهــا سرتســ .فــانطلق فــورا إىل بيــت احملتــال وطرقــوا البــاب

فعال أطلقت الكلب الذي كان حمبوسا فهـــرب ال يلوي على شيء، لكن زوجها عاد بعد قليل  .حيضره فورا
واشـرتاه  ،بعـا، نسـوا ملـاذا جـاؤوا وفاوضـوه علـى شـراء الكلـبط .وبرفقته كلب يشبه متاما الكلب الذي هرب

فأطلقـت الزوجـة  .تطلقـه ليحضـره بعـد ذلـكأن  مث ذهب إىل البيت وأوصى زوجتـه ،احدهم مببلغ كبري طبعا
فـانطلقوا إىل بيـت احملتــال  .عـرف التجـار أهنـم تعرضـوا للنصــب مـرة أخـرى .الكلـب لكـنهم مل يـروه بعـد ذلــك

 :وقـال هلـا ،جـاء نظـر إلـيهم مث إىل زوجتـه وحـني .فجلسـوا ينتظرونـه ،جيـــدوا سـوى زوجتـه ودخلوا عنـوة. فلـــم
فتظـاهر  .إهنـم ضـيوفك فقـم بـواجبهم أنـت :فقالت الزوجة الضيافة هلؤالء األكارم؟ ملاذا مل تقو مي بواجبات

ل ابملقــبض الرجــل ابلغضــب الشــديد وأخــــرج مــن جيبــه ســكينا مزيفــا مــن ذلــك النــوع الــذي يــدخل فيــه النصــ
صـار الرجـال يلومونـه  .وطعنها يف الصدر حيـث كـان هنـاك ابلـوان مليئـا ابلصـبغة احلمـراء، فتظـاهرت ابملـوت

وفـورا اخـرج مزمـارا  .ال تقلقوا. فقد قتلتها أكثر من مـرة وأسـتطيع أعادهتـا للحيـاة :على هذا التهور فقال هلم
ة ونشــاطا، وانطلقــت لتصــنع القهــوة للرجــال مــن جيبــه وبــدأ يعــزف، فقامــت الزوجــة علــى الفــور أكثــر حيويــ

وصاروا يفاوضونه على املزمار حىت اشرتوه مببلغ كبري، وعاد الذي فاز  ،نسى الرجال ملاذا جاءوا .املندهشني
 به وطعن زوجته وصار يعزف فوقها ساعات فلم تصحو، ويف الصبال سأله التجار عما حصل معه فخـاف

املزمار يعمل وانه متكن من إعادة إحياء زوجته، فاستعاره التجار منـه أن  يقول هلم انه قتل زوجته فادعىأن 
يف تـه ووضـعوه يف كـيس وأخـذوه ليلقـوه فذهبوا إىل بي ،طفح الكيل مع التجار .وقتل كل منهم زوجته ابلتايل

غـنم  فجـاءه راعـي ،صـار احملتـال يصـرخ مـن داخـل الكـيس .ساروا حىت تعبـوا فجلسـوا للــــراحة فنـــاموا .البحر
هــؤالء نيــام فقــال لــه أبهنــم يريــدون تزوجيــه مــن بنــت كبــري التجــار يف و  وســأله عــن ســبب وجــوده داخــل كــيس

طبعــا. أقتنــع صــاحبنا الراعــي ابحللــول مكانــه يف  .اإلمــارة لكنــه يعشــق ابنــة عمــه وال يريــد بنــت الرجــل الثــري
وملــا  .تــال أغنامــه وعــاد للمدينــةالكــيس طمعــا ابلــزواج مــن ابنــه اتجــر التجــار، فــدخل مكانــه بينمــا اخــذ احمل

لكنهم وجدوا احملتال أمامهم ومعه ثـالث  .هنض التجار ذهبوا والقوا الكيس ابلبحر وعادوا للمدينة مراتحني
فســـألوه فـــأخربهم أبهنـــم ملـــا القـــوه ابلبحـــر خرجـــت حوريـــة وتلقتـــه وأعطتـــه ذهبـــا وغنمـــا  .مئـــة رأس مـــن الغـــنم
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األكثــر ثــراء الــيت كانــت  أختهــاألنقذتــه  الشــاطئمبكــان ابعــد عــن  وأخربتــه أبهنــم لــو رمــوه للشــاطئوأوصــلته 
ســتنقذه وتعطيــه آالف الــرؤوس مــن الغــنم وهــي تفعــل ذلــك مــع اجلميــع. كــان احملتــال حيــدثهم وأهــل املدينــة 

. وهــي صــارت املدينــة أبكملهــا ملكــا للمحتــال، و لقــوا أبنفســهم فيــهيســتمعون فــانطلق اجلميــع إىل البحــر وا
ما حيدث على أرض الواقع أشد إيالماً ومـرارة منهـا، فالنـاس صـارت تصـدق كـل شـيء أن  قصية خيالية إال

  يف سبيل الثراء السريع.
 املرأة اةميلة والر ل الفقري (92)

امرأة فائقـة اجلمـال مـرت برجـل فقـري عـازب فنظـر إليهـا وقلبـه ينفطـر شـغفا نماهلـا، مث تقـدم منهـا أن  حيكى
 ودار بينهما احلوار اآليت:
 الرجل: "وزيهناها للناظرين"

 املرأة: "وحفظناها من كل شيطان رجيم"
 الرجل: "بل هي فتنة ولكن أكثرهم ال يعلمون"

 هللا شديد العقاب"أن  املرأة: "واتقوا فتنة ال تصينب الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا
 أنكل منها وتطمئن قلوبنا"أن  الرجل: "نريد

 تنفقوا"املرأة: "لن تنالوا الربه حىت 
 الرجل: "وإن كان ذو عسرة"

 املرأة: "حىت يغنيهم هللا من فضله"
 الرجل: و"الذين ال جيدون ما ينفقون"

 املرأة: "أولئك عنها مبعدون"
 "عنة هللا على نساء األرض أمجعني!"أال ل :عندها حَن رأسه قهرا وقال

 "للذكر مثل حظ األنثيني":فأجابته 
 ابلعته املرتبط ابألوعية الدمويةملشي يقلل خطر اإلصاية ا (93)

ساعد يف تقائلة "إن ممارسة هذه الرايضة قد  ،نصحت دراسة أجريت يف إيطاليا كبار السن ابملشي ابنتظام 
هــذا النــوع مــن العتــه يعتــرب اثين أكثــر أن  تقليــل خطــر اإلصــابة ابلعتــه املــرتبط ابألوعيــة الدمويــة". يشــار إىل

 عد الزهامير بني كبار السن. أمراض االضطراب العقلي شيوعا ب
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أن  عاما، 65شخصا تزيد أعمارهم عن  749والحظ الباحثون املشاركون يف الدراسة اجلديدة واليت ةلت 
الـــذين كـــانوا ميشـــون ابنتظـــام أو ميارســـون أشـــكاال أخـــرى مـــن التمـــارين الرايضـــية اخلفيفـــة كـــانوا أقـــل عرضـــة 

 السنوات األربع التالية. لإلصابة ابلعته املرتبط ابألوعية الدموية يف 
"إن خطـر إصـابة النشـطاء ابلعتــه  :ومقارنـة مـع أقـراهنم ممـن مييلـون إىل اجللـوس وعــدم احلركـة، يقـول البـاحثون

 بلغ ربع احتماالت اإلصابة لدى اآلخرين". 
الـيت وقد تـؤدى االنسـدادات  ،وغالبا من ينجم العته املرتبط ابألوعية الدموية عن ضعف تدفق الدم إىل امل 

 تضيق األوعية الدموية املغذية للم  أو االنسدادات الكاملة اليت تسبب سكتة دماغية إىل العته. 
والنتــائج اجلديــدة الــيت توصــلت إليهــا الدراســة بنيــت علــى أدلــة تفيــد أبن منــط احليــاة لــه دور كبــري يف خطــر 

لـــب مثـــل األكـــل الصـــحي نفـــس العـــادات املفيـــدة للقأن  اإلصـــابة ابلعتـــه، وخلـــص عـــدد مـــن األحبـــاث إىل
 والتمارين املنتظمة رمبا تفيد الذهن املتقدم يف العمر أيضا. 

التمــارين الرايضــية اخلفيفــة لــيس هلــا أثــر أن  ويقــول رئــيس فريــق البحــث الــدكتور جيوفــاين رافــاجيال "إنــه رغــم
 زهامير". التمارين ليس هلا أثر على احتماالت اإلصابة ابلأن  على مرض الزهامير ال تعين النتائج

ففضــال عــن حتســني  ،تفيــد الوظــائف الذهنيــة لعــدة أســبابأن  التمــارين الرايضــية ميكــنأن  وقــال البــاحثون
حتفــز إطـالق عناصــر كيمائيـة مهمـة مــن املـ  وتعـزز منــو خـالاي عصــبية أن  فإهنـا ميكنهـا ،تـدفق الـدم إىل املــ 

 .جديدة
املشـي أن  إىل ،مـؤخرا ،يف جملة الطبيعـة الطبيـةكما توصل ابحثون بريطانيون يف دراسة علمية حديثة نشرت 

يف حتسـني  دورا أيضايؤدي  وإمنا، لتنشيط وحتسني أداء القلب والشرايني وختفيف الوزن فحسب مفيداليس 
الحــظ البــاحثون يف دراســة اســتمرت ســتة . كمــا وتوقــد الــذهن، وزايدة مســتوايت الــذكاء ،وظــائف الــدماغ

أداء أن  ،شــخاص رايضــة املشــي يف حــني مــارس آخــرون متــارين الشــدمــارس خالهلــا جمموعــة مــن األ ،أشــهر
وخاصــة يف اجملــاالت املتعلقــة  واإلدراكاجملموعــة الــيت اتبعــت رايضــة املشــي كــان أفضــل يف اختبــارات الــذكاء 

 قوة االرتباط بني األمرين.  إىلمما يشري  ،ابلتخطيط والذاكرة
 املظيب واملندي واحلنيذ  (94)

ثــة ارتفــاع نســبة املصــابني مبــرض الســرطان يف اململكــة إىل اســتهالك اللحــوم )املدخنــة( أرجعــت دراســة حدي
تفاعـل الزيـت املشـبع مـع األدخنـة املتصـاعدة أن  إىلشـارت الدراسـة أو احلنيـذ! و  املنـديو  وعلى رأسـها املظـيب

عللـــت و  .%100" املســـئولة عـــن أنـــواع مـــن الســـرطاانت بنســـبة PAHمـــن الفحـــم املشـــتعل ينـــتج مـــادة "
تكــون املركبــات املســببة للســرطان يف أن  الدراسـة الــيت أجرهتــا جامعــة امللـك ســعود ابلتعــاون مــع وزارة الصـحة
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نزوله فوق مجر اللحم و  اللحوم املشوية املشبعة ابألدخنة احملبوسة عموما حيث ذوابن الدهن من اللحم احلار
 ســـطح اللحـــم مـــع ارتفـــاع األدخنـــة.حتلـــل الـــدهن حـــراراي فتتكـــون مـــواد مســـرطنة تســـتقر علـــى  إىلممـــا يـــؤدي 

الـــدهون والتصـــاقها  إذابـــة إىلشـــوي اللحـــوم بطريقـــة املظـــيب فـــوق األحجـــار يـــؤدي أن  إىلالدراســـة  أشـــارتو 
مـن تنـاول اللحـوم املشـوية  ابإلقـاللاملـادة املسـرطنة. وأوصـت الدراسـة  إنتـاجابلسطح الساخن مما يسرع من 

طــب  اللحــوم قلــيال و  تقليــل مســك شــرائح اللحــم عنــد الشــويو  اءواملدخنــة واختيــار اللحــوم قليلــة الــدهن للشــو 
الفحــم قبـــل و  اللحــوم عــن مصــدر احلـــرارة والتأكــد مــن اكتمــال احــرتاق اخلشــب إبعــادو  ابلفــرن قبــل شــوائها

 . Cو Aمن تناول فيتاميين  واإلكثارالشواء  أدواتتنظيف و  استخدامه
شـاهبة يف السـمك املشـوي )املـدخن( املشـابه لشـواء نتـائج م إىلوايابنيـة توصـلت  أمريكيـةدراسـات أن  يذكر

 األكالت الشعبية احمللية. 
 املعلم ميمي (95)
صـعد  ،احملطـات إبحـدىوبينمـا هـو يف طريقـه توقـف  ،أخـرى إىلكاملعتاد سائق البـاص يف طريقـه مـن حمطـة 

ئق مل يـره مـن ويبدو أنه جديد علـى املنطقـة فالسـا ،أحد الركاب وهو شاب عمالق كأنه بطل كمال أجسام
فرتكـه السـائق  .تـذاكر بيـدفعش مـاميمـي املعلـم  :فأجابـه والشـرر يتطـاير مـن عينيـه .فسأله عـن التـذاكر .قبل

الســائق برعــب وســأله نفــس  إليــهويف اليــوم التــايل ركــب نفــس العمــالق ونظــر  ،علــى اســتحياء واتبــع طريقــه
وتكــرر هــذا املشــهد مــرات . تــذاكر بيــدفعش مــاميمــي املعلــم  :فأجابــه العمــالق بغلظــة .الســؤال بنــربة مرتعــدة

  .يتجرأ السائق أو حىت يفكر يف مناقشة العمالقأن  دون .اإلجابةنفس السؤال ونفس  .ومرات
علـى أنـه جبـان  إليـهواخلجـل مـن نفسـه ومـن الركـاب اللـذين ينظـرون  الكنبةفارق النوم عني السائق وأصابته 

فـذهب  ،يواجـه نفسـه ويتحـداهاأن  ولكنـه قـرر .مـن املشـكلة وبدأ يتغيب عن العمل يف حماولة منه للهـروب
  ،مراكـز التـدريب وسـجل نفسـه يف دورات تـدريب كمـال أجسـام إحـدى إىلنسمه النحيل وقامتـه القصـرية 

ومضـت أشـهر وهـو يكـافح ويناضـل مـن أجـل حتريـر نفسـه مـن اخلـوف حـىت أتقـن   ،جودو وكارتيـه ،فوكونغ
حـــىت حانــت حلظـــة  .هــا أشـــكال مــن امليـــداليات وألــوان مـــن األحزمــةكــل فنــون الـــدفاع عــن الـــنفس وانل من

أن  وهـو يبحـث عـن هـذا العمـالق ومـا ،نفـس احملطـة إىلعملـه املعتـاد واجتـه  إىلفعـاد  .املواجهة مع املشـكلة
فأجابـه العمـالق بـنفس  ،تـذاكر :صعدت الفريسة الباص حىت هنض السائق وسأله بنربة ميلؤها الثقة ابلنفس

 .تذاكر بيدفعش ماميمي ملعلم ا :الطريقة
فأمسك السائق بقميص العمالق من رقبته وسط ذهول الركاب وصال بصـوت عـال وعينـان تشـتعل منهمـا 

  .النار
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  ؟ليه ،تذاكر ما بيد فعش ميمياملعلم 
  !مي معاه اشرتاكاملعلم مي :فأجابه العمالق بصوت خافت

 .جمهود حللهاالتأكد من وجود مشكلة قبل بذل أي  :اإلدارةمن فن 
 ملكان األسوأا (96)

إن كنــتم تعــانون مــن غثيــان الســفر، فــان املكــان األســوأ الــذي ، فــاملــؤخرة املكااان األسااوأ يف الطااا رة:
فكلمـا ابتعـدمت عـن املنتصـف، كلمـا أحسسـتم  ،ختتـاروه يف الطـائرة، هـو مؤخرهتـا بكـل أتكيـدأن  ميكن

دمــة، تكــون الصــدمات واحلركــات يف هــذا اجلــزء وألن مــؤخرة الطــائرة أطــول مــن املق ،أكثــر بكــل حركــة
ن كــان الســفر ابلطــائرة يضــايقكم، اختــاروا املقعــد القريــب مــن فــإ ،مــن الطــائرة أقــوى وحمسوســة أكثــر

 اجلنال، هناك تكون اهلزات أخف بكثري. 
در املصـبال الصـغري ضـوءاً قـوايً، يف العـادة يصـ( فـوق الـرأس) املكان األسوأ لو ع املصباح الصاغري:

فإن وضـعتم املصـبال  عن اإلحساس ابلنعاس(. املسئولامليالثونني يف اجلسم )اهلرمون  إفرازه خيفض نإ
 عـــادةفـــإنكم بـــذلك قـــد تـــؤثرون علـــى  ،فـــوق الـــرأس مباشـــرة، وتركتمـــوه يضـــيء علـــى وجهكـــم مباشـــرة

 كــون الغرفــةاختــاروا الضـوء اخلافــت الــذي تســمح لكـم قوتــه ابلقــراءة، لكــن رغـم ذلــك توهلــذا نـومكم. 
 النوم.من اليقظة إىل من التحول  أدمغتكمتمكن تمظلمة بشكل كاف، لكي 

تضـــعوا فيــــه فرشــــاة أن  مكــــان ميكــــن أســـوأ( هــــو طـــرف املغســــلة) املكاااان األسااااوأ لفرشاااااة األساااانان:
ضـم البـانيو واملغسـلة واملرحـاض يف الغرفـة نفسـها. ويعلـق ت يتالـ دورة امليـاهأسنانكم، وهـذا ينطبـق علـى 

 3،2جرياب من جامعة أريزوان قـائال: يعـيش يف السـنتيمرت املربـع مـن املغسـلة والبـانيو  الربوفيسور تشوك
كمـا أنـه بعـد شـطف املرحـاض، تتطـاير   ،ماليني ميكروب، وهذا أكثر مـن العـدد املوجـود يف املرحـاض

رحـاض فإن كان البـانيو وامل ،قطرات املاء اجملهرية يف كل احلمام، وتنقل امليكروابت إىل فرشاة أسنانكم
 .يف الغرفة نفسها، جيب حفظ الفرشاة يف خزانة مقفلة

ختـزين قـدر كبـري مملـوء ابألكـل احلـار يف الثالجــة أن  ( حيـثالثالجـة) املكاان األساوأ لتخازين البقاا :
يسـتغرق  ،، يقول بيرت سيندر، مدير معهـد التكنولوجيـا واإلدارةاحتماال كبرياً لإلصابة ابلتسمم يشكل

ة طويلــة حــىت يــربد، ومــن األفضــل وأكثــر أمــاانً وضــع الطعــام بعيــداً عــن مصــدر احلــرارة الطعــام احلــار فــرت 
 ملدة ساعة على األقل، قبل وضعه يف الثالجة. 
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لقـد قـام  ،حقيبة يدك الفاخرة واألنيقة هـي مرتـع حقيقـي للميكـروابت( املطب ) ملكان األسوأ حلقيبة اليد:ا
ن حقائـب اليـد، واكتشـف أنـه، علـى السـنتيمرت املربـع تعـيش جرياب وفريقه بعمل حتليل لقـاع عـدة عشـرات مـ

 واحتوت ثلث هذه احلقائب على جراثيم برازية يف التحليل.  ،آالف بكترياي 10
النساء يضعن حقـائبهن يف خمتلـف األمـاكن، علـى أرضـية السـيارة، أن  وحسب العلماء فإن ذلك دليل على

وضــعت احلقيبــة بعــد ذلــك يف مكــان  فــإذامامــات العامــة نانــب الطاولــة يف املطعــم، وحــىت علــى أرضــية احل
 .. جتازفني حبدوث مشكلةفأنتحيضر فيه الطعام، 

الـذين أن  الدراسة الـيت أجريـت يف جامعـة ماكماسـرتز أثبتت (أمام املرآة) ملكان األسوأ ملما سة التما ين:ا
النظــر إىل أن  أكــدت الدراســة فقــد ،يكونـون يف اخللــف بعيــدين عــن الرؤيـة يكــون لــديهم دافــع أكــرب للتمـرين

 القصور والنواقص يف اجلسم أمام املرآة ال يعطي دافعاً للتمرين، بل على العكس يبث الضيق والتوتر. 
فهـو يبعـد  ،التلفزيون هو العـدو اللـدود لقـوامكم الرشـيق( أمام طاولة الطعام) املكان األسوأ لو ع التلفاز:

 م2006فمثاًل الدراسة اليت أجريت يف عام  ،ية األكل اليت تتناولوهناتركيزكم عن الطعام، فال تركزوا على كم
املتطـوعني يف الدراســة كـانوا أيكلــون بسـرعة أكــرب بكثـري عنـد مشــاهدة التلفـاز منــه عنـد االســتماع أن  أثبتـت

 من الطعام. %71إىل املوسيقى، يف املعدل استهلكوا أكثر بـ
 سنة أوىل زواج (97)

زواجها دخلت مع زوجها املطعـم  أايم أولاملهم ، ةكانت قليل  أهلهاللمطاعم مع  هباذها األختتقول : أوالً 
منيـو زوجهـا تسـدل مـن الضـحك  أبغـىنيو وسأهلا وش تبـني قالـت مثلـك امليل  قال زوجها للجرسون جيب
  .طبق معني أووهي تقول احسبها وجبه 

يف الفندق وهي البنت مسويه ما  ألكلا اهلوحده كان اخلجل ذاحبها تقول زوجها كان كل يوم جييب  :اثنياً 
 ءالغــدا ءتشــتهي ومــا حتــب ومــن هــالكالم ومــا غــري تنــاظر فيــه وهــو يلهــط هباالكــل وذاك اليــوم ابلفنــدق جــا

جـوع  تـةمـا اشـتهي وهـي مي إان ابلعافيـة أنـتاي حيـايت تعـايل نتغـدى قالـت ال كـل  قـال هلـا:زوجها  وكالعادة
انـــه  أكيـــداملهـــم زوجهـــا طلـــع وغـــاب اشـــوي وهـــي قالـــت يف نفســـها وشــبع الرجـــال ودق البـــاب ذاك الوقـــت 

ويف هــذه هــا! أتكلبكربهــا  الدجاجــةماســكه جوعانــة هــي  بيطــول ومــا قــدرت متســك نفســها ومــن كثــر مــا
فتـول والفـم م الدجاجـةها الثنتـني يف بيـدي وقابضةابجلرم املشهود  متلبسةطب عليها عريس اهلنا وهي  األثناء

 ما تلقوهنا  سكينةاملوهي خالص دوروها  ة.منيت مشتهي أشوفكا خر وقال هلا هلى األع
دري وش صـار فيـه أ رب مـاشـوار خـتسهـو بنـاعم املهـم االا شـوار مـتسالـه  شعرها دامي حيتاج ةيف وحد: اثلثاً 

وهاتـك اي كـوي الكـوي وانسـدحت  ةراحـت علـى طاولـ وش سـوت جهنميـةعاد هـي ذكاءهـا قادهـا لفكـره 
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هــي  الرجـال اهنبــل علــى ابهلـا تــزوج وحـده مــا منســجمةواختنــا يف هللا تكـوي  ا إال، يــوم دخـل زوجهــهبالشـعر
  ة.صاحي
واشـتهيت مطعـم عــريب  السـعوديةخــارج  مسـافرةوهـذا موقـف لوحـده بشــهر العسـل تقـول كنـت : رابعـاً 
وجـــا  نطلـــب زيتــون وخملـــل لنــا طبعـــا قبــل مـــا ايعيــدها املهـــم لقينــا مطعـــم لبنـــاين ورحنــا لـــه وحطـــو  هللا ال
 ابلشـوكة الزيتونـة أصـيد أحـاول وأانالطلبات وزوجـي يقولـه الطلبـات  أيخذرسون واقف فوق روسنا اجل

أبيـدان الزيتـون  أنكـلقام قال عنا يف لبنان  الطلبات أيخذوتصقع وجه اجلرسون وهو  الزيتونةمري تطري 
حـىت علـي  يجـوماسـكها زو  ابلشـوكةنصـيدها  ابلسـعوديةحنـا عنـا  غريبـةقلـت  نثـرباعاد مري اسـكت و 

 !بيدك وإال ابلشوكةشاف زيتون قال هاه  كل ما  اآلن
، كــان عنــده دورة فصــارت حــج انيــاتزوجنــا رحنــا بريط أول مــاو  ولــد عمــي متزوجــة أانتقــول  ةوحــد: خامســاً 

الكـالم كلـه  أانظـروقعـدت  القائمـة وأخـذتدخلنـا املطعـم  ةاملهم تقول مر ، شهر عسلوقضاء حاجة دورة و 
تقول هو اختار واجلرسون واقف عنـد راسـي حيرتيـين اختـار قـايل  ليزيغرف وال حرف ابالنعأ ما وأانليزي غان

اعــرف اختــار املهــم تقــول اخــرتت طلــب  أانقلــت لــيش طاحيــه مــن عينــك  ابالختيــار أســاعدكزوجــي تبــني 
مـن  أصـال إيـهقلـت  ةكـدأهذا قال زوجـي مت أيبهذا شي حلو وقلت  أكيدوحركات قلت  إطارحمطوط يف 
حطـوا أمـام الطلـب  اتقـول قاهلـا طيـب ابشـري وهـو يضـحك ويـوم جـابو  لبه ملا كنت اطلع مـع أهلـيزمان اط
 .وجبة أطفال وأانوحركات  ةمكرونزوجي 
يقولــون فيــه وحــده تســتحي مــن زوجهــا ابملــرة تضــايق الــزوج وكلــم خواتــه يكلموهنــا وكلــم أم زوجتــه  : سادســاً 

ضـحكي معــه قالــت مــا أقـدر املهــم طولــوا عليهــا او  والعــيبكـذلك املهــم أزعجوهــا امزحــي مـع زوجــك أمزحــي 
ابلكــالم ويف مــرة مــن املــرات وهــي مــع زوجهــا ســبقها زوجهــا بينــزل مــع الــدرج قالــت فرصــه امــزل معــه شــوي 

وهو يف أخر الـدرج متشـقلب وقاعـد يـون ويصـيح مـن األمل قاهلـا  إاليشوفين املهم دفته مع الدرج  علشانه ما
  .تقول كله من أهلك يقولون امزحي معه وهذي أخرهتاوش فيك كذا جلست البنية تصيح و 

 وهــو شــكله مــا أقولــه ةكنــا طــالعني واحتجــت احلمــام بــس مســتحيتوهــا متزوجــة:   : تقــول وحــدةســابعاً 
 خيـرب حلـو مـا أبسـلوب أفكـروجلسـت  أحتمـليرول ملكان فيه محامات املهم تقول عجـزت  نيةعنده 

 ةليمــن الفشــ ميتــة وأانتقــول  مــن كلمــة احلمــام أحســنيــاه دورة امل أبغــىبرســتيجي عنــده قلــت خــالص بقولــه 
  .تيكيتعيين على اإل الرجال يضحك ويقول اي إالدريت  لدورة احلمام ما أرول ابغيقلت 
كنـــت يف   املهـــم وأيخـــذين للجامعـــةتزوجـــت كنـــت ادرس وكـــان يـــوديين زوجـــي  مـــا أولة: وحـــد: تقـــول اثمنـــاً 

جلسـت  "خا طـر " ةذيـك الطيحـ وأطـيح إالامشـي بغـنج  وأانيـوم وصـل عنـدي ، انتظره ةجالس إحدى املرات
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وكــان الشــارع مليــان رجاجيــل  أحتــركوال  أانظــرهراســي مــن عنــد شــباكي جالســه  إاليشــوف  مــا ألرضاعلــى 
ومبناســبة  !تعــرف تســمي علــي قلــت مــا أصــيحواهــو ميــت مــن الضــحك واجلــس  الســيارةوبنــات واركــب يف 

يـك سـالمتك عل ابب املطـب  واهنبـل زوجـي وبسـم هللانـد تزوجـت طحـت ع مـا أولوحـدة: تقـول الطيحات 
 تشوفني. حت بنفس املكان قاهلا عمى ماحيايت وبعد مرور سنة ط

 النحافة وحلول تغذوية (98)
ابلنحافــــــــــة  وهــــــــــو مــــــــــا يعــــــــــرف %10 بـــــــــــأقــــــــــل مــــــــــن الــــــــــوزن املثــــــــــايل وزن اإلنســــــــــان عنــــــــــدما يكــــــــــون 

(Leanness)UNDER WEIGHT كال سـوء التغذيـة ويف هـذه احلالـة تعتـرب شـكل مـن أشـ
وقـــد ترجـــع النحافـــة أو نقـــص الـــوزن إىل عـــدم كفايـــة الســـعرات احلراريـــة ، الشـــاملة نســـتدعي الفحـــص الطـــيب

 (دئيسوء التغذية املب) معاً نيزايدة النشاط اجلسماين أو االثن املأخوذة أو إىل
راض اخلبيثــة أو ( مثــل بعــض األمــســوء تغذيــة اثنــوي)وقــد يكــون الســبب يف نقــص الــوزن اإلصــابة ابألمــراض 

اخللل الذي يصيب اجلهاز اهلضمي أو العدوى املزمنة أو وجود خلـل ابلغـدد الصـماء مثـل زايدة إفـراز الغـدة 
 ( hyperthyroidism)الدرقية 

ونقص الوزن الناتج من عدم كفاية السعرات املأخوذة يعتـرب حالـة خطـرية ابلنسـبة لصـغار السـن فهـذا يـؤدي 
ل أثنـــاء احلمـــل العـــدوى ضـــد األمـــراض وخاصـــة عـــدوى الســـل كمـــا حتـــدث مشـــاكإىل قلـــة املناعـــة ملقاومـــة 
بعــض اإلرشــادات الغذائيــة ملســاعدة األشــخاص املصــابني بــنقص الــوزن علــى ، وهــذه لألمهــات صــغار الســن

 :الشفاء
 تناول وجبات متعددة وكافية من حيث حمتواها من السعرات. -1
 زايدة كمية الطعام املتناولة يف كل وجبة. -2
 زايدة كمية الكربوهيدرات والدهون. -3
 زايدة عدد الوجبات املقدمة يومياً. -4
 جم كل كيلو جرام من وزن اجلسم. 1-1.5زايدة كمية الربوتني حبيث ترتاول بني  -5
 كفاية املأخوذ من الفيتامينات واألمالل املعدنية.  -6
مـة سـهلة واملعـادن النـادرة والرتكيـز علـى األطعتناول الكفاية من اخلضروات والفواكه الغنية ابلفيتامينات  -7

واليت تتحول إىل دهون بسرعة واألطعمة اليت حتتوي على نسبة عالية مـن الـدهون  اهلضم مثل الكربوهيدرات
ختتـار حبـذر حيـث أهنـا قـد تسـبب فقـدان الشـهية لـبعض األفـراد وتنـاول الـدهون غـري املطهيـة مثـل أن  وجيـب

 ليت ميكن تقبلها بداًل عن الدهون يف األطعمة احملمرة أو املقلية. الزبدة والقشدة والزيتون وا
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 :وأما األطعمة املستعملة لزايدة املتناول من السعرات احلرارية فهي
 اللنب كامل الدسم والزابدي. :األلبان -1
 مجيع األنواع كاملة الدسم. :اجلنب -2
 .الزبدة واملرجرين ومجيع أنواع الدهون األخرى :الدهون -3
 املطهي يف مجيع صوره. :البيض -4
 مجيع األنواع اللحوم عالية الدهن توصف يف حال حتمل املريض هلا. :اللحوم واألمساك والطيور -5
 تفضل األنواع السميكة أي املضاف إليها الدقيق. :احلساء -6
 مجيع األنواع ويفضل احلبوب الكاملة. :اخلبز واحلبوب ومنتجات املكرونة -7
 .مجيع األنواع مبا فيها البطاطس :واتاخلضر  -8
 .مجيع األنواع وميكن إضافة احلمص أو زيت الزيتون :السلطة -9
 مجيع أنواع الفواكه الطازجة واملطبوخة والعصائر واجللي واملربيات. :الفواكه -10
 الكيك الفواكه املعلبة. اآليس كرميالكسرتدة  :األصناف احللوة -11
 ابحلليب عصائر الفاكهة. ةكوالتو لقهوة الشالشاي ا :املشروابت -12
 إذا أمر هبا الطبيب أو أخصائي التغذية. :الفيتامينات اإلضافية املركزة -13

 النظا ا  الشمسية (99)
 حتمـى النظـاراتأن  بعض النظـارات الشمسـية ال تـوفر احلمايـة مـن األشـعة فـوق البنفسـجية ولـيس ابلضـرورة

األشـعة. وتقـول رابطـة العـاملني يف جمـال البصـرايت، الـيت تتخـذ مـن  ذات العدسـات الداكنـة مـن خطـر هـذه
ن حدقـة العـني النظارات اليت ال حتمى من األشعة فوق البنفسجية تكون خطرية ألأن  :دوسلدورف مقرا هلا
شــبكية العــني مــن أشــعة الشــمس. ولكــن النظــارات القويــة حلمايــة  لإلضــاءةعنــد تعرضــها  يف العــادة تضــيق
فــوق البنفســجية،  األشــعةوهلــذا إذا مل تكــن النظــارات واقيــة مــن  حدقــة العــني وتبقيهــا مفتوحــة الداكنــة ختــدع
يهتم املرء عند شراء نظارات ةسية أن  إىل الشبكية وتلحق هبا أبلغ الضرر وهلذا جيب األشعةفستصل هذه 

. جــانيب الوجـــهاحلــاجبني وتصــل إىل  تكــون النظـــارات كبــرية مبــا يكفــي لتغطـــيأن  بضــماانت اجلــودة وجيــب
النظـارات الصـغرية تزيـد مـن أن  البنفسـجية حيـثفـوق  األشـعةويساعد كرب حجم النظـارات يف احلمايـة مـن 

 .أبمراض العيون مثل إعتام العدسة أو تدمري الشبكية اإلصابةخماطر 
 النظرة إىل اإلجنازا  واألخطاء (100)
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أحيـاان  !لقـد أعطيـت :أعـين ،ذه احليـاة كثـرياً لقـد أخـذت يف هـ !مل أعد أفزع من املوت حىت لو جاء اللحظـة
يف كــل مــره أعطيــت لقــد  !ألهنمــا يعطيــان مــدلواًل واحــداً يف عــامل الــرول؛ تصــعب التفرقــة بــني األخــذ والعطــاء

ألن فـرحيت مبـا  إمنـا أعـين أنـين أخـذت نفـس الـذي أعطيـت أحـداً قـد أعطـى يل شـيئاً أن  لست أعـين أخذت
 .ن أخذواأعطيت مل تكن أقل من فرحة الذي

هنـاك أشـياء   !أعمـلأن  لقـد عملـت بقـدر مـا كنـت مسـتطيعاً  !املوت حـىت لـو جـاء اللحظـة مل أعد أفزع من
آخـــرين ســـوف أن  ولكـــن احلســـرة لـــن أتكـــل قلـــيب إذا مل أســـتطع لـــو ُمـــدَّ يل يف احليـــاة أعملهـــاأن  كثـــرية أود
الوجود لن تدع  العناية اليت تلحظ هذاأن  فأان مطمئن إىل إهنا لن متوت إذا كانت صاحلة للبقاء يقومون هبا

 .فكرة صاحلة متوت
اً بقــدر مــا أســتطيعأن  لقــد حاولــت !مل أعــد أفــزع مــن املــوت حــىت لــو جــاء اللحظــة أمــا أخطــائي  أكــون خــريه

فـأان  أمـا عقابـه فلسـت قلقـاً مـن أجلـه وأرجو رمحته وعفـوه ،إين أكل أمرها إىل هللا !وغلطايت فأان اندم عليها
فلــيس  خــرياً كانــت أو شــراً. أحتمــل تبعــة أعمــايلأن  وقــد تعــودت عــدل هوجــزاء حــق هنــه عقابــمطمــئن إىل أ

معتقـدا اعتقـادا جازمـا أين سـألقى رب غفـور  وإين ،ألقـى جـزاء مـا أخطـأت حـني يقـوم احلسـابأن  يسوءين
 .عليه توكلت وهو رب العرش العظيم هو إالال إله  ،فهو ريب حيب العفو ،رحيم كرمي

 اء الثالثةالوز   (101)
أيخـذ كـيس أن  طلـب مـن كـل وزيـر وطلـب مـنهم أمـر غريـب الثالثـة وزرائهيف يوم من األايم أستدعى امللك 

 كمـا طلـب مـنهم  وأن ميلئ هذا الكيس للملك من خمتلف طيبات الثمار والـزروع ويذهب إىل بستان القصر
أخـذ  و  غرب الـوزراء مـن طلـب امللـكأسـت أن ال يسندوها إىل أحـد أخـرو  ال يستعينوا أبحد يف هذه املهمةأن 

يرضـي امللـك فجمـع مـن  أن  فأمـا الـوزير األول فقـد حـرص علـى كل واحد مـنهم كيسـة وأنطلـق إىل البسـتان
الثمـار حـىت ملـئ الكـيس أمـا الـوزير  صول وكان يتخـري الطيـب واجليـد مـنكل الثمرات من أفضل وأجود احمل

فقام نمع الثمار  وأنة لن يتفحص الثمار لنفسهاجها وال حيت الثاين فقد كان مقتنع أبن امللك ال يريد الثمار
أمـا الـوزير الثالـث  حـىت ملـئ الكـيس ابلثمـار كيـف مـا اتفـق. فلم يتحـرى الطيـب مـن الفاسـد إمهالو  بكسل

حلشـــائش واألعشـــاب وأوراق فملـــئ الكـــيس اب أصـــالامللـــك يســـوف يهـــتم مبحتـــوى الكـــيس أن  فلـــم يعتقـــد
فلمـا أجتمـع الـوزراء  يؤتى ابلـوزراء الثالثـة مـع األكيـاس الـيت مجعوهـاأن  أمر امللك ويف اليوم التايل األشجار.

ابمللك أمر امللك اجلنود أبن أيخذوا الوزراء الثالثة ويسجنوهم على حدة كـل واحـد مـنهم مـع الكـيس الـذي 
 فأمــا ابوأن مينــع عــنهم األكــل والشــر  ،أحــد كــان فيــهيف ســجن بعيــد ال يصــل ألــيهم  ملــدة ثالثــة أشــهر معــه

 .الوزير األول فضل أيكل من طيبات الثمار اليت مجعها حىت أنقضت األشهر الثالثة
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صـلح فقـط مـن الثمـار الـيت  وأما الوزير الثاين فقد عاش الشهور الثالثـة يف ضـيق وقلـة حيلـة معتمـدا علـى مـا
سـك مـن أي نـوع وهكـذا أسـأل نف ينقضـي الشـهر األول.أن  قبـل اً أما الوزير الثالث فقد مـات جوعـ مجعها

جتمــع مــن األعمــال الطيبــة أو األعمــال اخلبيثــة ولكــن غــدا أن  يف بســتان الــدنيا لــك حريــة اآلنأنــت فأنــت 
مــاذا تعتقــد ســوف  ،كالضــيق املظلــم لوحــد يف ذلــك الســجن تســجن يف قــربكأن  عنــدما أيمــر ملــك امللــوك

ونقـرر مـاذا سـنفعل  أنفسـنان مع لنقف اآل ،أخي ينفعك غري طيبات األعمال اليت مجعتها يف حياتك الدنيا
 غداً يف سجننا

 أم الولد (102)
يف أحد األايم أجريت عملية جراحية لطفـل عمـره سـنتان ونصـف وكـان ذلـك اليـوم هـو يقول أحد األطباء: 

وال أنســى هــذا 11:15يــوم اخلمــيس الســاعة  عافيــةو  يف يــوم األربعــاء كــان الطفــل يف حيويــةو  ،يــوم الــثالاثء
 ،تـــنفس الطفـــل قـــد توقفـــا عـــن العمـــلو  إذ أبحـــد املمرضـــات ختـــربين أبن قلـــب تيت وقعـــللصـــدمة الـــ الوقـــت

الفرتة مل يكـن قلبـه  تلكل ادقيقة وطو  45وقمت بعملية تدليك للقلب استمرت  فذهبت إىل الطفل مسرعاً 
لمـون  كمـا تعو  مث ذهبت ألخرب أهله حبالته .يعمل فحمدان هللا تعاىلأن  يعمل، وبعدها كتب هللا هلذا القلب

ختـرب أهـل املـريض حبالتـه إذا كانـت سـيئة وهـذا مـن أصـعب مـا يتعـرض لـه الطبيـب ولكنـه أن  كم هو صعب
سـبب توقـف قلـب ولـدك عـن أن  فسألت عن والد الطفل فلم أجـده لكـين وجـدت أمـه فقلـت هلـا ،ضروري

تتوقعــون أهنــا فمــاذا  دماغــه قــد مــاتأن  أتوقــعو  العمــل هــو نتيجــة نزيــف يف احلنجــرة وال نــدري مــا هــو ســببه
هل صاحت؟ هل قالت أنت السبب؟مل تقل شيئا من هذا كله بل قالت احلمد هلل مث  ؟هل صرخت قالت؟

 .تركتين وذهبت
يوم 12عقولة، بعد أبن حالة الدماغ م  خرياً أايم بدأ الطفل يف التحرك فحمدان هللا تعاىل واستبشران 10بعد 

دقيقــة ومل يتحــرك قلبــه قلــت ألمــه  45يف تدليكــه ملــدة  أخــرى بســبب هــذا النزيــف؛ فأخــذان يتوقــف قلبــه مــرة
حبمـد هللا و  فاشـفه اي رب. اً كـان يف شـفائه خـري أن   اللهـم فقالـت احلمـد هلل ،هذه املرة ال أمل على مـا أعتقـد

متكـن أخصـائٌي القصـبة أن  مـرات إىل 6عاد القلب للعمل ولكـن تكـرر توقـف قلـب هـذا الطفـل بعـد ذلـك 
 .يعود قلبه للعملو  يوقف النزيف أن اهلوائية أبمر هللا

دأ ابحلركة وإذا به يصاب ئراج بأن  ما إال إنهاإلنعاش ال يتحرك  ما يزال يفالطفل و  أشهر ونصف 3 وبعد
فـإن كـان قـد جنـا  ،وصـديد عجيـب غريـب عظـيم يف رأسـه مل أرى مثلـه، فقلنـا لـألم أبن ولـدك ميـت ال حمالـة

بعــد ذلــك قمنــا  .ذهبــتو  اخلــراج، فقالــت احلمــد هلل مث تــركتينمــن توقــف قلبــه املتكــرر فلــن ينجــو مــن هــذا 
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األعصـاب وتولـوا معاجلـة الصـيب مث بعـد ثالثـة أسـابيع بفضـل هللا شـفي و  إىل جراحي املـ  بتحويل احلالة فوراً 
 .لكنه ال يتحرك،الطفل من هذا اخلراج

دمــاغ أن  لــت لــألم:درجــة مئويــة فق 41بعــد أســبوعني يصــاب بتســمم عجيــب يف الــدم وتصــل حرارتــه إىل و 
فاشـفه.  اً خـري  كـان يف شـفائهأن   يقني احلمـد هلل، اللهـمو  ابنك يف خطر شديد ال أمل يف جناته فقالت بصرب

ذهبـت للمـريض علـى السـرير  5أخربت أم هذا الطفل حبالة ولدها الذي كان يرقد على السـرير رقـم أن  بعد
 38اي دكتـور حـرارة الولـد  أحلقـين اي دكتور اي دكتورتصيح وتقول و  ملعاينته وإذا أبم هذا املريض تبكي 6رقم

حـرارة ولـدها  5شـويف أم هـذا الطفـل الراقـد علـى السـرير رقـم  :اً درجة رال ميوت رال ميوت فقلـت هلـا متعجبـ
 :عن أم هذا الطفل 6حتمد هللا، فقالت أم املريض صاحب السرير رقم و  درجة وزايدة وهي صابرة 41
؛ فتــذكرت حــديث املصــطفى صــلى هللا عليــه وســلم اجلميــل العظــيم وال واعيــة( صــاحية مــا هــيهــذه املــرأة ) 

ســنة يف  23مل أرى يف حيــايت طــوال عملــي ملــدة . لكنهمــا كلمتــان هتــزان أمــة ،)طــو  للغــرابء( جمــرد كلمتــني
 .فقط اثننياملستشفيات مثل هذه األخت الصابرة إال 

ل هــذه املــرة لـن ينجــو فقالــت بصــرب وتوكــل علــى هللا بعـد ذلــك بفــرتة توقفــت الكلــى فقلنـا ألم الطفــل: ال أمــ
دخلنا اآلن يف األسبوع األخري من الشهر الرابع وقد شفي الولـد  .تعاىل احلمد هلل وتركتين ككل مرة وذهبت

 ،دخلنـا الشـهر اخلـامس إال ويصــاب الطفـل مبـرض عجيـب مل أره يف حيــايتأن  مث مــا ،حبمـد هللا مـن التسـمم
 كـل املنـاطق حوهلـا ممـا اضـطرين إىلو  ء البلوري حـول الصـدر وقـد ةـل عظـام الصـدرالتهاب شديد يف الغشا

 .حبيــث إذا بــدلنا الغيــارات تــرى القلــب ينــبض أمامــك ،أجعــل القلــب مكشــوفاأن  أفــتح صــدره واضــطرُ أن 
ميكـن عالجـه ابملـرة ال أمـل لقـد تفـاقم  قلـت لـألم: خـالص هـذا ال ،الطفل هلذه املرحلة ةعندما وصلت حال

نصـف وخـرج الطفـل مـن و  مضـى اآلن علينـا سـتة أشـهر فقالت احلمد هلل كـدأهبا ومل تقـل شـيئا آخـر ،هوضع
ترى قلبه ينبض أمامك، أن  صدره مفتول وميكنو  ال يتكلم ال يرى ال يسمع ال يتحرك ال يضحك اإلنعاش

أن  وقبـــل ؟هـــل تعلمـــون مـــا حـــدث بعـــد ذلـــك .واألم هـــي الـــيت تســـاعد يف تبـــديل الغيـــارات صـــابرة وحمتســـبة
اآلالم واألمـراض، ومـا ذا تتوقعـون مـن هـذه األم و  ما تتوقعون من جناة طفل مـر بكـل هـذه املخـاطر ،أخربكم
هــل  .والتضــرع هلل تعــاىلالــدعاء  إالال متلــك مــن أمرهــا و  ولــدها أمامهــا عــل شــفري القــرب،و  تفعــلأن  الصــابرة

لقــد شــفي  ؟ينــبض أمامــكتــرى قلبــه أن  تعلمــون مــا حــدث بعــد شــهرين ونصــف للطفــل الــذي ميكــن
  مليسابق أمه على رجليه كـأن شـيئاً وهو اآلن  ،هلذه األم الصاحلة وجل جزاءً  الصيب متاما برمحة هللا عز

 .به وقد عاد كما كان صحيحا معاىفيص
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 بعـد خـروج الطفـل مـن املستشـفى بسـنة :مل تنته القصة بعد ما أبكاين ليس هذا، ما أبكاين هو القادم
ن رؤيتـــك، ايريـــد ،وزوجتـــه ومعهـــم ولـــدين اإلخـــوة يف قســـم العمليـــات أبن رجـــالً د خيـــربين أحـــ ،نصــفو 

فــذهبت لـرؤيتهم وإذا هبــم والــد ووالـدة الطفــل الـذي أجريــت لــه  .فقــال أبنــه ال يعـرفهم ؟فقلـت مــن هـم
ســنوات مثــل الــوردة يف صــحة وعافيــة كــأن مل يكــن بــه شــيء ومعهــم  5العمليــات الســابقة عمــره اآلن 

عن هـذا املولـود اجلديـد الـذي حتملـه أمـه اً أشهر. فرحبـت هبـم وسـألت األب ممازحـ4 أيضا مولود عمره
ول يل: وهللا اي دكتـور إنـك كأنـه يقـ)فنظـر إيل اببتسـامة عجيبـة  ؟مـن األوالد 14أو  13هل هو رقم 

هــذا هــو الولــد الثــاين وأن الولــد األول الــذي أجريــت لــه أن  :مث قــال يل بعــد هــذه االبتســامة (مســكني
رزقنــــا بــــه، أصــــيب هبــــذه أن  عامــــا مــــن العقــــم وبعــــد 17يـــات الســــابقة هــــو أول ولــــد أيتينــــا بعــــد العمل

مـن يــده مث   أمتالـك نفسـي وامـتألت عيـوين ابلـدموع وسـحبت الرجـل ال إرادايً مل .األمـراض الـيت تعرفهـا
قلـت لـه مـن هـي زوجتـك هـذه الـيت تصـرب كـل هـذا الصـرب  ،أدخلته يف غرفة عندي وسـألته عـن زوجتـه

ابإلميــان  بـل هـو خصـبٌ  اً قلبهـا لـيس بـور أن  ال بـد ؟عامـا مـن العقــم 17طفلهـا الـذي أاتهـا بعـد  علـى
 ؟هل تعلمون ماذا قال .ابهلل تعاىل

عاما وطول هذه املدة مل ترتك قيام الليـل إال بعـذر شـرعي، ومـا  19أان متزوج من هذه املرأة منذ  :قال
 مـــن املنـــزل أو رجعـــُت إليـــه تفـــتح يل البـــاب خرجـــتُ  وإذا ،شـــهدت عليهـــا غيبـــة وال منيمـــة وال كـــذب

ويكمــل الرجــل  .وتــدعو يل وتســتقبلين وترحــب يب وتقــوم أبعماهلــا بكــل حــب ورعايــة وأخــالق وحنــان
تح أفــأن  احلنــان الــذي تعــاملين بــه زوجــيتو  اي دكتــور ال اســتطيع بكــل هــذه األخــالق :حديثــه ويقــول

انتهــى كــالم الــدكتور  تحق ذلــك ابلفعــل منــكومثلهــا يســ :؛ فقلــت لــهعيــين فيهــا حيــاًء منهــا وخجــالً 
ـــد اجلبـــري حفظـــه ـــَن اأَلَمـــَواِل ) :يقـــول هللا تعـــاىل هللا. خال ـــَن اخْلَـــوْف َواجْلُـــوِع َونـَْقـــٍص مِه لُـــَونَُّكْم ِبَشـــْيٍء مِه َولَنَـبـْ

ِر الصَّاِبرِيَن ) ُهم مُِّصيَبةٌ 155َواألنُفِس َوالثََّمرَاِت َوَبشِه ( 156قَاُلواْ ِإانَّ ّللِِه َوِإنَـّا ِإلَْيِه رَاِجعوَن ) ( الَِّذيَن ِإَذا َأَصابـَتـْ
ِــْم َوَرمْحَــٌة َوأُولَـــِئَك ُهــُم اْلُمْهَتــُدونَ  ــن رَّهبِه مــا ) :يقــول عليــه الصــالة والســالمو ( 157) (أُولَـــِئَك َعَلــْيِهْم َصــَلَواٌت مِه

يشـاكها إال كفـر ، حـىت الشـوكة مٍ هـمٍ  وال حـزنٍ  وال أذًى وال غـيصيب ُ املسلم َ من نصبٍ  وال وصٍب وال 
واجلئـــوا إليـــه يف الســـراء  أخـــوايت ابهلل وأســـالوه حـــوائجكم وادعـــوه وحـــدهو  فاســـتعينوا إخـــواين (هللا هبـــا خطـــاايه

 .والضراء إنه تعاىل نعم املوىل ونعم النصري
 أم وليد (103)
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اجتماعــا أو زواجــا إال وتطلــب  ُعرفــت أم وليــد ابلتفــاين يف الــدعوة إىل هللا تعــاىل فــال تكــاد حتضــر مناســبة أو
تتحــدث هلــن لــدقائق فينســاب حــديثها املــؤمن مــذكرا احلاضــرات بعظمــة هللا وحــااث علــى أن  مــن احلاضــرات

مراقبته فضال عن إلقائها احملاضرات الدورية يف املصليات النسائية ودور التحفيظ القرآنية ولقد كان هلا درس 
جيتمــع فيــه نســاء حيهــا حــىت يكــتظ املنــزل ابحلاضــرات وهــي ال أســبوعي اثبــت يف عصــر كــل مجعــة يف منزهلــا 

 .تفتأ ُتذَكِهر ابهلل وتنصح من حاد عن طريقه جاد هللا عليها ابملغفرة
وهلا يف األمر ابملعروف والنهي عن املنكر قدم سابقة يشهد هلا بذلك كل من عرفها وما أمجل األمر والنهـي 

ســامة وتلــك ســجيتها فــإذا رأت فتــاة مقصــرة يف لباســها مل تســلم إذا غلفــا أبســلوب رقيــق وتعطــرا بعبــق االبت
عليها بطريقة ملفتة مث تقول هلا اببتسامة اي حبيبيت سأسلم عليك إذا عاهدتين بلباس ساتر فيتفرقا وقد رسم 

 .املوقف أثرا ابلغا يف نفس الفتاة
جد داعمــا رئيســا مل يتــأخر عــن جــاء إمــام املســجد اجملــاور لبيــتهم معــزاي أاب وليــد وقــال ســتفتقد حلقــات املســ

دعم احللقات وسـيفتقد أطفـال احلـي تلـك السـاعات واجلـوائز الـيت تقـدم للمحـافظ علـى الصـالة مـنهم والـيت  
زوجهـا وأبناءهـا علـى علـم بـذلك فيفاجـأ أبهنـم يسـمعون أن  كانت أم وليد تقدمها. يقوله اإلمام وهـو يظـن
خالصا لرهبا وكأمنا متثلت قول الزبري بن العوام رضي هللا عنه اخلرب ألول مرة فقد أخفته عن أقرب الناس هلا إ

كـون لـه خبيئـة مـن عمـل صـاحل يأن  من استطاع منكم) :صاحب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حني قال
أحد أبنائها رمبا فاز أبحد تلك السـاعات حملافظتـه علـى الصـالة فيـأيت مبشـرا أن  والطريف يف األمر (فليفعل

 .وتدعو لإلمام بكل خري لنشاطاته فما أمجل اإلخالص وما أهبى مقامه أمه فتستبشر
يف األشــهر األخــرية قبــل وفاهتــا مجعــت مبــالغ طائلــة وقالــت لــذويها وزعوهــا علــى الفقــراء واملســاكني ومجعــت 
مبــالغ أخــرى وحــددهتا حلفــر اآلابر لســقيا املســلمني ولقــد كانــت تســعى جاهــدة يف دعــم املــدارس النســائية 

القــرآن الكــرمي الــيت تشــح مواردهــا ويف مــرة قالــت للحاضــرات يف أحــد املناســبات أننــا نبــين مســجدا لتحفــيظ 
 .فمن يعني على إكماله فسبحان من جعل هلا يف كل جمال خري سهم ويف كل أرض معروف رسم

وتفطـر كانـت رمحهـا هللا صـوامة قوامـة ولقـد قـال أبناؤهـا أهنـا يف العـام األخـري مـن حياهتـا كانـت تصـوم يومـا 
يوما يف أكثر العام فإذا ابتسمت املائدة أبشهى األطباق الـيت أعـدهتا لزوجهـا وأبنائهـا اعتـذرت مـنهم بلطـف 

ولقـــد كانـــت مـــن أهـــل قيـــام الليـــل حتـــدثين أحـــد كبـــريات الســـن أهنـــا ابتـــت عنـــدهم  .فقـــد كانـــت صـــائمة هلل
م وليــد تصــلي إذا طــاب الرقــاد فاســتيقظت قبــل أذان الفجــر بســاعتني فــإذا ســواد يف طــرف الغرفــة وإذا بــه أ

}َكـانُوا  :فرشت السجاد وكأمنا يتجاىف جنبها عن املضاجع لقد كانت حتفـظ قـول هللا عـز وجـل عـن املتقـني
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تكـون مـنهم وكانـت العزميـة ابلفعـال أن  فعزمـتْسـَحاِر ُهـْم َيْسـتَـْغِفُروَن {}َواِبأْلَ َن اللَّْيـِل َمـا يـَْهَجُعوَن{قَِلياًل مهِ 
 !ا أفصح لغة الفعلقبل املقال فم

يتوفاهــا يف بيتــه أن  يتوفاهــا هللا تعــاىل وهــي تلقــي درســا أوأن  تــدعو هللا كثــريا يف حماضــراهتاأم وليــد كانــت 
أن  يباشـر وظيفتـه وطلبـتأن  يبـدأ بعمـرة قبـلأن  احلرام تعـنيَّ أحـد أبنائهـا يف وظيفـة جديـدة فأبـت عليـه إال

أن  رؤاي فـــأخربت ابنتهـــا أهنـــا رأت رؤاي خـــري وأن رؤايهــــا رأت قبـــل رحلتهـــا أبايم .تصـــحبه وكـــان هلـــا ذلـــك
ألقت قبل وفاهتا ئمسة أايم درسا عن املوت وحتـدثت فيـه  .صدقت فستعرفوهنا بعد أايم قليلة ومل خترب شيئا

عـــن العـــزاء وأحكامـــه والبـــدع الـــيت أحـــدثها النـــاس يف العـــزاء حبضـــور قريباهتـــا وكأمنـــا شـــعرت ابقـــرتاب أجلهـــا 
هلا مصلى خاصا فيه سـجادة ال تكـاد تطـوى وقبـل سـفرها مـع ابنهـا للعمـرة أن  بل تذكر ابنتهافسبحان هللا 

يهـــا أحلـــت أم وليـــد أبن ترفـــع ســـجادهتا العـــادة وملـــا اســـتغربت ابنتهـــا مـــن ططـــوت ســـجادهتا علـــى خـــالف 
 .فسبحان هللا

وأكثــرت وهــي مهــت ابخلــروج للمطــار ودعــت أبناءهــا وزوجهــا ورفعــت يــديها للســماء ودعــت لزوجهــا  وحــني
أدعــو لــريب. وال حرمــك هللا أجــري حيــث مل حتــرمين مــن أن  تقــول جــزاك هللا عــين خــري اجلــزاء فقــد يســرت يل

 .الدعوة يف سبيل هللا وأحلت ابلدعاء ربع ساعة وهو يسمعها
أن  وصلوا إىل املسجد احلرام يف الثلث األخري من الليل وطافت مع ابنهـا وابنتهـا وكانـت تلـح ابلـدعاء

ا منيتهــا يف هــذا املكــان الطــاهر وشــرعوا بعــد ذلــك يف الســعي ويف منتصــف الســعي اندى مــؤذن أتتيهــ
 .املســجد احلـــرام لصـــالة الفجــر فقالـــت البنهـــا وابنتهــا سنصـــبح صـــائمني. فــاليوم مخـــيس ومـــن شـــعبان

وملا صعدت للصفا يف بداية الشوط اخلامس وبني األذان واإلقامـة يف أشـرف ، فأصبح الثالثة صائمني
ن وأطهــر مكــان وهــي صــائمة وقــد اســتقبلت القبلــة رفعــت يــديها داعيــة يف بدايــة الشــوط وابنتهــا زمــا

خرت والـديت سـاجدة هلل تعـاىل تقـول انتظرهتـا لتقـوم مـن سـجدهتا فقـد أن  مل يرعين إال تقف نانبها. تقول
أقيمهــا  أن خلتهــا وافقــت آيــة ســجدة يف دعائهــا فســجدت وملــا طالــت ســجدهتا نبهتهــا فلــم تنتبــه حاولــت

سـريعا وقـال لقـد فارقــت فكأمنـا سـعلت مـرتني بلطـف فسـقطت علـى األرض. جــاء الطبيـب فكشـف عليهـا 
هلل ما أحسـنها مـن خامتـة بـني يـدي فريضـة مـن فـرائض هللا ويف خـري أرض هللا وهـي صـائمة وتـؤدي احلياة فيا

 .مناسك العمرة فاللهم اجعلها ممن يدعى من أبواب اجلنة الثمانية
د صــدقت مــع هللا فصــدق هللا معهــا وإنــه ال يوفــق حلســن اخلامتــة إال مــن أحســن يف دنيــاه العمــل تلــك أم وليــ

 وبطاعة هللا اشتغل أما من عبد الشهوات وهجر الطاعات فسيموت ابرا مبعبوده وشتان بني الفريقني. 
  امرأه ا تتكلم إا ابلقرآن (104)
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خرجــت حاجــا إىل بيــت هللا  :(انيف والــرحالتصــاحب التصــ)بــن مبــارك بــن واضــح احلنظلــي  عبــدا هللقــال 
فــإذا  ،فتميــزت ذاك ،فبينمــا أان يف بعـض الطريــق إذ أان بسـواد ،عليــه الصـالة والســالم قــرب النـيبوزايرة  ،احلـرام

 فقلت السالم عليكم  ،هي عجوز عليها درع ومخار من صوف
 سالم قوال من رب رحيم :فقالت

 ؟ا املكانتصنعني يف هذ يرمحك هللا ما :فقلت هلا
 عن الطريق ضالةفعلمت أهنا  ،من يضلل هللا فال هادي له :قالت

 ؟أين تريدين :فقلت هلا
 سبحان الذي أسرى بعبده ليال من املسجد احلرام إىل املسجد األقصى  :قالت

 فعلمت أهنا قد قضت حجها وهي تريد بيت املقدس
 ؟أنت منذ كم يف هذا املوضع :فقلت
 ثالث ليايل سواي :قالت
 أرى معك طعاما أتكلني ما :فقلت
 هو يطعمين ويسقني :قالت
 ؟فبأي شيء تتوضئني :قلت
 فلم جتدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا  :قالت
 ؟فهل لك يف األكل ،معي طعاماأن  :فقلت
 مث أمتوا الصيام إىل الليل :قالت
 ليس هذا شهر رمضان :فقلت
 ومن تطوع خريا فإن هللا شاكر عليم :قالت
 أبيح لنا اإلفطار يف السفر قد :فقلت
 كنتم تعلمون أن   ا خري لكمو وأن تصوم :قالت
 ؟مل ال تكلميين مثل ما أكلمك :فقلت
 وما يلفظ من قول إال لديه رقيب عتيد :قالت
 ؟فمن أي الناس أنت :فقلت
 مسئوالكان عنه   أولئكالسمع والبصر والفؤاد كل أن  ليس لك به علم وال تقف ما :قالت
 يف حل  فاجعليين ،خطأتقد أ :فقلت
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 ال تثريب عليكم اليوم يغفر هللا لكم :قالت
 ؟أمحلك على انقيت هذه فتدركي القافلةأن  فهل لك :فقلت
 من خري يعلمه هللا وما تفعلوا :قالت

 قل للمؤمنني يغضوا من أبصارهم :فقالت ،فأخنت انقيت
 فمزقت ثياهبا  ،الناقة تركب نفرتأن  فلما أرادت ،اركيب :وقلت هلا ،فغضضت بصري عنها

 من مصيبة فبما كسبت أيديكم وما أصابكم :فقالت
 حىت أعقلها اصربي :فقلت هلا
 ففهمناها سليمان :قالت

 فلما ركبت ،أركيب :وقلت هلا ،فعقلت الناقة
 وإان إىل ربنا ملنقلبون  ،كنا له مقرنني  سبحان الذي سخر لنا هذا وما :قالت

 رع وأصيحفأخذت بزمام الناقة وجعلت أس
 وأقصد يف مشيك وأغضض من صوتك :فقالت

 فجعلت أمشي رويدا وأترمن ابلشعر
 تيسر من القرآن فأقرؤوا ما :فقالت

 لقد أوتيت خريا كثريا :فقلت هلا
 وما يذكر إال أولو األلباب :قالت

 ؟ألك زوج :فلما مشيت قليال قلت
 تسؤكمتبد لكم أن  أيها الذين آمنوا ال تسألو عن أشياء اي :قالت

 القافلةفسكت ومل أكلمها حىت أدركت هبا 
 ؟فمن لك فيها القافلةهذه  :فقلت هلا
 املال والبنون زينة احلياة الدنيا  :فقالت
 هلا أوالداأن  فعلمت
 ؟وما شأهنم يف احلج :فقلت
 وعالمات وابلنجم هم يهتدون :قالت

 فقصدت هبا القباب والعمارات ،فعلمت أهنم أدالء الركب
 ؟القباب فمن لك فيها فقلت هذا
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 حيى خذ الكتاب بقوة  اي ،وكلم هللا موسى تكليما ،وأختذ هللا إبراهيم خليال :قالت
 فلما أستقر هبم اجللوس ،فإذا بشبان كأهنم األقمار، قد أقبلوا ،اي حيى ،اي موسى ،إبراهيم اي :فناديت
 طعاما فليأتكم برزق منه أحدكم بورقكم هذه إىل املدينة فلينظر أيها أزكى فابعثوا :قالت

 فمضى أحدهم فأشرتى طعاما فقدموه بني يدي 
 كلوا وأشربوا هنيئا مبا أسلفتم يف األايم اخلالية  :وقالت
 اآلن طعامكم علي حرام حىت ختربوين أبمرها :فقلت
 تزل فيسخط عليها الرمحنأن  هذه أمنا هلا أربعني سنة مل تتكلم إال ابلقرآن خمافة :فقالوا
 ذلك فضل هللا يؤتيه من يشاء وهللا ذو الفضل العظيم :فقلت

 أمك (105)
اجلـــوال بوجـــه  رد علـــى أحـــد احلاضـــرين احـــد اجملـــالس فـــإذا ابجلـــوال يـــرن علـــى كنـــا يفة  يقـــول صـــاحب القصـــ

 هكــذا توالــت الكلمــات قلنــا لعلــه، بعــدين احلــني هــو ك خــالص مــالــ قلــت احلــني هــو مــا إيــه إيــه، مكتئــب
مع أمه يف الكالم  ما أقبحه مل يتلطف أمه يقصد أزعجتنا العجوز :ق اجلوال وقالأغل قريباتهخياطب إحدى 
نظـران  الـزمالء تـدمع عينـه مسعنـا صـوت بكـاء خفـي فـإذا أحـد سـكت وسـكت احلاضـرون مث وال يف الوصف

 حيــة وليتهــا ليتـين رأيــت أمــي :حولنـا النظــر إليــه قــال فلمــا علــم أننــا لـيس هينــا إليـه بدهشــة ألن دمــع الرجــال
 فـتكلم الـدفاع عـن نفسـه صـاحبنا األول صـار يف حـرج وحـاول .الـذي يرضـيك مسـي :هلـا كي أقـول  لتزعجين

 رأسـها واسرتضـها اذهـب ألمـك وقبـل أي عـذر ال تتكلم وال بكلمـة مـا لـك :اجمللس كله دفعة واحدة وقالوا
 أمـه ظـن أنـه سـبب وفـاةحياته كئيبـا ألنـه ي يعيشاً والدته فور  الذي بكى توفيت أمه وهو صغري بعد صديقنا

يقـول هـذه أن  يسـتطيع ولكنـه ال بـرول ألمـي، أمـي تقـولت، قالـ أمـي :مـن األطفـال نشأ وهو صغري يسمع
يسـمع  مهومـه كـرب وكـربت معـه  مـرا ليبكـي بكـاء يف إحدى زوااي البيت بركان داخله يتفجر فينزوي الكلمات
مـن  إذا اتصـلت تـرك الـدنيا ى طاعتـه حيييـك علـهللا آمري آمـر أمهاهتم هم يقولون ردا على، و العقالء زمالءه

 .ينفجر من البكاء ويكاد صاحبنا الصعداء يتنفس أجلها عندها
رأســها وقبــل  وتوجــه إىل أمــك ،مــا بيــدك فــاترك اآلن ،كانــت أمــك حيــة تــرزق  إذا، قــارئ هــذه الســطور أخــي
فاذهــب إىل زاويــة يف  ،ال:قالــت وإن!فأنــت أســعد النــاس نعــم :فــإن قالــت هــل أنــت راضــية عــين؟ :هلــا وقــل
 اللهـم :السـماء وقـل فـارفع اآلن يـديك إىل، وإن كانت أمك ميتـة عليك وابك على غضب والدتك :البيت

 .صغريااين اللهم ارمحهما كما ربي اجعلها يف الفردوس األعلى
 املزا ع واحلصان (106)
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لبكاء الشديد من األمل من وأجهش احليوان اب وقع حصان أحد املزارعني يف بئر مياه عميقة ولكنها جافة
 كان املزارع خالهلا يبحث املوقف ويفكر كيف يستعيد احلصان؟  واستمر هكذا عدة ساعات أثر السقوط

وأن تكلفة استخراجه تقرتب من  ومل يستغرق األمر طوياًل كي يقنع نفسه أبن احلصان قد أصبح عجوزاً 
 زمن طويل وحتتاج إىل ردمها أبي شكل. البئر جافة منذأن  هذا إىل جانب تكلفة شراء حصان آخر

واحد، التخلص أن  وهكذا اندى املزارع جريانه وطلب منهم مساعدته يف ردم البئر كي حيل مشكلتني يف
 البئر وبدأ اجلميع ابملعاول واجلواريف يف مجع األتربة والنفاايت وإلقائها يف من البئر اجلاف ودفن احلصان

حيث أخذ يف الصهيل بصوت عال ميلؤه األمل وطلب  قيقة ما جيرييف ابدئ األمر، أدرك احلصان ح
وبعد عدد قليل من اجلواريف،  وبعد قليل من الوقت اندهش اجلميع النقطاع صوت احلصان فجأة النجدة

فكلما سقطت عليه  رآه فقد وجد احلصان مشغواًل هبز ظهره نظر املزارع إىل داخل البئر وقد صعق ملا
الكل يلقي  ويرتفع هو مبقدار خطوة واحدة ألعلى وهكذا استمر احلال ره على األرضاألتربة يرميها بدو 

فيهز ظهره فتسقط على األرض حيث يرتفع خطوة ئطوة  األوساخ إىل داخل البئر فتقع على ظهر احلصان
 ج البئرقفز قفزة بسيطة وصل هبا إىل خار و  لألعلىوبعد الفرتة الالزمة مللء البئر اقرتب احلصان  إىل أعلى
 تنسى مهومك فهي لن تنساكأن  كلما حاولت  كذلك احلياة تلقي أبوجاعها وأثقاهلا عليك  .بسالم

ظهرك  تنفضها عنأن  وكل مشكلة تواجهك يف احلياة هي حفنة تراب جيب وسوف تواصل إلقاء نفسها
ا على لتجد نفسك يوم وترتفع بذلك خطوة لألعلى انفض جانبا وخذ خطوة فوقه حىت تتغلب عليها

  .اآلخرين يريدون دفنك حياأن  ال تتوقف وال تستسلم أبدا مهما شعرت القمة
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احملب يهدي حمبوبه ساعة، طقم أملاس جهاز حاسب، وحىت سيارة، ولكن أحد رجال أن  نعلم

أخذها نولة ممتطيًا سنام إحدى طائرات اهليلوكوبرت لريي يفاجئ زوجته أبن أن  األعمال أراد
 .قام بتغليفها كما لو كانت قطعة من الشوكوالتةأن  دية اليت قدمها هلا بعداهلحمبوبته 

 
يف و الفراق وتفطر األكباد، فما أقسى فقدان األحباب، خاصة حني يكون الفاقد عاجز أنه أمل 

، هذه كل شيء ابلنسبة لذاك الكسريملن يسنده ويعطف عليه ويواسيه، واملفقود هو  أمس احلاجة 
ين حبديث أم أمين ـ رضي هللا عنها ـ أنه ملا تويف عبد املطلب، كان رسول هللا صلى الصورة تذكر 

 خلف سرير جده.هللا عليه وسلم طفالً مل يتجاوز مثان سنني وكان يبكي إذ ذاك 
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ابالعتداء على صاحب يف إحدى البلدان اآلسيوية الفقرية قام املوظفون املعنيون مبراقبة األسواق 

، شاهدوا ؛ ألنه حياول بيع بضاعته بطريقة غري نظامية ويف مكان غري مسمول بههذه الدرجة
بسبب عجزه عن إصالل دراجته احملطمة؛ جلسة البؤس ودموع الرجل العجوز وهي تتساقط 

 .لتشعور حبجم املعانة

 
هذا حاهلم يف مجيع الرجال طينة واحدة يف كل مكان وزمان، وصورة تشري إىل أنه حىت رمبا 

 .ملخلوقات والكائنات احليةا
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 كيف أصبا مدير ا  دير ا؟  (107)
مـــازال لفـــظ "املـــدير" لـــدينا يســـتعمل كمـــرادف للســـلطة واهليمنـــة وهـــو مـــرادف عجيـــب  ُكـــْن مســـئواًل:  -1

أن  يسـتخدم مـع كلمـة "مسـئول" نفـس املرادفـات الـيت تعـين اهليمنـة والسـلطة مـعأن  للكلمة، واألعجب منه
يســأل عمــا يقــوم بــه ومــازال الكثــري مــن املــديرين يؤمنــون هبــذا لكــين أعتقــد أنــك ال مســئول تعــين أنــه ســوف 

تنسـى مرادفـات اهليمنـة والسـلطة وتتـذكر املـرادف الوحيـد الصـحيح أن  حتب هذا الكالم؛ لـذلك أدعـوك إىل
 .صلى هللا عليه وسلم -ن رسول هللا وهو "الرعاية" فكلكم راع ومسئول عن رعيته، كما ورد ع

قــد يتــيح لــك عملــك اجلديــد فرصــة عــدم التوقيــع عنــد احلضــور واالنصــراف يف دفــرت احلضــور  قــدوة: ُكــنْ   -2
توقع يف مكان آخر هـو عيـون وقلـوب وعقـول زمالئـك، فأنـت مثـال أن  تتذكرأن  واالنصراف، لكن عليك

أن  حي لكل مـن يعمـل معـك، وإذا مل تكـن قـدوة فلـن يتبعـك أحـد، كمـا أنـه عليـك أال تتوقـع مـن اآلخـرين
يبذلوا قصارى جهـدهم، مـا مل تقـم أنـت بـذلك، كـذلك احـذر مـن كبـوات اجليـاد املسـماة بنـوابت الغضـب، 

تتحـول مؤسسـتك بعـد قليـل إىل خليـة حنـل، ولكـن حَنْـل ال أن  فلو ارتفع صوتك ابلصيال مرة واحـدة فتوقـع
عركـة لزمالئـه مث يسـبقهم القائد القدوة هـو الـذي خيطـط ميـدان املأن  !تج عساًل، بل يسمعك دوماً الطننيين

 إليه.
كله متام األمور تسري ابنتظام شديد العمـل يـتم علـى أكمـل وجـه ال   ُكْن صحفيًّا أَِدْر من موقع احلدث:  -3

هذا الكالم هو كـالم الـورق الـذي خيـدع أحيـااًن، أمـا اإلدارة فشـيء آخـر أن  شكاوى ال مقرتحات ابلتأكيد
ملني تسـأهلم وتعـيش معهـم تشـعر حبـرارة األمـاكن غـري املكيفـة فتشـتعل تكون هناك نـوار العـاأن  اإلدارة هي

املنتج الذي خيرج من مؤسستك لن يشعر به الناس إال إذا عرفت أنت قيمتـه أن  يف نفسك جذوة احلماس،
عنـدما تكـون مـديرًا صـحفيًّا سـوف تشـخص ، ا عايشـت حلظـات بنائـه حجـرًا حجـرًاولن تعرف قيمتـه إال إذ

 تصف العالج الفعهال هلا.أن  كما تستطيعاملشكلة بدقة،  
كــل شــيء متــام وأنــه ال أن   عنــدما تكــون مــديرًا صــحفيًّا: ســوف تســخر مــن التقــارير الورقيــة الــيت ختــربك

 مشاكل على اإلطالق إنين أعرف أحد أهم صانعي بُنِه القهوة يف العامل الذي ُيِصرُّ يف صـبال كـل يـوم
وسـط الـنب مث يرفعـه ليسـتمتع برائحتـه، وال يـذهب إىل مكتبـه ينزل إىل مطاحن النب؛ ليضرب بيـده أن 
جيلس مع عماله ليستمتع معهم بفنجان قهوة الصبال، فهل شربت قهوة الصبال مـع زمالئـك أن  قبل
 ميدان معركتهم أقصد مواقع عملهم؟يف 
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منـا شخصـيتان:  لحنن مجيًعا كجبل اجلليد ما يظهر منـا أصـغر ممـا خيتفـي فلكـ ُكْن أنت بعد التَّْحسني:  -4
الباطنــة يــراان النــاس بشخصــياتنا الظــاهرة، وقــد يســتطيعون معرفــة بواطننــا مــن تصــرفاتنا؛ لــذلك كــن و  الظــاهرة

 على طبيعتك وسط الناس ولكن اعمل على حتسني هذه الطبائع.
هنـدم إذا كان من طباعك أنك حتب النوم كثريًا، فهذا يعين أنك سوف حَتُْضر متأخرًا، أو علـى األقـل غـري م

أو عيونك محراء، كل ذلك يراه َمْن َحولك فيك فيثري لديهم انطباًعا منك ابلكسل؛ لذلك عليـك بتحسـني 
 تلك العادة.
 وذلك ابآليت:

 قم من نومك قبل موعد نزولك من البيت بساعتني على األقل.  (أ
 كن أول من أييت إىل العمل.  (ب

 تناول طعام إفطارك مبكرًا.  (ج

 ل ساعة عمل. مر على مواقع العمل مع أو  (د
إن هللا تعـــاىل قـــد جعـــل للكـــون نـــواميس، فجعـــل الليـــل لباًســـا، وجعـــل النهـــار معاًشـــا، وحـــني حنـــارب هـــذه 

 النواميس فإننا بذلك نظلم أنفسنا.
نـــاس مجيًعـــا: هـــذا املوظـــف  تقـــف وتقـــول بـــني الأن  تســـتطيع يف أي وقـــت ُكـــْن ُمْوقِـــًدا للشُّـــموع:  -5

ئـــم التـــأخري وســـوف تكســـب املوقـــف، ولكـــن دعـــين أســـألك نـــه أخطـــأ يف عملـــه أو إنـــه داأكســـول أو 
ــا ضــد موظــف ارتكــب خطــأً أمأن  أيهمــا أوىل أن  تكســب قلــب موظــف فيســتحيأن  تكســب موقًف

خيطــئ يف عملــه مــن أجــل إرضــائك، وعنــد ذلــك فلــن تعلــن ظــالم اخلطــأ، بــل ســتكون ُموقــًدا لشــموع 
ميلــر"، والــذي يــتكلم فيــه بعــض  العمــل، وتعــاَل معــي نســتمتع بــبعض فقــرات البحــث الرائــع "جلــيمس

مهمـــا   الُعَقـــد" فلـــه حـــل مبتكـــر لكـــل مشـــكلةاملـــوظفني عـــن مـــديريهم يقـــول أحـــدهم: نســـميه "َحـــالُل 
كانــت معقــدة، وهــو يرصــد مكافــأة شــهرية ألفضــل مبتكــر لكــل جديــد يســاهم يف رفــع اإلنتاجيــة أو 

رجــع الفضــل لطريقتــه تقليــل النفقــات، عنــدما يكــون يف املكتــب تشــعر أنــك لــن ترتكــب أي خطــأ، وي
املــاهرة يف املتابعــة والتحفيــز. ويقــول اآلخــر: "لــيس جمــرد مــدير، بــل قائــد لفريــق، كــل شــيء لديــه يســري 
وفــق خطــة مدروســة يعــرف كــل موظــف موقعــه فيهــا بدقــة، وهــو حيــرص علــى توعيــة املــوظفني ابملهــام 

ة حتديـد فـرتة العمـل الـيت تكفـي املنوطة هبم؟، مث يدرس معهم اقرتاحات التنفيذ واألداء، ويرتك هلم حري
 إلجناز املهام تبًعا للخطة.
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 إىل القمة، فلن تبذل أي جهد يف سبيل مزيد من االرتقاء. 
 انصحين وا تفضحين! (108)

وإرشــادهم وذلــك بغيــة الوصــول  اآلخــرينيلــم هبــا مــن يتصــدي لنصــح أن  هنالــك مهــارات وأســاليب جيــب 
 :للهدف املنشود

فاإلنسان بطبعه يكره التشهري ويعترب النصيحة أمام الناس فضيحة هلذا حياول الدفاع  النصيحة ابلسر:: اأوهل
 النصيحة ألن اهلدف من؛ املؤمن يسرت والفاجر يهتك، فولقد حث الشرع علي النصيحة ابلسر ،عن نفسه

 .اآلخرينوليس الغرض إشاعة عيوبه أمام  ،أيقلع الشخص عن اخلطأن 
  .ة من غري عنف واللني من غري ضعفالشد مة:أسلوب احلك استخدام: اثنيها
 ،األمثــل يف العــرض وحماولــة الرتغيــب والرتهيــب والثنــاء الشــرعي مبــا فيــه األســلوب انتقــاء األســلوب:: ااثلثهــ
 .لة ضرب األمثلة املاضية واحلاضرةوحماو 
ولة النصح بطريقة أي حما ،أحياانً يكون التلميح ابلنصيحة أفضل من التصريح :التلميح دون تصريح رابعها:

  .فهذا أدعي للقبول ،غري مباشرة كما يفضل البعد عن النقد املباشر وأسلوب األمر
رقيقـة  وابتسـامة فكلمـة لينـة رقيقـة ،سـر لقبـول النصـيحة واالبتسـامةللكلمة الطيبة  :الكلمة الطيبة خامسها:

 .هلما مفعول السحر
 إنك لن خترس األ ض ولن تبلغ اةبال طوا  (109)

أن  دملكـا أراأن  -لألديب الروسي تولسـتوي  الروسية وحتديداً وقيل جاء يف حكم وقصص الصني القدمية  
 تقطعها سريا على قـدميكأن  امتلك من األرض كل املساحات اليت تستطيع :يكافئ أحد مواطنيه فقال له

يعــود للملــك أن  عــب وفكــرســار مســافة طويلــة فتاألرض مســرعا ومهــروال يف جنــون  فــرل الرجــل وشــرع يــزرع
ســار مسـافات أطــول  ولكنــه غـري رأيــه وقـرر مواصـلة الســري ليحصـل علــى املزيـد ليمنحـه املسـاحة الــيت قطعهـا

لكنـه تــردد مــرة أخــرى وقـرر مواصــلة الســري ليحصــل  يعــود للملــك مكتفيـا مبــا وصــل إليــهأن  وأطـول وفكــر يف
ويقـال إنـه وقـع  ،الصـحراءفقـد ضـل طريقـه وضـاع يف  يعـد أبـداظل الرجل يسري ويسري ومل  على املزيد واملزيد

 .مل ميتلك شيئا ومل يشعر ابالكتفاء والسعادة ألنه مل يعرف حد الكفاية صريعا من جراء اإلهناك الشديد
 إهنا عشرين ينسا  فقط (110)

دائمـاً مـن منزلـه إىل  حلافلـةايركب  كانو  ،الربيطانية انتقل إمام إحدى املساجد إىل مدينة لندن ،منذ سنوات
وذات مرة  بنفس السائق. احلافلة ، كان أحياانً كثرية يستقل نفسعد انتقاله أبسابيع، وخالل تنقلهبو  البلد.
فكــر  عــن املفــرتض مــن األجــرة. بنســاً زايدة 20الســائق أعــاد لــه أن  فاكتشــف جلــس،و جــرة األدفــع 
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فكر مرة أخرى وقـال يف نفسـه:  ألنه ليس من حقه. مثعليه إرجاع املبلغ الزائد أن  اإلمام وقال لنفسه
حتصـل علـى الكثـري مـن  احلافالت شركةأن  به أحد.كما لن يهتم، و "إنَس األمر، فاملبلغ زهيد وضئيل

 من هللا. هدية بلغ، إذن سأحتفظ ابملال وأعتربهاملال ولن ينقص عليهم شيئاً بسبب هذا امل
خيـرج مـن البـاب، توقـف حلظـة ومـد يـده أن  ولكنـه قبـل ،اإلمـام عند احملطة الـيت يريـدهات احلافلة وقفت

فأخـذها السـائق  أكثر ممـا أسـتحق مـن املـال! وأعطى السائق العشرين بنساً وقال له: تفضل، أعطيتين
أفكـر منـذ مـدة يف الـذهاب إىل مسـجدكم  وابتسم وسأله: "ألست اإلمام اجلديد يف هـذه املنطقـة؟ إين

وعنـدما نـزل  املبلغ الزائد عمداً ألرى كيـف سـيكون تصـرفك"! أ عطيتك للتعرف على اإلسالم، ولقد
علـى جــدار  واسـتند رهبـة املوقـف! يقـع أرضـاً مــنأن  ، شـعر بضــعف يف سـاقيه وكـاداحلافلـةاإلمـام مـن 
 بنساً!كنت سأبيع اإلسالم بعشرين   ،اي هللا ابكيا:وقال  نظر إىل السماءو  ،أحد احملالت

فأحيـاانً مـا نكـون  .فنحن قد ال نرى أبداً ردود فعل البشر جتاه تصـرفاتنا ،تذكروا إخويت وأخوايت وبعد
يكــون  أن  لــذا جيــب أو اإلســالم الوحيــد الــذي ســرياه غــري املســلم .القــرآن الوحيــد الــذي ســيقرؤه النــاس

، اتناأمناء ألننا قد ال نُدرك أبداً من يراقب تصـرف ،ولنكن دائماً صادقني كٌل ِمنَّا مَثاًل وقدوة لآخرين
 .وابلتايل حيكم على اإلسالم، وحيكم علينا كمسلمني

 من أنواع الصداع (111)
مـــن األســـباب الشـــائعة أو البســـيطة آلالم الـــرأس أو الصـــداع مـــا يتعلـــق بنشـــاطنا اليـــومي مثـــل األكـــل 
ـــة، مشـــاهدة التلفزيـــون أو القـــراءة. يف العـــادة يعـــرف ســـبب  والشـــرب، النـــوم، التعـــرض للتقلبـــات اجلوي

 ويتم جتنبه أو تستخدم املسكنات. الصداع 
ـــة : ام الصـــيين أو صـــداع املطعـــم الصـــيينالصـــداع النـــاتج عـــن الطعـــ يكثـــر اســـتخدام بعـــض املـــواد املقوي

للنكهــــــة يف بعــــــض املـــــــأكوالت الشــــــرقية والطعـــــــام املعلــــــب مثـــــــل مــــــادة غلواتمـــــــات املونــــــو صـــــــوديوم 
Glutamate Mono Sodium أن  املمكــن الــيت توســع األوعيــة الدمويــة وابلتــايل مــن

ضيق يف الوجه والـرأس والعنـق.  أوتسبب صداعا يكون مصحواب بعوارض أخرى مثل الشعور بضغط 
دقيقــة ويســتمر حلــوايل الســاعة. لــذلك جيــب  25قــد حيــدث الصــداع بعــد تنــاول طعــام صــيين حبــوايل 

أتكــــد مــــن هــــو معــــرض هلــــذا النــــوع مــــن الصــــداع مــــن مكــــوانت الطعــــام وأبهنــــا ال حتتــــوي علــــى مــــادة 
واتمات املونو صوديوم. وكذلك من هو معرض للشـقيقة أو ألنـواع الصـداع األخـرى الـيت هلـا عالقـة غل

 الدموية.  ابألوعية
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إىل اللحـــوم  Sodium Nitrateتضـــاف مـــادة نـــرتات الصـــوديوم : صـــداع النقـــانق )الســـجق(
 لتـايل مـن املمكـناملعاجلة، وخاصة النقانق، لتبدو طازجة وشهية. هـذه املـادة متـدد األوعيـة الدمويـة واب

 تسبب صداعا عند بعض الناس. أن 
تنـــاول املشـــروابت أو املـــأكوالت الشـــديدة الـــربودة بســـرعة مـــن : الصـــداع النـــاتج عـــن تنـــاول املثلجـــات

 يسبب صداعا مفاجئا وسريع، خاصة إذا كان الطقس حارا. أن  املمكن
ن مسببات الصـداع. فـالرايل كون مأشعة الشمس قد تو  الرايل اجلافةو  الطقس البارد: صداع الطقس

تســـبب أملـــا إمـــا يف مقدمـــة أن  شـــديدة الـــربودة تســـبب تقلـــص عضـــالت الـــرأس وابلتـــايل مـــن املمكـــن
الرأس، األصداغ أو مؤخرة الرأس وذلك حسب جمموعـة العضـالت املتقلصـة. أيضـا عنـدما هتـب رايل 

التعـــرض ألشـــعة  جافـــة يشـــكو بعـــض النـــاس مـــن صـــداع مـــرتبط ابلتغـــري املفـــاجئ للضـــغط اجلـــوي. أمـــا
الشــمس مباشــرة ولفــرتة طويلــة قــد يســبب صــداعا انبضــا لــبعض األشــخاص. وهــذا النــوع مــن الصــداع 

 خيتلف عن صداع الشقيقة الذي يتأثر من وهج الشمس. 
تسـبب صـداعا يسـمى صـداع أن  الكحول متدد األوعية الدمويـة وابلتـايل مـن املمكـن: صداع اخلمور 

 عاطي اخلمور يف صبيحة اليوم التايل. ، وهو يصيب متhangoverاخلمور 
آليــة صــداع اجلــوع أو قلــة الطعــام ال تــزال جمهولــة. فاالعتقــاد القائــل أبن صــداع اجلــوع : صــداع اجلــوع

حيدث بسبب اخنفاض نسبة السكر يف الدم، كمرضى السـكري، مل يتأكـد بعـد. صـداع اجلـوع حيـدث 
 قليل من الطعام.بسبب أتخري أو عدم تناول وجبة من الوجبات أو أكل ال

يف الشــاي والقهــوة وكثـــري مــن املشــروابت ولــه القــدرة علــى تقلـــيص  الكــافينييوجــد : الكــافينيصــداع 
األوعية الدموية. ولذلك فهو قادر على ختفيف الصـداع الـذي لـه عالقـة ابألوعيـة الدمويـة. فاملـدمنون 

ية الدموية لديهم على حالـة )استهالك كميات كبرية من القهوة والشاي( تتكيف األوع الكافينيعلى 
أن  شــبه منقبضــة، واإلقــالع أو اإلقــالل املفــاجئ يســبب متــدد لألوعيــة الدمويــة وابلتــايل الصــداع. كمــا

 بسبب اجلرعة الزائدة.  أيضاتسبب صداعا  الكافينيزايدة كمية 
 يف أدويــــة مســــكنات األمل لتخفيــــف الصــــداع الــــذي لــــه عالقــــة ابألوعيــــة الدمويــــة الكــــافينييســــتخدم 
 مسكنات األمل. امتصاصولتحسني 

 العطو أنواع  (112)



- 137 - 

 

ميكث مدة طويلة يف املالبس وقد يظـن أبنـه تعـرض لعمليـة  أبنه الويقول  ويتشكى البعض منا يشرتي عطر
. وهلذا من املهم التعرف على أنواع العطور واليت دائماً ما تكون رديءاحتيال أو قد يعتقد أبن العطر نفسه 

  وة وهي على أربعة أنواع كما يلي:مكتوبة على العب
، ســــاعات تقريبــــا 6هــــو عطــــر مركــــز جــــدا ويــــدوم إىل أكثــــر مــــن و  :Perfumeعطــــر )بريفيــــوم(  :أوال

 .نفاذ جدا؛ ألنه للسهراتويستعمل 
 5ويــدوم إىل  وهــو عطــر متوســط الرتكيــز Eau de perfumeاثنيــاً: مــاء العطــر )مــاء البريفيــوم(  

 .ساعات
ساعات ومناسب لالستعمال  4ويدوم إىل  وهو عطر خفيف: Eau de toilette اثلثاً: ماء النظافة

 .اليومي
 بعطـور األطفـال مـا يكـونوهو عطر خفيف جـدا وغالبـا : Eau de cologne رابعاً: ماء الكولونيا

 أو أقل.يدوم ساعتني 
 فيتامينا  عشر (113)

أن  جلســـمعناصـــر يســـتطيع ا إىلعـــام وحتويلـــه يف متثيـــل الط اً هامـــ اً تلعـــب دور ؛ لكوهنـــا الفيتامينـــات إىلحنتـــاج 
هذه الفيتامينات قدمية قدم النبات واحليوان لكن معرفتنا هبا شيء جديـد. فمـا أن  .يستوعبها ويستفيد منها

 ؟هذه الفيتامينات وما هي مصادرها وفوائدها هي
 ،بصــري يف شــبكة العــنيهــذا الفيتــامني ضــروري لتقويــة األرجــوان ال :فيتــامني النمــو –( A أ)فيتــامني أواًل: 

 .اإلنسانومنو جسم  ،وسالمة األسنان واجللد
 –اهلليـون  –املـوز  –امللفوف  –البطي   –املشمش  –الربتقال  – الطاطم –اجلزر  :مصادره الطبيعية -1

 –اللــوز  –اجلــوز  –احلمــراء  ةالفليفلــ –القــرنبيط  –الــدراق  –اخلــس  –اهلنــدابء  –البقــدونس  –الســبان  
 يا.الفاصول

احلليـــب  –اجلـــنب  –اللـــنب  –النخـــاع  – الزبـــدة –مـــح )صـــفار( البـــيض  –الكبـــد  :مصـــادره احليوانيـــة -2
 زيت السمك(.)زيت كبد احلوت  –الكامل 

 –شــا غال –جفــاف ملتحمــة العــني )الســالق(  –اطيــة جفــاف اجللــد واألغشــية املخ :أعــراض نقصــانه – 3
ظهـــور خطـــوط مستعرضـــة يف  – لإلســـهالميـــل  –ام اجلـــرول أتخـــر التئـــ –التـــأخر يف منـــو األطفـــال واألوالد 

ضــعف مقاومــة اجللــد  –تكــوهن احلصــى  –الــوزن  فقــدان –تغــريات يف مينــاء األســنان وعاجيتهــا  –األظــافر 
 واجللد املخاطي للجراثيم.
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 بعد عمل العضالت الشـاق إليه احلاجةهذا الفيتامني تزداد  :( فيتامني األعصابB1 1ب)فيتامني اثنياً: 
 وبعد التعرق الغزير وهو ماده عاملة يف اجلهاز العصيب.

الفاصـوليا  –البـازالء  –جنـني القمـح والشـعري  – البريةمخرية  –قشرة األرز والقمح  :مصادره الطبيعية – 1
 الزيتيــةالفواكــه  –التــني  –اجلـزر  –املشــمش  – الطمــاطم –الربتقـال  –القــرنبيط  –امللفــوف  –البطاطـا  –

 ز وبندق.من لوز وجو 
 اللحوم. –األمساك  –اللنب  –الكبد  –الكلى  –مح )صفار( البيض  :مصادره احليوانية – 2
 :أعراض نقصانه – 3
 خدر يف األيدي ويف األقدام. –أرق تعرق  –تعب  –صداع  :اضطراابت عصبيه –أ 

 .إمساك –قيء  –غثيان  –للطعام  الشهيةفقدان  :اضطراابت معوية –ب 
 شلل. أعراض –ضمور العضالت  –احنالل القوى  :العضالت اضطراب يف –ج 
 عسر التنفس. –خفقان القلب  –ضعف القلب  :اضطراابت يف الدورة الدموية –د 

اي ويســاعد علــى هــذا الفيتــامني مهــم يف منــو اخلــال :فيتــامني الشــباب واحليويــة :( B2 2فيتــامني )باثلثــاً: 
 اخل اجلسم.امتصاص مادة احلديد ومتثيلها واستقالهبا د

اخلوخ  –املوز  –أوراق الفجل  – الطماطم –اللفت  –اجلزر  –اخلس  –السبان   :مصادره الطبيعية – 1
 والقمح والشوفان. الذرةحبوب  – البريةمخرية  –املشمش  –
 –القلــب  –كافيــارال –الســمك  –اللحــم  –اللــنب  –احلليــب  –البــيض  – اجلــنب :مصــادره احليوانيــة – 2

 كلى.ال –الكبد 
التهـاابت اللسـان  –أضـرار يف اجللـد املخـاطي  –توقـف النمـو واخنفـاض الـوزن  :أعـراض نقصـانه – 3

احتقــان أوعيــة العــني  –كثــرة الــدموع   –تشــققات الشــفاه وزوااي الفــم  – اجللديــةالتقرحــات  – واللثــة
 –اهلضــــم اضـــطراب عمليـــة  –تغشــــية قرنيـــة العـــني وتكثفهـــا  –املضـــايقة مـــن رؤيـــة النـــور  –الدمويـــة 
 .االلتهابيةاملتزايد لألمراض  االستعداد –قلة النشاط  –اجلسماين  االحنطاط
ويســاعد علــى  ،هــذا الفيتــامني يســاعد علــى تكــوين كــرايت الــدم احلمــراء( B3 3)ب فيتــامنيرابعــاً: 

ـــه يف العمـــل الطبيعـــي للجهـــاز العصـــيب واجللـــد وجهـــاز  ،النمـــو عنـــد األطفـــال واألوالد وال يســـتغَن عن
 م.اهلض
وخاصــة احلمــص  اجلافــةالبقــول  -اخلمــرية اجلافــة  – البــريةمخــرية  –مخــرية العجــني  :مصــادره الطبيعيــة – 1

 جنني حبوب القمح. –القرنبيط  –امللفوف  –اجلزر  – الطماطم –السبان   –والفاصوليا والبازالء 
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 .اللحوم –صفار البيض  –الكبد  :مصادره احليوانية – 2
 – اإلمساك –العصاب  –وجع الرأس والصداع  –وأعراضها  pellagraغرا بالال :أعراض نقصانه– 3

ضــعف  –ختلــف عقلــي  –قــيء  –غثيــان  –مــع حرقــة  إســهال -حرقــة اللســان  –حرقــة اجللــد  –احلكــاك 
 .التشويش الفكري –الذاكرة 

 ،جلســـمليـــة متثيـــل الربوتينيـــة داخـــل ايف عم اً يلعـــب هـــذا الفيتـــامني دور  :(B6 6ب)فيتـــامني خامســـاً: 
 وخاصة الكبد واجللد واجلهاز العصيب املركزي. ،األنسجةوحيفظ التوازن الغذائي داخل 

جنـــني احلبـــوب وخاصـــة القمـــح  – البـــريةمخـــرية  – أنواعهـــاالفواكـــه علـــى اخـــتالف  :مصـــادره الطبيعيـــة – 1
 الدبس. –قصب السكر  –السبان   –الفاصوليا  –الفول  –قشرة األرز  – والذرة
 .مح )صفار( البيض –اللنب  –اللحوم  –الكلى  –الكبد  :احليوانيةمصادره  – 2
ضــعف  –واضــطرا ب مــن عصــاب وقلــق  العصــبيةاألعــراض  – اجللديــة االلتهــاابت :أعــراض نقصــانه – 3

 ضعف كرايت الدم البيضاء. –ت وضمورها العضال
وري لتكــوين هــذا الفيتــامني ضــر  :Acid folique( أو حــامض الفوليــك B9 9فيتــامني )بسادســاً: 

 .الكرايت احلمراء وأتمني نضوجها
احلبوب التامـة  – البريةمخرية  –األوراق اخلضراء يف اخلضار  –القرنبيط  –السبان   :مصادره الطبيعية – 1
 املكسرات. –
 .اجلنب –اللنب  –العضالت  –الكلى  –الكبد  :مصادره احليوانية – 2
 اضطراابت يف النمو. –ت احلمراء( فقر الدم )نقص يف الكراي :أعراض نقصانه – 3

هـذا الفيتـامني ال ميكـن  anti anemic)فقـر( الـدم  (: أو فيتـامني فاقـةB12 12فيتـامني)بسـابعاً: 
 عنه لتكوين الدم والعمل الطبيعي يف اجلهاز العصيب املركزي. االستغناء

 احلليب.موجود يف مجيع األنسجة احليوانية وخاصة يف الكبد و  :مصادره الطبيعية – 1
 .العضالت –األمعاء  –الكلى  –يف الكبد  بكثرةيوجد  :مصادره احليوانية – 2
اخنفـــاض نســـبة اخلضـــار يف الـــدم ويف  –اضـــطراب يف تكـــوين الـــدم ويف األعصـــاب  :أعـــراض نقصـــانه – 3

 الكرايت احلمراء والبيضاء.
 acidســـــكوربيك ويســـــمى الفيتـــــامني املضـــــاد لـــــداء احلفـــــر أو حـــــامض األ :(Cفيتـــــامني )ج اثمنـــــاً 

ascorbique  مـن وجهـة النظـر الغذائيـة. وهـو يسـاعد علـى  أمهيـةوهو من أشهر الفيتامينات وأكثرهـا
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تكـوين كـرايت الـدم احلمـراء، وكـذلك يسـاعد علـى منــو األطفـال وخيفـض ضـغط الـدم ويزيـد الشـهية. وهنــاك 
 املفصلية والسرطانية. االلتهاابتدراسات جتري ملعرفة أتثريه يف مكافحة 

البقدونس  –الفليفلة احللوة  –البندورة  –اخلس  –الربتقال  –احلامض  –الليمون  :مصادره الطبيعية – 1
 –القـرنبيط  –العنـب  –التفـال  –املـوز  –اجلـزر  –البـازالء الطازجـة  –البطاطـا  –امللفوف  –السبان   –

 .اهلليون األخضر –اللفت  –اجلرجري 
 الغدة النخامية. –الكبد  –الغدة الكظرية )موجود فوق الكلية(  –اللنب  :مصادره احليوانية – 2
 تسوس األسنان. –فقر الدم  –داء احلفر  :أعراض نقصانه – 3

يســـاعد هـــذا الفيتـــامني علـــى متثيـــل  :ضـــد مـــرض الكســـال –( فيتـــامني العظـــام Dد )فيتـــامني اتســـعاً: 
ان. وينــتج اجلســم حاجتــه مــن هــذا املــواد الدهنيــة وعلــى تثبيــت الكلــس يف اجلســم علــى العظــام واألســن

 الفيتامني بشرط تعريض اجللد للشمس.
 ما يوجد يف النبات. اً اندر  –احلمامات الشمسية  –اخلمرية  –الفطر  :مصادره الطبيعية – 1
 كبد الدجاج.  –الزبدة  –البيض  –احلليب  –زيت كبد السمك )احلوت(  :مصادره احليوانية – 2
أتخر بزوغ األسنان اللبنية  –التكزز  –لني العظام عند البالغني  –اخلرع  أوالكسال  :أعراض نقصانه – 3

تشــوه يف شــكل القفــص  –وخاصــة التهــاب األنــف واحللــق  االلتهابيــةلألمــراض  االســتعداد –وســؤ تكوينهــا 
 الصدري وعظام احلوض واألطراف وكسور يف العظام.

مني يـنظم العمـل يف الغـدة النخاميـة يف قاعـدة هـذا الفيتـا :اإلخصـاب( فيتـامني E ـفيتامني )هـعاشراً: 
الدماغ، ويؤثر يف عملية حتليل اهلرموانت التناسلية، ويسـاعد علـى منـو األجنـة ويقـوي القلـب واألوعيـة 

 الدموية، ويزيد احليواانت املنوية عند الذكور ويقويها. 
 –اهلليــــون  –البــــازالء  –اخلــــس  –اجلــــوز  –الســــبان   –امللفــــوف  –البقــــدونس  :مصــــادره الطبيعيــــة – 1

 زيت الزيتون .  –زيت الصواي  –زيت الذرة والقطن  –زيت فستق العبيد  –جنني القمح  –اجلرجري 
 الزبدة.  –العضالت  –الطحال  –الكلى  –اللنب  –الكبد  –صفار البيض  :مصادره احليوانية – 2
 –و احليــواانت املنويـة عنــد الــذكور توقــف منـ –مـوت اجلنــني وفنـاؤه قبــل هنايــة احلمـل  :أعـراض نقصــانه – 3

 قصور القلب ووهنه. –ضعف الشرايني الدموية 
 جمرا إساءة ظن (114)

نــت فيـه حــرب اجلواسـيس علــى )يف وقـت كا دويل يف موســكو بلوماسـي أمريكــي دعـوة حلضــور مـؤمترتلقـى د
ه وسيضــعونه يف ليــوقبــل مغادرتــه مطــار نيويــورك حذرتــه وزارة اخلارجيــة أبن الــروس سيتجسســون ع أشــدها(.
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دخـل غرفتـه يف الفنـدق حـىت بـدأ يبحـث عـن أن  وهكذا مـا، تلئ أبجهزة التنصتمي فندق خاص ابألجانب
كراسي بل وحىت اللوحات وفوق اللمبات وداخل ال خلف زعومة وامليكروفوانت املدسوسةأجهزة التنصت امل

ل ني معــدنيني )جمــدولني حــو وحــني كــاد ييــأس نظــر حتــت الســرير فالحــظ وجــود ســلك داخــل التلفــون نفســه
أحضــر  أن  فمـا كــان منـه أال اخلشـبة فــأيقن أنـه عثــر علـى ضــالته.الغرفــة  بعضـهما الــبعض( يـربزان مــن أرضـية

غــري أنــه  ســريره لينــام. يصــعد علــىأن  مث قطعهــا هنائيــا قبــلكماشــة قويــة وبــدأ بفــك األســالك عــن بعضــها 
 ق السـفلي فرفـع السـماعة ليسـأل عمـان الطـابوأصوات اسـتنجاد وصـراخ مـ اإلسعافسرعان ما مسع صفارة 

غرفتــك ســقطت النجفــة املعلقــة أســفل  ،ال تقلــق اي ســيدي أجابــه املوظــف يف مكتــب االســتقبال:حــدث ف
 !على رأس املندوب البلجيكي

 إ  يريء منك (115)
ة أخـوة وكـان يف زمانـه ثالثـ ،بـين إسـرائيل وكـان أعبـد أهـل زمانـهكـان عابـد يف   :روي عن وهب بن منبه قال

لفـون أخـتهم هلم أخت وكانت بكرا ليس هلم أخت غريها فخـرج البعـث علـى ثالثـتهم فلـم يـدروا عنـد مـن خي
  .وال عند من يضعوهنا ،وال من أيمنون عليها

خيلفوهـا أن  فـأتوه فسـألوه ،خيلفوهـا عنـد عابـد بـين إسـرائيل وكـان ثقـة يف أنفسـهمأن  فأمجع رأيهم على :قال
 .وجـل مـنهم ومـن أخـتهم يرجعـوا مـن غـزاهتم فـأ  ذلـك وتعـوذ ابهلل عـزأن  جـواره إىلعنده فتكون يف كنفـه و 

فأنزلوهــا يف ذلــك البيــت مث  :قــال ،أنزلوهــا يف بيــت حيــال صــومعيت :فلــم يزالــوا بــه حــىت أطــاعهم فقــال :قــال
فتخـرج مـن فمكثت يف جوار ذلك العابد زمـاان ينـزل إليهـا ابلطعـام مـن صـومعته مث أيمرهـا  ،انطلقوا واتركوها

فتلطـف لـه الشـيطان فلـم يـزل يرغبـه يف اخلـري ويعظـم عليـه خـروج  :قـال .بيتها فتأخذ مـا وضـع هلـا مـن طعـام
فلـو مشـيت بطعامهـا حـىت تضـعه علـى ابب بيتهـا كـان  ،يراها أحـد فيعلقهـاأن  اجلارية من بيتها هنارا وخيوفه

فلبـث  :قـال .ى ابب بيتهـا ومل يكلمهـافلم يزل به حىت مشى إليها بطعامهـا ووضـعه علـ :قال .أعظم ألجرك
لـــو كنـــت متشـــي إليهـــا  :علــى هـــذه احلالـــة زمـــاان مث جـــاءه إبلــيس فرغبـــه يف اخلـــري واألجـــر وحضـــه عليــه وقـــال

فلــم يــزل بــه حــىت مشــى إليهــا ابلطعــام مث وضــعه يف  :قــال .بطعامهـا حــىت تضــعه يف بيتهــا كــان أعظــم ألجــرك
لـو كنـت تكلمهـا وحتـدثها  :فرغبه يف اخلري وحضـه عليـه فقـال مث جاءه إبليس .فلبث على ذلك زماان ،بيتها

فلــم يـزل بـه حـىت حــدثها زمـاان يطلـع إليهـا مــن  :قـال ،فتـأنس حبـديثك فأهنـا قـد استوحشــت بوحشـة شـديدة
لـــو كنــت تنــزل إليهـــا فتقعــد علـــى ابب صــومعتك وحتـــدثها  :مث أاته إبلـــيس بعــد ذلـــك فقــال .فــوق صــومعته

فلــم يــزل بــه حــىت أنزلــه وأجلســه علــى ابب صــومعته  ،دثك كــان آنــس هلــاوتقعــد هــي علــى ابب بيتهــا فتحــ
 .حيدثها وحتدثه وخترج اجلارية من بيتها حىت تقعد على ابب بيتها فلبثا زماان يتحداثن
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لــو خرجــت مــن ابب صــومعتك مث جلســت  :مث جــاءه إبلــيس فرغبــه يف اخلــري والثــواب فيمــا يصــنع هبــا وقــال 
مث جـاءه إبلـيس فرغبـه يف  .فلبثـا زمـاان :قـال ،فلم يـزل حـىت فعـل ،كان آنس هلاقريبا من ابب بيتها فحدثتها  

لـو دنـوت منهـا وجلسـت  :اخلري وفيما له عند هللا سبحانه وتعاىل من حسن الثواب فيما يصنع هبـا وقـال لـه
ا فكان ينزل من صومعته فيقـف علـى ابب بيتهـا فيحـدثه ،عند ابب بيتها فحدثتها ومل خترج من بيتها ففعل

لو دخلت البيت معها فتحدثها ومل ترتكها تربز وجهها ألحد   :مث جاءه إبليس فقال .فلبث على ذلك حينا
فلــم يــزل بــه حــىت دخــل البيــت فجعــل حيــدثها هنارهــا كلــه فــإذا مضــى النهــار صــعد إىل  ،كــان أحســن بــك

فلــم يــزل بــه  .لهــامث أاته إبلــيس بعــد ذلــك فلــم يــزل يزينهــا لــه حــىت ضــرب العابــد علــى فخــذها وقب .صــومعته
أن  أرأيـت :فجاء إبليس فقـال .إبليس حيسنها يف عينه ويسول له حىت وقع عليها فأحبلها فولدت له غالما

فاعمـد إىل ابنهـا فاذحبـه  ،تفتضـح أو يفضـحوكأن  ال آمن ؟جاء أخوة اجلارية وقد ولدت منك كيف تصنع
أتراهــا تكــتم  :فقــال .ا صــنعت هبــا ففعــليطلعــوا علــى مــأن  وادفنــه فأهنــا ســتكتم ذلــك عليــك خمافــة أخوهتــا

فلم يزل به حىت ذحبها وألقاها يف  ،خذها واذحبها وادفنها مع ابنها :قال ؟أخوهتا ما صنعت هبا وقتلت ابنها
فمكـث بـذلك  ،احلفرة مع ابنها وأطبق عليهما صخرة عظيمة وسوى عليهما وصعد إىل صومعته يتعبد فيها

فنعاهــا هلـم وتــرحم عليهــا وبكاهــا  ،فجـاءوا فســألوا عنهــا ،وهتــا مــن الغــزوميكــث حــىت أقبـل أخأن  مـا شــاء هللا
كانت خري امرأة وهـذا قربهـا فـانظروا إليـه فـأتى أخوهتـا القـرب فبكـوا أخـتهم وترمحـوا عليهـا فأقـاموا علـى   :وقال

نوم علـى فلما جن عليهم الليل وأخذوا مضاجعهم جاءهم الشيطان يف ال .قربها أايما مث انصرفوا إىل أهاليهم
أراهــم  صــورة رجــل مســافر فبــدأ أبكــربهم فســأله عــن أختــه فــأخربه بقــول العابــد وموهتــا وترمحــه عليهــا وكيــف

مل يصدقكم أمر أختكم أنه قد أحبـل أخـتكم وولـدت لـه غالمـا فذحبـه  :وقال ،موضع قربها فكذبه الشيطان
انــت فيــه عــن ميــني مــن دخلــه رة احتفرهــا خلــف ابب البيــت الــذي كهــا معــه فزعــا مــنكم وألقاهــا يف حفــوذحب

وأتى األوسط يف منامه فقـال لـه مثـل  .فانطلقوا فادخلوا البيت فأنكم ستجدوهنما كما أخربتكم هناك مجيعا
 .وأتــى أصــغرهم فقــال لــه مثــل ذلــك فلمــا اســتيقظ القــوم أصــبحوا متعجبــني ممــا رأى كــل واحــد مــنهم ،ذلــك

لليلـة عجبـا فـأخرب بعضـهم بعضـا مبـا رأى فقـال  فأقبل بعضهم على بعض يقـول كـل واحـد مـنهم لقـد رأيـت ا
وهللا ال أمضــي حــىت آيت إىل  :قــال أصــغرهم ،هــذا حلــم لــيس بشــيء فامضــوا بنــا ودعــوا هــذا عــنكم :كبــريهم

رة كمــا يــه أخــتهم وابنهــا مــذبوحني يف احلفــفــانطلقوا مجيعــا حــىت أتــوا البيــت الــذي كانــت ف .املكـان فــأنظر فيــه
فاسـتعدوا عليـه ملكهـم فـأنزل مـن صـومعته  .صدق قول إبليس فيمـا صـنع هبمـافسألوا عنها العبد ف ،قيل هلم

قــد علمــت أين أان صــاحبك الــذي فتنــك  :فلمــا أوثقــوه علــى اخلشــبة أاته الشــيطان فقــال لــه ،وقــدم ليصــلب
ابملرأة حـىت أحبلتهـا وذحبتهـا وابنهـا فـأن أنـت أطعتـين اليـوم وكفـرت ابهلل الـذي خلقـك وصـورك خلصـتك ممـا 
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 .فلمــا كفــر ابهلل تعــاىل خلــى الشــيطان بينــه وبــني أصــحابه فصــلبوه ،فكفــر العابــد ابهلل تعــاىل :قــال ،أنــت فيــه
يف هذا وأمثاله نزلت )كمثل الشيطان إذ قـال لإلنسـان اكفـر فلمـا كفـر قـال أين بـريء منـك  :قال املفسرون

( وهـذا دليـل جـزاء الظـاملنيفكـان عاقبتهمـا أهنمـا يف النـار خالـدين فيهـا وذلـك  .أين أخـاف هللا رب العـاملني
أولـيس  ،أنه مهما بلغ من طاعـة وعبـادة فـال يغـرت بـذلك بـل يسـأل هللا الثبـاتو  ضعف اإلنسانواضح على 
ثبـت  ،اي مثبـت القلـوب عليـه وسـلم كـان يكثـر مـن قـول "اتقـاهم حممـد بـن عبـد هللا صـلى هللاو  أفضـل اخللـق

ثبـت  ،"اي مثبـت القلـوب :يقولأن  عليه وسلم يكثركان النيب صلى هللا   :عن أنس قالو قليب على دينك " 
القلـوب أن  ،قـال ": نعـم ؟فهـل ختـاف علينـا ،آمنا بك ومبا جئت به ،اي رسول هللا :قالوا ،قليب على دينك"

 بني إصبعني من أصابع هللا يقلبها" 
 اأوساهري اتكيو  (116)

 األملانلو أنين اتبعت نصائح أستاذي  ملانياأالذي بعثته حكومته للدراسة يف  أوساهريايقول الطالب الياابين 
ألدرس أصـول  أرسـلتينكانـت حكـوميت   ،شـي إىلالذي ذهبت ألدرس عليه يف جامعة هـامبورج ملـا وصـلت 

لكـــل صـــناعة وحـــدة أن  تعلـــم كيـــف اصـــنع حمـــرك صـــغري كنـــت اعـــرفأامليكانيكـــا العلميـــة كنـــت احلـــم أبن 
فــإذا عرفــت كيــف تصــنع وضــعت يــدك علــى ســر  ،اهــو أســاس الصــناعة كلهــ يســمى موديــل مــا أو ،أساســية

مركـز تـدريب عملـي اخـذوا يعطـونين كتبـا أو معمـل  إىل ةسـاتذأيخـذين األأن  وبداًل مـن ،هذه الصناعة كلها
 أقـفوكـأنين  -كانت قوتـه  أاي -وقرأت حىت عرفت نظرية امليكانيكا كلها ولكنين ظللت أمام احملرك  ألقرأها
كان ذلك أول الشهر وكان معي   ،قرأت عن معرض حمركات ايطالية الصنع ،مويف ذات يو  ،لغز ال حيل أمام
ومحلــت  ،مثنــه يعــادل مــرتيب كلــه، فأخرجــت الراتــب ودفعتــه ،وجــدت يف املعــرض حمركــاً قــوة حصــانني ،راتــيب
كــأنين أنظــر إىل   ،إليــهووضــعته علــى املنضــدة وجعلــت أنظــر  ،حجــريت إىلوذهبــت  ،وكــان ثقــياًل جــداً  ،احملــرك

أصــنع حمركــاً كهــذا لغــريت اتريــ  أن  لــو اســتطعت ،هــذا هــو ســر قــوة أوراب :اجلــوهر وقلــت لنفســي اتج مــن
مغنـاطيس   ،هـذا احملـرك يتـألف مـن قطـع ذات أشـكال وطبـائع شـىتأن  :وطاف بذهين خـاطر يقـول ،ناليااب

ع أفكـك قطـأن  ذلك لو أنين استطعت إىلوتروس وما  ،واذرع دافعه وعجالت ،كحدوة احلصان، وأسالك
خطـوة حنـو  تقـد خطـو  أكـون ،مث شـغلته فاشـتغل ،هذا احملرك وأعيد تركيبها ابلطريقة نفسها اليت ركبوهـا هبـا

حــىت عثــرت علــى الرســوم اخلاصــة  ،وحبثــت يف رفــوف الكتــب الــيت عنــدي ،ســر "موديــل " الصــناعة األوربيــة
رفعـت أن  بعد ،ت احملركرمس ،ومضيت أعمل ،واتيت بصندوق أدوات العمل ،ابحملركات وأخذت ورقاً كثرياً 
رقـة بغايـة رمستهـا علـى الو  ،وكلمـا فككـت قطعـة ،مث جعلت أفككـه قطعـة قطعـة ،الغطاء الذي حيمل أجزاءه

 ،كـاد قلـيب يقـف مـن الفـرل  ،وشغلته فأشتغل ،وشيئا فشيئاً فككته كله مث أعدت تركيبهالدقة وأعطيتها رقما 
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ميكنــين مـــن  مــا إالمــن النــوم  أصــيبوال  ،وجبـــه واحــدهكنــت آكــل يف اليــوم   ،أايماســتغرقت العمليــة ثالثــة 
 . مواصلة العمل

 ،مبحــرك متعطـــل آتيكأســ ،اختــربكأن  اآلن ال بــد ،فعلــت حســناً مــا :فقــال ،رئــيس بعثتنــا إىل النبــأمحلــت 
 تلـــكوكلفتـــين  ،وجتعـــل هـــذا احملـــرك العاطـــل يعمـــل ،وتصـــححه أوتكشـــف موضـــع اخلطـــ تفككـــهأن  وعليـــك

صـنعت  ،فقـد كانـت ثـالث مـن قطـع احملـرك ابليـة متنكلـة ،فـت أثناءهـا مواضـع اخللـلعر  ،أايمالعملية عشرة 
 .ها ابملطرقة واملربدصنعت ،غريها بيدي

افعــل أن  مث تركبهــا حمركـاً ولكــي اسـتطع ،تصـنع القطــع بنفسـكأن  عليــك اآلن :بعـد ذلــك قـال رئــيس البعثـة
 أراداعـد رســالة الــدكتوراه كمــا أن   مــنبــدالً  واألملنيـوموصــهر النحــاس  ،ذلـك التحقــت مبصــانع صـهر احلديــد

كنـت   جانـب عامـل صـهر املعـادن إىلعامل ألبس بدلة زرقاء واقف صاغراً  إىلحتولت  ،األملان أساتذيتمين 
ساموراي ولكنين كنت أخـدم  أسرةمن  إنينمع  األكلأوامره كأنه سيد عظيم حىت كنت اخدمه وقت  أطيع
والتــدريب مثــاين ســنوات كنــت أعمــل  الدراســاتقضــيت يف هــذه  ،يويف ســبيل اليــاابن يهــون كــل شــ اليــاابن

خالهلا مابني عشر ومخس عشرة ساعة يف اليوم وبعد أنتها يوم العمل كنت آخذ نوبـة حراسـة وخـالل الليـل  
 0قواعد كل صناعة على الطبيعة أراجعكنت 

نيـه اجنليـزي ذهـب اشـرتيت ج آالففأرسل يل من ماله اخلاص مخسـة  ،أبمريوعلم امليكادو احلاكم الياابين 
وعندما أردت شحنها إىل اليـاابن كانـت نقـودي قـد فرغـت  وآالتهبا أدوات مصنع حمركات كاملة وأدوات 

لــن  :يــراين قلــتأن  امليكــادو يريــدأن  زاكي" قيــلاغــ" ن إىلفوضــعت راتــيب وكــل مــا ادخرتــه وعنــدما وصــلت 
ايم ويف يــوم مــن األ رق ذلــك تســع ســنواتتغاســ ،مصــنع حمركــات كــامالً  ئأنشــأن  بعــد إال اســتحق مقابلتــه

قصـر ودخـل ميكـادو واحننينـا ال إىلمحلناهـا  ،صنع الياابن" قطعـة قطعـة" محلت مع مساعدي عشرة حمركات
ركــات ايابنيــة خالصــة هكــذا ملكنــا هــذه أعــذب موســيقى مسعتهــا يف حيــايت صــوت حم :وابتســم وقــالحنييــه 

 .الغرب إىلونقلنا الياابن  ،الياابن إىلنقلنا قوة أوراب  ،لياابننقلناها إىل ا ،املوديل" وهو سر قوة الغرب"
  اكسر كل القواعد السايقة (117)

دكـان ابلتأكيـد دكـان مثـل اجلميـع قـد  حني تفكـر بعمـل مشـروع جتـاري فمـا هـو أول شـيء يتبـادر لـذهنك!
ويف  س )دكــاان(!هايــة ستؤســتغــري فيــه قلــياًل أو كثــرياً، وقــد تتفــنن ابلعــرض وتتنــوع يف البضــاعة ولكنــك يف الن

الــيت تكــاد تكــون بديهيــة لــدى معظــم النــاس فهــي  -احلقيقــة ال لــوم وال عتــب علــى مــن يفكــر هبــذه الطريقــة 
الطريقــة النمطيــة الشــائعة )وأطلــق علــى هــذه الطريقــة اســم الرأســية يف التفكــري( فتفكــريان ينطلــق غالبــا ممــا هــو 

ل مياثـل حىت يصل حل -خطوة فوق خطوة  -بدأ بطريقة رأسية وهو ي .شائع حولنا وتربينا عليه منذ طفولتنا
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ملـــاذا تؤســـس أعمالـــك ؟ تنطلـــق أنـــت مـــن حيـــث انطلـــق اآلخـــرون ولكـــن ملـــاذا ويســـاوي غـــريه مـــن احللـــول!
ختــرج عــن التقليــدي والشــائع )وتتجــه بطريقــة أفقيــة( ابحثــا عــن  ملــاذا ال ؟ئطــوات رأســية متشــاهبة ومرتاكبــة

تغــادر أن  تكســر كــل القواعــد التقليديــة املألوفــة وتبــدأ بفكــرة خمتلفــة متامــاأن  أرضــية جديــدة! فاإلبــداع هــو
التفكـري هبـذه الطريقـة ال حيتـاج أن  القافلة وتتخذ مساراً جديداً وترتك كل األفكار التقليديـة املتوارثـة والحـظ

نعـوهد أنفسـنا علـى أن  بعد -ومن الواجب  .لذكاء خارق أو موهبة مميزة بل لرؤية خمتلفة وجراءة على التغيري
 ننميها يف أطفالنا ونطلب منهم إجناز أعماهلم املعتادة بطريقة خمتلفة )عن آخر مرة(! أن  -هذه الطريقة 

الشركات العظيمة هي الشـركات الـيت اخرتقـت السـوق بفكـرة أن  الحظ -مثال  -ففي عامل االقتصاد 
مبشروهبا الغـازي املعـروف ومتسـكت بـه،  جديدة مث تشبثت هبا بشراسة كوكاكوال مثال اخرتقت السوق

وســـوين طـــورت الرتانزســـتور وصـــعدت علـــى ظهـــره، وزيـــروكس اخرتعـــت آلـــة النســـ  وحتولـــت إىل شـــركة 
وهــذه  .فريــدة عمالقــة، وكرايزلــر أول مــن صــنع اجليــب فــاحتكرت ســيارات الــدفع الرابعــي لفــرتة طويلــة

 كـر لنفسـها سـوقا خاصـا وحتتكـر أرابحـهالتقليديـة لتبت األسـواقجمرد مناذج لشركات خرجت عن زمحـة 
حـىت العسـكرية منهـا. فلـو راجعـت  -لفرتة طويلة أمـا القاعـدة حبـد ذاهتـا فصـاحلة للتطبيـق يف كافـة اجملـاالت 

حتققــت بفضــل فكــرة مبتكــرة )اخرتقــت( العــدو  إهنــامــثال كافــة االنتصــارات العســكرية العظيمــة الكتشــفت 
 -الـيت جرهبـا الكثـريون قبلـه  -ابلطـرق التقليديـة  القسـطنطينيةع فـتح وفاجأته هبا حممد الفاتح مثال مل يسـتط

خـط  املصـريمل خيـرتق اجلـيش 73وىف حـرب  .اجلانب اآلخـر مـن سـور املدينـة إىلفنقل سفنه عن طريق الرب 
عــن اقتحــام مدينــة طــروادة  اإلغريــقوحــني عجــز  .ابرليــف ابلصــواري  أو املــدرعات بــل ئــراطيم امليــاه الزراعيــة

 .يف حني كان اجلنود بداخله! -يمة مدينتهم كغن إىلقائدهم بصنع حصان ضخم ادخله أهل طروادة فكر 
تعـــود إىل الطريقـــة التقليديـــة يف أن  تقـــرر اخلـــروج عـــن املســـار واالخـــرتاق بفكـــرة جديـــدة ال أبس يفأن  وبعـــد

لبـا مـع التيـار وتفعـل  التفكري وتضـع ملسـة هنـا وملسـة هنـاك فحـني تفكـر مـثال ببنـاء منزلـك اجلديـد ستسـري غا
كما يفعل معظم الناس فواجهة املنـزل تقليديـة، ومنافعـه معتـادة، ومـواده مـن االمسنـت والطـوب )قـد حتـاول( 
متييز الواجهة وأقلمة الداخل وإقحام بعض الـديكورات، ولكنـك يف النهايـة سـتبين "عمـارة" تقليديـة يفرضـها 

 واقع السوق ومنط اجملتمع. 
أو حـىت زجاجـة عطـر  -ببنـاء منزلـك كهـرم أو مبخـرة  -مـثال  -ل القواعـد وتفكـر ولكن حني تقرر كسر ك

فإنــك بــذلك تبتــدع شــكاًل ورمبــا أســلوابً معمــارايً جديــداً أمــا اخلطــوة التاليــة فهــي التفكــري ابلطريقــة  -غريبــة 
ا تفرضـه مـو  -التقليدية )اليت تتميز غالبا بتنلفنا معها( فتخطط داخل املنزل حسب احتياجاتـك الشخصـية 
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التفكــري هبــذه الطريقــة ال حيتــاج لــذكاء خــارق أو موهبــة مميــزة أن  ومــرة أخــرى الحــظ وســائل الراحــة احلديثــة!
 .اءة على خمالفة التقليدي والشائعإرادة للتغيري وجر  إىلبقدر ما حيتاج 

 أول ليلة زواج (118)
ما تدخل على زوجتـك   أولدة درس يف ايش تسوي ئيوم تصري البسمة مقرونة بفا واألمجلموقف مضحك 

عليـه مـن هللا وعلـى آلـه ن النـيب كثري من الشباب ما يدرون انـه فيـه سـنن تسـتحب يف تلـك الليلـة بعضـها عـ
وضــع اليــد علــى ، صــالة ركعتــني، الســالم :الســنن ثــالثومــن تــبعهم إبحســان أفضــل صــالة وأزكــى ســلم، و 

بـك  وأعـوذخريهـا وخـري مـا ُجبلـت عليـه  لكأسـأ إيناللهـم : " وقـول الـدعاء املعـروفانصية الزوجـة "جبهتهـا
التوفيـق يف  أسـرارسـر مـن  إهنـايتسـاهل فيهـا بعضـنا ومـا يـدرون  األمـورذه من شرها وشر مـا ُجبلـت عليـه هـ

 تطبقهـا عشــان مـا يصـري لــك زي مـا صــار وأنـتونصــيحة خلـك طبيعـي وال تــتحمس زايدة . احليـاة الزوجيـة
 وكانـتالبنـت لـى ه متحمس ييب يطبق السنة دخل وسلم عليلة زواجه على زوجتحيث دخل لصاحبنا هذا 

الثانيـة  السـنة أطبـق :قـال يف نفسـه !سـالم مـا ردت !مـا ردت سـالم علـيكم مـا ردت رأسـهامستحية ومنزلـه 
رال لزاوية يف الغرفة وكربه هللا اكرب. ضحكت البنت ضحكة خفيفة هو مسع الضحكة الرجال ما كذهب خرب 

ردي اي عمــري ســالم علــيكم مــا ردت قــال يف  !ســهاأســالم علــيكم نزلــت ر ته وجاهــا علــى طــول قطــع صــال
رال لــنفس الزاويــة وكــربه هللا اكــرب ضــحكت البنــت مــرة اثنيــة قطــع صــالته  أوريهــاوارجــع  أصــلي أرول :نفســه

مــا  إذا ؟مــاين عاجبــك ؟ئتسـتهز  ؟تتمســخري فيــين أنـت املشــكلة ايــشوجاهـا وهــو معصــب محقـان اي بنــت 
راضــية فيــك كــزوج  أانوقالــت بكــل هــدوء اي حبيــيب  رأســهااحلــني رفعــت البنــت  ألهلــك أرجعــكتبغيـين قــويل 

  .هي من هناك لكن هللا حيييك تراك مضيع القبلة من هنا ما
 أكثر الناس فشال   (119)

خالل  فشلو  أموالهخسر اغلب  ولكنه يالتجار  يدخل اجملالأن  قرروالثالثني من عمره  ةحني بلغ احلادي 
يدخل اجملال السياسي فرشح نفسه لالنتخاابت البلدية على أن  احدة، ويف السنة التالية قررأقل من سنة و 

مث عاد إىل التجارة ففشل مرة أخرى، وأثناء تلك اإلحباطات فقد أعز  مستوى الوالية ولكنه فشل أيضاً،
كل تلك   الناس إليه حيث ماتت زوجته وكان حينها مل يبلغ اخلامسة والثالثني من عمره، وتسببت

النتخاابت كل ذلك مل مينعه من إعادة الكرة مرة أخرى فرشح نفسه أن   الصدمات له ابهنيار عصيب. إال
وكان حينها مل يبلغ الثالثة واألربعني بعد، إال أنه فشل هذه املرة أيضاً، وبعد ثالث سنوات الكوجنرس، 

اولة ولكنه فشل. وبعد احتفاله بعيد حاول يف انتخاابت الكونغرس ففشل أيضاً، وبعدها بسنتني كرر احمل
كل تلك اإلخفاقات أن   ميالده اخلامس واخلمسني حاول يف الكونغرس مرة رابعة ولكنه مل ينجح، والغريب
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يصبح انئبًا للرئيس األمريكي ولكن حماولته أن  مل حتبطه بل زادت طموحه حيث حاول يف السنة التالية يف
خرى وحاول يف عضويته ولكنه فشل أيضًا وكان عمره حينها مثانية مل تفلح، فعاد إىل الكونغرس مرة أ

ومخسني عاماً، ولكن ال أيس مع احلياة فبعد كل تلك الالءات أتت نعم ولكنها كانت قاضية، فحني فبلغ 
رشح نفسه يف انتخاابت الرائسة األمريكية فتم انتخابه رئيسًا للبالد. والسؤال من هو ذاك  عامه الستني

ذي الزمه الفشل ولكنه بعزمه وتوفيق هللا متكن من حتطيمه واالنتصار عليه؟ إنه أقوى الرؤساء الرجل ال
 .لينكولن أبراهاماألمريكيني على اإلطالق: 

 ( قل   ماذا تريد120)
 ؟هل تريد الربهان على صحة اإلميان

 .والصدقة برهان: وآله وصحبه وسلم قال صلى هللا عليه؛ عليك ابلصدقة
  ؟لشفاء من األمراضهل تريد ا

 .داووا مرضاكم ابلصدقة: وآله وصحبه وسلم قال صلى هللا عليه، عليك ابلصدقة
 ؟يوم ال ظل إال ظله، يظلك هللا يف ظلهأن  هل تريد

 .حىت يُفصل بني الناسه كل امرئ يف ظل صدقت:  وآله وصحبه وسلم قال صلى هللا عليه، عليك ابلصدقة
 ؟غضب الرب تطفئأن  هل تريد

 .غضب الرب تطفئصدقة السر : وآله وصحبه وسلم قال صلى هللا عليه، يك ابلصدقةعل
 ؟هل تريد حمبة هللا عز وجل

 ،تكشـف عنـه كربـة أو ،لمسـرور تدخلـه علـى مسـ: وآله وصـحبه وسـلم قال صلى هللا عليه، عليك ابلصدقة
 اعتكـف يف هـذاأن  نإيل م أمشي مع أخي يف حاجه أحب نوأل ،عنه جوعا أو تطرد ،عنه دينا أو تقضي

 املسجد شهرا.
 ؟هل تريد الرزق ونزول الربكات

 حيُِبُّ ُكلَّ َكفَّاٍر أَثِيٍم{}مَيَْحُق اّللهُ اْلرهاَِب َويـُْريب الصََّدقَاِت َواّللهُ اَل  :قال هللا سبحانه تعاىل، عليك ابلصدقة
 ؟هل تريد احلصول على الرب والتقوى

}َلن تـََناُلوْا اْلربَّ َحىتَّ تُنِفُقوْا ممَّا حتُِبُّوَن َوَمـا تُنِفُقـوْا ِمـن َشـْيٍء فَـِإنَّ اّللهَ  :عاىلقال هللا سبحانه ت، عليك ابلصدقة
 ( 92ِبِه َعِليٌم{ )
 .؟تفتح لك أبواب الرمحةأن  هل تريد
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مــن يف األرض  ارمحــوا ،الــرمحنمحهم ر الرامحــون يــ :وآلــه وصــحبه وســلم قــال صــلى هللا عليــه، عليــك ابلصــدقة
 .يرمحكم من يف السماء

  ؟وأنت يف قربك أيتيك الثوابأن  هل تريد
وذكـر  عمله إال من ثالثةإذا مات اإلنسان انقطع : وآله وصحبه وسلم قال صلى هللا عليه، عليك ابلصدقة

 .منها صدقة جارية
 .؟وتكفري ذنوبك هل تريد إطفاء خطاايك

 يطفـئاخلطيئـة كمـا  تطفـئوالصـدقة  ،الصـوم جنـة: وآلـه وصـحبه وسـلم قال صلى هللا عليه، عليك ابلصدقة
 .املاء النار
  ؟تقي نفسك مصارع السوءأن  هل تريد

 .مصارع السوء صنائع املعروف تقي: وآله وصحبه وسلم قال صلى هللا عليه، عليك ابلصدقة
  ؟تطهر نفسك وتزكيهاأن  هل تريد

يِهم هِبَــا َوَصــلِه َعَلــْيِهمْ }ُخــْذ ِمــْن أَْمــَواهلِِ : تعــاىلقــال هللا ســبحانه : عليــك ابلصــدقة  ــُرُهْم َوتـُــزَكِه أن  ْم َصــَدَقًة ُتَطهِه
يٌع َعِليٌم{   َصالََتَك َسَكٌن هلَُّْم َواّللهُ مسَِ

 عدمي اإلحساس (121) 
وكان الركاب جالسني يف سكينة  يف قطار األنفاق مبدينة نيويورك األايمكنت يف صبال يوم أحد 

كان اجلو ساكناً مفعماً   ،وآخرون يف حالة اسرتخاء غرق ابلتفكريبعضهم يقرأ الصحف وبعضهم مست
، الذين سرعان ما مأل ضجيجهم وهرجهم عربة القطار فجأة صعد رجل بصحبة أطفاله! ابهلدوء

كان األطفال يتبادلون الصيال ،  جلس الرجل إىل جانيب وأغلق عينيه غافاًل عن املوقف كله
ورغم ذلك ، صحف من الركاب وكان األمر مثريًاً  لإلزعاجبل وجيذبون ال، ويتقاذفون ابألشياء

يكون على هذا القدر أن   أكن أصدق! ملحيرك ساكناً أن  دون، استمر الرجل يف جلسته إىل جواري
 ! يفعل شيئاً أن  والسمال ألبنائه ابلركض هكذا دون، من التبلد

وإين ، يسببون إزعاجا للكثري من الناسسيدي  أطفالك ايأن  :التفت إىل الرجل قائالً ي، نفد صرب أن  بعدو 
كما لو  ،  فتح الرجل عينيه. اإلحساسنك عدمي ! إتكبح مجاحهم أكثر من ذلكأن  مل تستطعأن  ألعجب

أفعل شيئًا إزاء أن  يتعني علي يبدو انه، نعم إنك على حق: كان يعي املوقف للمرة األوىل وقال بلطف
إنين ، حيث لفظت والدهتم أنفاسها األخرية منذ ساعة واحدة لقد قدمنا لتوان من املستشفى؛ هذا األمر

 ! يدرون كيف يواجهون املوقف أيضًا ً  وأظن أهنم ال، عاجز عن التفكري
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قلت له: . ففجأة امتأل قليب آبالم الرجل وتدفقت مشاعر التعاطف والرتاحم دون قيود !ختيلوا شعوري آنئذ
تغري كل شيء يف حلـظة انتهت القصة  لقد؟ ساعدةهل ميكنين امل، هل ماتت زوجتك للتو؟ أنين آسف

نعم كم ظلمنا أنفسنا حني ظلمنا غريان يف احلكم ، املوقف يف نفوسناذا هب املرتبطةما انتهت املشاعر  ولكن
تصرف غري متوقع من  نبحث عن األسباب اللي أدت إىلأن  السريع املبين على سوء فهم وبدون حىت

احلكم الغييب أن  وسبحان هللا يوم تنكشف األسباب وتتضح الرؤية نعرف، ناإنسان قريب أو بعيد يف حيات
النفس ويتطلب منا شجاعة لالعتذار والعودة إىل لى ع اً كان مؤمل  ،أصدرانه بلحظة غضبالغري عادل اللي 

 .والتوبة عن سوء الظن هللا
 :عزاءاإل أيها
ولكن املهم ، ظاملني ويف أحيان مظلومنيكنا يف أحيان ،  القصة تذكران حبوادث كثرية يف حياتنا ههذ

يقع  ، وحنينعتذرأن  جيب ئخنط على اآلخرين، وحنيصدار األحكام إيف  ال نتعجلأن  يف األمر
 .وحسن اخللق مع من حولنا من الناس الشجاعةه وهذنسامح، أن  جيدر بناعلينا الظلم 

 أين الرقي  (122) 
خيتربه أن  فأحب سيدان عمر ،ي يف الطريق فوجد راعي غنمكان سيدان عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه ميش

الشاه، فيقول  ابتاع منك هذهأن  غالم أريد اي :فيقول له ،خيترب أحوال أمتهأن  ويريد من خالل هذا الراعي
ِبعـين إايهـا فـإذا سـألك  الغالم: إهنا ليست يل، إهنا ملك سـيدي، فقـال لـه سـيدان عمـر رضـي هللا عنـه: إذن

هللا أكـرب فـأين  ه أكلها الذئب. فنظر إليه الغالم راعي الغنم حمدود الثقافـة، البسـيط، وقـال لـه:سيدك فقل ل
 ؟فهل عرفتم عن ماذا نتحدث !كى عمر وقال إي وهللا فأين هللا؟فب !هللا

 نُيِ َوَما خُتِْفي الصُُّدوُر{}يـَْعَلُم َخائَِنَة اأْلَعْ  الرقيب املطلع على أنفاس الناس
ــْوَلُكْم أَِو اْجَهــُروا بِــِه ِإنَّــُه َعِلــيٌم بِــذَ يعلــم حركاتــك وســكناتك: الرقيــب الــذي  الرقيــب  اِت الصُّــُدوِر{}َوَأِســرُّوا قـَ
 السِهرَّ َوَأْخَفى{}َوِإن جَتَْهْر اِبْلَقْوِل فَِإنَُّه يـَْعَلُم الذي يقول: 

 والناس كلها حترص ،%80وحتت األرض  %20وهناك نظرية امسها جبل اجلليد، الظاهر منه فوق األرض 
نعمـل علـى جتميـل الـداخل ولـن يتحقـق أن  الـيت هـي الظـاهر، ولكـن حنـن نريـد %20تركز على نسبة الـ أن 

  اّللََّ يـََرى{}أملَْ يـَْعَلْم أِبَنَّ ذلك إاله مع اسم هللا الرقيب. هل أان سواء ما اختفى وما علن؟ 
 جتا  البيص (123)
عقدوا ، حيث سعراللى رفع األايم وإذا بتجـهار البيض قد اتفقوا عقبل سنوات استيقظ الشعب صبال أحد 

جيد قوت يومه وأن هناك من يكهد النهار أن  هناك من ال يستطيعأن  يفكروا حلظة واحدةأن  اتفاقهم دون
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أبي وسيلة  جيوهبم أبموال الناس ميلئواأن  إال، ولكن مل يكن يهم التجار اعوالليل ليسـهد رمق أطفال جي
 .النظر عن مشروعيتهابغض 

 ؟فماذا حصل بعد ذلك
وحبكم ثقافة الشعب وجتانسهم وخربهتم يف التعامل مع مثل ذلك املوقف ودون تنسيق مباشر بينهم بدأ 

ليس هناك  ،مكانه ويقول: ال أبس يف يرتكهالبيض وعندما جيد سعره مرتفعًا  الواحد من املواطنني ينظر إىل
تركوا البيض لفرتة بسيطة، فاألكل وهلل احلمد متوفر، كان هذا هو أن  ائينيضر أب ، الداع للبيض حالياً 

 .حال مجيع املواطنني
  ؟حصل بعد ذلكفماذا 

أتيت سيارة التوزيع اخلاصة بشركة الدواجن لتقوم بتنزيل الكميات اجلديدة من البيض  وكالعادةبعد أايم 
ت جديدة نظراً ألن البيض الذي لديهم مازال  احملالت يرفضون إنزال أي كميا أصحابولكنهم فوجئوا أبن 

، فقام التجـهار إبعادة الكميات إىل مستودعاهتم وقالوا لنصرب ينقص ألن الناس عزفوا عن الشراء كما هو مل
شعب أايمًا وانتظروا ، انتظر التجـار أايمًا وانتظر الن لشراء البيضو يعود املواطنأن  ىأايمًا قليلة لعل وعس

التجـهار أم  ؟ملواطنون الذين مل أيكلوا البيض؟ هل هم اهو اخلاسر يف فرتة االنتظار هذهن من ولك ،وانتظروا
 فالدجاج واصل إنتاجهالدجاج خالل فرتة االنتظار مازال يبيض ويبيض أن  وال تنسوا ؟سعرالالذين رفعوا 

، واملستودعات والبقاالت واملخازن وتورط التجـار ابلبيض الذي مأل الدنيا فقد تكدهس البيض يف الثالجات
أي طبق بيض ، وأصحاب حمالت التموين مل يطلبوا إنتاجه من البيض ومل يتوقفالدجاج يف املزارع وواصل 

وبعد عدة أايم اتفق التجـهار ولكن هذه املرة اتفاقًا جديدًا وهو بيع البيض بسعره . فالبيض املوجود لديهم
، أدب التجـهار وال يعودوا ملثلهايتل ؛يشرتي البيض مرة أخرىن أ رفض، ولكـهن الشعب رتفاعالسابق قبل اال

أن  مل يشرتي البيض. فكاد عقول التجـهارفعاد التجـهار وخفضوا من سعر البيض مرة أخرى ولكن الشعب 
ن وهم أبن يبيعوا البيض بربع و التجهار اخلاسر أخرياً وبعد كل هذا اتفق ، ، فاخلسائر ترتاكم واملوت قادمتزول
الشعب فائزاً  وأصبححدث  بعدم تكرار ما ه قبل االرتفاع مع تقدمي اعتذار رمسي للشعب يف الصحفسعر 

من سعره  %75 وصل إىل البيض خصمًا كبريًا من قيمة ويف نفس الوقت كسبيف معركته مع التجار 
اسبة فهذه وابملن. جترأ على الشعب وزاد األسعار اآلخرينأاًي من التجار أن  ي، واألهم من ذلكاألصل

  احلكاية ليست من نسج اخليال بل يقال إهنا وقعت يف األرجنتني.
 ما هو البا ااامي  (124)
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، ولتوضيح هذا املعين سأسرد لكـم بعـض القصـص االنطباع واملنظورتعين  Paradigm الباراداميكلمة 
 اليت يدخل البارادامي يف مسألة حبكها وطريقة فهمها.

تفعــة علــى اغلــب البضــائع ففكــر أحــد األشــخاص ببضــاعة لــيس عليهــا ضــريبة بــني دولتــني توجــد ضــرائب مر 
وينقلـه للدولـة األخـرى وكـان ميـر مـن خـالل نقطـة  دراجـة انريـةوهي الربسيم فبدأ حيمل كـل يـوم برسـيم علـى 

دراجـة اجلمارك دون أدىن شك فيه واستمر األمر ملدة طويلة وبعد التحقيق اكتشف انه كان يهرب كـل يـوم 
  .لرجال اجلمارك فلم يتمكنوا من كشفه الباراداميذا الشخص خرج عن حدود ه انرية

إللقــاء حماضــرة يف مركــز للمــدمنني عــن أضــرار اخلمــر فأحضــر معــه حوضــان زجاجيــان  املختصــنيدعــي أحــد 
األول فيــه مــاء والثــاين فيــه مخــر ووضــع دودة يف املــاء فســبحت مث وضــعها يف اخلمــر فتحللــت وذابــت حينهــا 

يف بطنـــه دود يشـــرب مخـــر عشـــان فكـــان اجلـــواب نعـــم اللـــي  ؟ملـــدمنني ســـائال هـــل وصـــلت الرســـالةا إىلنظـــر 
  .اخلاص ابملدمنني البارادامينظر إىل التجربة من خالل ابرداميه ومل حياول اخلروج إىل ذلك املختص  يطيب!

أمامــه ســيارة يف كــان احــد الســائقني يقــود ســيارته هبــدوء يف أحــد الطــرق املزدوجــة واملنحنيــة وفجــأة ظهــرت 
يتفادهـا بصـعوبة لكـن حينمـا حـاذه صـاحب السـيارة الـذي دخـل يف مسـاره فـتح زجـاج أن  مساره واستطاع

 !صرخ أبعلى صوته خنزيرو  السيارة
جتاوز املنحَن تفاجأ ئنزير ميت أن  غضب الرجل من هذه الكلمة ونعت ذلك الرجل أبقبح الصفات وبعد

ا الشـــخص فســـر كلمـــة خنزيــر انـــه شـــتيمة بينمــا كـــان الشـــخص اآلخـــر مي هــذدااابر . يف الطريــق واصـــطدم بـــه
 واصــطدميقصــد بــذلك تنبيــه الرجــل ولكنــه مل يســتوعب هــذه الصــورة فكانــت النتيجــة انــه شــتم ذلــك الرجــل 

  .بذلك اخلنزير
كـــان هنـــاك شـــخص امســـه هـــاري متخصـــص يف فـــتح األقفـــال واخلـــزاانت وجـــاءه موظـــف مـــن أحـــد البنـــوك 

 أيفــتح خزانتــه خــالل ســاعتني ضــحك هــاري وقــال ســأفتحها خــالل مخــس دقــائق وبــدن أ االجنليزيــة وحتــداه
هاري يف حماولة فتح اخلزانة واستغرق ساعتني ومل يفتحها بعد ذلـك يـئس مـن فـتح اخلزانـة واسـتند علـى ابب 

انــة اخلز أن  دامي هــاري احتمــالا يكــن يف ابر . حيــث ملنفتح البــاب ألن البــاب كــان مفتوحــاً ابألصــلااخلزانــة فــ
مهـارة هـاري تسـاوت مـع مهـارة أن  ( حيـثالعـودة إىل الصـفر)مفتوحة وهذه نقطة تسمى يف علم البـارادامي 

 ضيق  ابراداميأي طفل يف فتح اخلزاانت املفتوحة فال تتمحور حول 
أن  فتاة امسها ليلى يف أحد األايم أوصل زوجته لزايرة صـديقتها وطلـب منهـا حممودتزوج شاب يدعى قيس 

فلما جاء موعـد خروجهـا دقـت عليـه لكنـه أتخـر يف االتصـال واتصـل ، ليه إذا انتهت لكي أيخذهاتتصل ع
 .بعد ربع ساعة ردت عليه صاحبة البيت
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 السالم عليكم :قال
 وعليكم السالم :قالت
 لو مسحيت ممكن اكلم ليلى :قال
 من حضرتك :قالت
 أان قيس :قال

 قليل األدب صاحبة املنزل مباشرة. اي :فقالت
ن الصـورة املوجـودة صاحبة البيت ردت عليـه هبـذا األسـلوب أل. زوج ليلى حممودا أخيت أان قيس عفو  :قالف

 هذا املتصل يعبث وحياول معاكستها أن  اخلاص هبا هي صورة احلبيبني قيس وليلى وتوقعت البارادامييف 
 هو البارادامي؟  ما

ت ومعلومــات ومكتسـبات ومعتقــدات وأنظمــة كونـه مــن خـربا  جممـوع مــا لـدى اإلنســان ومــا :اصـطالحاً هــو
مهمتهـــا رســـم احلـــدود الـــيت يســـري داخلهـــا اإلنســـان وحتديـــد تصـــرفه يف املواقـــف  ثقافـــة مـــر هبـــا يف حياتـــه()

  .املختلفة
وميكن تعريف البارادامي أبنه نظارة العقل أو هو نظام التفكري عند اإلنسان والعدسات الـيت يـرى مـن خالهلـا 

حاكم للتغيري يف كـل مراحلـه وقـد جيعـل اإلنسـان يـرى األمـور بغـري حقيقتهـا وهـذا مـن أهـم  احلياة. والبارادامي
  .أسباب اختالف البشر
  :كيف يتكون البارادامي

عندما يسري الناس بسياراهتم يف طريق سريع تتحلى جوانبه ابلشجريات والورود اجلميلـة فقـد ال يـرى بعضـهم 
ال يراهــا آخــرون النشــغال أذهــاهنم حبــدث أو مشــكلة أو بــربانمج  هــذه الــورود ألنــه يســري بســرعة كبــرية وقــد

وفئـة ، املزيد منه أو إضافة أنواع أخـرى إذاعي ممتع وقد يرى البعض الورد ويعجب به وهناك من يتمَن زراعة
أخـــرى مـــن النـــاس تتمـــَن لـــو أتيحـــت هلـــا الفرصـــة للتوقـــف والتجـــول بـــني هـــذه األزهـــار واستنشـــاق عطورهـــا 

مبا جادت قرحيتهم أببيات شعر رائعة تتغزل ابلورد ومجاله وقد يراها الـبعض مصـدراً للعطـور ووصف مجاهلا ور 
وهنـاك فئـة أخـرى تفكـر يف الشـركة املسـئولة عـن زراعـة الـورود ، ا آخرون مصدراً للمبيدات احلشريةبينما يراه

بطــرق غــري حصــلت عليــه وختضــري املنطقــة ومــدى اســتفادهتا املاليــة مــن املشــروع وهــل تســتحقه فعــاًل أم أهنــا 
والورد وكل شيء مير به يف ابرادامي خاص به( يرى به الطريق )فلكل إنسان صورته اخلاصة ، مشروعة وهكذا

وإذا رأى اإلنســـان شـــيئا جديـــداً فســـوف يتعجـــب ويتوقـــف ولكنـــه ســـيبدأ بفـــتح ملـــف خـــاص هبـــذا ، احليـــاة
  .الشيء اجلديد ومن مث يكون صورة جديدة حوله
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  :جيايب والسليبالبارادامي اال
يســتخدم الشــخص البــارادامي اخلــاص بــه بصــورة إجيابيــة وذلــك بتغــري إطــار اإلدراك حبيــث أن  مــن الضــروري

ذلـك سـيغري مـن نظرتـه للموقـف ومـن مث حكمـه وتقييمـه لـه وابلتـايل و  جيعل إطار إدراكه لألمور دوماً إجيابياً 
ا هو الذي حيدد أمهية تصرفنا جتاهها ألن تصرفنسيغري سلوكه فأي حقيقة تواجهنا ليست هلا نفس األمهية ك

يسـتطيع القيـام أبمـر مـا فإنـه ال يسـتطيع ذلـك حـىت لـو كـان  وعنـدما يظـن اإلنسـان أنـه ال. جناحنا أو فشـلنا
قــادراً يف احلقيقــة علــى أدائــه ولــذلك فــإن جنــال اإلنســان أو فشــله حبســب نظــام تفكــريه وقــد تكــون الفــرص 

مل يلـبس العدسـة املناسـبة فكـم قضـى وهـم البـارادامي علـى أشـخاص وعلـى شـركات أمامه ولكنه ال يراها ألنه 
 وأسر بل وجمتمعات! 

 تقسيم األشخاص يف علم البارادامي: 
  :موقف األشخاص من البارادامي اجلديد يكون على احد الصور التالية

 املستشرفون  :املبدعون
 النمطيون )أعداء التغيري( آخر من يلحق ابلركب 

 أول من يلحق ابلركب  :ادالروه 
ـــيس لـــديهم خـــارج منطقـــة التغطيـــة أحيـــاان( ):  Shiftersاملبااادعون  ـــه ول ال حيبهـــون النقـــاش ألهنـــم ميلهون

 تفاصيل وإثبااتت وأفضل طريقـة للتعامـل معهـم هـي التشـجيع وإظهـار اإلعجـاب مـع تقـديرهم كـذلك جيـب
أن  مـن جهـة أخـرى فـإن علـى املبـدع. للـوموايكون احلوار معهم بشكل مرل وحمفـز وخـال مـن االسـتهزاء أن 

يبـــدع يف إقنــــاع النمطيــــون والــــرواد إببداعــــه كمــــا فعـــل أديســــون عنــــدما اخــــرتع املصــــبال الكهرابئــــي إذ ســــأله 
 .ود إىل الظالم الذي كنا فيه أصالً نع :فرد أديسون ببساطة إبداعية ؟ماذا لو انطفأ املصبال :صحفي

يف ضـوء )( يُطيلـون احلـوار إلثبـات خطـأ الفكـرة اجلديـدة لغالبيف ا)هم اجلدليون :  Settlerالنمطيون 
ستقرةأط

ُ
( خاصـة وأهنـم يتقنـون عملهـم يف ضـوء البـارادامي السـائد وهـم كمـا يصـفهم رهم وأفكارهم القدمية وامل

ولــذلك ، م عــن رؤيــة مــا هــو خــارج البــاراداميجــول ابركــر ُمصــابون بنــوع مــن الشــلل اإلدراكــي الــذي يُعــيقه
يف احلوار معهم هي اإلنصات هلم واحرتام وجهة نظرهم مث حماولـة تنويـع صـور عـرض البـارادامي  فأفضل طريقة

 :اجلديــد هلــم وهنــا يــربز دور اإلبــداع يف عــرض اإلبــداع. وكــذلك إبــراز بعــض العبــارات اجلميلــة أمــامهم مثــل
 العقل مثل الباراشوت يعمل بشكل رائع عندما يكون مفتوحاً 

رواد البـارادامي هـم احلـل فهـم األفضـل يف احلـوار ذلـك أهنـم يتمتعــون حملـاورون هـم ا:  Pioneersالارواا 
( وهم يتبعون اجلديـد انطالقـاً مـن احلـدس مـع شـيء الف ما يرونهأو ما خي)مبرونة عالية جتاه البارادامي اجلديد 
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تفادة منــه وحيـرص الــرواد علــى حتقيــق معادلـة صــعبة هــي دعــم املبـدع وتشــجيعه واالســ الناقصــةمـن املعلومــات 
وعدم خسارة أو فقدان النمطي الذي ميلك مالحظات ومهارات أيضا تثري العمل واملسرية عندما يقتنع أو 

  .يستوعب ما يطرحه املبدع
  :مقرتحا  لتكوين اب ااامي  ديد

  .تقبل احتمال اخلطأ أو عدم صحة رأيك يف أي موضوعأن  -1
 .لفةملعايري أو نظم جديدة أو خمت تفكر وفقاأن  -2
 لديك.راجع منظومة القيم  -3
 .اعرف منطك يف البارادامي -4
  .اطرل وأنصت لألفكار السخيفة -5
  .استمتع ابملرل واستمتع ابخليال -6
  .مصادر معلوماتك أو غرينوع  -7
  .أكل الباذجنانأن  جرب أطباقاً جديدة مثل من مل يسبق له -8
  .للسؤال الواحد أحياان على األقل ةهناك أكثر من إجابة واحدة صحيحأن  فاعر  -9
  .صحافة، إذاعة، تلفاز: شاهدهتاأن  غريه نوع جمالسك اطلع على حمطات إعالمية مل يسبق لك -10
وهـــو الـــذكي فـــالعكس  أغبيـــاءالنـــاس أن  تفـــادى التعمـــيم فهـــو صـــندوق البـــارادامي القاتـــل ومـــن يتصـــور -11

 صحيح.
 ابلو اثةخبل  (125)

وصـل الضـيف حـىت اندى البخيـل أن  يفاً علـى صـديق لـه مـن الـبخالء، ومـاأحـدهم نـزل ضـأن  حيكى
ولــد عنــدان ضــيف عزيــز علــى قلـيب فاذهــب واشــرتى لنــا نصــف كيلــو حلــم مــن أحســن  ابنـه وقــال لــه: اي

 إىلفقـال الولـد: ذهبـت  سـأله أبـوه: أيـن اللحـم؟ !!ذهب الولد، وبعد مدة عـاد ومل يشـرت شـيئاً  !اللحم
أشـــرتي زبـــداً بـــدل  كـــان كـــذلك فلـــم الأن   ، فقلـــت لنفســـيحلمـــاً كأنـــه الزبـــداجلـــزار فقـــال: ســـأعطيك 

، فقــال ســأعطيك زبــداً كأنــه البقــال وقلــت لــه: أعطنــا أحســن مــا عنــدك مــن الزبــد إىلفــذهبت  اللحــم؟
فــذهبت إىل ابئــع الــدبس فقلــت:  .أشــرتي الــدبسأن  كــذلك فاألفضــل  األمــركــان أن   فقلــت الــدبس،

 فقلــت لنفســي: .س فقـال الرجــل سـأعطيك دبســا كأنـه املــاء الصـايفأعطنـا أحســن مـا عنــدك مـن الــدب
 أشرتي شيئا!أن  عدت دونفاملاء الصايف عندان يف البيت!! 
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 إىل! لقد اسـتهلكت حـذاءك ابجلـري مـن دكـان لك من صيب ذكي! ولكن فاتك شيء قال األب: اي
 .فأجاب االبن: ال اي أيب أان لبست حذاء الضيف !دكان

 و يريد الكرت  (126)
 تنظيـف أرضـية املكتـبه يف اختبـار بعـد إجـراء املقابلـة و  فـراش تقدم رجل لشركة مايكروسوفت للعمل بوظيفة
عـرب الربيـد  العمـلمباشـرة واتريـ   وسيتم إرسال قائمة ابملهـام اخربه مدير التوظيف أبنة قد متت املوافقة عليه

رد عليــه املــدير .  املــك بريــد إلكــرتوينوالحاســب آيل، ولكنــين ال املــك جهــاز : أجــاب الرجــل .اإللكــرتوين
 .ومن ال وجود له فال حيق له العمل فهو غري موجود أصال من ال ميلك بريد إلكرتوين: ابستغراب

 يعمـل وهـو ال ميلـك سـوىأن  فكـر كثـرياً مـاذا عسـاه، خرج الرجل وهو فاقد األمل يف احلصـول علـى وظيفـة
مث اخــذ  وقـام بشــراء صـندوق مــن الطمـاطم حمـل اخلضــاردوالرات بعــد تفكـري عميــق ذهـب الرجــل إىل عشـر 

وكـرر نفـس  جنـح يف مضـاعفة رأس املـال ويبيـع حبـات الطمـاطم ألحيـاء السـكنية وميـر علـى املنـازليتنقل يف ا
أدرك الرجــل ابن ميكنــه اً دوالر ســتني  عــاد إىل منزلــة يف نفــس اليــوم وهــو حيمــلأن  العمليــة ثــالث مــرات إىل

أرابل الرجل . فبدأت رج يف الصبال الباكر ويرجع ليالخذ يقوم بنفس العمل يوميا خيفا العيش هبذه الطريقة
زابئن إىل الـلتوصـيل الطلبـات  لدية أسطول مـن الشـاحنات أصبححىت  فقام بشراء عربة مث شاحنة تتضاعف

 هولضــمان مســتقبل أســرت الرجــل مــن كبــار املــوردين لألغذيــة يف الــوالايت املتحــدة أصــبحبعــد مخــس ســنوات 
وأحــد وبعــد مفاوضــات اســتقر رأيــه علــى  فاتصــل أبكــرب شــركات التــامنيتــه حياني علــى التــأمفكــر الرجــل يف 

ولكنــين ال املــك بريــد  يعطيــه بريــده اإللكــرتوين أجــاب الرجــلأن  منيأالتــ فطلــب منــه موظــف شــركةالعــروض 
اإلمرباطورية الضـخمة! ختيـل  وجنحت ببناء هذه ال متلك بريداً إلكرتونيا إلكرتوين رد عليه املوظف ابستغراب

 .فراش يف مايكروسوفت تفكري بدونأجاب الرجل  فأين ستكون اليوم؟ لديك بريداً إلكرتونياأن  لو
 يستان فريوز (127)

ن أمجـل راؤ على سطح الدار اليت نانبه مل ير الـ امرأةيوماً إىل أعلى قصره للفرجة فرأى  صعدملكاً أن  حيكى
هذه زوجة غالمك فريوز شغف هبا امللـك ونـزل عـن  :ريه وسأهلا عنها فقالت لهواجمنها فالتفت إىل بعض 
ابجلـواب ودع فــريوز  وأتــين البلـد الفالنيـة خـذ هـذا الكتــاب وامـض بــه إىل :وقـال لــه السـطح واسـتدعى فــريوز

جـة زو  أهله وسار ابلرسالة وهو ال يعلم بتـدبري امللـك أمـا امللـك فتخفـى وسـار لبيـت فـريوز وقـرع البـاب علـى
أرى موالان اليوم عنـدان  :فدخل وجلس فقالت له فريوز قالت له من ابلباب قال أان امللك سيدك فتحت له

وحيـك أان امللـك سـيد زوجـك  :أعوذ ابهلل من هذه الزايرة ومـا أظـن فيهـا خـرياً فقـال هلـا :فقالت. زائراً  :فقال
 لك ولكن سبقتك األوائل يف قوهلم.ولقد علمت أنك امل، بل عرفتك اي موالي :وما أظنك عرفتين فقالت
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 هـــــرة الوارد فيـــوذاك لكث ****** ري وردــم من غـــسأترك ماءك

 يهــي تشتهـــرفعت يدي ونفس ****** امـــــإذا سقط الذابب على طع
 هــــــإذا كان الكالب ولغن في ****** اءـــــوجتتنب األسود ورود م
 هــــــوال يرضى مسامهة السفي ****** نـــــويرجتع الكرمي مخيص بط

 :موالي قول الشاعر وما أحسن اي
 حوبــــوصاحب الغدر غري مص ****** اــــه الغرام بنـــقل للذي شف

 لة الذيبـــــقد أكل الليث فض ****** ل أبداً ــــال قائــــوهللا ال ق
وأثناء  .وخرج. لكنه نسي نعله حيا امللكأيها امللك أتيت إىل موضع شرب كلبك تشرب منه فاست :مث قالت
يف الطريق حتسس موضع الكتاب الذي محله فلم جيده وتذكر أنه نسي الكتاب حتت فراشه فعاد  سري فريوز

ذكور اليوم ماذا عمـل. أخـذ  ماذا عمل؟ أنظروا اي فوافق وصوله خروج امللك ووجد نعله فطار صوابه، جللبه
نعم عليــه مبائـة دينــار مضــى هبـا إىل الســوق أشـرتى مــا يليـق ابلنســاء وهيــأ أوصــلها فـأ، ل مشـوارهالرسـالة أكمــ
وامحلــي هــذه هلــم وأقامــت عنــد  قــومي إىل زايرة أهلــك :وأتــى إىل زوجتــه فســلم عليهــا وقــال هلــا هديــة حســنة

ان سبب غضـبك خترب أن  إما :فريوز اي :أهلها شهراً ومل يطلبها زوجها تعجب أخوها وذهب لزوجها وقال له
جالسـاً  القاضي وملا جاء وقت العرض كان القاضـي فقال ألخيها أطلبين للحكم فطلبوه عند. نتحاكم وإما

إين أجــرت هــذا الغــالم بســتاانً ســامل احليطــان ببئــر مــاء معــني عــامرة  :قاضــينا اي :عنــد امللــك فقــال أخــو املــرأة
وز عـن صـحة الكـالم فقـال فالتفـت القاضـي يسـأل فـري  وأشجار مثمرة فأكل مثره وهدم حيطانه وأخرب بئره

وإمنـا جئـت يومـاً  رددته كراهة فيـه وهللا اي موال ي ما :فقال األخ أريد توضيح سبب رده لنا فقال فريوز نعم
كــان امللــك   يغتــالين فحرمــت دخــول البســتان إكرامــاً لألســدأن  مــن األايم فوجــدت فيــه أثــر األســد فخفــت

ومل يــؤثر فيــه  األســد دخــل البسـتانأن  آمنــاً مطمئنــاً فـوهللاإىل بسـتانك  ارجــعفــريوز  اي :متكئـاً فاســتوى وقـال
 تمل يلبـث فيـه غـري حلظـة يسـرية وخـرج مـن غـري أبس وهللا مـا رأيـ ،ورقـاً وال مثـراً وال شـيئاً  أثراً وال الـتمس منـه

 فرجع فريوز إىل داره ورد زوجته ومل يعلم القاضـي وال. على شجره مثل بستانك وال أشد احرتازاً من حيطانه
 .مما حصل بشيءغريه 

 ااختبا ا الطالب احلقيقية يف  أ ويةيعص  (128)
 (ممكن. )ألن الرايض عاصمة اململكة :اجلواب؟ ملاذا تشرق الشمس ابلرايض قبل مكة املكرمة :سؤال
انظــــر الكتــــاب الصــــورة يف صــــفحة  هــــي مثــــل الزلــــزال بــــس بنــــار ســــائلة :اجلــــواب؟ عــــرف الرباكــــني :ســــؤال
 .(حةبطل حافظ الصف)104
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كمـا قـال الشـاعر طـالل :  الوطن ودعـم موضـوعه ببيـت مـن الشـعر قـائالً  حول اً موضوع بكتب أحد الطال
 .(اي عيين عليك ايلوطين) .وهل أحب سواه وطين احلبيب :مدال

ت صـورة مث وضـع tomatoes وضعت صورة طماطم وحتتهـا امسهـا ابإلجنليـزي، يف مادة اللغة اإلجنليزية
 .(زوووسيايممت) (tofahtoes)توفيحتوس  :كتب أحد الطلبة  ها ابإلجنليزياملدرس امس تفاحة وطلب
نـــك ال أ هـــو: يف ســـؤال عـــن تعريـــف اجلاذبيـــة األرضـــية أجـــاب أحـــد الطلبـــة، حـــدهث وال حـــرجفأمـــا العلـــوم 

  ة.تستطيع القفز مسافة عالي
 :أجاب الطالب. أعرب اي تركي اجتهد، يف مادة النحو

 .حرف نداء :اي
 .ضافوهو م اسم :تر

  .أعجمي ممنوع من الصرف وهو (K) كي: مضاف إليه مستعار من احلرف اإلجنليزي
لــو أين مـن املــدرس أعطيـه درجــة كاملـة بصــراحة إجابـة متعــوب ) .خـرب مبعــَن أبـذل قصــارى جهـدك :اجتهـد
 .(عليها

، التهـا البـرتاءخطبـة البـرتاء. ق :اجلـواب خطبة البرتاء من قائلهـا؟ ومـا سـبب التسـمية؟:سؤال، يف مادة األدب
 .(ليش ال. )وسبب التسمية ألهنا برتت يديها وقدميها

هـو القتـل ابلعـامود سـواًء  :قتـل العمـد :اجلـواب ما تعريف قتل العمد؟ وقتـل اخلطـأ؟ :السؤال، يف مادة الفقه
 .. )اي ساتر(يقصد قتل رجٍل فيقتل آخرأن  :أقتل اخلط احلديد من اخلشب أو

 املعلمة (129) 
ملعلمة أمام الصف اخلامس يف أول يوم تستأنف فيه الدراسة، وألقت على مسامع التالميذ حني وقفت ا

مجلة لطيفة جتاملهم هبا، نظرت لتالميذها وقالت هلم: إنين أحبكم مجيعاً، هكذا كما يفعل مجيع املعلمني 
 ستودارد.واملعلمات، ولكنها كانت تستثين يف نفسها تلميذاً جيلس يف الصف األمامي، يدعى تيدي 

لقد راقبت السيدة تومسون الطفل تيدي خالل العام السابق، والحظت أنه ال يلعب مع بقية األطفال، 
وأن مالبسه دائمًا متسخة، وأنه دائمًا حيتاج إىل محام، ابإلضافة إىل أنه يبدو شخصًا غري مبهج، وقد بلغ 

أمحر عريض اخلط، وتضع عليها السيدة تومسون كانت جتد متعة يف تصحيح أوراقه بقلم أن  األمر
   ئط عريض، وبعد ذلك تكتب عبارة "راسب" يف أعلى تلك األوراق. xعالمات 

لب منها مراجعة السجالت الدراسية للسنوات السابقة لكل تلميذ، فوضعت سجل وذات يوم طُ 
لم تيدي يف لقد كتب مع !جئت بشيء ماالدرجات اخلاص بتيدي يف النهاية. وبينما كانت تراجع ملفه فو 
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الصف األول االبتدائي ما يلي: "تيدي طفل ذكي ويتمتع برول مرحة. إنه يؤدي عمله بعناية واهتمام، 
تيدي تلميذ جنيب، وكتب عنه معلمه يف الصف الثاين: . ة، كما أنه يتمتع بدماثة األخالقوبطريقة منظم

مبرض عضال، مما جعل احلياة يف  وحمبوب لدى زمالئه يف الصف، ولكنه منزعج وقلق بسبب إصابة والدته
لقد كان لوفاة أمه وقع يف الصف الثالث فقد كتب عنه:  لمهمع. أما تسودها املعاانة واملشقة والتعب املنزل

صعب عليه.. لقد حاول االجتهاد، وبذل أقصى ما ميلك من جهود، ولكن والده مل يكن مهتماً، وإن 
كتب عنه معلمه يف الصف   . بينما تتخذ بعض اإلجراءاتملأن  ر عليهاحلياة يف منزله سرعان ما ستؤث

تيدي تلميذ منطو على نفسه، وال يبدي الكثري من الرغبة يف الدراسة، وليس لديه الكثري من الرابع: 
 . يف بعض األحيان ينام أثناء الدرساألصدقاء، و 

ى ما بدر منها، وهنا أدركت السيدة تومسون املشكلة، فشعرت ابخلجل واالستحياء من نفسها عل
وقد أتزم موقفها إىل األسوأ عندما أحضر هلا تالميذها هدااي عيد امليالد ملفوفة يف أشرطة مجيلة 
وورق براق، ما عدا تيدي. فقد كانت اهلدية اليت تقدم هبا هلا يف ذلك اليوم ملفوفة بسماجة وعدم 

فيها األغراض من بقالة، وقد  انتظام، يف ورق داكن اللون، مأخوذ من كيس من األكياس اليت توضع
أتملت السيدة تومسون وهي تفتح هدية تيدي، وانفجر بعض التالميذ ابلضحك عندما وجدت فيها 

ولكن  ،عقدًا مؤلفًا من ماسات مزيفة انقصة األحجار، وقارورة عطر ليس فيها إال الربع فقط
ت السيدة تومسو  ن عن إعجاهبا الشديد سرعان ما كف أولئك التالميذ عن الضحك عندما عربَّ

نمال ذلك العقد مث لبسته على عنقها ووضعت قطرات من العطر على معصمها. ومل يذهب تيدي 
 بعد الدراسة إىل منزله يف ذلك اليوم. بل انتظر قلياًل من الوقت ليقابل السيدة تومسون ويقول هلا:

ة، انفجرت السيدة تومسون يف البكاء والديت! وعندما غادر التالميذ املدرس رائحتك اليوم مثل رائحةأن 
ملدة ساعة على األقل، ألن تيدي أحضر هلا زجاجة العطر اليت كانت والدته تستعملها، ووجد يف معلمته 
رائحة أمه الراحلة!، ومنذ ذلك اليوم توقفت عن تدريس القراءة، والكتابة، واحلساب، وبدأت بتدريس 

لت السيدة تومسون اهتماماً خاصاً لتيدي، وحينما بدأت الرتكيز وقد أو  األطفال املواد كافة "معلمة فصل"
عليه بدأ عقله يستعيد نشاطه، وكلما شجعته كانت استجابته أسرع، وبنهاية السنة الدراسية، أصبح تيدي 

املدللني عندها. وبعد مضي عام  التالميذمن أكثر التالميذ متيزًا يف الفصل، وأبرزهم ذكاء، وأصبح أحد 
سيدة تومسون مذكرة عند ابهبا للتلميذ تيدي، يقول هلا فيها: "إهنا أفضل معلمة قابلها يف وجدت ال
 حياته". 
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تتلقى أي مذكرة أخرى منه. مث بعد ذلك كتب هلا أنه أكمل املرحلة الثانوية، أن  مضت ست سنوات دون
مة قابلها طيلة حياته. وبعد وأحرز املرتبة الثالثة يف فصله، وأهنا حىت اآلن مازالت حتتل مكانة أفضل معل

انقضاء أربع سنوات على ذلك، تلقت خطااًب آخر منه يقول هلا فيه: "إن األشياء أصبحت صعبة، وإنه 
مقيم يف الكلية ال يربحها، وإنه سوف يتخرج قريبًا من اجلامعة بدرجة الشرف األوىل، وأكد هلا كذلك يف 

 . آلنا أفضل وأحب معلمة عنده حىت اهذه الرسالة أهن
حصل على درجة أن  وبعد أربع سنوات أخرى، تلقت خطااًب آخر منه، ويف هذه املرة أوضح هلا أنه بعد

يتقدم قلياًل يف الدراسة، وأكد هلا مرة أخرى أهنا أفضل وأحب معلمة قابلته طوال أن  البكالوريوس، قرر
 ! . ستوداردالشيء، دكتور ثيودور إفحياته، ولكن هذه املرة كان امسه طوياًل بعض 

مل تتوقف القصة عند هذا احلد، لقد جاءها خطاب آخر منه يف ذلك الربيع، يقول فيه: "إنه قابل فتاة، 
أتيت لتجلس أن  أخربها أبن والده قد تويف قبل عامني، وطلب منهاأن  وأنه سوف يتزوجها، وكما سبق

العجيب يف األمر أهنا كانت مكان والدته يف حفل زواجه، وقد وافقت السيدة تومسون على ذلك"، و 
حجاره ترتدي العقد نفسه الذي أهداه هلا يف عيد امليالد منذ سنوات طويلة مضت، والذي كانت إحدى أ

 ! ي ذَكهرُه أبمه يف آخر عيد ميالدابلعطر نفسه الذ تتعطهر ا انقصة، واألكثر من ذلك أهن
تومسون قائاًل هلا، أشكرك على ثقتك يف أذن السيدة  واحتضن كل منهما اآلخر، ومهس دكتور ستودارد

أكون مربزًا ومتميزاً. فردت أن  جعلتيين أشعر أبنين مهم، وأنين ميكنأن  يفه، وأشكرك أجزل الشكر على
عليه السيدة تومسون والدموع متأل عينيها: أنت خمطئ، لقد كنت أنت من علمين كيف أكون معلمة مربزة 

  قابلتك. ومتميزة، مل أكن أعرف كيف أعلِهم، حىت
)تيدي ستودارد هو الطبيب الشهري الذي لديـه جنـال ابسـم مركـز "سـتودارد" لعـالج السـرطان يف مستشـفى 
ميثوددست يف ديس مـونتيس واليـة أيـوا ابلـوالايت املتحـدة األمريكيـة، ويعـد مـن أفضـل مراكـز العـالج لـيس 

 يف الوالية نفسها وإمنا على مستوى الوالايت املتحدة األمريكية(.
  يعص أوقا  الدعاء املستجاب وأماكنه (130)

علمـت أي ليلـة أن  أرأيـت :فقد ورد عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال لعائشة ملا قالت له :ليلة القد 
 هم إنك عفو حتب العفو فاعف عين"اللقويل " :قال ؟ما أقول فيها ،ليلة القدر

اإلهلــي فإنــه ســبحانه يتفضــل علــى عبــاده فينــزل  وهــو وقــت الســحر ووقــت النــزول: الــدعاء يف جــوف الليــل
ين مــن يســـتغفر  ،مــن يســـألين فأعطيــه ،مــن يـــدعوين فأســتجيب لــه :ليقضــي حاجــاهتم ويفــرج كـــرابهتم فيقــول

 (1145فأغفر له رواه البخاري )
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جــوف الليــل  قيــل اي رســول هللا أي الــدعاء أمســع؟ قــالويف حــديث أيب أمامــة " :اياار الصاالوا  املكتااواب 
وقد اختلف  يف صحيح الرتمذي ( وحسنه األلباين3499دبر الصلوات املكتوابت" رواه الرتمذي )و  ،اآلخر

واختـار شـي  اإلسـالم ابـن تيميـة وتلميـذه ابـن القـيم أنـه قبـل  ؟هل هو قبل السالم أو بعدهيف دبر الصلوات 
 :عثيمـنيالشـي  ابـن  وقـال ،(1/305" زاد املعـاد)"دبر كل شيء منه كـدبر احليـوان :قال ابن تيمية ،السالم

فهـو بعـد  ،ما ورد من الـدعاء مقيـداً بـدبر الصـالة فهـو قبـل السـالم ومـا ورد مـن الـذكر مقيـداً بـدبر الصـالة"
انظـر كتـاب الـدعاء   قيامـاً وقعـوداً وعلـى جنـوبكم"فإذا قضيتم مناسـككم فـاذكروا هللا" :؛ لقوله تعاىلالصالة

 (54للشي  حممد احلمد ص )
( يرد الدعاء بني األذان واإلقامة ال)فقد صح عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال:  :مةيني األذان واإلقا
 ( ـ2408( وانظر صحيح اجلامع )212( والرتمذي )521رواه أبو داود )

 :كمــا يف حــديث ســهل بــن ســعد مرفوعــاً :  عنــد النــداء للصــلوات املكتوبــة وعنــد التحــام الصــفوف يف املعركــة
وهـو رواه أبـو داود  .وعند البأس حني يلحـم بعضـهم بعضـاً قلما تردان الدعاء عند النداء أو  ،ثنتان ال تردان

 (3079صحيح انظر صحيح اجلامع )
 :كما يف حديث سهل بـن سـعد مرفوعـاً إىل النـيب صـلى هللا عليـه وسـلم: ثنتـان مـا تـردان  :عند نزول الغي 

 (. 3078لباين يف صحيح اجلامع )ألرواه أبو داود وصححه ا (الدعاء عند النداء وحتت املطر)
يف الليـل سـاعة ال يوافقهـا مسـلم يسـأل خـرياً مــن أن  :كمـا قـال عليـه الصـالة والسـالم  :يف سااعة مان الليال

 (757)رواه مسلم  خرة إال أعطاه إايه وذلك كل ليلةأمر الدنيا واآل
فيـه سـاعة ال يوافقهـا عبـد ) :فقد ذكر رسول هللا صلى هللا عليـه وسـلم يـوم اجلمعـة فقـال :ساعة يوم اةمعة

( ومســلم 935رواه البخــاري ) ( وأشــار بيــده يقللهــاهللا تعــاىل شــيئاً إال أعطــاه إايهمســلم قــائم يصــلي يســأل 
 (21748)انظر سؤال رقم  (852)

رواه  .قال: ماء زمـزم ملـا شـرب لـه فعن جابر رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم :عند شرب زمزم
 (5502أللباين يف صحيح اجلامع )ا أمحد وصححه
رواه . كثروا الــدعاءأقــرب مــا يكــون العبــد مــن ربــه وهــو ســاجد فــأ :قــال صــلى هللا عليــه وســلم :يف السااجوا

 (482مسلم )
خـاري رواه البفإهنـا رأت ملكـاً  ،إذا مسعـتم صـيال الديكـة فاسـألوا هللا مـن فضـله :عند لاع صاياح الديكاة 
 (2729( ومسلم )2304)
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وقـد صـح عنـه صـلى هللا عليـه وسـلم أنــه  :أنات سابحانك إ  كنات مان الظااملنيدعاء ياا ا إلاه إا عناد الا
ـــه إال أنـــت ســـبحانك إين كنـــت مـــن  :دعـــوة ذي النـــون إذ دعـــا هبـــا وهـــو يف بطـــن احلـــوت :قـــال ال إل

رواه الرتمـذي وصـححه يف صـحيح  .إال استجاب هللا له مل يدع هبا رجل مسلم يف شيء قط ،الظاملني
لَـّن نَـّْقـِدَر أن  }َوَذا النُّـوِن ِإذ ذََّهـَب ُمَغاِضـًبا َفظَـنَّ  :( قال القرطيب يف تفسري قوله تعـاىل3383امع )اجل

نَـاُه ِمـنَ ينهِ ُكنـُت ِمـَن الظَّاِلِمنَي{الَّ ِإلَـَه ِإالَّ أَنـَت ُسـْبَحاَنَك إِ أن  يف الظُُّلَماتِ  َعَلْيِه فـََناَدى َنا لَـُه َوجَنَّيـْ  }فَاْسـَتَجبـْ
جييبـه كمـا أجابـه وينجيـه  أن  يف هـذه اآليـة شـرط هللا ملـن دعـاه :قال رمحـه هللا َكَذِلَك نُنِجي اْلُمْؤِمِننَي{اْلَغمِه َو 

 (11/334اجلامع ألحكام القرآن ) َكَذِلَك نُنِجي اْلُمْؤِمِننَي{}َو كما جناه وهو قوله: 
فقـد . هم أجرين يف مصيبيت وأخلف يل خرياً منهاالل إان هلل إان إليه راجعونفدعا بـ  :إذا وقعت عليه مصيبة

( عن أم سلمة رضي هللا عنها أهنا قالت: مسعت رسـول هللا صـلى هللا عليـه 918أخرج مسلم يف صحيحه )
إان هلل وإان إليه راجعون اللهم أجـرين يف مصـيبيت  :ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره هللا :وسلم يقول

 (918ال أخلف هللا له خرياً منها رواه مسلم )ها إوأخلف يل خرياً من
النـيب صـلى هللا دخـل علـى أيب سـلمة وقـد شـق بصـره أن  ففي احلـديث :اعاء الناس يعد قبص  وح امليت

ال تــدعوا علــى أنفســكم إال  :فضــج انس مــن أهلــه فقــال ،الــرول إذا قــبض تبعــه البصــرأن  :فأغمضــه مث قــال
 (2732رواه مسلم ). لوناملالئكة يؤمنون على ما تقو فإن  ئري

قال صلى هللا عليه  :( عن أم سلمة رضي هللا عنها أهنا قالت919فقد أخرج مسلم ) :الدعاء عند املريص
فلمــا مــات أبــو ســلمة  :إذا حضــرمت املــريض فقولــوا خــرياً فــإن املالئكــة يؤمنــون علــى مــا تقولــون قالــت :وســلم

يل ولــه  اللهــم اغفــر :قــويل :ســلمة قــد مــات، فقــال يلأاب أن  :أتيــت رســول هللا صــلى هللا عليــه وســلم فقلــت
 .حممداً صلى هللا عليه وسلم ،فقلت فأعقبين هللا من هو خري يل منه :قالت. وأعقبين منه عقىب حسنة

( 469رواه البخـاري ). فإنـه لـيس بينهـا وبـني هللا حجـابواتـق دعـوة املظلـوم  :ويف احلـديث :اعوة املظلوم
. فــاجراً؛ ففجــوره علــى نفســه دعــوة املظلــوم مســتجابة وإن كــان :الة والســالم( وقــال عليــه الصــ19ومســلم )

 (3382رواه أمحد وانظر صحيح اجلامع )
ودعاء الصائم يف يوم صيامه ودعوة املسافر فقد صح عن نبينا صلى هللا عليه  (لنفعه: )اعاء الوالد لولده 

رواه البيهقـي وهـو . وة الصـائم ودعـوة املسـافرودعـ ،دعوة الوالد لولده :ثالث دعوات ال ترد" :وسلم أنه قال
 .(1797( ويف الصحيحة )2032جلامع )يف صحيح ا
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 ،دعـوة املظلـوم :ثالث دعـوات مسـتجاابت :ففي احلديث الصحيح( لضر ه: )اعوة الوالد على ولده
وانظــــر صــــحيح األدب املفــــرد  (1905ودعــــوة الوالــــد علــــى ولــــده " رواه الرتمــــذي ) ،ودعــــوة املســــافر

(372) 
إذا مـات ابـن آدم انقطـع  :(1631كما ورد يف احلديث الذي أخرجه مسـلم )  :اعاء الولد الصاحل لوالديه

 .لد صاحل يدعو له أو علم ينتفع بهأو و  ،صدقة جارية :عمله إال من ثالث
رسـول هللا كـان يصـلي أن  رضـي هللا عنـه فعن عبـد هللا بـن السـائب :الدعاء يعد زوال الشمو قبل الظهر

يصــعد يل أن  ء وأحــبإهنــا ســاعة تفــتح فيهــا أبــواب الســما" :تــزول الشــمس قبــل الظهــر وقــالأن  بعــد أربعــاً 
 (1/337ناد انظر ختريج املشكاة )" رواه الرتمذي وهو صحيح اإلسفيها عمل صاحل

، من تعاره  :فقد قال صلى هللا عليه وسلم :الدعاء عند ااستيقاظ من الليل وقول الدعاء الوا ا يف ذلك
أو ، اللهـم اغفـر يل :ال إلـه إال هللا وهللا أكـرب وال حـول وال قـوة إال ابهلل مث قـال :من الليل فقـال ستيقظا أي
 (1154رواه البخاري ) .بلت صالتهاستجيب له فإن توضأ وصلى ق دعا

  عشرون من نصا ا ومواعظ لقمان اينه (131)
 .وهم الليل ،فإنه ذل النهار ،إايك والدين :اي بين - 1
 .يفعلون فصاروا اليوم يراؤون مبا ال ،كان الناس قدميا يراؤون مبا يفعلون  :اي بين - 2
 .إايك والسؤال فإنه يذهب ماء احلياء من الوجه :اي بين - 3
فـإن كـان صـادقا فليوقـد انرا إىل جنـب انر فلينظـر هـل  ،الشـر يطفـئ الشـرأن  :كذب من قال  :اي بين - 4

 .اخلري يطفئ الشر كما يطفئ املاء الناروإال فإن  ؟تطفئ إحدامها األخرى
 .ال تؤخر التوبة فإن املوت أييت بغتة :اي بين - 5
وإن كنــت يف  ،وإن كنــت علــى الطعــام فــاحفظ حلقــك ،إذا كنــت يف الصــالة فــاحفظ قلبــك :اي بــين - 6

 .وإن كنت بني الناس فاحفظ لسانك ،فاحفظ بصرك غريكبيت 
 .ويعقب الندم ،ويضعف النفس ،لديناحذر احلسد فإنه يفسد ا :اي بين - 7
 .وآخره ندم ،أول الغضب جنون :اي بين - 8
 .الرفق رأس احلكمة :اي بين - 9
 .ويقبح أثره ،إايك وصاحب السوء فإنه كالسيف حيسن منظره :اي بين - 10
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وال تــدع  .أو ترائــي بــه يف اجملــالس ،ومتــاري بــه الســفهاء ،ال تطلــب العلــم لتبــاهي بــه العلمــاء :اي بــين - 11
فإن تـك عاملـا ينفعـك علمـك  ،فإذا رأيت قوما يذكرون هللا فاجلس معهم ،العلم زهاده فيه ورغبة يف اجلهالة

 .يطلع عليهم برمحة فيصيبك هبا معهمأن  ولعل هللا .وإن تك جاهال يعلموك
 .الشرك لظلم عظيمأن  ال تشرك ابهلل :اي بين - 12
 .وشاور يف أمرك العلماء ،ياءال أيكل طعامك إال األتق :اي بين - 13
 .وال تصاحنبه متهما ،ظلوما تعاشرنوال  ،وال جتادلنه جلوجا ،ال متارينه حكيما :اي بين - 14
 .ومل أندم على السكوت ،إين قد ندمت على الكالم :اي بين - 15
 .فإن أنصفك عند غضبه وإال فأحذره ،تؤاخي رجال فأغضبه قبل ذلكأن  إذا أردت :اي بين - 16
 .من كتم سره كان اخليار بيده :اي بين - 17
 .وال مرها فتلفظ ،ال تكن حلو فتبلع :اي بين - 18
 .قاله البنه يعظه حني سافر ،لكل قوم كلب فال تكن كلب أصحابك :اي بين - 19
 ومثـل املـرأة السـوء كمثـل احلمـل الثقيـل علـى ،مثـل املـرأة الصـاحلة مثـل التـاج علـى رأس امللـك :اي بـين - 20

  .ظهر الشي  الكبري
 يكيت عند لاعي صو  املنبه (132)

مـن  أكمـلأن  ابنه البكر بعـد أوهلموكان  ستة األبناءكان والدي كفيف البصر منذ شبابه، وقد تويف له من 
فقـد توفـاهم هللا قبـل والديت ومـا خفـف عليـه حرمانـه  البقيـة أمـااثنني منهم  أدركتالعمر ثالث سنوات وقد 

انه كان مؤمن بقضاء هللا وقدره فقد كان قلبـه متعلـق بربـه مث ابملسـاجد  ألبنائهمصائب فقدانه نعمة البصر و 
يف املسـجد حـىت لـو اشـتد عليـه املـرض، ينـام بعـد صـالة العشـاء مباشـرة  ةواحد ةحد كبري ال تفوته صال إىل

املسـجد متلمسـاً  إىلب الفجر مث يذه آذانقبل  إىلمن الليل يقضيه قائما مصلياً  األخريويصحو يف الثلث 
 .إليها يسبقه احدٌ أن  يرضى لروضته اليت اليصل أن  إىلطريقه الذي حفظ تفاصيله 

تساوي عنده جنال بعوضه ومل يكن يلقي  الدنيا ال ،كان يذكر هللا يف كل وقت قائما وجالساً راكبا وماشياً 
مستشـفى امللـك خالـد التخصصـي للعيـون يف  يـهنيع مبعاجلـةابن نقـوم  إلقناعـهرفـض مجيـع حماوالتنـا  ،هلا ابل
 الفاشـلةبعـد ثـالث سـنوات مـن احملـاوالت  إاليكتب ويعود له بصره من جديـد ومل يقتنـع بـذلك أن  لعل هللا
ذكر الطبيب لنا ذلك تعرض لعدة حـوادث اثنـاء ذهابـه أن  يف شفاءه بعد أململ يكن هناك  لألسفولكن 

يف  األحيـانقـد نكـون مقصـرين بعـض  ،عـن كـدمات ورضـوض عبـارةوعودته مـن املسـجد واحلمـد هلل كانـت 
يزيـد الطـني بلـه  متابعته يف كل حتركاته ومـا، كما ال ميكننا انشغالناحبكم املسجد  إىليذهب أن  متابعته قبل
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كــان يعتمــد علــى   أبحــديســتعني أن  يرضــى لــه ال إيصــالهيطلــب مــن احــد أن  املســجد دون إىلانــه يــذهب 
 نفسه يف كل شي.

ن إ حـدهمأ فقـاليعرفونـه وال يعـرفهم  يف هللا وهـم ال أحبـوهالـذين  زمالئـيسـنوات زاره جمموعـه مـن قبل عدة 
فـرد عليـه  ؟اإلحـرامسـنه وسـأل والـدي كـم سـنه مل تفتـك تكبـرية  أربعـني اإلحـراممل تفته تكبـرية  الصحابةحد أ

 فقـال لـه علـى مـا اله.جييبـه علـى سـؤ أن  السـائل علـى فأصـر .الصـحابة إليـهوصـل  ربـع مـا إىلحنن لن نصـل 
 خــريةاأل ة ســننيانـه خــالل الســبع أي مل أييت املــؤذن قبلــي للمســجد. خـريةاأل الســنةخــالل الســبعني  ينأذكـر 

مل تفتــه تكبــرية  مــن ذلــك كــان حيضــر للمســجد قبــل املــؤذن وابلتــايل أكثــرمــن عمــره الــيت يــذكرها وقــد تكــون 
 .متواصلةسبعني سنه  اإلحرام

حـد أ أمـام جمتمعـةالشـارع جمموعـة كبـريه مـن النـاس  نه رأى يف املنام وهو يسري يفأذكر يل قبل عدة سنوات 
ى هللا عليـه وسـلم موجـود داخـل الرسـول صـل، فـأخربه أن واقفني عـن سـبب هـذا الزحـامحـد الـأفسـأل  املنـازل

ي اجمللس الـذ إىلدخل أن  يدخل ويسلم عليه معهم وبعدأن  عليه فقرر للسالمالناس حضرت و  ذلك املنزل
ليســـلم عليـــه تقـــدم  ابلتقـــدم هـــمه أن  وبعـــد ةً مباشـــر ، وقـــف أمامـــه عليـــه الصـــالة والســـالميتواجـــد فيـــه الرســـول 

الرســول قــام  إىلوصــل الرجــل أن  مــن خلفــه ليســبقه ابلســالم مث توقــف والــدي يف مكانــه وبعــد أخــرشــخص 
والـدي وتوقـف  ىلإالرسول عليه الصالة والسـالم بوضـع يـده علـى صـدر هـذا الرجـل ودفـع للخلـف مث تقـدم 

اليت  الورقة ههذ ما وسألهورقه من جيبه ووضعها يف جيب والدي  إبخراجمث قام عليه الصالة والسالم  أمامه
 وضعتها يف جييب فرد عليه الرسول قائال اتركها معك فسوف أييت يوم حتتاجها فيه.

جـزاه هللا خـري وفسـرها  د األخـوةأحـحـىت عرضـتها علـى  جوااب شافياً هلا أجدالرؤاي ومل  تلكعن  اً سألت كثري 
مــن الــرؤاي ومل يســتطع تفســري الشــق  األولقــام بعــد شــهر بتفســري الشــق  ؛ حيــثيقــارب الشــهرين مــا بعــديل 

وبعـد  على بعـض استفسـاراته ةاإلجابوكان متحمساً جداً هلذه الرؤاي وقد طلب مين  ةالثاين وطلب مين مهل
 .فسر يل اجلزء الثاين من الرؤاي آخرشهر 
سيصـاب  أقـاريبحـد ألـدي فسـرها أبن االرجل الذي تقـدم ليسـبق والـدي مث دفعـه الرسـول وتقـدم لو أن  يوه

مث يشــفى هــذا املــريض فجــأة  ةحلظــ إياجلميــع موتــه يف ســيظن أن  ةدرجــذلــك لشــابه  مــا أومبــرض خطــري 
عـدة الفـراش  أقعـدهحـدث ابلفعـل فقـد مـرض قريـب لنـا مـرض  وهـذا مـا ،ويتوىف والدي وهـو بكامـل صـحته

في فجـأة وكأنـه مل يصـيبه ُشـ األايماملستشفى مث يف يوم مـن  إىل بطانيةيقومون بنقله يف  أهنمدرجه  إىل أشهر
 تويف والدي فجأة وهو يتمتع بكامل صحته رمحه هللا. أسابيعشي وبعد ذلك بثالثة 
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سـالم يف جيـب والـدي الـيت وضـعها الرسـول عليـه الصـالة وال الورقةتفسري الشق الثاين من الرؤاي فكانت  أما
عملـه الصـاحل وسـينفعه  ذلـكن أبفقد فسرها  .األايميرتكها معها ألنه سيحتاجها يف يوم من أن  وطلب منه

 .القيامةيوم 
عدة سنوات مراعاة ملشاعره وبسبب  إىلمدة سفري ستصل أن  والدي إبالغارغب يف  أكنقبل سفري مل و 

 أينلــه  ســأذكرســفري سيســتمر لعــده شــهور وفيمــا بعــد أن  فــذكرت لــه أبنــاءهاصــغر  أينحبــه يل وخصوصــا 
تضــايق مــن خــرب ســفري  البدايــةيف  ،يتعــود علــى الوضــع تــدرجيياً أن  إىلوهكــذا  أخــرىعــدة شــهور  ســأمدد

 العادةيف يوم سفري جلس معي وكان على غري  يرام على ما شيءوكان كل  ابلفكرةولكن مع الوقت اقتنع 
يتـنفس وحبكـم معـرفيت بوالـدي انـه أن  درجه انه مل يعد يسـتطيع إىلكاء ابلب أجهشحىت  إليه تحتدثأن  وما

 ةمل تنـزل منـه دمعـ أدركـت،االثنني الـذين  إخويتومل يبكي قط حىت عندما تويف  ةوال يتأثر بسهول اً صبور جد
وحــىت عنــدما توفيــت والــديت رمحهــا هللا قبــل تســع ســنوات كــان صــابرا حمتســباً مل حتــرك فيــه كــل هــذه  ةواحــد
 أســافرن أب أقنعــويناســتخري هللا والغــي ســفري ولكــن مــن حــويل أن  بعــد هــذا املنظــر قــررت ،ةشــعر  حــداثاأل
 بتهـدءةستقلل الكثري مـن هـذا احلـزن وقـاموا  اهلاتفيةطبيعي وسيتعود مع الوقت وان مكاملايت  األمرن هذا أو 

تفســري بعـد ولكـن  سـاء سـافرت.ارحتـت قلـياًل ويف امل ،وعـاد طبيعيـاً واسـتقر وضــعه هـدأحـىت  وإقناعـهوالـدي 
 إىلوصلت أن  بعدو  عدت إىل اململكة،و  جازةإ فأخذتمن الرؤاي  األولقلقت كثريا من تفسري اجلزء الرؤاي 

 ةرجع مر أمث  أخرىبضع شهور  سأعود أينجيده وكان فرحاً بعوديت وذكرت له  بصحةوالدي وجدته يتمتع 
وكــان الوقــت  العــادةســفري قــام مــن نومــه علــى غــري قبــل شــهر رمضــان ويف ليلــة  إىلومكثــت معــه  .أخــرى

 أوصيكانداين وقال يل )، ينامأن  متأخر ورحليت كانت قبل الفجر فسأل عين فتعجبت ألين قد ودعته قبل
أن  ىلإفراشــه  إىلا يل فقبلــت رأســه وذهــب مــكلمتــني يقوهل  آخــرالكلمتــني وكانــت  هــاتنيبطاعــة هللا( فقــط 

علــى  مبكــرة ســاعةاتصــال يف  أاتيند رمضــان ويف منتصــف شــهر شــوال وبعــ حــان موعــد رحلــيت مث ســافرت.
مـاذا  فسـألت:. ألن والـدي مـريض ؛احضـرأن  يطلب مين إخويتحد أفكان  املكاملةرديت على  العادةغري 
مث متالكــت نفســي يف حلظتهــا ، صــاعقةلكاوقــع علــي اخلــرب  . الوالــد لقــد تــويفابختصــار: قــال يل  ث لــه؟دحــ

املســجد وألين علـى اتصــال  إىلوهــو ذاهـب  سـيارةألين توقعـت انــه قـد صــدمته  ؟رةســياهــل صـدمته  سـألته:
 الصـالةمعنـا بعـد  البارحـةوكـان  سـيارةقـال يل مل تصـدمه  مـرض إيومل يكن يشتكي من  مستمرةهبم بصفه 

وجـدانه متـوىف وهـو ، مث صلى صالة العشاء يف املسجدأن  ىلإ القهوةاول معنا املغرب بكامل صحته وقد تن
شـعرت بعـدها  رطبة من جراء الوضوء مطويةتزال  ثوبه ال أكماموكانت  الليل آخراملعتاد  مصالهاجد يف س

يف أن  اخلط ومـن حسـن احلـظ أغلقت مل تنزل مين دمعه واحده احلزن إىلالفرل منه  إىلاقرب  بشعور غريب
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بطبيعـة احلـال مل   املسـاءوصلت يف، املطار إىلوتوجهت حزمت أمتعيت  الرايض إىل متوجهةذلك اليوم رحله 
البيــت وقــد غــادر  إىلوصــلت  عليــه وقــت صــالة الظهــر الصــالةدفنــه فقــد متــت  أومــن الصــالة عليــه  أمتكــن

 ومل ابكـي مل تدمع عيـين املكان الذي تويف فيه ألين اعرفه جيدا إىلذهبت  اً متأخر كان الوقت  فاغلب املعزين 
أن  فجــرا قــررت الثالثــة الســاعةويف حــدود  مــن النــوم كــنأمتمل  فراشــه إىلأتخــر الوقــت الكــل ذهــب أن  بعــد

ومع ذلك مل  هي عليه على ما أغراضهمجيع  يف كل مكان رائحتهدخلتها وجدت أن  وبعد غرفته إىلاذهب 
مسعـت  الغرفـةيف  أغراضـه أأتمـلجـالس  أانفجـراً وبينمـا  3.20 السـاعةويف متـام  مـن عيـين ةواحـد ةخترج دمع

لقد اشتغل املنبه الذي   كل ليله  الغرفةامسعه يف هذا أن  صوت تعودت ة،وحبرق دايإرابكي ال أصوت جعلين 
 اشتغل املنبه وهو ال اشتغل وشغل كل حواسي معه الليل أخرليوقضه لصالة التهجد  رأسهكان يضعه عند 

منبهـات  لن توقضـه اً عميق اً رفيق دربه قد انم نومأن  يعلم اشتغل ليوقضه وهو ال صاحبه قد فارقهأن  يدري
قـض والـدي أيهو نفسه الـذي  ساعةوعشرين  أربعهذا املنبه قبل  تركت املنبه يعمل ومل اقفله جمتمعه األرض

ألن والدي   املنبه وهو يعمل طويال جدا أمضاهكان الوقت الذي   يوقضه فيها ةمر  أخر أهنامن نومه ومل يعلم 
وكـأين بـه  املنبـه يف الـرنني أطـال املـرةكـن هـذه ل ليتوضـأمـن عشـر ثـواين مث يغلقـه ويـذهب  أكثريرتكه  كان ال

 اً املنبـه وتركتـه ينـام نومـ أغلقـتبعـدها  كالعـادةيتعجب انه اخذ وقت طويل وصاحبه مل ميـد يـده عليـه ليغلقـه  
يف  أمـركانـت تيسـر كـل   الـيت كافتقـدتك وافتقـدت معـك دعواتـ ديلـاو  رمحـك هللا اي كنوم رفيق دربه  اً عميق

 .حيايت بعد توفيق هللا
يهـــتم بعـــض  قـــد ال. املســـلمني أمـــواترحـــم هللا مجيـــع  وافتقـــدت حناهنـــا أيضـــارحـــم هللا والـــديت الـــيت افتقـــدها 

. )هــذه هــا يــدعو لوالــدي وللمســلمنيأت حباجــه لكتابتهــا لكــم لعــل مــن يقر ولكــين شــعر  القصــةهبــذه  خــوةاإل
 ابلعفو والرمحة(. وأمهاتنا وآابئنا يهولوالد لكاتبهاالقصة مؤثرة وهلذا فقد أوردهتا ودعوايت 

 تتصل على صاحبك وا يرا (133)
 يأو يصـلي هـذا لـيس وقـت صـالة هـل نسـ ؟أم انئم؟ ال يرد عليك هل هو متعمد ال تعلم ؟ملاذا ما السبب

ومـن املؤكـد أنـه قـد ، ومضـى الوقـت السـاعة والسـاعتني أيضـاً ال تعلـم؟ جواله يف مكاٍن ما هل أصابه مكروه
مـا ولكـن بعـد فـرتة تتصـل علـى صـاحبك  اً هنـاك أمـر أن  ليهـا إذاً ملـاذا مل يـرد ال بـدظهر عنده مكاملة مل يرد ع

ومل ينسى جواله يف أي مكان ومل يكن انئماً وال أي من ، وإذا هو أبحسن حال وأمت عافية ومل يكن مشغوالً 
أنـت أيهـا  نقـف هنـا بشـأنك (مـا لـه نفـس يـرد) فقـط هكـذا بـل قـد تقـول إذن ملـاذا مل يـرد؟. األعذار الـواردة

؟ هــل تزعــل عليــه ومــن هــل تشــعر أبن لــك حــق عنــده؟ مــا التصــرف الواجــب حيــال هــذا الشــخصاملتصــل 
دعين أقوهلا لك وبكل صراحة ليس لك أي  ؟يربر لك عدم رده على مكاملتكأن  يعتذر لك؟ أوأن  واجبه
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}َوِإن وجند هناك آيـة تقـول: آن الكرمي، أدىن حق. نرجع هنا إىل مصدران األول يف الرتبية والتعليم، وهو القر 
قـد قـاس الشـي  حممـد صـاحل املنجـد عـدم و ِقيَل َلُكُم اْرِجُعـوا فَـاْرِجُعوا ُهـَو أَزَْكـى َلُكـْم َواّللَُّ مبَـا تـَْعَملُـوَن َعلِـيٌم{ 

أن  أبن ذلك أزكى لك كما يف اآلية أيضـاً وإذا رجعـت فاحلقيقـة وال تنسالرد على املكاملات ابآلية السابقة 
علـى فـالن أي طلبـك إايه وعـدم رده عليـك  اتصـالك ال يـرد وإن كـانأن  أو اتصـالكيرد على أن  احلريةله 

يعتــرب جارحــاً لشــعورك بعــض الشــيء ولكــن نقــول لــك ضــع نفســك مكــان هــذا الشــخص فــإن اإلنســان ال 
ا عليـه يف أي وقـت وكمـا قاهلـ كاتصـالءم مـع وقتـك لكـي يسـتقبل يكون يف أكثر أحيانه مهيئا أو وقتـه يـتال

  .الصالة والسالم التمس ألخيك سبعون عذرا
 جتاوز سفاسف األمو  وصغا رها (134)

 غــاابت الصــني يــذكر عــن شــجرة أهنــا عاشــت مئــات الســنني وقــد أضــحت مــن أعظــم األشــجار إحــدىيف 
حيـث الـرايل العاتيـة والعواصـف املـدمرة  :صـاعبوأطوهلا وقد واجهت على مدى مئات األعوام مجلة من امل

كاجلبــل األشــم   صــواعق احلارقــة، وابلــرغم مــن كــل هــذه الكــوارث بقيــت صــامدة واقفــة بكــل ةــوخ وكــربايءوال
قوبلت هبجوم ضار من صغار احلشرات  مث فجأة ،وكالطود الثابت مل يتحرك هلا غصن ومل يتزحزل فيها جذر

الــه كمــا هــو حــال وكثــري مــن البشــر ح !طتهاوأســقا وقرضــا حــىت انلــت منهــا وهــوام األرض فلــم تــزل هبــا خنــر 
ولكنه وبكل ببساطة تراه يستدرج من قبل توافه  الشجرة اثبتا صلبا شاخما أمام عظيم املصائب وجليل الرزااي

حكـــت يل إحــدى قريبـــايت وهـــي )القويـــة . األمــور وصـــغائرها حـــىت تقضــي علـــى راحتـــه وجتهـــز علــى ســـعادته
وفقـت يف اختيـار )بلـوزة( لطفلتهـا بـنفس ومههـا عظـم كوهنـا مـا  مزاجهـا تعكـر وليلهـا طـالأن  الصلبة( كيف

جيهــز عليهــا اهلــم والتفكــري أن  واثنيــة قــد تالعــب فيهــا القلــق وكــاد. يف إحــدى املناســبات درجــة لــون البنطــال
اإلشــكالية الــيت ن إ فقــط ألهنــا يف احــد املناســبات نســيت مســح احــد الفنــاجني فقدمتــه )مــبلال( للضــيوف!

ر بــــل هــــي يف دقيــــق األمــــو  ،الكئــــودالت املعقــــدة وال يف العقبــــات يعــــاين منهــــا الكثــــري ال تكمــــن يف املشــــك
وهــذه قــد زاد وزهنــا قلــيال وأخــرى طفلهــا تصــرف  ك تصــرف مل يوفــق إليــهوصــغائرها فتلــك كلمــة زل هبــا وذا

أمـور لـو  أو زوجهـا أتخـر عليهـا دقـائق وهـذا مل جيهـز ةاغـه أو أزعجـه صـغريه!، بشقاوة زائدة عند الضيوف
أن  فمـــا أروع ن لعـــرف أهنـــا ال تســـتحق منـــا كـــل تلـــك اآلالم واملتاعـــب والســـهر والضـــيق،أتمـــل فيهـــا اإلنســـا

ونعـــيش حيـــاة عابقـــة ابلفـــرل  نتجـــاوز سفاســـف األمـــور وصـــغائرها لنحمـــي حياتنـــا مـــن التـــوتر والضـــغوطات
 .والسعادة

لـل وللتخلص من اسـر تلـك الصـغائر وقيـد هـذه التوافـه إليـك توجيهـات مجيلـة سـتخفف عليـك األمحـال وتق
 :الكثري من التوتر يف حياتك إبذن هللا
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أسأت التصرف يف موقف ما أو أسأت لشخص من غري قصـد ن إ أخي الكرمي أخيت الكرمية ماذا يعين -1
جبلـت علـى اخلطـأ ولـن تنفـك عنـه  نـك بشـرٌ أعـد لطبيعتـك البشـرية وتـذكر  وجانبك التوفيق يف مشروع مـا؟

نــك إطلــب املثاليــة ســواء علــى الصــعيد الشخصــي أو العــام فوتبــالغ يف  نــك عنــدما تعلــي مقاييســكأواعلــم 
ختوض هبذا معركة خاسرة سـتفقد معهـا نعمـة الشـعور ابلرضـا والقبـول فـتخلص مـن عقـدة الكمـال يف احليـاة 

 مواطن اجلمال فيها. حىت تبصر
علــى نفســه جنايــة  إن الشــخص الــذي يتعــاطى مــع توافــه األمــور وصــغائر اإلحــداث بتــوتر وأفعــال جيــين-2

يكـون إىل الشـخص الـذي يفتـت نفسـه جـزءا جـزءا ويسـقيها السـم القاتـل قطـرة  نه اقرب ماأحيث  ،عظيمة
ن إقطرة حىت يسـتيقظ يف ذالـك اليـوم وقـد أفـَن روحـه واسـتنزف كـل طاقتـه وعرضـها لالهنيـار الكامـل، لـذا فـ

 الثمن الباهظ ألسر تلك الصغائر هو احلرمان من سحر احلياة ومجاهلا.
أخطـاءك فلســت  نـك شـاغل النـاس وحـديث اجملــالس وبـؤرة تركيـز البشـر يعـدونأ –فقـك هلل و  -تظـن ال-3

النـاس يف شـغل عـن التفكـري أبخطائـك وزالتـك وإحصـاء أنفاسـك ومراقبـة حتركاتـك، أن  مركز الكون وتذكر
يشـغلهم عـن متابعـة أخطائـك أو  فلـدى البشـر مـا ،ألذا فقر عينـا ومن سـاكن البـال عنـدما يصـدر منـك خطـ

للصغائر ال يعين عدم االنتباه لألخطـاء واسـتدراك مـواطن  الدعوة لعدم االلتفاتأن  وتذكر –ديث عنها احل
 ها بتؤدة وهدوء دون توتر وانفعال.عيتعاطى مأن  التقصري إمنا جيب

فســـر احليـــاة  ،ال تنجـــز شـــيئاأن  ( سيفضـــي بـــك أخـــريا إىليءاهلـــوس والتعلـــق بنظريـــة )إجنـــاز كـــل شـــن إ -4
 وإمنا تكمن يف االستمتاع بكل خطوة تقوم هبا. يءت يف إجناز كل شاجلميلة ليس

توافـه األمـور  األحداث املاضية واالستغراق يف احلديث عنها وان كانـت عظيمـة فهـي تصـنف ضـمنن إ -5
وصغائرها، فال تسرتسل يف التفكري حىت ال تعطل قدراتك وتذهل معها عن االسـتمتاع ابحلاضـر والتخطـيط 

 .للمستقبل
اآلن لــن تشــغل أي  اغلــب األشــياء الــيت تزعجــكأن  )بفلــرت الــزمن( وأتكــد يســمى مــا إســرتاتيجيةبــق ط -6

يف غـري  فسيصـبح قريبـا جمـرد ذكـرى فـال جتـده  ،ملأأو زلـة أو  أحيز يف تفكريك بعـد سـنة فتسـامح مـع كـل خطـ
 عدو وال تكن اثئرا بال قضية.
 قصيدة جتمع ألاء سو  القرآن الكرمي (135)

 رةــابلبقحق الثنــاء على املبعوث  ****** حتــــــة للقول معتربةفا يف كله 

 م والنساء استوضحوا خرَبَهـــرجاهل ****** اع مبعثهــــِقدماً ش يف آل عمران
 ةرَ ــعمهت فليست على األنعام مقتص ****** قد مده للنـــــاس من نعماه مائدة
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 ةذاك اجلود مبتــدرَ  ـالـ وأنفـإال ****** اــــأعراف نعماه ما حل الرجاء هب
 ةيونس والظلماء معتكرَ  رـــيف البح ****** ل إذ اندى بتوبتــــــهبه توسـ

 يروهع صوت الرعــد من ذَكرَه ولن ****** ود ويوسف كم خوٍف به أِمناـهــ
 س أثرَهْ ــاحلجـر التم بيت اإلله ويف ****** م كان ويفـــمضمون دعوة إبراهي

 ان الذي فطرَهْ فسبحـ يف كل قطــر ****** ـل ذكرهــمحة كَدِويه النذو أمهـ
 ةيف اإلجنيل مشتِهرَ  رميــبشرى بن م ****** هـــبكهف رمحاه قد الذا الورى وب

 ان الذي من أجله عمــَرهْ حجه املكـ ****** على اءــــمسهاه طـه وحضه األنبي
 َررَهْ ن نور فرقانه ملها جال غـُــــم ****** هدواــالذي ش قد أفلح الناس ابلنور

 ورَهْ كالنمل إذ مسعت آذاهنـــم سـ ****** زواـاللهْسِن قد عجــ أكابر الشعراء
 َرهْ ــاك نْسجا بباب الغار قد ستإذ ح ****** وت أتىعنكبـ ـوحسبـه قصص لل

 هْ رَ مان وفـــهى للـدره الذي نثـلق ****** هــــيف الروم قد شاع قدما أمره وب
 ه فأراهــم ربـهه ِعبـــرَهْ سيوفـ ****** قد سجدتكم سجدًة يف طُلى األحزاب 

 رَهْ بني الرسل قد شهـ ا بـِــياسنيمله  ****** ر الشبع العـال كرمـاسباهـم فاطـ
 فصــاد مجع األعـادي هازما ُزَمـَرَ هْ  ****** رهــيف احلرب قد صفت األمالك تنص

 ةرَ قد فصهلت ملعـــان غري منحصـ ****** ورســ لغافـر الذنب يف تفصيلــه
 َرهْ ــمثل الدخان فيُـغشي عني من نظ ****** هتجـر الدنيا فُزخرُفهـاأن  شــوراهُ 

 رَهْ بـدٍر وجند هللا قـد حض قـافَ أح ****** ـاء حني أتىـعزهت شريعته البيضــ
 ةر الدين منتص اتوأصبحت ُحجــر  ****** ُح متهـِصــالفجـاء بعد القتال الفتـ

 ـرهْ ه حق  كمـا ذكـ الذي قـالـأنه  ****** ات هللاُ أقسم يفاٍف والذاريــــبق
 رهْ واألفق قد شقه إجـالال لــه قمـ ****** ى جنم سؤددهـــيف الطور أبصر موس

 رهْ يف القرب ثبهت فيه ربــهه بصـــ ****** ـةمن الرمحن واقعـ الــأسرى فن
 رهْ ويف جمادلــة الكفـــار قد نص ****** د هلـااحلديـــ وىأراُه أشياء ال يق

 رهْ  من الرسل كل  اتبـــٌع أثـصفهٍ  ****** يوم امتحان اخللق يُقبل يف رـيف احلشـ
 رهْ ــفاقبْل إذا جاءك احلق الذي نشـ ****** االطعــام هب كف  يسبهــــح هلل

 طــالقا ومل يعرف هلا نظـرهْ  تانل ****** ـاقد أبصرت عنده الدنيا تغابنهـــ
 رهْ ــعن زهرة امللك حقا عندما خبـ ****** ـهرميـه احلبه للدنيــا ورغبتـُـحت
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 رَهْ ـ به هللا إذ أبدى لنا ِسيــــأثَن ****** وَن قد حقـهت األمدال فيه مبانــ يف
 ر قد غمَرهْ ــحسن النجاة وموج البح ****** ـهيف سفينتـ ل نـولاهه سأنــ

 ذرَهْ اتبعــا للحق لن ي زمهـــالم ****** وقالت اجلن جــاء احلق فاتِبعـــوا
 ـرَهْ ى نيب  له هــذا العـُــال ذخأت ****** لمدثــهـرا شافعا يوم القيامة هــ

 سطرَهْ  ـار قدبعثــه سائر األحب عن ****** ب اجنلى نبأـــيف املرسالت من الكت
 ـرَهْ ـيوم به عبس العاصي ملن ذعــ ****** ك يفــألطافه النازعات الضيم حسب

 ةرَ اؤه ودهعت ويٌل بــه الفجـــمس ****** إذ كورت الشمس ذاك اليوم وانفطرت
 ةرـَ من طارق الشهب واألفالك منتثـ ****** روج خلتانشقاق والبـــ وللسماء

 هنهرَهْ ـوض إذ ـوهل أاتك حديث احلـ ****** ـهـفسبح اسم الذي يف اخللق شفعـ
 ال خمتصرَهْ ــوالشمس من نوره الوض ****** هــيف البلد احملروس عزتــ كالفجر

 ةْ رَ ــنشرل لك القول من أخباره العط ****** مثل الضحى إذ الل فيه ألــمْ  والليل
 إليه يف اخلري فاقــرأ تستنب خــربَهْ  ****** درواـولو دعا التني والزيتون البتـــ

 قد قدرَهْ  انــاإلنسيف الفخر مل يكن  ****** ن شرفـكم قد حاز مالقدر   يف ليلة
 ةويف منتشـرَ التخـــ أرض بقارعة ****** هزلزلت ابجلياد العادايت لــــ كم

 ـرَهْ يف كل عصر فويل للذي كفـــ ****** رتت قد اشتهـــايله تكاثــر آ
 ـرَهْ ل إذ أمــعلى قريش وجاء الدهو  ****** أمل تر الشمس تصديقا له حبست

 رَهْ مرسل يف حوضــه هن بكوثــر ****** ـهـإلــه العرش كرمــأن  رأيتأ
 ةرَ تبهت يــد الكف ن حوضه فلقـدع ****** ردواـــوالكافرون إذا جاء الورى ط

 ةأمسعت فيه الناس مفتخــرَ  للصبح ****** قإخالص أمداحه شغلي فكم فلِـــ
 ألشكال اهلندسية(حتليل الشخصية من خالل ا136) 
( ويعتمد على مـدى تفضـيل Geometrical Psychologyيسمى )و  و هو علم قائم حبد ذاته

  .الشخص لألشكال اهلندسية )املربع، املثلث، الدائرة، املستطيل، اخلط املتعرج(
هـذا النظـام األكثر تفانياً يف العمل، ففي شخصية املربع احلقيقي، ينصب الرتكيـز التـام علـى النظـام،  املريع:

ينطبــق علــى مجيــع منــاحي حياتــه، ويفضــل املربــع املعلومــات الواقعيــة علــى العواطــف أو األفكــار التجريديــة، 
مفضــلو وهــذا أيضــاً هــو الســبب وراء كــون املربــع يعتمــد بشــدة علــى العمليــات التحليليــة يف أســلوب حياتــه. 

 منطقيون وعمليون بشكل قهري.  املربع
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 «. لقد كنا دائماً نؤدي هذا العمل هبذه الطريقة« »سياسة الشركة تقول بوضول إن»اللغة:األقوال الشائعة: 
املظهر: الرجـال: متحفظـون، يفضـلون احللـة الداكنـة والقمـيص األبـيض. ويف حمفظتـه مبلـغ احتيـاطي معقـول 

، ميلـن إىل «أحـدث صـيحات املوضـة»، يتجنـنب أيضـاالنسـاء: متحفظـات «. حتسـبا أليـة طـوارئ»من املال 
لتســـوق مـــن املتـــاجر متوســـطة األســـعار، وإىل شـــراء مجيـــع مالبـــس املوســـم دفعـــة واحـــدة ويف وقـــت واحـــد، ا

كــل قلــم يف موضــعه الصــحيح، ال عجب!اجلــدران مغطــاة ابللوحــات   :املكتــب يتمســكن ابأللــوان احملافظــة.
  .التذكارية واجلوائز وشهادات التقدير

 العادات الشخصية:
 استثناء من هذا.  األسبوعيةوم مت ختطيطه جيداً، وليست اإلجازات يستيقظ الشخص املربع على ي -1
 التدوين كتابة. -2
 االلتزام ابملواعيد. -3
 النظام والرتتيب. -4
 التخطيط. -5
 الدقة. -6
 مجع األشياء. -7
 العزلة االجتماعية.  -8

يكون حمقاً أن  ه يرغب يفلديه القدرة على اختاذ قرارات حامسة سريعة إنه شخص شديد الثقة بذات املثل :
يكونــوا خمطئــني، أن  قبــل أي شــيء آخــر وأبي مثــن! املثلثــات غالبــاً مــا يفــوزون ابلفعــل، واملثلثــات ال حيبــون

قــوة يف الشــخص مــن منــط املثلــث  األكثــرويواجهــون صــعوبة يف االعــرتاف أبهنــم خمطئــون. رمبــا كانــت الســمة 
ادهم عــن غــايتهم، إهنــم شخصــيات متحمســة ومتحفــزة هــي قدرتــه علــى الرتكيــز، وال ميكــن تشــتيتهم أو إبعــ

للشـخص مـن منـط « السالل السـري»وقوية ونشيطة، يضعون األهداف وحيققوهنا! فقط ابتعد عن طريقهم!
علــى اهلــدف احلــايل. واملــذهل أكثــر هــو قــدرة املثلــث علــى تغيــري تركيــزه  طاقتــهاملثلــث هــو قدرتــه علــى تركيــز 

 بسرعة هائلة من هدف إىل هدف. 
مـا الفائـدة »لغة: األقوال الشائعة: احصل على مزيد مـن القيمـة ألموالـك، مـا الـذي تريـد قولـه ابختصـار؟ ال

مفصــول مــن  أنــتعمــا حــدث،  املســئول أنــتالــيت ســتعود علــيه مــن هــذا األمــر؟ حتمــل مســؤولية هــذا األمــر 
 العمل. 
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ة حمســوبة بدقــة حيــاول املظهــر: الرجــال: مظهــرهم دائمــاً مناســب للموقــف الــذي يتواجــدون فيــه، بطريقــ
يبدو مهووساً ابملوضـة والتقـاليع، إنـه يفضـل املالبـس أن  يكون أنيقاً دونأن  الشخص من منط املثلث

عاليــة اجلــودة مــن املاركــات التجاريــة الشــهرية. إهنــم حيملــون معهــم مجيــع البطاقــات املصــرفية وبطاقــات 
 دون ابلطبـع السـاعات ماركـة رولكـس. النسـاء:االئتمان اليت مت ابتكارها. واملثلثات األكثـر توهجـاً يرتـ

بيئــة املكتــب تكــتظ برمــوز الســلطة واملنصــب،  :املكتــب الثيــاب املناســبة للنجــال املهــين هــي القاعــدة لــديهن.
 ويف كل مكان تنظر إليه، ال جتد إال األفضل من أجل املثلث الذي يكافح حنو األعلى. 

 العادات الشخصية: 
 الوصول املبكر. -1
 ململ: إذا طال االجتماع وكان املربعات يبحثون بال هناية عن املعلومات التفصيلية.الت -2
 يكمل لك املثلث عبارتك بداًل منك!أن  املقاطعة: ومن املمكن حىت -3
 املصافحة القوية. -4
 فإهنم عرضة ملمارسة السلوكيات القهرية.« حياة سريعة»املثلثات يعيشون أن  اإلدمان، وحيث -5
 املبارايت: أية لعبة طاملا كانت هناك فرصة للفوز.لعب  -6
 رواية النكات: املثلث حيب أحدث النكات. -7
يكون على القمـة، هلـذا فإنـه يقـرأ ويظـل علـى اطـالع أن  القراءة بنهم: الشخص املثلث يرغب دائماً يف -8

 بكل األمور. 
إهنـم احملبـون النـاس هـم  .ضل لدى الـدائرةهذا هو املثل املف«. يعاملوكأن  عامل اآلخرين كما حتب الدا رة:

الشــغل األول والشــاغل ابلنســبة هلــم، وحيــاولون احلفــاظ علــى التنــاغم واالنســجام علــى حســاب أي شــيء، 
ترحبـوهم. أن  ستعرفون ملاذا يوجـد أشـخاص معينـون ال ميكـنكم ببسـاطة .وعادة ما يكون هذا على حساهبم

كثر وداً بني األشـكال اخلمسـة. هـذا ألن الـدوائر يهتمـون حبـق الشخص الذي ينتمي إىل منط الدائرة هو األ
 الذين يعانون من املشكالت ينجذبون بشكل طبيعي إىل الدوائر.  األشخاصوبصدق اآلخرين. 

اللغـة: الكلمـات الشـائعة: مجيـل، ورائـع، والشــعور، واملسـتوى الـداخلي، وجمامـل، ومـريح، ومفيـد، والتعــاون، 
 والفريق. 
ل: مظهـــر غـــري رمســـي، الرجـــل الـــدائرة يتجنـــب مظهـــر البذلـــة الرمسيـــة املكونـــة مـــن ثـــالث قطـــع الرجـــا :املظهـــر

ويفضل السرتة الرايضية. وكثرياً ما يكون الشخص الدائرة صاحب وجه ممتلئ مفعم ابلشباب واحليوية حيسد 
يــة هــي عليــه، وهنــاك اختفــاء ملحــوظ للخطــوط الــيت يصــنعها القلــق علــى الوجــه. النســاء: فكــرة عــدم الرمس
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تـــرى أظــــافر أن  املســـيطرة، والنســـاء مـــن منـــط الـــدائرة ميلـــن إىل املوضـــة أكثـــر مـــن الرجـــال. مـــن الشـــائع أيضـــاً 
األصــابع مطليــة والــروائح العطريــة تفــول قويــة ومجيلــة. واملــرأة الدائريــة تتمتــع بصــحة جيــدة يف ســنوات العمــر 

أنــك يف منــزل أحـدهم، مكتــب الــدائرة عنـدما تــزور الشــخص الـدائري يف مكتبــه، سـتظن  :املتقدمـة. املكتــب
مــزين ابلكثــري مــن النبــااتت احليــة. وألــوان املكتــب هادئــة تبعــث علــى االســرتخاء. مســاحة العمــل يف مكتــب 
الشخص الدائرة غري منظمة إىل حد ما حيث األوراق متناثرة بشكل شـبه عشـوائي. هنـاك ابقـة زهـور مجيلـة 

ســطح املكتــب كــذلك )هديــة حديثــة مــن زميــل عمــل شــاعر  خمتلفــة األلــوان أو جمموعــة مــن البطاقــات علــى
 ابالمتنان حيث كان يواجه مشكلة ساعده الدائرة على حلها(. 

 العادات الشخصية:
 التواصل وجها لوجه. -1
 ، ومازحون، وحمبون للمرل.مبتهجوناهلدوء واخللو من اهلموم. الدوائر أشخاص  -2
هنـــــم حيتفظـــــون أبشـــــياء مثـــــل ســـــجالت القصاصـــــات، الـــــدوائر أشـــــخاص عـــــاطفيون رقيقـــــو املشـــــاعر. إ -4

 واخلطاابت، والزهور.
 اجملاملة. -5
 اهلواايت،الدوائر حيبون احلرف اليدوية. -6
الفوضـــى، كثـــرياً مـــا يكـــون عليـــك املشـــي وراء الـــدائرة والتقـــاط األغـــراض املتنـــاثرة وترتيـــب الفوضـــى الـــيت  -7

وإمنا النظام والرتتيـب فقـط ليسـا مـن األولـوايت العليـا يكون فوضوايً، أن  يصنعها. ليس األمر هو أنه يتعمد
 لديه. 

أكتشف ما هـي هـذه األشـياء. هنـاك حركـة أن  هناك أشياء أفضل يف احلياة، فقط لو استطعت املستطيل:
مـا مييـز  أكثـرما داخل املستطيل تعلن عـن قـرب وقـوع تغيـري كبـري. هـذا الشـخص يعـاين مـن انعـدام التـوازن. 

 لوكهم غري املتسق الذي ال ميكن التنبؤ به. املستطيالت هو س
أان »اللغة: الشك، وعدم اليقني، والتفسري، واالنتظار، والتحليل، ورمبا التفكر، والبدائل، واخليارات، وملاذا؟ 

 «. ال أستطيع اختاذ القرار فحسب!« »ما رأيك يف األمر»، «أعتقد هذا
يرتــدي املســتطيل بذلــة أن  ميكــن التنبــؤ بــه. مــن املمكــناملظهــر: الرجــال والنســاء: مظهــر غريــب األطــوار ال 

ســيكون  :العمـل الرمسيـة املكونـة مــن ثـالث قطـع يف أحــد األايم، ويف اليـوم التـايل يرتــدي يت شـريت. املكتـب
هنـاك أدلـة قويـة واضـحة علـى الصـراع الـداخلي الــذي ينتـاب الشـخص املسـتطيل. قـد جتـد جهـاز الكمبيــوتر 

 لنبااتت احلية. اخلاص به وسط حديقة من ا
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  :العادات الشخصية
 النسيان. -1
 العصبية. -2
 احلضور املتأخر أو املبكر جداً. -3
 السلوكيات القهرية. -4
 الثورات العاطفية. -5
 احلفاظ على املمتلكات. -6
 حيتوي على أدىن قدر من الصراع. جتنب أي شيء قد -7
 التنوع واالختالف. -8
 برية.التواجد مع اجملموعات الك -9
 التحدث من غري تفكر.  -10

«. تتعلمه وأن تصبحهأن  العامل هو مكان معقد ومثري نعيش فيه. هناك دائماً شيء ما ميكن اخلط املتعرج:
هذا الشخص يفكر ابستمرار يف خطط وأسـاليب جديـدة. إنـه الشـخص األكثـر « ماذا لو؟»يقول املتعرج: 

 هـذا أنـه ال يعـا  البيـاانت واملعلومـات أبسـلوب خطـي منطقـي اعتماداً على جانب امل  األميـن بيننـا. ويعـين
 شخص مبدع. املتعرجون أشخاص مستقبليون يف منظورهم للحياة.  -بدال من ذلك  -وهو 

اللغة: الكلمات الشائعة: ملاذا؟ وماذا لو؟ وفكرة، وجتربة، وحماولة، وحتد، ومذهل، وال يصدق، وال يتصور، 
 وإبداع، وتطور. 

ذلــــك أعظــــم حتــــد علــــى « »إنــــه مل خيــــرج علينــــا بفكــــرة أصــــلية جديــــدة منــــذ ســــنوات!»لشــــائعة: األقــــوال ا
 «. لدي أفضل األفكار على اإلطالق!« »انتظر حىت تسمع هذه الفكرة!»، «اإلطالق!

املظهــر: الرجــال: مظهــر غــري رمســي، املتعرجــون كثــرياً مــا يبــدون وكــأهنم قــد خرجــوا مــن الفــراش علــى التــو!. 
ا جتد تنوعاً هائاًل: فإن املرأة املتعرج دائماً ترتدي تنورة طويلة مسدلة مـع بلـوزة مرحيـة ال ميكـن النساء: ها هن

النســاء أن  اهتمامــاً ابلفنــون ميلــن إىل ارتــداء مالبــس متوهجــة ابأللــوان الزاهيــة. األكثــرتصــنيفها، واملتعرجــات 
مكتــب الشــخص املتعــرج يبــدو وكــأن :يكــن بــدينات للغايــة وإمــا حنيفــات للغايــة. املكتبأن  املتعرجــات إمــا

إعصــاراً قــد أصــابه! األوراق مبعثــرة يف كــل مكــان وجــرس اهلــاتف يــدق ابســتمرار والنــاس يتســابقون دخــواًل 
يكـون األمـر هبـذه الطريقـة. مكتـب الشـخص املتعـرج غالبـاً مـا يكـون عـارايً جمـرداً أن  وخروجاً، واملتعرج حيـب
 من الديكورات متاماً. 
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 ة:العادات الشخصي
 احلركة السريعة. -1
 املقاطعة. عدم اإلنصات. -2
 فقد األغراض. -3
 أحالم اليقظة الدائمة. -4
 البحث عن التحفيز واإلاثرة. -5
 التمرد. -6
 العمل بشكل منفرد. -7
 متعة احلفل. -8
 يتعرف على اجلميع. -9
 التلقائية التامة. -10

 حتليل يعص حركا  الشخص الذي أمامك (137)
 .الشخص يريد وقتا للتفكري قبل التعبري عن رأيهأن  يدل على :ارة ومسحهاخلع النظ

 .لبقو  الشخص الذي ينظر أثناء احلوار يدل على أنه شخص ذكي
 .مع إرخاء ظهره للخلف يدل على ثقته بنفسه رأسهالشخص الذي يضع يديه خلف 

 .زيفةاالبتسامة الصادقة تتضمن تقلص عضالت حول العينني خالف االبتسامة امل
 .له االكرتاثالنظر إىل الشخص اآلخر من فوق قمة النظارة يعين عدم 

 .من يقوم ابلتطبيل أبظافره على املكتب يدل على شعوره ابمللل
 .وضع اليدين على الطاولة ابجتاه املتحدث مبثابة دعوة لتكوين عالقة جيدة

 .مواجهةاحنناء اجلسم لألمام والنظر مباشرة للشخص يدل على استعداده لل
 .يظهرهأن  الشخص الذي يضع يده فوق فمه خيفي عنك شيئا وخياف

 .الشخص الذي يتكلم بشكل سريع يدل غالبا على طيبة قلبه وحبه ملن حوله
 .رمش العني بكثرة أو فركها عالمتان تدالن على الكذب

 ختيل نفسك حاس  آ  (138)
 Windowsآليل ولـو قلنـا ونـدوز مـثاًل )ختيل أبنك تعمل بنفس طريقة عمل أنظمـة تشـغيل احلاسـب ا

XPأنــــك لــــن جتــــد صــــعوبة تــــذكر يف تنظــــيم حياتــــك والــــتخلص مــــن معظــــم فيبــــدو ، ( وكــــل حياتــــك أزرار
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تقــوم ابألعمــال التاليــة الــيت ال ميكــن القيــام هبــا أن  املشــكالت واملنغصــات والــدليل علــى ذلــك أنــه إبمكانــك
 وأجزم أبنك ستقوم ابلعمليات التالية: 

  refresh حتديث يضيف عليها مزيداً من احليوية اتكاعمل حلي
  Deleteحذف ولغلطاتك 
  Clear Historyالتخلص من احملفوظات القدمية وللماضي 

  Formatهتيئة كاملة  اعمل احلياةمتأقلم مع  غريانك  شعرتلو 
  New Folderيف حياتك  جديدةما افتح صفحه ئدا

  Search احبث عنها احلقيقةلو ضاعت منك 
  Save Asاحتفظ بتلك اللحظات وملا تالقي نفسك انجح 

  MacAfee - Norton وخشيت اإلصابة ابلفريوسات فاستخدم مضاداهتا مثل: ابلربد شعرتلو 
  Restart قم إبعادة التشغيل بطئ احلياةرمت أن  وكل ما حتس

  Defragments من خالل تنظيم حياتك وترتيبها أفكاركما كن مرتب ئودا
  Control + Alt + Deleteقم حبذفها بشكٍل كامل عقبه تواجهك ما تيأس  وأي
من خالل العودة إىل منطقتك األكثر وضـوحاً وهـي يف  واضحة الصورةانك هتت يف الدنيا خلي  شعرت لو

  Win + D احلاسب سطح املكتب
  Alt + Escواستعرض مجيع املشاريع  داخل نفسك جولةما اعمل ئودا

  Alt +Tabجولتك  واختار الصح من
  Alt + F4 ال تعجبك ابلضغط علىصفحه يف حياتك  إيواقفل 
 Shift + Del وقم حبذف هنائي زعلت من واحد على طول وإذا

 أعرست عليك (139)
  .لو مسحيت أبيك تعايل :قال. ســـم :قالت فالنة اي :دخــل رجـــل علــى زوجتــه وهي مشغولــة ابلبيت وانداها

 دك؟ وش عن :قالت
  .تعايل وأعلمك :قال
  !اكوي مالبسك مشغولةحبييب  اي :قالت
  .خلي الكوي وتعايل :قال
  .طيب :قالت
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  ة.بلبس روع ةثواين وهي جاي
   .وابتسامتها ماليه وجهها أروعحتها ائور 

  .سم آمر حبييب :قالت
 :انظرها اببتسامه صفراء وقال

  ؟وش قلت :قالت، صوت يرجتفبو  هجلست على الكرسي وهي تناظر  عليك! أعرستتراين 
وزوجــيت  أانســافر أان م، ألهلــكوايهلل قــومي خــذي لــك مالبــس وروحــي ، عليــك أعرســتتــراين  أقــول :قــال
 كم يوم وراجع!   الثانية

قــومي  :وقــال، هــب يف وجههــا إنــذاروبــدون ســابق حبلــم وإال بعلــم!  !مصــدقه ومــا هــيانظرتــه هــي مصــدقه 
عيوهنـــا  ةطلـــع وهـــي تنـــاظره مبققـــ تتـــأخرين علـــي. ال ابلســـيارةراين انتظـــرك وايهلل تـــ، خالقينـــك وضـــفياحليــــن 
 الســيارةشــغل  وهــي تفــتح البــاب وتركــب معــه. معــدودةق ئدقــا !أســبابه مــا تعــرف وحمتــارةمــن اخلــرب  مندهشــة

تفضــلي انــزيل. فتحــت البــاب ونــزل قبلهــا واخــذ  :قــال هلــا، شــوي وهــم واصــلني للبيــت أهلهــاوتوجــه لبيــت 
 أبـوك لكـن وال شـيء،عرسـت عليـك أ تـراين مـاحبيبـيت  :من عند ابهبـا ومسـك يـدها وقـال هلـاوجاء  الشنطة
 ! قبل شوي مات

 أشوااااااااااااااااا  :هي بدون شعور قالت
 (ترتي  املولوا يف العا لة حيدا شخصيته140)

تلـف عـن املولـود خت ترتيب املولود يف العائلة حيدد شخصيته، فشخصـية املولـود األولأن  توصل الباحثون إىل
 تتطابق هذه النظرية يف معظم احلاالت.و  الثاين

رواد الفضـاء، و  أما ابلنسبة للمولود األول فشخصيته قياديـة ابلفطـرة مـنهم الكثـري مـن الزعمـاء: الطفل األول
ن كمــا و أشــخاص انتقــائي أهنــملــديهم حــب الســيطرة بشــكل كبــري. أن  لــديهم دائمــا حــس قــوي ابلتفــوق كمــا

سـلبيات ولكن ال حيبـون املفاجـنت. أهنـمال حيبون الفشـل، كمـا و   جدا يف خمتلف مناحي حياهتمدقيقني أهنم
ال يتقبلـون الـرفض  أهنـم كمـا  ،أحيـاان يفتقـرون إىل احلساسـيةو  أشـخاص مـزاجيني أهنـمشخصية الطفـل األول 

لـديهم أن  منطلـقلذلك يصرون دائما على اخذ ما يريدون مما جيعلهم استفزازيني إىل حد ما. يتصـرفون مـن 
 .ال يعتمدون إال على أنفسهمو  ال يثقون بغريهم األجوبة الصحيحة لكل معضلة. هؤالء األشخاص

أمــا الطفــل األوســط يف العائلــة فهــو إنســان عــاطفي، ذو شخصــية مرحــة ومســلية كمــا انــه : الطفــل األوســط
لـــى االســـتماع جلميـــع مـــا يتجنـــب املواجهـــة. عـــادة هـــم أشـــخاص هـــادئني ومتواضـــعني. لـــديهم قـــدرة ع عـــادة

األطراف من اجل حل أي مشـكلة، لـذلك هـم وسـطاء انجحـون. أمـا سـيئات هـذه الشخصـية فهـي تتمتـع 
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يف حتديـــد عالقـــاهتم مـــع النـــاس. هـــم أشـــخاص  بقـــدرات قياديـــة اقـــل مـــن الطفـــل األول، يواجهـــون مشـــكلة
 إىل الغري. مرتددين يف اختاذ أي قرار من شأنه اإلساءة

 أهنم األخري يف العائلة هم أشخاص لطفاء حيبون تسلية األشخاص احمليطني هبم، كما الطفل: الطفل األخري
خيـافون  أهنـمهؤالء األشـخاص مييلـون إىل امللـل بسـرعة، كمـا أن  ال يتورعون عن املغامرة من حني آلخر. إال

 يرفضهم اآلخرين، هم أشخاص أاننيني يف العادة.أن  من
 تغافلتسعة أعشا  حسن اخللق يف ال (141)

رفع  ،يقعأن  فتح الباب ومشى قلياًل حىت تعثر بلعبة طفلته وكادأن  دخل عبد هللا بيته وما املوقف األول:
اللعبة مث واصل طريقه متجهاً إىل املطب  حيث زوجته وهو متضايق مما حصل له فلوال عناية هللا كـان سـقط 

وصـل إليهـا  ؟البيـت، مل ال أتخـذي بكالمـيعلى وجهه وكسرت يده اي هللا كم مـرة قلـت هلـا اهتمـي برتتيـب 
فقابلته اببتسامة مشرقة وكلمة رقيقة، وإذا هي قد أعدت مائدة لذيذة من الطعام الـذي يفضـله، فأطفـأ كـل 

أكـرر مـرة أخـرى عليهـا نفـس االسـطوانة لتغضـب وختـربين أن  ذلك غضـبه وجعـل يفكـر، هـل األمـر يسـتحق
أعتقـد أنـه مـن  !! ونتنكد ابقي يومنا؟على املائدة وهي متضايقةأهنا كانت مشغولة إبعداد الطعام، فتجلس 

 .أتغاضى قلياًل لنسعد كثرياً أن  األفضل
انتظرت أمل جميء خالد بعد انتهاء احلفلـة الـيت دعيـت هلـا لكنـه أتخـر مـرت عشـر دقـائق مث  املوقف الثا :

ســاعة كاملــة ومل يبــق إال هــي  نصــف ســاعة علــى املوعــد الــذي اتفقــا عليــه وبــدا املــدعوون ابلتنــاقص مث مــرت
اي إهلــي أيــن أنــت اي خالــد؟ دائمــاً  !وأصــحاب الــدعوة الــذين كــانوا جياملوهنــا مــع مــا بــدا علــيهم مــن إرهــاق

إنه ال يلتزم ابملواعيد بتااتً لقـد كـدت أبكـي مـن اخلجـل أخـرياً حضـر ركبـت السـيارة بسـرعة  !حترجين بتأخرك
أخربهـا أنـه قـد طـاف علـى سـبع حمـالت جتاريـة ليشـرتي هلـا تفـتح فمهـا أن  وهي ترجتـف مـن الغضـب، وقبـل
خيتار أجود نوع فلم يكـن يقنعـه أي منـتج حـىت وصـل آخـر حمـل فوجـد أن  اجلهاز الذي طلبته، وألنه يفضل

عنده هذا اجلهاز أنه يف اخللـف هـل انتبهـت لـه عنـد ركوبـك؟ التفـت إليـه فـإذا هـو قـابع علـى املقعـد اخللفـي 
أن  مسكني أنت اي خالد ما أطيب قلبك! لكن أيضـاً لقـد أحـرجين عنـد أقـاريب وال بـد وإذا هو طلبها متاماً 

عاتبتـــه قـــد يغضـــب ويعلـــو صـــوته كالعـــادة وأان اآلن يف غـــَن عـــن هـــذه أن  أخـــربه أين متضـــايقة فكـــرت قلـــيالً 
  .املشاكل وإن تغاضيت وسكت ارحتت ومضت سفينتنا على خري وهذا ما اخرتت واحلمد هلل

 ه لكن سيد قومه املتغايبــقوم ****** ي بسيد يف ـــــس الغبــلي
جيـد كـل مـا يريـده أحـدمها يف الطـرف اآلخـر  أن  نيومن املستحيل على أي زوج ،ال خيلو شخص من نقص

يشــعر أحــدها ابلضــيق مــن تصــرف عملــه اآلخــر، ولــيس مــن أن  كــاماًل كمــا أنــه ال يكــاد ميــر أســبوع دون
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وم وكــل أســبوع علــى شــيء اتفــه كملوحــة الطعــام أو نســيان طلــب أو تنــدلع حــرب كالميــة كــل يــأن  املعقــول
 فهذه حياة جحيم ال تطاق!  ،االنشغال عن وعد "غري ضروري" أو زلة لسان

وكمـا  ،أو طبـائع ،وهلذا على كل واحد منهما تقبل الطرف اآلخر والتغاضي عما ال يعجبـه فيـه مـن صـفات
لــف الغفلــة مــع العلــم واإلدراك ملــا يتغافــل عنــه تكرمــاً قيل"تســعة أعشــار حســن اخللــق يف التغافــل" وهــو تك

  .وترفعاً عن سفاسف األمور
يدقق يف كل شـيء وينقـب يف كـل  –هداهم هللا  –ما زال التغافل من فعل الكرام" وبعض الرجال ويقال: "

الطاولة عالها ملاذا  ؟شيء فيفتح الثالجة يومياً ويصرخ ملاذا مل ترتيب اخلضار أو تضعي الفاكهة هنا أو هناك
 اخل وينكد عيشها وعيشه!  ،كم مرة قلت لك الطعام حار جداً   ؟الغبار

بعــض النســاء كــذلك تــدقق يف أمــور زوجهــا مــاذا يقصــد بكــذا؟ أن  كمــا  ،مــا استقصــى كــرمي قــط :وكمــا قيــل
صـائب يل هدية هبذه املناسبة؟ وملاذا مل يهاتف والدي ليسأل عن صحته؟ وجتعلها مصـيبة امل يوملاذا مل يشرت 

 وأعظم الكبائر فكأهنم يبحثون عن املشاكل أبنفسهم! 
لة تعــود عليهــا وال يســتطيع عــادة ال تعجــب الطــرف اآلخــر أو خصــ لديــهيكــون قــد بعــض األزواج أن  كمــا
الطـرف اآلخــر يـدع كـل صـفاته الرائعــة ويوجـه عدسـته علــى أن  مـع أهنـا ال تــؤثر يف حيـاهتم الزوجيـة إال تركهـا

اقتالعهــا ابلقــوة وكلمــا رآه علــق عليهــا أو كــرر نصــحه عنهــا فيتضــايق صــاحبها وتســتمر تلــك الصــفة حمــاواًل 
، أو حيــاول لكــن يف فــرتات متباعــدة، وليســتمتعا ببــاقي طباعهمــا بينمــا جيــدر التغاضــي عنهــا متامــاً  املشــاكل
  .اجلميلة

علـى احلـب والسـعادة،  فلنتغاضى قلياًل حـىت تسـري احليـاة سـعيدة هانئـة ال تكـدرها صـغائر، ولتلتـئم القلـوب 
 فكثرة العتاب تفرق األحباب واألصدقاء

 نواع املوظفنيأ (142)
هنــاك تســعة أنــواع أن  إحــدى األخصــائيات النفســانياتتقــول  ،مكتــب 5000يف دراســة ةلــت أكثــر مــن 

  :من العاملني وراء املكاتب وهم
يقـول أنـه ممتـاز ومل حيصـل أن  دليـل علـى موظـف مـن الطبقـة الوسـطى يريـد :املكت  النظياف املرتا  :أوا  

  .على حقه
يـدل علـى موظـف مرتبـك الـذهن  :واألو اس واألشياء املهملةا  املكت  املدفون حتت أكوام امللف :رنيا  

  .معرض لالهنيارات النفسية
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رجل مبـدع نشـط ال  هصاحب :ليه الكت  والرسوما  واملذكرا املكت  الفو وي الذي ترتاكم ع :رلثا  
 .ر ويعيش على سجيتهحيب التظاه

صـاحبه يشـعر ابلوحـدة  :شياء األخرى الشخصايةالعا لة واأل املكت  الذي عليه صو  األواا أو : ايعا  
  .وعدم األمان

يتجاهـل أن  صـاحبه يتمتـع مبوهبـة القيـادة وال جيـب :ي يه إ اءة أتثريية و موز للقوةاملكت  الذ :خامسا  
  .أحد أتثريه على اآلخرين

صـاحبه مفكـر تدفعـه احلاجـة  :نا ني القهوة واألو اس املتناثرةكت  احململ يعل  السجا ر وفامل :سااسا  
 .إىل العمل

  .صاحبه يطلب االعرتاف أبمهيته وحيب املواجهة :كت  الذي عليه اسم صاحبه ووظيفتهامل :سايعا  
  .صاحبه غامض حمب للسيطرة :كت  الذي ليو يه أي مالما شخصيةامل :رمنا  
 .صاحبه حمبط وضيق الصدر :  املغلق النوافذ الداكن األلواناملكت :اتسعا  

 حكم مجيلة (143) 
جـــواز ســـفر عـــاملي ميكـــن حلاملـــه الســـفر إىل أي مكـــان ماعـــدا الســـماء وهـــو جيلـــب أي شـــي ماعـــدا  املاااال:

 السعادة.
 يوجد إنسان ضعيف ولكن يوجد إنسان جيهل يف نفسه موطن القوة. ال الضعف:
 .وقسم فعل ومل يفكر .قسم فكر ومل يفعل :!ن قسمانالفاشلو  الفشل:
 .نتاج عقول انهبة لتقتات به عقول اآلخرين احلكمة:
 .كربا إال من مهانة جيدها يف نفسهما وجد أحد يف نفسه   الكرب:

 .ومرض ميازجه هرم ،وخصومة خيامرها حسد ،فقر خيالطه كسل ليو هلن حيلة:
 .وحيتقره أانس مهمتهم القذارة ،رجل مهمته النظافة الكناس:
 .إذا مل تزد شيئا على الدنيا كنت زائدا فيها الز اة:
 .يكون أمينا للخونةأن  ،كفى ابملرء خيانة  :خيانة
 .كثر الساخطون عليه  ،من رضي على نفسه :ارو 

 .إذا كان حذائك ضيقا ،ما فائدة الدنيا الواسعة :قاحلذاء الضي 
 .يديره كل من شاءأن  ي له كمقبض الباب يستطيعالرجل الذي ال رأ :الفا غ 
 .لو كان للعلم من دون التقى شرف، لكان أشرف خلق هللا إبليس :العلم يال عمل 
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 !تبقي فمك مقفال أحياانأن  تعل م (144)
وعنــد حلظــة فيزايئــي ، حمــامي، عــامل ديــن :موهــ ،ثالثــة أشــخاص حكــم علــيهم ابإلعــدام ابملقصــلةأن  حيكــى

عـامل : فقـال ؟هل هناك كلمة أخرية توهد قوهلـا :وسألوه ،ووضعوا رأسه حتت املقصلةعامل الدين م اإلعدام تقده 
فنزلــت املقصــلة وعنــدما وصــلت لــرأس عــامل الــدين  ،وعنــد ذلــك أنزلــوا املقصــلة. هللا هــو مــن ســينقذين :الــدين
 .عامل الدينوجنا  .هللا أجناهأطلقوا سرال عامل الدين فقد  :وقالوا ،فتعجهب النهاس .توقفت

أان ال أعـــرف هللا كعـــامل  :فقـــال ؟هـــل هنـــاك كلمـــة أخـــرية تـــوده قوهلـــا :فســـألوه وجـــاء دور احملـــامي إىل املقصـــلة
 ،ونزلت املقصـــلة علـــى رأس احملـــامي.ســـينقذين ، فهـــي بعـــد هللا مـــنأكثـــر عـــن العدالـــة ولكـــن أعـــرف ،الـــدين

وجنـا  ،فقد قالت العدالة كلمتها ،احملامي أطلقوا سرال :وقالوا ،فتعجهب النهاس وعندما وصلت لرأسه توقفت
  .احملامي

وال  ،أان ال أعرف هللا كعامل الدين :فقال ؟هل هناك كلمة أخرية توده قوهلا :فسألوه وأخريا جاء دور الفيزايئي
إىل فنظـروا ، املقصـلة متنـع املقصـلة مـن النـزولهناك عقدة يف حبـل أن  ولكينه أعرف ،أعرف العدالة كاحملامي

فأصــلحوا العقــدة وانزلــوا املقصــلة علــى رأس الفيزايئــي  ،صــلة ووجــدوا فعــال عقــدة متنــع املقصــلة مــن النــزولقامل
 .(حىت وإن كنت تعرف احلقيقة ،تبقي فمك مقفال أحياانأن  من األفضلفوهكذا ) .طع رأسهوقُ 

 عرفته وأحببته فا عله قدوتكأن  (145)
جيالس ، و يبدأ من لقيه ابلسالم، أكله وإال تركه اشتهاهأن  ؛ما عاب طعاما قط، و ما عاب شيئا قط

أشد حياء من العذراء ومع ذلك فهو  .همأشجع، كان أجود الناس،  جيلس حيث انتهى به اجمللس، الفقراء
يتبسم يف وجه حمدثه، ، و ، ويصرب على األذىحيلم على اجلاهل" كان ما سئل شيئا فقال: 'ال، يف خدرها
أن  ما أراد احد، و الناس إليهحىت يظن أنه أحب  ،يقبل على من حيدثه، و ، وال ينزعها قبلهوأيخذ بيده
إذا  ، وكان ، كما ينهى عن الغلو يف مدحهيقوم له أحدأن  يكره، ، إال واستمع إليه إبنصاتيسره حبديث

 أتخذه النشوة والكرب عن ال، و رب بيمينه قط إال يف سبيل هللاما ض، و كره شيئا عرف ذلك يف وجهه
أخف ، كان وم عليه وإن قلايبغض الكذب. كان أحب العمل إليه ما د، ان زاهدا يف الدنياك،  النصر

كان إذا أخذ مضجعه جعل يده اليمَن حتت خده ، و الناس صالة على الناس وأطول الناس صالة لنفسه
خير  أسرهكان إذا جاء أمرا ، و ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصالةأن  كان إذا أراد، و األمين

كان ، و كان إذا خاف قوما قال اللهم إان جنعلك يف حنورهم ونعوذ بك من شرورهم، و ساجداً شكرا هلل تعاىل
، إذا رأى ما حيب قال احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات وإذا رأى ما يكره قال احلمد هلل على كل حال

كان إذا فرغ من دفن ، و شقه األمين عيت الفجر اضطجع علىكان إذا صلى رك، و كان إذا دعا بدا بنفسهو 
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كان ال ينام إال والسواك و  .امليت وقف عليه وقال استغفروا هللا ألخيكم وسلوا له التثبيت فإنه اآلن يسأل
كان حيب ، و ميسحهاأن  كان أيكل بثالثة أصابع ويلعق يده قبل، و عند رأسه فإذا استيقظ بدأ ابلسواك

كان يصلي ، و كان يذكر هللا تعاىل يف كل وقت، و وترجله ويف شأنه كله وره وتنعلهالتيامن ما استطاع يف طه
يضطجع على احلصري، ويرضى ، كان كان يتحرى صيام االثنني واخلميس، و الضحى أربعا ويزيد ما شاء هللا

على الرغم من ُحسن خلقه كان يدعو هللا أبن حيسهن أخالقه ، و ليسري، وسادته من أدم حشوها ليفاب
  .وء األخالقويتعوذ من س

َ : قال تعاىلهذه بعض صفات وأفعال خامت األنبياء واملرسلني صلى هللا عليه وسلم.  }َوَمن يُِطِع اّلله
يِقنَي َوالشَُّهَداء َوالصَّ  ِئَك احِلِنَي َوَحُسَن أُولَ َوالرَُّسوَل فَُأْولَِئَك َمَع الَِّذيَن أَنـَْعَم اّللهُ َعَلْيِهم مِهَن النَِّبيِهنَي َوالصِهدِه

َ }َلَقْد َكاَن َلُكْم يف َرُسوِل اّللَِّ ُأْسَوٌة َحَسَنٌة لهَِمن َكاَن يـَْرُجو اّللََّ َواْليَـْوَم اآْلِخَر َوذََكَر  :وقال تعاىلَرِفيًقا{ اّللَّ
فاملؤمن احلق هو املتبع لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف أخالقه وآدابه صلى هللا عليه وسلم َكِثريًا{
  .ن بسنته وهديهواملس

 وحلي   و مانة  تفاحة (146) 
حيضر له رمانة  أن وطلب منه، دخل عليه صاحب البستان، كان هناك حارس بستان  األايمحد أيف :  مانة

 وحني تـذوقها الرجـل وجـدها حامضـة احلارس واحضر حبة رمان وقدمها لسيد البستان فذهب حلوة الطعم
ارس مــرتني فــذهب احلــ أخــرىحضــر يل رمانــة ، أبــة حلــوة الطعــمح أريــدقلــت لــك  فقــال صــاحب البســتان:
 فقـال صـاحب البسـتان للحـارس مسـتعجبا: يكون طعم الرمان الـذي حيضـره حامضـا.متتاليتني ويف كل مرة 

نـك اي سـيدي إفقـال حـارس البسـتان:  احللـو؟كـان الرمـان م تعلـم إال لك سنة كاملة حترس هذا البسـتانأن 
فتعجـــب  اعـــرف مكـــان الرمـــان احللـــو.أن  كيـــف يل الرمـــان. أتـــذوقأن  ن.الاحـــرس البســـتاأن  طلبـــت مـــين

وتـزوج هـذا الرجـل مـن تلـك  يزوجه ابنتـهأن  عرض عليه، مث وأخالقه، هذا الرجل أمانةصاحب البستان من 
 عبد هللا ابن املبارك وكان مثرة هذا الزواج هو: الزوجة الصاحلة.

مث  كلهـاأو ، فتنـاول التفاحـة األرضن وجـد تفاحـة ملقـاة علـى نانـب البسـتا بينما كـان الرجـل يسـري: تفاحة
 فأمـا يرى صاحب هـذا البسـتانأن  وقرر فأخذ يلوم نفسه، على شيء ليس من حقه أتىحدثته نفسه أبنه 

فأنــدهش  ابألمــروحدثــه  البســتانوذهــب الرجــل لصــاحب  يــدفع لــه مثنهــاأن  أويســاحمه يف هــذه التفاحــة أن 
 هنـاأواعلـم  ،ن تتـزوج ابنـيتأ بشـرط إاليف هذه التفاحـة  أساحمكلن  :وقال له جلالر  ألمانة صاحب البستان

فوجـد الرجـل نفسـه يـوازي  يف هـذه التفاحـة أسـاحمكلـن  وإماتتزوجها أن  إما، خرساء عمياء صماء مشلولة
وحـــني حانـــت اللحظـــة التقـــى الرجـــل بتلـــك  الصـــفقة ، فوافـــق علـــى تلـــكاآلخـــرةبـــني عـــذاب الـــدنيا وعـــذاب 
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 مشــلولةأبهنــا صــماء  أبوهــاملــاذا وصــفها ، فأســتغرب كثــريا يف اجلمــال والعلــم والتقــى. آيــةهبــا  اوإذ .العــروس
 عميـــاء عـــن رؤيـــة احلـــرام خرســـاء صـــماء عـــن قـــول ومســـاع مـــا يغضـــب هللا إهنـــا: أبوهـــافقـــال  خرســـاء عميـــاء.
 أاب اإلمـام ة هـذا الـزواج:وكـان مثـر  وتزوج هذا الرجل بتلـك املـرأة عن السري يف طريق احلرام تانوقدماها مشلول

 .حنيفة
ن إفـ كـان عمـر ال يـراان  إذا أمـاهاي  مث خترج القصـة املعروفـة: اخلطي املاء يف احلليب، يف وسط الليل: حلي 

وزوجهـا  وهو يتجول ليال بني بيوت املسـلمني املؤمنني عمر كالم هذا االبنة التقية أمريومسع . رب عمر يراان
 .بن عبد العزيزعمر  ربت وتزوجت وأجنبتبنتاً كفأجنبا  ابنه عاصم.

 تنظيف الر تني عند املدخنني (147)
يغلــى كــأس حليــب يف قــدر وكــذلك يغلــى كــأس مــاء يف قــدر آخــر وعنــدما يصــل كــل منهمــا لدرجــة الغليــان 

دقــائق تكــرر هــذه  10خيلــط كــاًل مــن احلليــب واملــاء يف قــدر آخــر ويستنشــق البخــار النــاتج مــن اخللــيط ملــدة 
األوسـاخ العالقـة يف الـرئتني نميـع ألواهنـا بطريقـة مدهشـة وكثيفـة  أايم متتاليـة سـتخرج مجيـع 10ملدة العملية 

أايم سيكره املدخن طعـم السـجائر وسيسـاعده ذلـك يف اإلقـالع عـن التـدخني هـذه  10 ـوبعد مضي فرتة ال
ائياً كما أنه بعد العشـرة أايم زار الطريقة نقلتها عن جمرب هلا وأكد النتائج اإلجيابية هلا وأقلع عن التدخني هن

  .صاحب الرئتني مل يدخن طيلة حياتهأن  واألشعة الفحصالطبيب ليؤكد له الطبيب بعد 
 تلفزيونيةقناة مقايلة يف  (148)

رجل يف العـامل ووريـن  أغَنمع اثين  إحدى القنوات األمريكيةكانت هناك مقابلة استغرقت ساعة زمن على 
  وإليك بعضاً مما جاء يف ذلك احلوار: ،بليون دوالر من ثروته ألمور خريية 31غ والذي تربع مببل بفت

 واآلن أيسف أبنه ابتدأ متأخر جدا!  ،سنة 11سهم مايل عندما كان عمره  أولاشرتى 
 اشرتى مزرعة صغرية يف سن الرابعة عشرة من ادخاره يف توزيع اجلرائد اليومية! 

والـذي اشـرتاه عقـب زواجـه  ،ملكون من ثالث غرف يف وسط بلـدة اوماهـاالزال يقيم يف نفس بيته الصغري ا
  .سور أويوجد به جدار خارجي  حيتاجه يف ذلك املنزل والذي ال عام. ويقول أبن لديه كل ما 50قبل 
 .رجال امن حيرسونه أويوجد لديه سائق  الو يقود سيارته بنفسه حيثما يريد أن  اعتاد

 .العامليف انه ميلك اكرب شركة طريان خاصة  ابلرغم من خاصةبطائرة  أبداً مل يسافر 
واحـده سـنواي للتنفيـذيني يف تلـك الشـركات حيـدد هلـم  رسـالةيفعلـه هـو كتابـة  شركة وكل ما 63متلك شركته 
 ألولئـــكقاعـــداتن فقـــط يعطيهـــا  .جيـــري مكاملـــات انتظاميـــة أواجتماعـــات  أبـــداللســـنة. مل يعقـــد  األهـــداف
 . األوىلالقاعدة  أبدا تنس : الالثانيةوالقاعدة  ،يف شريكك املايل أبداتفرط  : الوىلاأل. القاعدة املسئولني
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كــان فيمــا مضــى مــن عمــره بعــد العــودة ملنزلــه يعمــل لنفســه   .يشــارك اجتماعيــا مــع حشـــود اجملتمــع الراقــي ال
 الفشار ويشاهد التلفاز. 

ومل يكـن يتوقـع بوجـود شـيء مشـرتك بينـه  رجل يف العامل، ألول مره قبل مخس سـنوات أغَن ،بل غيتسقابل 
لعشـــر  املقابلــةوبــني وورن بفـــت، لــذلك حـــدد املقابلــة بنصـــف ســاعة فقـــط. ولكــن عنـــدما قابلــه، اســـتمرت 

  .بل غيتس شديد التعلق بوورن بفت أصبحساعات ومن يومها 
  يف مكتبه. للحاسوبحيمل اهلاتف اجلوال وال وجود  وورن بفت ال

 وخيص هبن فئة الشباب على وجه اخلصوص:  قدم العديد من النصائح
 .عن البطاقات االئتمانيةاالبتعاد  (1

  .يصنع الرجل بل الرجل هو الذي يصنع املال املال ال (2

  .عش حياتك بكل بساطة وعفوية (3

 تراه حسنا.  ولكن اعمل ما إليهمفقط استمع  ،يقوله اآلخرون تفعل ما ال (4

  .اليت تشعر معها ابالرتيال األشياء ، البس تلكالتجارية األمساءتنجرف وراء  ال (5

 . الضروريةغري  األشياءتضيع نقودك يف  ال (6
 أمثال أنصحك يعدم العمل هبا (149) 

يف مشاورة الكثري  - اللهم صل وسلم عليه -لسرية احلبيب وسنته خمالفهذا املثل  شاو  احلرمة وخالفها:
 من زوجاته والعمل برأيهن!

  صابون وغاسل لكن للمودة واحلب وطارد للود! وهو فعال :العت  صايون القل 
الدفع ابحلسَن والعطاء أن  يدع جماال للشك الخيالف املنهج القرآين الذي  :اتق شر من أحسنت إليه

َنُه َعَدا اللدود صديقًا محيماً! سيجعل من العدو َنَك َوبـَيـْ ُه َويل  َوٌة َكأَنَّ }اْدَفْع اِبلَّيِت ِهَي َأْحَسُن فَِإَذا الَِّذي بـَيـْ
يٌم{  .محَِ

الذي يعمل به البطالون  وهو مثل ابختصار يساند ويعزز قانون احلتمية :من ش  على شيء شاب عليه
 .والكساىل

دة هذا مثل يعمق اخلوف من تكرار التجربة ويبين حواجز حنو إعا :اللي تقرصه احلية خياف من احلبل
 .احملاولة

ل يريب النفس على االستكانة ويدفع الناس حنو العيش بني مث :عصفو  ابليد وا عشرة على الشجرة
 القليل والتخوف من أي جتربة أو حماولة تتطلب اإلقدام؛ لذا فهو يقتل اجلرأة والتطلع، احلفر، والقبول أبقل
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 رجلكيفَن(! ومثل )مده  ويشارك هذا املثل يف تلك املعاين املثبطة واإلحياءات السلبية مثل )القناعة كنز ال
 لى قد حلافك(.ع

ما ال يتأول من   مثل يدعو بشكل صارخ إىل الشك فيمن حولنا وأتويل :سوء الظن من حسن الفطنة
}اَي أَيُـَّها  الظنالكثري من  تنهى عنكلماهتم وصبغ نظراهتم بصبغة سوداء، ويتجاهل اآلية الكرمية اليت 

 .بـَْعَض الظَّنِه ِإمْثٌ{  ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا اْجَتِنُبوا َكِثريًا مِهَن الظَّنهِ 
 ابختصار هي دعوة للنفاق. :إذا كان لك عند الكل  حا ة قول له   سيدي

 مثل يفعل قانون )التصبري( احملبط ويشعل انر التشاؤم احملرقة. : وا جمنونك ا جييك أ ن منه
 وممتلكاهتم.وعدم احرتام لآخرين  ،أاننية مفرطة وحب ذات بغيض : لد ما هو  لدف  ره على الشوف
 ثالث أسئلة حري  امللحد (150)

قـال امللحـد لـدي ثالثـة أسـئلة ال أظـن أبن أن  ، وممـا جـاء فيـهأحـد طلبـة العلـمكان هناك حوار بني ملحـد و 
 لديك إجاابت مقنعة هلا فقال طالب العامل وما هي؟ 

  :امللحد
 كان كذلك ارين شكله؟   وإذاهل هللا موجود فعال؟  - 1
 اء والقدر؟هو القض ما – 2
  ؟فلماذا يلقى فيها بعد ذلك وهي لن تؤثر فيه كان الشيطان خملوقا من انر  إذا - 3

 صفع طالب العلم امللحد صفعه قويه على وجهه 
 فقال امللحد وهو يتأمل: ملاذا صفعتين؟ وما الذي جعلك تغضب مين؟ 

 ثالث على أسئلتك ال جابةاإلهي  ألصفعه وإمنالست غاضبا  :طالب العلم أجاب
 امللحد: ولكين مل أفهم شيئا 
 صفعتك؟ أن  طالب العلم: ماذا تشعر بعد

  ابألملابلطبع اشعر  :امللحد
 موجود؟  األملهذا أن  هل تعتقد إذا :طالب العلم
 امللحد: نعم 

 طالب العلم: ارين شكله؟ 
 ال أستطيع  :امللحد
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: هـل حلمـت أضـافمث ، رؤيتـهن ال نسـتطيع كلنا نشعر بوجـود هللا ولكـ  األولهذا هو جوايب  :طالب العلم
  ؟ابين سوف أصفعك البارحة
 ال  :امللحد

  ؟سأصفعك اليوم أينهل خطر ببالك  :طالب العلم
 امللحد: ال 

 طالب العلم: هذا هو القضاء والقدر 
  ؟مما خلقت ،: يدي اليت صفعتك هباأضافمث 

 امللحد: من طني 
  ؟وماذا عن وجهك :طالب العلم

 ن طني م :امللحد
 صفعتك؟ أن  طالب العلم: ماذا تشعر بعد

  ابألملاشعر  :امللحد
 أليمــاشــاء هللا فســتكون النــار مكــاان  إذاولكــن  الشــيطان خملــوق مــن انرأن  فبــالرغم مــن متامــا :طالــب العلــم
 .للشيطان



- 187 - 

 

 

 
 أتمني تصر على التعلم واملشاركة يفأن  من هذه الطفلة الصغرية، مل متنعها حاجة والديها للمال

 .لقمة العيش للعائلة

 
وسائل حسب املتال، والسعي من أجل تسخري يف عامل متغري كل شيء جائز، واملهم تطوير ال

 .التقنية أبداهتا احلديثة كوسيلة مواصالت ودجمها مع األداة التقليدية واخلروج هبذا اهلجني
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 .وانظر ماذا حيدث ركز على النقطة السوداء يف الوسط اقرتب منها مث ابتعد

 
 .الدجاج يبقى دجاجأن  رغم مجال الصفوف إال
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 ؟هل لعت عن  ا زة ا يريدها أحد (151)
إهنــا جـائزة موجــودة ابلفعــل، وهلــا قيمـة ماديــة، ومتــنح كــله عـام لألحبــاث العلميــة عدميــة  ،ال تظـن األمــر مزحــة

تملـة الـيت جيـب منعهـا؛ والـيت جيـب عـدم تكرارهـا املضمون والفارغة من أدىن فائدة تُرجى ولإلجنازات غري احمل
 أبًدا لعدم جديتها أو جدواها.
جمـاالت خمتلفـة، ويـتم منحهـا للفـائزين يف مراسـم احتفاليـة  تغطـي اجلـوائز عشـرتسمى جائزة نوبـل للحماقـة و 

ل ، ويشــهد هـــذا االحتفـــا”شــبيهة نـــائزة نوبــل األصـــلية، يف قاعـــة احتفــال مهيبـــة مبســرل "هـــارفرد ســـاندرس
مدعو، كما تـتم إذاعتـه علـى اهلـواء مباشـرة علـى اإلنرتنـت، ابإلضـافة لوسـائل البـث  1200العجيب حوايل 

ر "أبراهـامز" و سـي" ويرأس جلنة اجلـوائز الدوليـة الربوفبشكٍل رمسييعَن فضيحة االعتيادية كاإلذاعة والتلفاز. "
جالت األحبـــــاث املســــتبعدة أو )غـــــري رئــــيس حتريــــر جملـــــة "ســــو  عــــامل الرايضــــيهات الســـــابق وعــــامل الكومبيـــــوتر

احملتملــة("و الــيت متــنح اجلــوائز كــل عــام يف نفــس توقيــت جــائزة نوبــل العامليــة األصــلية، وتصــدر عــن جامعــة  
 كامربدج الربيطانية.

يرتاول ترتيب البحوث الفائزة ابجلوائز من األسوأ إىل األكثر سوءا وتقدم اجلوائز لألحباث الفاشلة اخلالية من 
لواضح وعدمية املعَن واملفهوم، يف معظم اجملاالت اليت تغطيها جـوائز نوبـل األصـلية كـاجلوائز العلميـة اهلدف ا

 اليت تشمل علوم األحياء، واالتهصاالت، والطب، كما تقدم جوائز يف األدب واالقتصاد والسالم.
 وإليكم بعض األمثلة للجوائز اليت حصل عليها بعض العلماء يف جماالت اجلائزة:

لغمــس ” الوقــت املطلــوب“الرائــدة حــول  أحباثــهسـلمت جــائزة الفيــزايء للــدكتور لــني فيشــر بســبب م 1999
   قطعة البسكويت يف الشاي. قبل ذوابهنا!

  .للهبان "العلكة" على أمواج امل ه وىل لبحث يدرس أتثري طعم ااأليف علم األحياء: ذهبت اجلائزة 
ت حتركــات النـــاس يف ب لســنواون ترنكيــوس الـــذي راقــاالجتمــاع جلــ ســلمت جــائزة علـــمم 2001ويف عــام 

القادمـة مـن إن اجلموع املرتعبة تتجه بصورة عفوية حنو األضـواء “ة وانتهى إىل نتيجة مفادها ئاحلاالت الطار 
   !األبواب املفتوحة

على شهيهة  ها عن أتثري الثهوم والبرية والقشدة احلامضةاإىل عاملني نروجييهني لدراسة قدموذهبت جائزة أخرى 
   .الديدان الطهفيليهة

الـدجاج يبـيض أن  بسـبب اكتشـافهم اسـتوكهلمأما جـائزة الطـب البيطـري ففـاز هبـا ثالثـة علمـاء مـن جامعـة 
   بشكل أفضل حني يتعامل مع فتيات مجيالت!

  وىل لبحث يدرس أتثري صوت املصعد على اجلهاز املناعي لإلنسان.األائزة اجلويف الطب: ذهبت 
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صـــوت الـــدجاج كمقيـــاس لســـرعة م األرصـــاد اجلويـــة: منحـــت اجلـــائزة األوىل لبحـــث يـــدعو العتمـــاد ويف علـــ
   !اإلعصار

فازت الدكتورة جوليان كالرك على جهودها يف حتديد مىت )جيب/أو م 2004يف جمال الصحة العامة عام و 
  كل الطعام بعد سقوطه على األرض!جيب( أ ال

حســب  -مــره شــركة كوكــاكوال الربيطانيــة الــيت ســوقت أكثــر امليــاه نقــاءذات  أمــا جــائزة الكيميــاء ففــازت هبــا
الكلـــور  إضــافةبعـــد  زمياالتــ مــن هنـــر مـــأخوذة أهنــامث اتضــح الحقـــا  pureحتــت مســـمى  -دعايــة الشـــركة 

   !عليها
اليت قدمها حول  اإلحصائياتالربوفيسور جون ترنيكوس عن م 2003فاز نائزة عام يف اجملال االجتماعي 

   !واطئ فلوريدا بطريقة مقلوبةن يلبسون القبعات الواقية من الشمس على شنسبة م
كما ذهبت إحدى اجلوائز يف األدب إىل احملـررين مبجلـة "الـنصه االجتمـاعي" ملـوافقتهم علـى نشـر حبـث بـال 

 الواقع ليس موجوًدا. أن  معَن؛ ومل يفهمه أحد، والذي ادعى مؤلفه
 الكثري من الناس يعتقدون أهنم جيبأن  إيج نوبيل" متنح لعدة أسباب منها"أن  ر أبراهامز:و سيويقول الربوف

يــتم تكــرميهم لعمــل شــيء مــا، وحيــاولون لفــت األنظــار أبحبــاث أتخــذ شــكال علميًّــا ولكنهــا بــال مضــمون أن 
ء هـذه اجلـائزة طريقـة مـؤثهرة نوًعـا مـا لـتلقن مثـل هـؤالأن  وبال فائدة ابلرغم من حسن نـواايهم البحثيـة، وأكـد

العلمـاء درًســا لــن ينسـوه، وحتــثهم لتــوخي احلـذر يف ختطــيط وتنفيــذ وعـرض أحبــاثهم العلميــة والبعـد كــل البعــد 
عمـا هــو غـث ورديء. وأضــاف: إهنــا طريقـة ســرهيهة جــدًّا إلغـواء النــاس ابلتهفكــري والتـدبر يف دور وأمهيــة العلــم 

عـرض تفاصـيل النقـد العلمـي لألحبـاث، بـل تكتفـي اجلوائز قد تبدو انتقاديهة، فـإن اجلـائزة ال تأن  وابلرهغم من
ـــح أن  إبعطـــاء اجلـــوائز بـــدون تعليـــق، ويـــذكر املقـــال العلمـــي املنشـــور ومكـــان نشـــره فقـــط. ومـــن املمكـــن يرشه

العلمـــاء أنفســـهم للجـــوائز املرغوبـــة أو ابألحـــرى يرشـــحون أحـــد أعـــدائهم. وقـــد يلـــتمس الكثـــري مـــن العلمـــاء 
ة اجلوائز بعد مراجعة أنفسهم، ورؤيتهم ألخطائهم الفادحة، ابلرغم من سوء الفائزين هبذه اجلوائز العذر للجن

 .السهمعة العلمية اليت تلتصق مبعظم الفائزين مبثل هذه اجلوائز اليت ال يريدها أحد
 ه آ اء اآلخرينا تسف   (152)

 احد سأل ابملستشفى جتوله العقلية، وأثناء األمراض ملستشفى تفقدية بزايرة الصحة وزير قام األايم حد أيف
 ابملاء (البانيوحوض املروش ) منأل بسيطة: املسئول عليه فرد اجملنون؟ من العاقل متيزون كيف  :املسئولني
 فباغته. أيها خيتار ونرى ،املاء من البانيو تفريغ منه ونطلب ،وسطل ،وفنجان ،ملعقة املريض أمام ونضع
جمدي وال تكفي اإلجابة عليه إلخراج اجملنون من املستشفى  هذا اختبار سهل جداً وأظنه غري :قائال الوزير
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فأي واحد سوف تسأله بغض النظر عن كونه جمنون أو صاحي ابلتأكيد أنه سيختار السطل فاإلجابة 
  واضحة كوضول الشمس يف رابعة النهار؟

 خنتار حتب عمرك الطوأضاف:  !البانيو سدادة يرفع الصاحياي معايل الوزير ف طبعا، ال: املسئول فرد عليه
 ابلعنرب؟ الشباب مع تقعد الإو  خصوصي غرفة لك

ال تسفه آراء اآلخرين واألهم ال جتب حني ال يطلب منك اإلجابة خاصة حني ال أن  تعلم اي معايل الوزير
 ب على معاليكم.ستضيف اإلجابة الصائبة إليك شيئاً، ولكن اخلطأ سيح

 9 دول الضرب  (153) 
1×9 =09 
2×9 =18 
3×9 =27 
4×9 =36 
5×9 =45 
6×9 =54 
7×9 =63 
8×9 =72 
9×9 =81 
10×9 =90 

حىت  9مث تبدأ العكس من  9حىت  0تكتبه هبذا الشكل من أن  أنك ميكن 9من عجائب جدول الضرب 
صفر فلو قرأت مثاًل األرقام يف النـاتج )خانـة العشـرات( سـتجد أنـك تبـدأ بصـفر وتنتهـي بتسـعة ولـو بـدأت 

 ستجد أنك تبدأ بتسعة وتنتهي بصفر.  يف خانة اآلحاد
 معجزة يف  سد املرأة  (154)

أبهنـا للتأكـد مـن خلـو  الـزوج ةالطـالق أو وفـا عقـب ،واحملـددة يف القـرآن ،( للنسـاءالعـدة)فسر العلمـاء فـرتة 
ولكـن هنـاك سـبباً آخـر اكتشـفه العلـم احلـديث  قـد تكـون مهلـة للصـلح بـني الـزوجني وأهنـا ،الرحم من جنـني

وإن لكــل رجــل شــفرة  ،كمــا ختتلــف بصــمة اإلصــبع  ،الســائل الــذكري خيتلــف مــن شــخص إىل آخــرأن  وهــو
وأن املـرأة حتمـل داخـل جسـدها  ممارِسات مهنـة الـدعارة يصـنب مبـرض سـرطان الـرحم كثرياً منخاصة به وأن  

كأمنـا   ،رةوإذا دخل علـى هـذا الكمبيـوتر أكثـر مـن شـف خيتزن شفرة الرجل الذي يعاشرهاابحلاسوب ما أشبه 
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ومـــع الدراســات املكثفـــة  حيــث يصـــاب ابخللــل واالضــطراب واألمـــراض اخلبيثــة دخــل فــريوس إىل الكمبيـــوتر
حىت ؛ املرأة حتتاج نفس مدة العدة اليت شرعها اإلسالمأن  مت اكتشاف للوصول حلل أو عالج هلذه املشكلة

ملــاذا تتــزوج املــرأة رجــاًل  ،افكمــا فســر هــذا االكتشــ  تســتطيع اســتقبال شــفرة جديــدة بــدون إصــابتها أبذى
 ؟ملــاذا ختتلــف مــدة العــدة بــني املطلقــة واألرملــة :وهنــا ســئل العلمــاء ســؤاالً . وال تعــدد األزواج ،واحــداً فقــط
األرملـــة حتتـــاج وقتـــاً أطـــول مـــن املطلقـــة أن  :فأثبتـــت التحاليـــلالدراســـات علـــى املطلقـــات واألرامـــل أجريـــت 

 .حيث تكون حزينة أكثر على فقدان زوجها ،لتها النفسيةوذلك يرجع إىل حا؛ لنسيان هذه الشفرة
 ماذا تريد النساء؟ (155)

تســـتويل عليهـــا وأن أن  يف عصـــر املمالـــك القدميـــة يف أورواب قامـــت إحـــدى املمالـــك مبحاصـــرة األخـــرى تريـــد
وصل األمر إىل امللك أرسل سـفراءه ليسـتعلم عـن سـبب هـذا االعتـداء املفـاجئ،  وحنيتقضي على ملكها، 

ينتهــي احلصــار وأال حُيكــم أن  ينتهــي وحيفــظ امللــك مملكتـه. وعــاد إليــه الــرد أبنــه مـن املمكــنأن  وكيـف ميكــن
رجع امللـك إىل حاشـيته ومجـع ماذا تريد النساء؟  كن من اإلجابة عن السؤال اآليت:على امللك ابملوت إذا مت

مـن اإلجابـة علـى السـؤال، ولكـن دون يـتمكن أحـد أن  املفكرين والفالسفة ومجع نساء الدولة وفتياهتـا علـى
جدوى، يف النهاية قدم أحد أفراد احلاشية نصيحة للملك أبن يذهب إىل إحدى العرافات، وابلفعـل ذهـب 

  .احلاكم ليسأل إحدى العرافات وسأهلا
  ؟ولكن مـا هو الثمن ،أعطيك اإلجـابة لتنقذ هبـا مملكتك وحيـاتكأن  ميكنين :فقـالت له

  .ا تريدين، أعطيك نصف مايل، وبساتيين، وكل ما تطلبينه أيضاً فقال هلا: كل م
أتــــزوج أمجــــل رجــــال أن  فقالــــت الســــاحرة وكانــــت كبــــرية يف الســــن: ال حاجــــة يل يف بســــاتينك، فقــــط أريــــد

 حاشيتك، النبيل ألفريد! 
ارس النبيـــل والفـــ يكـــرهأن  حيقـــق هلـــا رغبتهـــا، فهـــو ال يرغـــب أيضـــاً يفأن  انـــدهش امللـــك مـــن رغبتهـــا ورفـــض

. عاد امللك إىل القصر ليجد أفراد حاشـيته ينتظـرون نتيجـة املقابلـة على شيء ابلتأكيد أنه ال يريده )ألفريد(
 ولكنه مل خيربهم لكي ال يصل األمر إىل صديقه النبيل. 

أي  أن ويف صبال اليوم التايل جاء إليه النبيل الفريد وقال له: ملـاذا أخفيـت علينـا إجابـة السـاحرة؟ أال تعلـم 
 مثن لن يكون ابهظاً مقابل احلفاظ على حياتك واحلفاظ على مملكتك؟ 

  !إنين على استعداد للزواج من الساحرة
تتزوجـي أن  لقـد وافقـُت علـى :وابلفعل ذهـب امللـك إىل السـاحرة مـرة أخـرى وطلـب منهـا اإلجابـة وقـال هلـا

  .أمجل النبالء يف قصري، النبيل ألفريد
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  .ترتك هلا حرية االختيارأن  ما تريده املرأة حقاً هوأن  أمنحك اإلجابة، فقالت له الساحرة: وأان
ذهــب امللــك بعــد ذلــك وأرســل مراســليه إىل قائــد اجلــيش الــذي حياصــر قلعتــه وأخــربه ابإلجابــة وانتهــى أمــر 

 احلصار وعادت اململكة ساملة للملك. 
لوجه القبيح فوجئ النبيل ابملرأة اليت تزوجها ويف يوم زفاف النبيل ألفريد على الساحرة ذات السن الكبرية وا 

قالــت لــه: ! ســأهلا عــن ســر هــذا التحــول يف وجههــاقــد حتولــت إىل امــرأة غايــة يف اجلمــال والصــبا، وعنــدما 
أبقـى قبيحـة طـوال النهـار أن  أمنحـك فرصـة وعليـك االختيـار: إمـاأن  تتزوجين فقـد قـررتأن  ألنك وافقت

أحتول إىل امرأة مجيلة يف النهار وأن أعود إىل حاليت الطبيعية يف أن  لليل، وإماوأن أحتول إىل امرأة مجيلة يف ا
تكمل، أن  ملحوظة للقارئ حدد إجابتك قبل)الليل أخذ النبيل يفكر يف االختيار الصعب ولكنه أجاب: 

  (أو تكملي قراءة القصة
 لقد كانت إجابة النبيل: سأمنحك أنت االختيار

   فقالت له الساحرة:
 احلكمة: إذا منحت املرأة حرية االختيار فستحصل على أمجل النتائج.. و اً أظل مجيلة طوال النهار والليلإذ

  اوا از ستيااال (156)
عنــدما ذهبــت م 1992العــام  إىلاتريــ  ميالدهــا يعــود أن  ملــن ال يعرفــون شــيئاً عــن تلــك:اجلوائز نقــول

مطــاعم ماكدوانلــدز يف واليــة نيومكســيكو  أحــد أفــرع سلســلة إىلعجــوز أمريكيــة تــدعى ســتيال ليبيــك 
أســـقطت الفنجـــان ســـهواً علـــى فخـــذيها  أهنـــا إالحيـــث تناولـــت وجبـــة مث طلبـــت فنجـــاانً مـــن القهـــوة، 

هــي الــيت أســقطت القهــوة الســاخنة علــى « ســتيال»أن  وعلــى الــرغم مــن. فأصــيبت حبــروق وتســلخات
اجلســدية  األضــرار بتعويضــها عــنية ضــد املطعــم مطالبــة رفــع دعــوى قضــائ إىلنفســها، فإهنــا ســارعت 
ـــة الـــيت حلقـــت هبـــا احملكمـــة الـــيت نظـــرت تلـــك الـــدعوى قـــررت أحقيـــة أن  واملـــدهش يف األمـــر ،واملعنوي

 .مليون دوالر أمريكي عداً ونقداً  2.9العجوز ستيال يف احلصول على تعويض مادي مقداره 
ســتيال علــى أي دعــوى قضــائية  اســم: جــائزة إطــالقمنــذ ذلــك احلــني بــدأت وســائل اإلعــالم األمريكيــة يف 

حـــد التســـبب يف وقـــوع الضـــرر مث  إىليكســـبها رافعهـــا، علـــى الـــرغم مـــن ســـخافة وغرابـــة مزاعمـــه الـــيت تصـــل 
 . بتعويضه مادايً عن أخطاء مل يرتكبوها أساساً  وإلزامهماملطالبة مبحاسبة اآلخرين 

والطريـف يف القضـاء األمريكـي،  وإليك قائمة أبغرب مخس دعاوى ألحـد األعـوام السـابقة الـيت نظـرت أمـام
واحــدة منهــا ال  إيأن  املفاضــلة بينهــا عــن أســفرتأن  املركــز اخلــامس تقامستــه ثــالث دعــاوى بعــدأن  األمــر

 :تقل غرابة ومجوحاً عن أختها
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 املركز اخلامو:
 800أ( مبوجب حكم قضائي حصلت كـاثلني روبرتسـون مـن أوسـن، تكسـاس علـى تعـويض مـايل مقـداره 

بكسر يف عظمة كاحلها بسـبب سـقوطها لـدى تعثرهـا يف طفـل  أصيبتأن  أمريكي، وذلك بعد دوالر ألف
عمـره سـنتان كـان جيـري يف داخـل متجـر لـألاثاثت املنزليــة، وجـاء ذلـك احلكـم مبثابـة صـدمة شـديدة ابلنســبة 

 .مالكي ذلك املتجر، وذلك ألن ذلك الطفل مل يكن سوى ابن املدعية كاثلني روبرتسون إىل
عاماً(، وهو احلكم الذي ألزم  19درت حمكمة يف مدينة لوس اجنليس حكماً لصاحل كارل ترومان )ب( أص

 تكـاليف عالجـه وذلـك بعـد إىل ابإلضـافةدوالر أمريكـي  ألـف 74جاره ترومان بـدفع تعـويض مـايل مقـداره 
أن  ك عنـدما نعلـمانه لـن يبـدو كـذل إالهنا ويبدو األمر منطقياً،  إىليديه إبطار سيارهتا  إحدىدهست أن 

  أهنــاســيارة جارتــه الــيت مل يالحــظ  إطــاراتترومــان كــان منهمكــاً آنــذاك يف حماولــة ســرقة قلنســوات )قبعــات( 
عملهـا فكانـت  إىلكانـت تسـتعد لالنطـالق   وإهناكانت جالسة خلف مقود السيارة بينما كان يفعل فعلته 

 .تنتبه إىل وجوده أصالً أن  دهست يده دون أهناالنتيجة 
انتهــى مــن ســرقة أن  الشــريك الثالــث يف املركــز اخلــامس هــو لــص منــازل يــدعى ترييــنس ديكســون. فبعــد جـــ(

انــه مل  إالخيــرج عــن طريــق الكــراج أن  بعــض حمتــوايت أحــد املنــازل يف مدينــة بريســتول، حــاول ذلــك اللــص
 أ من ذلك هـويستطع ألن عطاًل مفاجئاً أصاب جهاز التشغيل األوتوماتيكي اخلاص بباب الكراج. واألسو 

داخــل املنــزل ألنــه كــان قــد أقفــل البــاب الــذي يــربط بــني املنــزل  إىليعــود أدراجــه أن  ديكســون مل يســتطعأن 
أايم، فإن ذلك اللص بقي حمبوساً يف  10وبني الكراج. وألن أصحاب املنزل كانوا مسافرين يف عطلة مدهتا 

غـازي وطعــام كـالب جــاف عثـر عليهمــا يف  أايم متتاليـة اقتــات خالهلـا علــى مشـروب 8داخـل الكـراج ملــدة 
عـن ذلـك  املسـئولةوبعد انتهاء تلك الورطة، رفع ديكسون دعوى قضـائية ضـد شـركة التـأمني ، داخل سجنه

النفســية الــيت حلقــت بــه بســبب العطــل املفــاجئ  واألضــراراملنــزل حيــث طالــب يف دعــواه بتعويضــه عــن اآلالم 
احملكمـة الـيت نظـرت تلـك أن  اتيكي. واملـذهل يف األمـر هـوالذي أصاب جهـاز تشـغيل ابب الكـراج األوتومـ

 إىلدوالر أمريكــي  ألـف 500حكمـاً يلـزم شـركة التـأمني بـدفع  وأصـدرتالـدعوى اسـتجابت ملطالـب اللـص 
 .ديكسون على سبيل التعويض

 :املركز الرايع
نــه حصــل مبوجــب أل« 2006جــوائز ســتيال »حــل رابعــاً يف قائمــة  ادعو جــريي ويليــامز مــن واليــة آركنســاملــ

أن  تكـــاليف عالجـــه بعـــد إىل ابإلضـــافةدوالر أمريكـــي  14500حكـــم قضـــائي علـــى تعـــويض مـــايل مقـــداره 
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مـع العلــم أبن ذلــك  -داخــل حديقـة منــزل أحــد جريانـه فهامجــه كلـب ذلــك اجلــار وعـض مؤخرتــه  إىلتسـلل 
 .الكلب كان مربوطاً بسلسلة يف داخل سور احلديقة

 إالدوالر،  ألـف 50اه اليت رفعهـا ضـد جـاره ابحلصـول علـى تعـويض مقـداره ويليامز كان قد طالب يف دعو 
 وضـعت يف االعتبـار أهنـادوالر وقالـت يف حيثيـات حكمهـا  14500 إىلاحملكمة خفضت تلك القيمة أن 
النــار  أطلــقداخــل احلديقــة مــن فــوق الســور كمــا انــه  إىلويليــامز رمبــا يكــون قــد اســتفز الكلــب عنــد قفــزه أن 

 .انه مل يصبه إالمن بندقية صيد على الكلب 
 :املركز الثال 

حصلت مبوجب حكم قضائي على تعـويض مـايل أن  فإهنا استحقت املركز الثالث بعد« آمرب كارسون»أما 
تزحلقــت أن  دوالر أمريكــي مــن أحــد املطــاعم يف مدينــة فيالدلفيــا وذلــك بعــد ألــف 113مقــداره أكثــر مــن 

مبللــة بطبقــة مــن مشــروب غــازي كــان قــد انســكب عليهــا للتــو. وســقطت علــى أرضــية املطعــم الــيت كانــت 
 .كارسون بكسر يف عظمة العصعص جراء ذلك احلادث  وأصيبت

تبلـل أرضـية املطعـم ابملشـروب  إىل أدىعرفنـا السـبب الـذي  إذايتجلى لنـا  -كل العجب   -العجب أن  إال
بـني كارسـون ووليفهـا فمـا   اثنيـة فقـط علـى حصـول ذلـك احلـادث، نشـبت مشـادة حـادة 30الغازي. فقبـل 
قـــذفت مشـــروهبا الغـــازي يف وجهـــه فتنـــاثر املشـــروب علـــى األرضـــية مث حصـــل مـــا حصـــل. أن  إالكـــان منهـــا 

 .عجباً  ىوصدق من قال: عش رجباً، تر 
 :املركز الثا 

ســقطت وكســرت أن  كــارا وولتــون، مــن واليــة ديالويــر، رفعــت دعــوى قضــائية ضــد ملهــى ليلــي بعــد
نوافــذ محامــات امللهــى. وعلــى الــرغم  إحــدىاألماميــة يف اثنــاء حماولتهــا اخلــروج عــرب اثنتــني مــن أســناهنا 

هتـــرب عـــرب النافـــذة كـــي تتهـــرب مـــن دفـــع احلســـاب املســـتحق عليهـــا أن  كانـــت حتـــاول آنـــذاك  أهنـــامـــن 
 إليهـادوالر أمريكـي  ألـف 12احملكمـة الـيت نظـرت دعواهـا حكمـت علـى امللهـى الليلـي بـدفع  للملهى، فـإن
 .دفع تكاليف معاجلة أسناهنا إىل ابإلضافةالتعويض  على سبيل

 :املركز األول
أن  مــريف غرازينســكي الــيت تعــيش يف واليــة أوكالهومــا، اســتحقت املركــز األول عــن جــدارة واســتحقاق بعــد

الطرق السريعة حيث ضـبطت جهـاز  إحدىأمتار وانطلقت به على  10اشرتت منزاًل سياراً يبلغ طوله حنو 
كيلومرتا يف الساعة مث غادرت مقصورة القيادة وتوجهت   115اخلاص به على سرعة مقدارها  التحكم اآليل

املطب  يف مؤخرة املنزل السيار كي تصنع لنفسها وجبة خفيفة. وبطبيعة احلـال فـإن املنـزل السـيار احنـرف  إىل



- 196 - 

 

وجنت غـرا زينسـكي مـن  تدرجيياً عن الطريق وارتطم حباجز امسنيت لينقلب رأساً على عقب يف هناية املطاف.
تلــك الشــركة أن  إىلذلـك احلــادث مث رفعــت دعــوى قضــائية ضــد الشـركة املصــنعة للمنــزل، منوهــة يف دعواهــا 

يغادر مقعـد أن  انه ال جيوز للمستخدم إىلمل تشر بوضول يف كتيب التشغيل »جسيماً ألهنا  إمهاالارتكبت 
وبعــد نظــر تلــك الــدعوى، قــررت احملكمــة انــه حيــق «. يلالقيــادة اتركــاً مهمــة توجيــه املركبــة جلهــاز الــتحكم اآل

منزل سيار  إىل ابإلضافةدوالر من تلك الشركة  ألف 750حتصل على تعويض مقداره مليون وأن  للمدعية
 .جديد عوضاً عن الذي حتطم يف احلادث

  ون الثامن (157)
ب امــرأة يف هــذا املنصــب الــديين يكــون رجــال فــال جيــوز تنصــيأن  إن مــن الشــروط الــيت جيــب توفرهــا يف البــااب

الرفيع؛ لذا جيب التأكد من هذا األمر متاما. ولكن الغريب يف هذا األمر هو طريقة التأكـد مـن رجولـة البـااب 
اجلديد، فهي طريقة قدمية ترجع إىل العصور الوسطى، ولكنها بقيت دون تغيري واسـتمرت إىل يومنـا احلـايل، 

علـــى كرســـي توجـــد يف وســـطه فتحـــة دائريـــة، ويتخفـــف مـــن مالبســـه  حيــث جيلـــس املرشـــح ملنصـــب الباابويـــة
البـااب اجلديـد رجـل أن  الداخلية، وأييت شخص آخر من خلفه وميد يده من خالل الفتحة لـيفحص ويتأكـد

 (Duo testis bene bondetaويقول: )
 ولكن ما الداعي هلذا الفحص؟

مــرة أخــرى لقــد قامــت امــرأة ئــداع الفاتيكــان  تتكــررأن  هنــاك فضــيحة اترخييــة عاشــتها الفاتيكــان وال تريــد
وتقلــدت منصــب البــااب مــدة عــامني ونصــف تقريبــا، وخــدعت مجيــع املنتســبني يف الفاتيكــان واســتغفلتهم، ومل 

فَمــن هـــذه املــرأة الــيت جتـــرأت وجنحــت يف الوصـــول إىل  ال عنـــدما أجنبــت وليــدا غـــري شــرعي!يفتضــح أمرهــا إ
ب وكــان ر  امسهــا جــون كانــت ابنــة عائلــة إجنليزيــة تعــيش يف أملانيــا منصــب الباابويــة؟ وكيــف انكشــف أمرهــا

حيــاانً أو  Gilbettaلبيتــا غكــان القريبــون منهــا ينادوهنــا بGilbetta (.اً العائلــة يعمــل مبشــرا )أي منصــر 
عامــا بـدأت تلــبس مالبـس الصــبيان وتتشـبه هبــم وتتصــرف  12وعنــدما بلغـت هــذه الصـبية . Jutta جـوات

ت شــابة قامــت بدراســة الفلســفة والالهــوت يف مدينــة "أثينــا" يف اليــوانن، مث قــررت مــثلهم. وعنــدما أصــبح
 الرحيل إىل روما.

وهنــاك تــدرجت يف الســلك الكنســي وترقــت واســتطاعت عقــد صــداقات قويــة مــع منتســيب الســلك الكنســي 
 تلــبس مالبــس -كمــا ذكــران مــن قبــل  -ومــع كرادلــة الفاتيكــان، ولكــن علــى أســاس أهنــا رجــل فقــد كانــت 

الرجــــال، وتتصــــرف مــــثلهم، وال يشــــك أحــــد أهنــــا رجــــل مــــن رجــــال الــــدين. واســــتطاعت بلباقتهــــا ومهارهتــــا 
م، وأن تفـوز 853واتصاالهتا والصداقات اليت عقدهتا الرتشح ملنصب البااب بعد وفاة البـااب "ليـو الرابـع" عـام 
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هـذا املنصـب عـامني ومخسـة  فعال هبذا املنصب اخلطري. واختذت اسم "جـون الثـامن" لقبـا هلـا. واسـتمرت يف
، انكشـاف األمـر بطريقـة دراماتيكيـةحيـث كـان  أشهر وأربعة أايم حىت انكشف أمرها والقت مصريا مرعبا.

ختفـــي محلهــا بلـــبس املالبـــس أن  لقــد كانـــت حــامال، واســـتطاعت طـــوال أشــهر احلمـــل وحـــىت ســاعة الـــوالدة
يف طريقها ألحد املراسيم الدينية والكرادلـة  الواسعة الفضفاضة. ولكن جاء موعد الوالدة وهي وسط الشارع

  خات أمل الـوالدة.ن حوهلا ولدت البااب وهي تطلق صـر حيفون هبا. أجل! يف وسط الشارع والكرادلة حيفون م
كانــت مفاجــأة مل يكــن ابســتطاعة أحــد توقعهــا أو حــىت التصــديق هبــا بســهولة أجــل! ولــدت البــااب يف وســط 

م فيها رجال الدين والكرادلة ماذا حدث، فقد كان ما جرى خارج تصديق الشارع طفلة، ومرت فرتة مل يفه
زال أثــر املفاجــأة وختلصــوا مــن ذهــوهلم وفهمــوا مــا حيــدث أمــامهم حــىت هجــم الكرادلــة أن  العقــول. ولكــن مــا

رمر على البااب وعلى وليدها وقتلومها بوحشية رمجًا ابحلجارة، ودفنومها يف املكان نفسه ووضعوا شاهًدا من امل
 ومتثااًل يصور امرأة ويف حضنها طفلة على قربها لكي يبقى هذا شاهًدا على هذه احلادثة.

بقي الشاهد والتمثال عدة عصور حىت جميء البااب "بيوس اخلامس" أواخر القرن السادس عشر، حيث أمـر 
زالــوا امسهــا مــن قائمــة إبزالــة الشــاهد والتمثــال، مث أمــر إبزالــة كــل مــا يتعلــق هبــا يف أرشــيف الفاتيكــان، كمــا أ

أمســــاء البــــاابوات الســــابقني أرادوا دفعهــــا إىل زوااي النســــيان، ولكــــن كتــــب التــــاري  احتفظــــت بقصــــة حياهتــــا 
 وهنايتها املفجعة.

فقد ذكـر بعضـهم أنـه كـان أحـد حراسـها، بينمـا ذكـر ، أما من كان والد طفلتها فقد اختلف حوله املؤرخون
لقــد أحــدثت هــذه احلادثــة هــزة يف الفاتيكــان آنــذاك، لــذا قــرر  آنــذاك. آخــرون أبنــه كــان ابــن إمرباطــور رومــا

وضـــعوا فحـــص رجولـــة البـــااب اجلديـــد أن  الكرادلـــة وجـــوب اختـــاذ كـــل التـــدابري الكفيلـــة بعـــدم تكرارهـــا فكـــان
كــان أول مــن ســجل هــذه و  ابلشــكل البــدائي الــذي شــرحناه والــذي هــو مــن بقــااي مراســم العصــور الوســطى.

" الـذي عـاش يف القـرن Martinus Scotusهو الراهب "مارتينوس سـكوتس  احلادثة حسب علمنا
" إبيــراد هــذه احلادثــة يف القــرن الثــاين عشــر وكــان مــن Siegebertربت غاحلــادي عشــر، كمــا قــام "ســي

 Martinusاملــؤرخني املختصــني بتــاري  الكنيســة. وبعــد قــرن واحــد قــام املــؤرخ "مــارتينوس بولونــوس 

Polonusادثـــــة أيضـــــاً ونميـــــع تفاصـــــيلها يف كتابـــــه "اتريـــــ  األابطـــــرة والبـــــاابوات " بتســـــجيل هـــــذه احل
Cronikon Pontificum en Imperatum." 

سنة من حادثة رجم البااب اختار البااب اجلديد اسم "جون التاسع" ولكنه تراجع عن هذا االختيار  17وبعد 
 املرجـوم " جـون الثـامن" مـن سـجالهتا،مسحت الفاتيكـان اسـم البـااب أن  حيث سيبقى رقم مثانية فارغا بعد
  .الفضيحة وطمسها من اتري  الفاتيكان لتلك فاختار اسم "جون الثامن" تفادايً 



- 198 - 

 

 صباحا  11كل ياوم أحاد الساعة   (158)
احلاديـة  السـاعةبـنفس متثلت يف وفاة واحد أو أكثر من املرضـى حدثت ظاهرة غريبة ، يف قسم العناية املركزة

استعانوا بفريق من قد و  أطباء املستشفى أي تفسري هلذه الظاهرة. ، ومل يكن لدىأحد صباحاً من كلعشر 
وبعــد ذلــك  فشــل يف فــك رمــوز اللغــز. الفريــقأن  إال اخلــرباء لدراســة الوضــع ومعرفــة أســباب املــوت املفــاجئ.

عنـدما و . حيث كانت األعصاب مشـدودة ئمس دقائق خارج قسم العناية املركزة قبل الوقت االنتظارقرروا 
 يـدخل املركـز( مـؤجر لعمـل جزئـي مـن اليـوم) ظافةالنالحظوا دخول أحد عمال ابلضبط 11 الساعةحانت 

علـى نياتـه،  العامـل، حيـث كـان الكهرابئيـة املكنسـةيشـبك أن  مـن أجـلعلـى املـريض  الذيويفصل اجلهاز 
 .علشان يكنس جمموعة من املرضىأعدم ولكنه خملص ابلعمل، 

 والعميل حبا  السكر (159)
الشـاي، ألنـه يعلـم  أنت اآلن يف ضيافة صديق عزيز عليك يفرل بك. يستقبلك حبفاوة يقدهم لك كوابً مـن 

ألنـه شـديد  ؟! غري أنك حني تذوقته امتعضت جداً، وظهـر االمتعـاض علـى وجهـك ملـاذاأنك حتب الشاي
السـكر يف أن  تذر إليك وخيـربكأدرك الصديق هذا بسرعة فبادر يع !ال يوجد به سكر على اإلطالق ،املرارة

 مث انولك ملعقـة لتحـرهِك هبـا السـكر كمـا تريـد وملـا تـذوقت الشـاي هـذه املـرة حيركهأن  قاع الكوب وأنه نسي
 ! وارتشفت استمتاعاً وشكرت سعيداً  ،هززت رأسك إعجاابً 

مل يظهـر أتثـريه السكر كـان موجـودا يف قـاع الكـوب ولكـن أن  ،!ولكن ما عالقة السكر ابلعميل أو العمالء
العالقــة املميــزة واحملرتمــة بيننــا وبــني عمالئنــا أن  إال عنــدما مت حتريكــه وذاب يف الشــاي وهنــا بيــت القصــيد إذ

تكــون موجـــودة أصـــال ولكـــن حتتـــاج إىل حتريـــك فكيـــف نقــوم بتحريـــك قطـــع الســـكر الـــيت تكـــون بيننـــا وبـــني 
  ؟عمالئنا

وب والكلمــة الطيبــة واالبتســامة البيضــاء وغريهــا. فكــم مــن نقــوم بــذلك ابلتعــابري اجلميلــة كاالســتقبال املطلــ
تتعهــد لنفســك وهلــم بعــدم غــريهم فإنــك بينمــا  ،تعــود إلــيهم حــىت ومل تكــن لــك حاجــةأن  شــركة أوبنــك تــود

   !الرجوع حىت ولو حلاجة
ك وال يكتفــي بــذلك بــل إننــا حنــر  ،نقــوم أبداء اخلدمــة علــى الوجــه املطلــوب حســب مــا يتوقعــه ويطلبــه العميــل

 مجيع طاقتنا السكرية لكي تكون خدماتنا متميزة عن غريان حباً وحفاوًة بعمالئنا. 
ذلـك يـرتك أثـراً عظيمـا يف نفسـية ؛ حيـث أن حتسس عمالئنا بعد تقـدمي اخلدمـة هلـمأيضا مبتابعة و نقوم كما 

بب امتعاضـه فلو مل يكن هذا املضيف متابعا لوجه مضيفه بعد تقـدمي كـوب الشـاي لـه ملـا أدرك سـ ،عمالئنا
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وكانــت النتيجــة تصــحيح الوضــع ســريعا كمــا جيــب. فهــذه املتابعــة وتلقــي التغذيــة املرجتعــة مــن عمالئنــا جيعلنــا 
 نطور يف خدماتنا على أكمل وجه حسب متطلبات وتوقعات عمالئنا. و  نتالىف أخطاءان

عمالئهــا فقامــت  ولعــل كثــريا مــن الشــركات واملؤسســات قــد فطنــت إىل حبــات الســكر املوجــودة بينهــا وبــني
وتقليل وقت اخلدمة  ،كثرية لتكون قريبة من كل عمالئهابتحريكها على أمت وجه وذلك مثال بفتح الفروع ال

إىل أقصى حد وتوفري أساليب الراحة واملتعة هلم وغريهـا مـن اخلـدمات كاالتصـال املباشـر وغـري املباشـر لكـل 
 عمالئها. 

ها أبخرى يري وكانت عنده سيارة راقية وقام بتغميسوري احلال وأذكر على سبيل املثال قصة أحد األشخاص 
: فــرد بقولــه ،وحــني ســئل ملَ مل تغــري نــوع الســيارة فإنــه يوجــد أقــوى منهــا وأجــود ،جديــدة مــن نفــس الشــركة

العنايــة وامليــزات الــيت أجــدها يف هــذه الشــركة عنــد كــل زايرة هلــم أتســرين وجتعلــين ال أجــد بــديال أن  صــراحة
مـن يعـرف أن  نعـم ،قـد يقـول قائـل كـل ذلـك مـن حبـات سـكر كانـت موجـودة يف قـاع كـوب .عنهـا مناسبا

ـــه يفـــوز برضـــا عمالئـــه ســـريعا  مقـــدار حبـــات الســـكر ويعـــرف فـــن حتريكهـــا وإطـــالق طاقاهتـــا أواًل الشـــك أن
 فمىت نعرف حنن؟  ،والعكس صحيح متاما

 قاااافية شن (160)
 )عدوى( Infectionب ذاك احلـفـ ****** زنأيـا ذا القـلب ال حتــــ
 )حقنة( Injectionيك ولن تشفــ ******       ـاقريفـلن جتـدي عقــــ
 )مباشرة( Directionب مضى ابحلـ ******       ـل فطـــنفـكم من عـاقـ

 )ذكرى( Mentionقى له ولن يبــ ******       اهسـتـنكره وتـنـســــ
 )مقطع( Sectionب له وال تكـتـ ******        راً فـال تنـــظم له شعـــ

 )االختيار( Selectionأت فقد أخطـ ******        زنك من ابعكـوال حيـــ
 )أتثر( actionـدي له ـوال تبــ ******        فـاً دي له أســــــوال تب
 )استثناء( exceptionلبعض الناس  ****** ــإن احلب منـزلةٌ فـــــ

 )اهتمام( tensionزٌن وال فال حــ ****** ارو ــــهجـأن  فبعض الناس
 )اتصال( connectionيظل ويبـقى  ******        رواـــــهجأن  وبعض الناس

 )رد فعل( reactionـاله وما أحــ ******        ل الرول إقبـــالٌ فوصــــ
 )عاطفة( affectionو ـــرهلا أثـ ******        ببدعـوات ومن قــلــــ

 )هوى( Passionـب وال فال حـ ******        ـق يل شيءـن مل يبــفـــإ
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 )تغيري( conversionك لك وعلي ******        اــفــال أسـف عـلى دنـي
 حذاء ااندي (161) 

كان جيري بسرعة للحاق بقطار وقد بدأ القطار ابلسري وعند صعوده القطار سقطت من   غانـديأن  حُيكى
الفـردة األوىل علـى سـكة  واروبسرعة رماهـا نـ فما كان منه إال خلع الفردة الثانية ذائهقدمـه إحدى فرديت ح

فقــال ؟ اذا رميــت فــردة احلــذاء األخــرىملــ فعلــت؟ محلــك علــى مــا مــا: وســألوه! فتعجــب أصــدقاؤه! القطــار
فــردة هبمــا فلــو وجــد  االنتفــاعد فــردتني فيســتطيع جيــأن  أحببــت للفقــري الــذي جيــد احلــذاء: غانــدي احلكــيم

أنــه إذا فاتنــا شيء فقد : من هذا الدرس أنفسنانعلم أن  يـدنر . و واحدة فلن تفيد ولن أستفيد أنــا منها أيضا
كـم   فهـل يعيـد احلـزن مـا فـــات؟، افاتنـ زن علـى مـافلنفـرل لـفــرحه وال حنـ يذهب إىل غرينــا وحيمل لـه السـعادة

ولــيس  وننظــر إىل القســم املمتلــئ مــن الكــأس، ح وعطــاءالــيت تعــرتض حياتنــا إىل مــنحنــول احملــن أن  هــو مجيــل
 .الفارغ منه

 هلا معا  نفسيه إ ااية(حركا  ا 162)
عندما نرفع اليد إىل مستوى األذن هو تعبـري عـن حرجنـا وقلقنـا مـن الكـالم الـذي  :حتريك اخلوامت أو احللق
 بة ملحة يف عدم مساعه. من قسوة الكالم أو لدينا رغ أنفسنامننع أن  نسمعه وكأننا بذلك نريد

احلركة  الكالم وعندما تصبح هذه ابتالعن قول أي شيء وكأننا حناول ممننع أنفسنا ابلقوة  الشفتني:عص 
  .عادة دائمة فإهنا تدل على املقاومة لالنفعاالت الداخلية

فعــل قــد  حركــة تعــين الرغبــة امللحــة يف الــدفاع عــن الــنفس ويف محايتهــا مــن رد : اام الياادين عنااد التحاادث
خجــول  املتحــدثأن  الطــرف اآلخــر وكبــت مــا قــد خيــتلج ابلــنفس. وهــذه احلركــة قــد تــدل أيضــا علــى يــزعج

 جداً وغري قادر على التحكم بنفسه أثناء خماطبته لآخرين. 
حركة تـدل علـى موقـف حمـدد ضـد الطـرف اآلخـر ورغبـة ملحـة يف  :و ع اليدين يف اةيوب أثناء احلدي 

 وهي حركة فيها حتدي وكربايء ومقاومة وكأننا بذلك نريد .النفسعن ما جيول يف  لواإلفصا عدم مصارحته 
  .نقول افعل ما تشاء ال يهمناأن 

كار الداخلية واستحضار كل رفع اليد إىل مستوى الرأس تعين التواصل مع األف : فع اليد إىل مستوى عا 
إذا حتولت هذه احلركـة  ،اولة لالختالء ابلنفسيف هذه األفكار. وهذه احلركة هي إحبار مع الذات وحمجزئية 

 إىل عادة فهي دليل على القلق والتوتر.
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 مـا هـي رد فعـل طبيعـي سـريع ملـا يـدور ليست تعبرياً عن العصـبية كمـا يعتقـد الـبعض بقـدر :فرقعة األصايع
فيــه أو  اإلســراع أوحولنــا ســواء كــان ذلــك حــديثاً أو حــداثً. حماولــة منــا للتعبــري عــن رغبتنــا يف إهنــاء الوضــع 

 .ابلعكس حماولة لتهدئته
 فعال  حظ سيء  دا   (163)

املهـم كـانوا قاعـدين يسـولفون  ن واحـد حظـه حلـو والثـاين حظـه تعبـان منحـوس طـول عمـره.اكان هناك قـرد
يـوم . فكـرة جيـدة :رد عليـه املنحـوس ؟مـوز وأنخـذزرعـة املنـرول  وش رأيـك :حظه حلو للمنحوس الليقال 

 جــاءاملهـم وشـوي . املــوز أيخـذحتــت عشـان  جلـسحلــو طلـع فـوق يقــص املـوز واملنحـوس  راحـوا اللـي حظـه
املــرة  راحـوااملهـم جلســوا علـى هــذا احلـال ثـالث أايم ويــوم  .ومســك املنحـوس وضــربه ضـرب صـاحب املزرعـة

 طلــعأهــاملرة أان  فــوق وأان أكــون حتــت وأان اللــي أنضــرب، دائــمأنــت  :الرابعــة قــال املنحــوس للــي حظــه حلــو
ه ومعـ صـاحب املزرعـة شـاقهماملهم اتفقوا ويـوم راحـوا  !موافق حظه حلو: الليقال  تكون حتت. وأنتوق ف

 !أضربه دائمحتت  الليفوق  الليجيبوا  :قال لربعه عندهماثنني، وملا وصل 
 حقا  إهنا القناعا  (164)

تكتـب بيـدها اسـم هللا حـىت أن  امرأة يف السبعني من عمرها ال جتيد القـراءة والكتابـة متنـت ذات يـوم هأم ط 
حتفــظ كتــاب هللا وخــالل ســنتني أن  )هللا( فتعلمــت الكتابــة والقــراءة مث قــررت ال متــوت وهــي ال تعــرف كتابــة

حتفـظ كتـاب هللا عـز وجـل كـاماًل مل مينعهـا كربهـا وال ضـعفها الن هلـا أن  طـه الكبـرية يف السـن أماستطاعت 
حقــاً  .وهــو يف عـز شـبابه ضـعيفة وحفظـي بطـيء أان ذاكــريتالكثــري يتعـذر ويقـول أن  يف حـني هـدف واضـح
 .إهنا القناعات

وجلـس يف آخـر القاعـة وانم  حماضـرة مـادة الرايضـيات يف إحدى اجلامعات يف كولومبيا حضر أحد الطـالب
الــدكتور كتــب عليهــا أن  ونظــر إىل الســبورة فوجــد ويف هنايــة احملاضــرة اســتيقظ علــى أصــوات الطــالب هبــدوء

 يفكـــر يف حـــل هـــذه املســـألتني كـــان أج مـــن القاعـــة وعنـــدما رجـــع البيـــت بـــدنقلهمـــا بســـرعة وخـــر مســـألتني ف
حيـل املسـألة أن  فـذهب إىل مكتبـة اجلامعـة وأخـذ املراجـع الالزمـة وبعـد أربعـة أايم اسـتطاع تنين صعبتااملسأل

الالحقـــة ويف حماضـــرة الرايضـــيات  !األوىل وهـــو انقـــم علـــى الـــدكتور الـــذي أعطـــاهم هـــذا الواجـــب الصـــعب
املســألة  ل لــه اي دكتــور لقــد اســتغرقت يف حــلالــدكتور مل يطلــب مــنهم الواجــب فــذهب إليــه وقــاأن  اســتغرب

 !األوىل أربعـــة أايم وحللتهـــا يف أربعـــة أوراق تعجـــب الـــدكتور وقـــال للطالـــب ولكـــين مل أعطـــيكم أي واجـــب
هذه ن إ اليت عجز العلم عن حلها! للمسائلواملسألتني اليت كتبتهما على السبورة هي أمثلة كتبتها للطالب 

ولـــو كـــان هـــذا  ة،رون حـــىت يف حماولـــة حـــل هـــذه املســـالالقناعـــة الســـلبية جعلـــت الكثـــري مـــن العلمـــاء ال يفكـــ
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ولكـن رب نومـة انفعـة. ومازالـت هـذه املسـألة . الطالب مستيقظا ومسع شرل الدكتور ملـا فكـريف حـل املسـألة
  .حقاً إهنا القناعات .بورقاهتا األربعة معروضة يف تلك اجلامعة

يقطــع ميــل يف اقــل مــن أن  اإلنســان ال يســتطيعأن  قبــل مخســني عــام كــان هنــاك اعتقــاد بــني رايضــي اجلــري
ولكــن أحــد الرايضـيني ســأل هــل هنــاك  !وان أي شــخص حيـاول كســر الــرقم ســوف ينفجـر قلبــه أربعـة دقــائق

يكســر الــرقم ويقطــع أن   اســتطاعفبــدأ ابلتمــرن حــىت تــه اإلجابــة ابلنفــي!اءنفجــر قلبــه فجشــخص حــاول وا
أن  سـاعته غـري صـحيحة لكـن بعـدأن  مسافة ميل يف اقل من أربعة دقائق يف البداية ظن العامل انه جمنـون أو

 !يكسر ذلك الرقمأن  رايضي 100رأوه صدقوا األمر واستطاع يف نفس العام أكثر من 
إهنا  حقاً  .يبدعواأن  فلما زالت القناعة استطاعواحياولوا من قبل أن  ابلطبع القناعة السلبية هي اليت منعتهم

ةاعــة للفشــل فكثــرياً مــا نســمع   جنعلهــايف حياتنــا توجــد كثــري مــن القناعــات الســلبية الــيت  القناعــات أحبــيت
ال أستطيع. وهـذه لـيس إال قناعـات سـالبة لـيس هلـا مـن احلقيقـة شـيء واإلنسـان  ،صعب ،مستحيل :كلمة

بســهولة. فلمــاذا النكســر تلــك القناعــات الســالبة إبرادة مــن حديــد نشــق مــن اجلــاد يســتطيع الــتخلص منهــا 
  .لقمةخالهلا طريقنا إىل ا

 حقا ق (165)
 .طيات 7ال ميكن طي أي ورقة مهما بلغ حجمها ألكثر من 

  .الذين ميوتون بسبب احلمري سنوايً أكثر من الذين ميوتون يف حوادث الطائرات
 .حرارية أكثر من اجللوس أمام التليفزيون اجلسم سعرات حيرقاثناء النوم  
 Bar Code لبان )رجيلي( هو أول منتج يف العامل يوضع عليه رقم كودي 

 .من فلسطني ةس اكرب صحن للتبولنغكتاب   يفسجل 
 .القياسية لألرقامس نغكتاب   يفمن املغرب  للكسكسياكرب صحن  أيضا

 .ليس لديه شاربامللك القلب أبوراق اللعب هو امللك الوحيد الذي 
عـن طريـق م 1987دوالر عـام  40.000تـوفر أن  اخلطوط اجلوية األمريكية )أمرييكان إيرالينـز( اسـتطاعت

 .سالطةاالستغناء عن زيتونة واحدة من كل وجبة 
 .التفال أفضل من القهوة أو أي منبهات حتتوي على الكافيني يف التنبيه والرتكيز

 .وعة من خالاي جلدك امليتةمعظم جزئيات الغبار يف منزلك مصن
 .أول مالك لشركة مارلبورو مات بسبب سرطان الرئة

 .ماوس( كان خياف جداً من الفئران والت ديزين )مبتكر شخصية ميكي
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 .اللؤلؤ يذوب يف اخلل
لتجنــب جزئيــات اهلــواء الناجتــة عــن  املرحــاضعــن  )مــرتين(أقــدام  6تبعــد فرشــة األســنان أن  يوصــي األطبــاء
 .حتتفظ هبا يف غرفتكأن  األفضل الطرد. ومن

 حقيقة األ قام العريية (166)
وجدت األرقام اهلندية عند العرب نتيجة الكتب اهلندية يف الفلك والرايضـيات الـيت تُرمجـت إىل اللغـة العربيـة 
وقد أستخدم اخلوارزمي األرقام اهلندية يف أحد كتبه حىت انتشـرت وذاع صـيتها عنـد العـرب وهـي أفضـل مـن 

لكن اخلوارزمي قام بتأليف أرقام  ب األحرف األندية اليت كانوا يستخدموهنا للتعبري عن األرقام اهلنديةحسا
فيما بعد يف األنـدلس واملغـرب  وانتشرتواسع  ابنتشاراألرقام العربية لكنها مل حتظ  ابسمأخرى تُعرف اليوم 
اخلوارزمي بتصميم األرقام العربيـة حسـب أعـداد قام  يف أوراب ويف مجيع أحناء العامل انتشرتالعريب ومن هناك 

 : الزوااي لكل رقم وهي تتمثل ابألشكال التالية

 
 مث دخلت بعض التعديالت على هذه األشكال حىت صارت ابألشكال املعروفة حاليا

 .(حكاية فرعون مع فرنسا167)
تبـارات وفحوصـات أثريـة. فـتم إلجراء اخ طلبت فرنسا من مصر يف هناية الثمانينات استضافة مومياء فرعون

منحنيـاً ميـرتان األرض. وهناك عند سلم الطـائرة اصـطف الـرئيس الفرنسـي  نقل جثمان أشهر طاغوت عرفته
امللكي لفرعون علـى  االستقبالوعندما انتهت مراسم  الفرنسيني ليستقبلوا فرعون املسئولنيووزراؤه وكبار  هو

يف مركـز  يقل حفاوة عن اسـتقباله ومت نقلـه إىل جنـال خـاص مومياء الطاغوت مبوكب ال أرض فرنسا مُحلت
ـــاء  اآلاثر الفرنســـي ليبـــدأ بعـــدها أكـــرب علمـــاء اآلاثر يف فرنســـا وأطبـــاء اجلراحـــة والتشـــريح دراســـة تلـــك املومي

مــوريس  األول عــن دراســة هــذه املوميــاء هــو الربوفيســور واملســئولرئــيس اجلــراحني  وكــان ،واكتشــاف أســرارها
يكتشـف كيـف مـات أن  حماولـة بينما كـان اهتمـام مـوريس هـو ،عاجلون مهتمني برتميم املومياءبوكاي كان امل

الليــل ظهــرت النتــائج النهائيــة لقــد كانــت بقــااي امللــح العــالق يف  ويف ســاعة متــأخرة مــن ،هــذا امللــك الفرعــوين
بتحنـيط  أسـرعوا مث ،فـورا وأن جثته استخرجت من البحر بعـد غرقـه ،أكرب دليل على أنه مات غريقا جسده
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غريهـا رغـم أهنـا  لكن أمـراً غريبـاً مـازال حيـريه وهـو كيـف بقيـت هـذه اجلثـة أكثـر سـالمة مـن جثته لينجو بدنه
هنائيــا عمــا كــان يعتقــده اكتشــافاً جديــداً يف انتشــال  كــان مــوريس بوكــاي يعــد تقريــراً   !اســُتخرجت مــن البحــر
ال تتعجـــل فـــإن  :مهـــس أحـــدهم يف أذنـــه قـــائالحـــىت  ،وحتنيطهـــا بعـــد غرقـــه مباشـــرة جثـــة فرعـــون مـــن البحـــر

 االكتشـاففمثـل هـذا  ،املسلمني يتحدثون عن غرق هذه املومياء ولكنـه اسـتنكر بشـدة هـذا اخلـرب واسـتغربه
أن  معرفتــه إال بتطــور العلــم احلــديث وعــرب أجهــزة حاســوبية حديثــة ابلغــة الدقــة، فقــال لــه أحــدهم ال ميكــن

فــازداد ذهــوال وأخــذ يتســاءل   ،جثتــه بعــد الغــرق ن غرقــه وعــن ســالمةقــرآهنم الــذي يؤمنــون بــه يــروي قصــة عــ
موجــود  بينمــا قــرآهنم ،أي قبــل مــائيت عـام تقريبــا ،م1898مل ُتكتشـف إال يف عــام  كيـف هــذا وهــذه املوميــاء

والبشــرية مجعــاء ولــيس العــرب فقــط مل  ،قبــل أكثــر مــن ألــف وأربعمائــة عــام؟ وكيــف يســتقيم يف العقــل هــذا
املصـريني بتحنـيط جثـث الفراعنـة إال قبـل عقـود قليلـة مـن الزمـان فقـط؟  شيئا عن قيام قـدماءيكونوا يعلمون 

قرآن املسلمني أن  صاحبه له من جلس موريس بوكاي ليلته حمدقا نثمان فرعون يفكر إبمعان عما مهس به
اردتـه لسـيدان بينما كتاهبم املقدس يتحدث عن غرق فرعـون أثنـاء مط يتحدث عن جناة هذه اجلثة بعد الغرق

يكـون هـذا احملــنط أن  يُعقـل هـل :يتعـرض ملصـري جثمانـه وأخــذ يقـول يف نفسـهأن  عليـه السـالم دون موسـى
مل  هــذا قبــل أكثــر مــن ألــف عــام؟ حممــديعــرف أن  يعقــل أمــامي هــو فرعــون الــذي كــان يطــارد موســى؟ وهــل

فرجـع املـاء وغطـى مركبـات  :ة قولـهالتـورا فأخـذ يقـرأ يف ،أيتـوا لـه ابلتـوراةأن  وطلـب ،ينامأن  يستطع موريس
دخل وراءهم يف البحـر مل يبـق مـنهم وال واحـد وبقـي مـوريس بوكـاي حـائراً  وفرسان مجيع جيش فرعون الذي

متــت معاجلــة جثمــان فرعــون وترميمــه أن  فحــىت اإلجنيــل مل يتحــدث عــن جنــاة هــذه اجلثــة وبقائهــا ســليمة بعــد
يتناقلـه  هـزه اخلـرب الـذيأن  يهنـأ لـه قـرار ومل يهـدأ لـه ابل منـذولكـن مـوريس مل  ،أعـادت فرنسـا ملصـر املوميـاء

املسـلمني ملقابلـة عـدد مـن علمـاء التشـريح  فحـزم أمتعتـه وقـرر السـفر لـبالد ،املسلمون عن سالمة هـذه اجلثـة
الغـرق. فقـام أحـدهم  مـن جنـاة جثـة فرعـون بعـد اكتشـفهوهناك كان أول حديث حتدثه معهم عمـا  املسلمني

فــاليوم ننجيــك ببــدنك لتكــون ملــن خلفــك آيــة وإن كثــريا مــن  :قولــه تعــاىل صــحف وأخــذ يقــرأ لــهوفــتح لــه امل
احلضـور  ورجـت لـه نفسـه رجـة جعلتـه يقـف أمـام .لقد كان وقع اآليـة عليـه شـديدا الناس عن آايتنا لغافلون
الوجــه  لقـد دخلــت اإلســالم وآمنـت هبــذا القــرآن رجـع مــوريس بوكــاي إىل فرنسـا بغــري :ويصـرخ أبعلــى صــوته

ســنوات لــيس لديــه شــغل يشــغله ســوى دراســة مــدى تطــابق احلقــائق  ذهــب بــه وهنــاك مكــث عشــر الــذي
يتحـدث بـه القـرآن ليخـرج  والبحث عن تناقض علمي واحد مما ،واملكتشفة حديثا مع القرآن الكرمي العلمية

يم محيـد كـان مـن مثـرة بـني يديـه وال مـن خلفـه تنزيـل مـن حكـ ال أيتيـه الباطـل مـن :بعدها بنتيجـة قولـه تعـاىل
عــن القــرآن الكــرمي هــز الــدول الغربيــة  خــرج بتــأليف كتــابأن  هــذه الســنوات الــيت قضــاها الفرنســي مــوريس
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املقدسـة يف  القرآن والتوراة واإلجنيل والعلم دراسة الكتب :عنوان الكتاب لقد كان ،قاطبة ورج علماءها رجا
  .ضوء املعارف احلديثة

 تد العاصفةأان من ينام حني تش (168)
يوظف أن  ما شخص يهتم بشؤون املزرعة، حيث كانمواٍش وخيول يبحث عن صاحب مزرعة  كان

أاته من أراد الوظيفة، فقال له  ويف إحدى املراتألنه ال يقوم بواجباته خري قيام.  ؛أحدهم حىت يفصله
صاحب املزرعة هذه  درك.مل يالعاصفة: أان من ينام حني تشتد عة وما هي مميزاتك؟ فرد عليهصاحب املزر 
يوظفه مضطرًا حيث مل يكن هناك الكثري ممن أن  نظرًا حلاجته ولقرب فصل الشتاء مل ميانع العبارة، ولكن

 .يرغب يف مثل هذه الوظيفة
تطوِهل ابملنازل أن  أتت عاصفة شديدة املطر، عاتية الريح حىت كادتمرت األايم ويف إحدى الليايل 

مث  ستفسدها الريح،ماشيته هالكة، وأن حماصيله أن  ، وأيقناملزرعةقلب صاحب اخلشبية، فدبه الرعب يف 
الرجل  صاحب املزرعةهزه . وم عميق رغم ما حيدث يف اخلارجمباشرة إىل العامل، فوجده يغط يف ن ذهب

فرده  ؟ تدرك ما الذي جيري يف اخلارجأالى درجات الغضب، صائحاً يف وجهه من كتفه يوقظه وهو يف أقص
أدخلت اخليول إىل احلظائر، نعم، إهنا العاصفة، ولكنين قبلها كنت قد ة: يه العامل بعني نصف مفتوحعل

. لذلك فإنين لست قلقًا على البئر لن تسد مبا ستحمله الريحأن  وأمهنت اخلراف يف مكاهنا، وأتكدت من
 .العاصفةأان من ينام حني تشتد . أمل أقل لك سيدي إنين شيء

سن أحدان عمله، وخيطط له ويضع كل االحتماالت على الطاولة، واخلطط الكفيلة حي حني :اخلالصة
ينام غري قلق ألنه أعده لكل شيء عدهته. األمر ال يتطلب سوى أن  ميكنهعندها حبمايته من املخاطر، 

 .العاصفة تشتدم الشدة أو حني بعض اجلهد يف أايم الرخاء حىت ال يُهرع أحدان كاجملنون أاي
 حكمة العميد (169) 

 لالمتحـانومل يسـتعدوا مـن الليـل طـالب يلعبـون حـىت وقـت متـأخر المـن  ةأربعـكـان هنـاك   الليـايل ىحدإيف 
ويف صــــبيحة اليــــوم التــــايل فكــــر الطــــالب يف خطــــة، حيــــث غطــــوا أنفســــهم ابلــــرتاب وزيــــت ، املقــــرر علــــيهم

فــل زفــاف كنــا مــدعوين لــه ويف طريقــة الســيارات، وذهبــوا إىل عميــد الكليــة وقــالوا أبننــا ذهبنــا ليلــة البارحــة حل
طران لدفع السيارة على طريق العودة للجامعة، ومما تسبب ابلتايل اضأنفجر أحد إطارات السيارة مما  عودتنا

الثـة أايم، بعـد ث االمتحـانهلـم احلـق يف إعـادة  نوعليه قرر العميد أب .لالمتحانلعدم قدرتنا على االستعداد 
 التقـــىلالمتحـــان بشـــكل جيـــد هـــذه املـــرة، ويف اليـــوم الثالـــث  سيســـتعدونم ه أبهنـــوبعـــد شـــكر العميـــد ووعـــد

كـل طالـب مـن األربعـة يف غرفـة لوحـده لتأديـة االمتحـان، حيث قام بوضع  الطالب والعميد كما هو متفق، 
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، إال أن املفاجـأة كانـت ملدة ثالثة أايم لالمتحانحيث كانوا مستعدين بشكل جيد ومل يباللي الطلبة بذلك 
 ة لكل منهم حني قرأوا األسئلة:مذهل
 )درجتني(.  هو أمسك ما  ( السؤال األول:1
( السؤال الثـاين: أخـرت أدانه أي اإلطـارات الـذي أنفجـر يف طريـق عـودتكم إىل اجلامعـة مـن الزفـاف تلـك 2 

 )مثانية وتسعني درجة(.  الليلة.
 أ( اإلطار األمامي من اليسار.  
 ب( اإلطار األمامي من اليمني. 
 ج( اإلطار اخللفي من اليسار. 
 .د( اإلطار اخللفي من اليمني 

 حبل الكذب قصري. :املستفاد من اخلطة
 الرتكيز يف املشكلة والرتكيز على حل املشكلة (170)

بينما كانت وكالة انسا الفضائية تبدأ يف جتهيز الرحالت للفضاء اخلارجي واجهتهم مشكلة كبرية،  :1مثااال
 رواد الفضاء لـن يسـتطيعوا الكتابـة بواسـطة األقـالم بسـبب انعـدام اجلاذبيـة، مبعـَنأن  ل يفهذه املشكلة تتمث

حلـــل  اذا يفعلـــوا حلـــل هـــذه املشـــكلةاحلـــرب لـــن يســـقط مـــن القلـــم علـــى الـــورق أبي حـــال مـــن األحـــوال فمـــأن 
  ؟املشكلة

لمـاً جافـاً يسـتطيع مليـون دوالر ليطـوروا ق 12سنوات كاملة وأكثر مـن  10قاموا بدراسات استمرت حوايل 
الكتابة يف حالة انعدام اجلاذبية، ليس هذا فقط بل والكتابـة أيضـاً علـى أي سـطح أملـس حـىت الكريسـتال، 

 درجة مئوية.  300وأيضاً الكتابة يف درجة حرارة تصل إىل 
رصــاص كبــديل عــن هنم ببســاطة قــرروا اســتخدام أقــالم عنــدما واجــه الــروس نفــس املشــكلة فــإ: احلــل البــديل

  .ألقالم اجلافةا
يف أحــد مصــانع الصــابون الياابنيــة، وردت عــدة شــكاوى مــن أصــحاب احملــالت مــن كثــرة العلــب  :2مثااااال

  ؟فارغة من الصناديق املعبأةلكشف الصناديق ال فعلوافماذا الفارغة اليت حترجهم مع الزابئن. 
للكشـف عـن الصـابون بـداخل  قـام اليـاابنيون بصـناعة جهـاز يعمـل ابألشـعة السـينية خمصـص: حلل املشكلة
ليقومــوا إببعــاد الصــناديق  أمــام خــط خــروج الصــناديق بقســم التســليم، ووظفــوا جمموعــة مــن العمــلالصــناديق 

  .الفارغة اليت فضحها اجلهاز
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 كرتونيــةإلمبروحـة  يف مصـنع آخـر أصــغر مـن السـابق عنـدما واجهـتهم نفــس املشـكلة فـإهنم أتـوا: احلـل البـديل
 خـروج الصـناديق بقسـم التسـليم حبيـثط ناسب وزن الصندوق الفارغ ومت توجيهها إىل خوضبطوا قوهتا مبا ي

 .نفسه بفعل اندفاع اهلواءالصندوق الفارغ من تلقاء  يسقط
اخلالصة: و ، فكر يف احلل البسيط واأليسر، شكلة وال تنظر إىل املشكلة نفسهاالنتيجة املنطقية أنظر حلل امل

اآلخر ابرع يف تكبـري وخلـق املشـاكل  والبعض املشاكل بطرق سحرية وسهلة ابرعون يف حل أن هناك أانساً 
  .هلا املثايلفكلما ابتعدان عن دائرة املشكلة كلما وجدان احلل ، من ال مشكلة

 خربة (171)
 بغــرضرباء أحضــروا العديــد مــن اخلــأن  ، فمــا كــان مــن أصــحاهبا إالالكبــريةن ســفإحــدى ال ةمكينــتعطلــت 
أمضــى حياتــه كلهــا تقريبــاً يف إصــالل  اً عجــوز  هنــاك رجــالً أن  يعرفــوا املشــكلة. فســمعوا ولكــنهم مل إصــالحها

، وحـال وصـوله بـدأ دواتألاو  عـددابل مليئةكبريه   ةمعه شنطالسفن، فاستدعوه على الفور وحني حضر كان 
. العلـة يعـرفأن  يتمنـونو ه يتابعونـ السـفينةه اثنـني مـن مـالك بدقه من فوق لتحـت وكـان فيـيتفحص املكينة 

وضــرب عــدة ضــرابت مطرقــة صــغريه  وأخــرج منهــاشــنطة العــدة  أدخــل يــده يفتفحص الــمــن  انتهــىبعــد مــا 
وصــل إىل الشــركة  أســبوعبعــد اشــتغلت علــى الفــور، و أن  خفيفــة يف احــد جوانــب املكينــة، وكانــت النتيجــة

 ماسوا شي اء هللاشأن  خري . فصرخ مدير الشركة:اإلصاللقيمة  رايل آالفبعشرة  فاتورة ظرف مغلق وبه
. واتصل به هاتفياً وقال له: من أجـل ضـربتني أو ثـالث ابملطرقـة أتخـذ عشـرة آالف رايل! ةيستاهل هالقيم

  .اإلصاللمفصلة عن تكاليف  فاتورةيرد الرجل العجوز قال له: أرسل لنا حااًل أن  وقبل
 كتب فيها تفاصيل التكاليف:   فاتورةهلم  أرسل

  رايالن. قيمته ابملطرقة الضرب
 رايل. 9998أين تضرب ابملطرقة قيمته  ةمعرف

 اقرتاب املريخ من األ ض (172)
كوكـب املــري  ســيكون علــى أن   يف شـهر أغســطس مــن كـل عــام تتناقــل مواقــع اإلنرتنـت الرســالة الــيت مفادهــا

شـاهدة بعد مسافة قريبة جداً من األرض، مما جيعله يشاهد كشكل القمر وسيتمتع سـكان الكـرة األرضـية مب
هـذه املعلومـة لـيس هلـا أي أسـاس مـن الصـحة أن  قمرين مجيلني بظاهرة غـري مسـبوقة. وممـا ينبغـي التنبيـه إليـه

الواقـع املشـاهد ال يسـتطيع إسـعافها وإمنـا لبسـت بعبـاءة دينيـة أن  خللوهـا مـن املسـلمات العلميـة عـالوة علـى
بـني كـل فـرتة وأخــرى أن علـى معلومـة مفادهـا  يسـتند مروجـو هـذه اإلشــاعةو  .لتهيئـة األرضـية الصـلبة لقبوهلـا

حيدث اقرتاب طفيف جدا بني مداري األرض واملري  ليصل كوكب املري  إىل درجة من اللمعـان يف السـماء 
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مليـون كـم ويعـود مـرة  89تضاهي جنمي الشعري اليماين والدبران ليصل يف اقرب نقطة له من األرض وهـي 
أغسـطس وهـو  27درجة ملعان منخفضـة يف السـماء، وميكـن يف يـوم أخرى ابالبتعاد ليعود ويصبح كوكب ب

مشــاهدة كوكــب املــري  يف ســاعة الفجــر املبكــرة بــني الثالثــة والرابعــة فجــرا حيــث يظهــر   أغســطسيــوم كذبــة 
 .كنجم المع امحر اللون واىل ميينه جنم الدبران والذي مييل لونه ما بني اللون األصفر والربتقايل

لجميـــع سأستشـــهد حبادثـــة عايشـــناها مجيعـــا ومازالـــت فصـــوهلا عالقـــة يف أذهاننـــا وحـــىت تتضـــح الرؤيـــة ل
م اقــرتب كوكــب املــري  مــن األرض مبســافة )ســتني مليــون كيلــوا مــرت( ومل 2003ففــي عــام  لقرهبـا الــزمين

حيصل هذا االقرتاب منـذ سـتني ألـف سـنة ولـن تتكـرر مـرة أخـرى لسـكان األرض إال بعـد سـتني ألـف 
يـاً. وهـذا يعـين انــه يف غالكـوكبني يتبعـان يف دوراهنمـا حـول الشـمس مـدارًا إهليلأن  سـنة ومـرد ذلـك إىل

يقــرتابن مــن بعضــهما لكــن ليســت  األحيــانن بعضــهما، ويف بعــض عــيبتعــد الكــوكبني  األوقــاتبعــض 
قمــر ومــع هــذا مل نشــاهد املــري  حبجــم القمــر بــل جنمــة المعــة  وكأنــهللدرجــة الــيت ســيظهر املــري  معهــا 

يت التقطت له حينذاك أظهرت كوكب املري  بشكل مجيل كأملع جـرم يف السـماء ومتيـز بلونـه والصور ال
 .مرة 70األمحر القاين وبقطر ظاهري اصغر من القطر الظاهري للقمر وهو بدر بنحو 

اقـرتب املـري  مـن األرض مبسـافة تسـمح برؤيتـه  أن  ومن املسلمات العلمية لدى علماء الفلك أنـه لـو حصـل
خلخلت اجلاذبية بني أعضاء اجملموعة الشمسية ومن مث تنهار الكواكب على بعضها وحينئذ حتل كالقمر لت

  .الكارثة على سكان الكوكب األزرق )األرض( ألن جاذبية الشمس ستلتهم األرض مبن فيها
ب يف والســب ،وازدايد ملعــان املــري  ليصــبح مشــاهبا للمعــان القمــر أمــر مســتحيل مــن الناحيــة العلميــة والفلكيــة

بينمــا ملعــان املــري  يف أقــرب نقطــة لــه مــن  13ملعــان القمــر وهــو بــدر يبلــغ حــوايل ســالب أن  ذلــك يعــود إىل
 3 – 13)أي  ،القمـر أملـع مـن املـري  مبقـدار عشـر مـرات فقـطأن  وهـذا ال يعـين ،2.9األرض يبلغ سالب 

زداد ملعـان اجلـرم عـن الـذي والسبب يف ذلك يعود إىل انه حسب مقياس ملعان األجرام السماوية يـ ،(10= 
أي بعملية حسابية بسيطة سيكون مقـدار ملعـان القمـر وهـو بـدر أشـد مـن ملعـان  ،يليه مبقدار مرتني ونصف

 23800والـيت تسـاوي تقريبـا (1+10)مرفوعـة للقـوة  2.5املري  وهو يف أقرب نقطة له مـن األرض مبقـدار 
 .مرة

 م1845وم 1766ت قريبـــة نســبيًّا يف الســـنوات ســافاكوكـــب األرض اقــرتب مـــن كوكــب املـــري  مبأن   يُــذكر
 م وفًقا للحساابت الفلكية الرصينة2003م، 1924و

 خصلتان: (173)
 التقوى، وحسن اخللق.  من كانت فيه خصلتان أحبَّه هللا: 
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 السخاء، وبذل املعروف. ومن كانت فيه خصلتان أحبه الناس: 
 كرم املعاملة.البشاشة، و  ومن كانت فيه خصلتان أحبه جريانه: 
 تذكُّر معروفهم، ونسيان إساءهتم. ومن كانت فيه خصلتان أحبه إخوانه: 
 بذل اجلهد يف إفهامهم، ولني اجلانب هلم. ومن كانت فيه خصلتان أحبه تالمذته: 
 سرعة الفهم عنهم، وتوفري االحرتام هلم. ومن كانت فيه خصلتان أحبه أساتذته: 
 لطف معاملتهم، وتفهم مشكالهتم. ه:ومن كانت فيه خصلتان أحبه أهل 
 مجيل طاعته هلم، وإتقان عمله عندهم. ومن كانت فيه خصلتان أحبه رؤساؤه: 
 فعل اخلري، واجتناب األذى. :مجيعاومن كانت فيه خصلتان أحبه هللا والناس  

 مواقف خطوية (174)
 أمـي إين مـا البسـها ولكـين ونصـحتين ةضـيق ةبسـه تنـور يب كنـت الـانـه يـوم جـاء يشـوفين خطيـ :تقول واحاده

انشـقت التنـورة أن  ت عرفـت منـهامسـع صـو و ال ، إلت وسلمت وجلسـتال بلبسها ويوم دخإعاندت وقلت 
قــــام  وخطيــــيب جــــالس مــــا ؟جلســــت وأان أقــــول لنفســــي ايهلل وشــــلون بقــــوم ؟ايهلل وش أســــوي! اخللــــفمــــن 
يف  ةص الزقــعشــان أقــوم وأان خــاليل  شــراظرين والشــرر يتطــاير مــن عيونــه وي( وأبــوي ينــوش وراه مســتأنس)

وكنهـا عيوهنـا يف األرض  ةومنزلـ ةوطبعـا أخـتكم يف هللا جالسـ قدر أقوم لو قمت بتطلـع بـالويأالكرسي وما 
انتهــت  ةلبقـ ةلـه ســاعة ويف األخـري قــام أبوهـا وقــال للخاطـب بطريقــ شـر صــاري يلــمـا تـدري عــن أبوهـا ذا أل

تسـمع   هـذي اللـي مـا وحيـط حرتـه يبيت قبـل ال يشـوفين أبـوي علـى غـرف ش(فش)الزايرة حياك هللا ويوم طلع 
  .كالم املاما

العصـري فظنيـت انـه  أيخـذيوم دخلت ابلعصري وقدمته وأتخـر خطيـيب يف مـد يـده عشـان  أان :والثانية تقول
  .أبغى واحد لو مسحيت ةحلظ ةحلظ ابلصينية وهو يقول ةيب فمشيت مسرعـي ما

 اشـاء هللا مـ امـ) ةجـأت فيـه يصـرخ بقـو االعصـري تف ةيب ومعـي صـينيـخطيـيوم دخلـت أشـوف  :والثالثة تقول
 اشـاء هللا مـ ا)مـ وقـام وقـف قـدامي وهـو يـردد .يشوف بنتمره  أول أوشايف خري ا هو شكلُه م (شاء هللا

 ة( أان ارتعت وش ذا املهبول قمت أصارخ وطلعت أصيح وجاء أبـوي وجلـس حيـاول فيـين ادخـل مـر هللا ءشا
شـاء  اشـاء هللا مـ اعنه وهو مازال يردد بصوت واطي )م ةدخلت وجلست بعيد ةا طلعت روحوبعد م ةاثني
 ( هللا

أمتاســـك وأتوقـــف عـــن االرتعـــاش قبـــل الـــدخول إىل أن  حـــني رأيتـــه ألول مرة.كنـــت أحـــاول تقاااول: والرايعاااة
ذكــرت هللا  جملســنا الكبــري تنفســت بعمــق وأان أرجتــف وأمحــل بيــدي صــينية العصــري الــيت بــدت يل ثقيلــة جــداً 
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ألقيـــت الســـالم  ي جيلـــس يف الواجهـــة حـــني رأيتــه ازددت حيـــاء وخوفـــاً بــو كـــان أ  وتقــدمت بصـــعوبة ودخلـــت
بصـوت خافـت كـان جيلـس علـى اليمـني أسـرعت أجتـاوزه وانطلقـت حنـو والـدي أقـدم لـه العصـري فتناولـه مــين 

ألعطيــه الكــأس فــإذا يب  أقــدم للرجــل اآلخــر كأســه ابتلعــت ريقــي والتفــت بســرعة وتــوترأن  ونظــر إيل يريــدين
وال ت الصـينية علـى الطاولـة بكـل بـرود وضـع أعثر وإذا ابلكأس يطري ويـرتطم ابلطاولـة ويتنـاثر يف كـل مكـان

مث خرجــت وكــأين مل أفعــل شــيئاً! لقــد رأيــت والــدي جيــداً  ف هــبط علــي ذلــك الــربود ســبحان هللاأعــرف كيــ
رأيــت كــل  جيــداً  اي أحفظهــلــألــوان الكنــب ال وعلــى األرض رأيــت ورأيــت العصــري وهــو ينــدلق علــى الطاولــة

 ! فيما بعد والذي مل أر منه شيئاً  شيء يومها إال الشاب العزيز الذي أصبح زوجي
اخلاطــب ال يــرى املخطوبــة إال يــوم عقــد القــران وعنــدما خطبــين أن  مــن عاداتنــا تقااول: ةوذي املريوشاا

ـــه تطـــل علـــى احلـــوش ووضـــع صـــديق أخـــي أصـــر علـــى رؤيـــيت فأدخلـــه أخـــي يف اجمللـــس وكانـــت انفذ ت
 ت وأان أرتـدي قمـيص البيـت وشــعرييـواندين اي منيييـرية تعـايل شـيلي األغــراض ج املقاضـي يف احلـوش

 ( املصــيبة ليســت يف مالبســي املصــيبة أين جئــت أفحــط ابلعربــةمنفــوش )وحــدة يف البيــت وش شــكلها
إال هــذه ألهنـــا مرحــة ودمهـــا املهــم الرجــل قـــال ال أريــد  ش! بشـــويأعقلــياي منــريه ول هتـــدئيت وأخــي حيــا
 خفيف! 

الت تدور يف الصينية ق عاجزةحني جئت ألانوله العصري أعطيته الصينية بكاملها ليمسكها  :وأخرى تقول
  .يل أحسنأعطيه وأريح نفسي! 

يعيـق حركتـك  ميكـنهذا الكعـب العـايل  تلبسنيحاولت والديت إقناعي قائلة: اي حبيبيت ال : والسايعة تقول
ودخلـــت وكلـــي حيـــاء ورهبـــة وقلـــيب  خليـــين تكفـــنييقـــول عـــين قصـــرية  تبـــنيت عليهـــا: أوووه أمـــي يـــلكـــين رد

دخلــت حــىت اشــتبك  أن  تتضــارب بــه املشــاعر مــن خــوف وفــرل ولكــن مل تــدم تلــك املشــاعر طــويال ألين مــا
ذكرت يف هــــذه األثنــــاء تــــ ؟طحــــت وش تنتظــــرونطبعــــا  (وطرررررربــــك)كعــــب حــــذائي يف ســــجادة اجمللــــس 

حلمـد هلل متـت ولكـن وا بـدأ أيب يلطـف اجلـو ويضـحك ويعلـق ممـا زادين حيـاء ولكـن بعـد مـاذا؟نصيحة أمـي 
  ء(شي أهمهذا ، )اخلطوبة على خري

حـــني دخلـــت صـــديقيت للمجلـــس فـــإذا ئطيبهـــا ووالـــدها جالســـني فبـــدأت ابلســـالم علـــى  تقاااول: والثامناااة 
! ضوع فأمسكت رأسه وقبلته حبماسملو مع ا أسه، وحني وصلت خلطيبها كانت قد اندجمتوالدها وقبلت ر 

وال زال  ووالــدها مســـتغرب وغاضــب مـــن هــذا التصـــرف! وحــني اســـتوعبت مــا فعلـــت كــادت متـــوت خجـــالً 
أرضــى بــك أن  رأسـي راجيــة حبيــيتزوجهـا حــىت اآلن يقــول هلـا أان بصــراحة وافقــت علــى الـزواج منــك ألنــك 

  !ولوال ذلك مل أوافق فقد كسريت خاطري
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ات ففـي البدايـة دخلـت علـى العـريس  يـوم رؤيـيت الـذي كـان حـافاًل أبنـواع اإلحراجـ ال أنسـى :وأخرى تقول
! واأللطــف أين ملــا أشــعرأن  ي تتــدىل خلفــي دونلــوالــدليل بطاقــة الســعر الكبــرية ال ابلبلــوزة اجلديــدةكاشــخة 

هـه دخلت جلست يف نفس اجتاهه وكان الوالـد يف الطـرف اآلخـر )اجلهـة املقابلـة( فكـان العـريس متـورط وج
يتحــدث معــي، فســألين يف أي كليــة أنــِت؟ قلــت  أن  علــى والــدي وال يســتطيع االلتفــات كثــرياً! فكــان حيــاول

أقصـد ختصـص واحـد  كلية اخلدمة االجتماعية، فقال: يف أي ختصص؟ قلت ئجل: )كلنا إخـوان واحـد!(
 ألن كلية اخلدمة ليس فيها إال ختصص واحد. 

رؤييت لقد كنت طفلة ساذجة خترجت للتو من الثانوية، ولو عادت يب ال تذكروين بيوم  تقول:أما العاشرة ف
األايم اآلن ملــا رضـــيت بتلـــك اإلهانـــة! فقـــد أتـــى زوجـــي مــع أمـــه، وحـــني دخلـــت عليهمـــا كانـــت معـــي أمـــي 

! فمشـــيت مث قالـــت شـــويفوقفـــت ببالهـــة فقالـــت امشـــي  فســـلمت وجلســـت، وإذا أبمـــه أتمـــرين ابلوقـــوف
طـويل وعرضـي جيـداً وأان أطيعهـا بكـل سـذاجة! أمـا أمـي فقـد جلمتهـا  ترىأن  كانت تريد  !خالص اجلسي

  إهانة.وهللا صدق  الصدمة وكانت صامتة متاماً!
لذيـذة أخـذت واحـدة مث اسـتحيت املهـم  شـوكوالتةكنت عنـد صـديقيت فـإذا هـي تقـدم حلـوى   تقول:وهذه 

 يت آلخـذ ألخـويت منهـا.ضـها يف حقيبـخرجت صديقيت مـن اجمللـس حـىت قفـزت علـى احللـوى أضـع بعأن  ما
أعجبـــين  لـــيالعــرس ســـألين عــن أخبـــار احللــوى البعــد ذلـــك بفــرتة تزوجـــت مــن أخ صـــديقيت هــذه، ويف يـــوم 

ك اليــوم وقـال يل أنــه كــان قـد اتفــق مــع افـذكرين بــذ ؟حــالووســألته أي  تفاجـأت حقيبــيت! ووضـعت منهــا يف
مــوت مــن اخلجــل حــىت أخــذت أبكــي كــدت أ  (اي لالحــراااااااااج)يــراين مــن حيــث ال أشــعر أن  أختــه علــى
 فيما بعد ترقيعها لكن دون جدوى!وحاولت 

خيطبــين زوجـي خطبــين شــخص، وحــني دخلــت لرؤيتــه، فوجئــت بصــراحة أبين مل أن  قبــل يااوم  تيتهااا: تبكااي
أتقبل شكله أبداً فصدمت وكدت أهنار، وبقيت جالسة ال أعرف ماذا أفعل وحني سألين عـن سـنة دراسـيت 

اهنـــرت ابلبكـــاء )إهـــئ إهـــئ(  –ال أعـــرف كيـــف  –ة فأجبتـــه وصـــويت يـــرتعش اثااالـــث مث مل أســـتطع اإلجابـــ
وخرجت مسرعة من الغرفة بينما أخـذ هـو يضـحك علـي بـرول رايضـية. كـان موقفـاً حمرجـاً وشـعرت أبين قـد 

 هللا رزقين فيما بعد من هو خري منه، ورزقه من هي خري مين. أن  جرحت الشاب املسكني لكن احلمد هلل
مث جلســت أمامــه واضــعة ســاقاً  خطبنــا ألخــي فتــاة وحــني ذهــب لرؤيتهــا دخلــت بكــل ثقــة تقااول:أخاارى و  

أتقبـل مـا أن  فوق األخرى وأخذت حتادثه وحتقق معه وهو يرتعش من اخلوف. يقول أخي كان مـن املمكـن
سـت فعلته لكن حني وصـلت ملسـألة السـؤال حـول عملـي وراتـيب بـال تـردد شـعرت أين أمـام شـرطي قـوي ولي

  (خاف منها) فتاة، ومل يوافق عليها.
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وأخـذوا يسـألوين  دخلت عليه ومعه أمه ومل يكن أحد من عائليت موجود )يعين استفردوا فيـين( تقول: وهذه
ه ابشــوف شــكلك ليــيســتخف دمــه كُ كــات وقــال وهــو مــى علــي كتســني وجــيم كــأين يف حتقيــق ويف النهايــة ر 

كــــات علــــى األرض وخرجــــت وابلطبــــع هم فرميــــت ابلكتالكيــــل مــــن اســــتهتار  هنــــا طفــــح . وأنــــت أتكلــــني!
  (مالت عليك مصدق حاله اخلبل)رفضتهم. 

، هبـدوء عجيـب بـل وتثـاءب عـدة خطبـين شـخص وحـني رأيتـه كـان مسـرتخياً علـى الكنبـة فتقاول: هاذهأما 
دو يبــأن  ! فشــعرت بثقــل دمــه وأنــه غــري مهــتم متامــاً فرفضــته. وقــال أهلــه أبنــه قــد أعجــب يب لكنــه أرادمـرات

 ! هنم أيقظوه للتو وسحبوه من سريرهطبيعياً! إال أين مل أشعر بذلك فقد بدا وكأ
كنـت أرتــدي غطــاء علــى رأســي ودخلــت وسـلمت علــى العــريس وعنــدما خرجــت فــإذا أبمــه   تقااول: وأخاارى

شـف شـعرها : لطرحة مـن علـى رأسـي وتصـرخ اببنهـاوتقوم وتسحب ا تغطني شعرك؟ ليهول بصوت عال تق
 أان اختفيت مـن الوجـود وخرجـت وأان أبكـي لـيس علـى كشـف شـعري ولكـن علـى أسـلوب طبعاً  ،وش زينة

 اخلالة اجلديدة! 
صدمت أبن الرجل الذي تقدم خلطبيت مل يكن كما كنت أمتناه وسيما وطويال كما هـو  :األخرية فتقولأما 

ول حىت ال يعود مـرة فارس أحالمي بل العكس متاما وال ميلك من الوسامة شيئا فتظاهرت أبنين مصابة ابحل
  .أخرى وجنحت يف ذلك

 فإذا الذي يينك ويينه عداوة كأنه و  محيم (175)
 -مزرعة يف املدينة جماورة ملزرعة ميلكها معاوية بن أيب سفيان  -رضي هللا عنهما  -كان لعبد هللا بن الزبري 

الزبري وكتب  ابنالزبري فغضب  ابنويف ذات يوم دخل عمهال مزرعة معاوية إىل مزرعة  - رضي هللا عنهما
أما (هند آكلة األكباد ابن)الزبري إىل معاوية  ابن عبد هللامن  ة،وقد كان بينهما عداو  ،معاوية يف دمشقإىل 
أو فوالذي ال إله إال هو ليكوننه يل معك ، فإن عمالك دخلوا إىل مزرعيت فمرهم ابخلروج منها.. بعد

الزبري  ابنيزيد ما رأيك يف  البنهمث قال . من أحلم الناس فقرأها معاوية وكانإىل فوصلت الرسالة  شأن!
له جيشًا أوله عنده وآخره عندك أيتيك برأسه فقال معاوية:  أرسليزيد:  ابنهيل يهددين؟ فقال له إأرسل 

 من معاوية بن أيب سفيان بن الزبري يقول فيها عبد هللافكتب رسالة إىل  بل خرٌي من ذلك زكاة وأقرب رمحا
فوهللا لو كانت الدنيا بيين وبينك لسلمتها إليك .. بن الزبري )ابن أمساء ذات النطاقني( أما بعد عبد هللاإىل 

ولو كانت مزرعيت من املدينة إىل دمشق لدفعتها إليك فإذا وصلك كتايب هذا فخذ مزرعيت إىل مزرعتك 
الزبري الرسالة بكى حىت بلها  ابن وعمايل إىل عمالك فإن جنهة هللا عرضها السموات واألرض فلما قرأ

  .ابلدموع وسافر إىل معاوية يف دمشق وقبهل رأسه وقال له ال أعدمك هللا حلماً أحلك يف قريش هذا احملل
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 :مخو أمو  تساعدف على انتقاء النوع اةيد من البخو  (176)
اجليـد مييـل لـون  فـالبخور . جرب قطعة صغرية من البخور املـراد شـراءه، مث الحـظ لـون الـدخان املتصـاعد،1

 دخانه إيل األزرق.
 ا فاعلم أنه رديء.م. افتح عينيك عند استنشاقك للبخور، فإذا أحسست أبمل فيه2
 .بكثرة فقاعات الدهن عند احرتاقه زرتاق البخور، فالبخور اجليد يتمي. الحظ عملية اح3
فـــإن  لـــون البـــين الغـــامق أو األســـود،. دقـــق النظـــر يف قطـــع البخـــور والحـــظ وجـــود عـــروق لوهنـــا مييـــل إيل ال4

 .البخور اجليد يتميز بكثرهتا
مـال أن  املـاء والبـد مـن مالحظـة لـون ،. ضع قطعة صغرية من البخور يف ماء فإن طفحت فالبخور جيـد5

 إىل االصفرار فإن فيه صبغ أصفر أو أنه مصبوغ أو مطلي.
 لدى املراهقني خاطئةمخو تصو ا   نسية  (177)

 ل وحىت املربني، ال ميتلكون برانجما واضحا، لتقدمي املعارف الضـرورية للمـراهقني حـول اجلـنس.كثري من األه
ويف بالدان تصـبح مشـكلة اجلـنس لـدى املـراهقني، حالـة مـن حـاالت الغمـوض والقلـق والتخـبط الـذي جيعـل 

ولوجيـة الـيت تبـدأ من املراهق أسري تصورات خاطئة حول الـدافع اجلنسـي ووظيفتـه االجتماعيـة ومظـاهره الفيزي
نتطـرق إليهـا لـدى أن  يف عالقتـه نسـده أويف طريقـة تفكـريه فـأي تصـورات ميكـنأن  ابلظهور لـدى املراهـق،

احلديث عن تفتح اهلاجس اجلنسي لدى املـراهقني؟! السـرية: السـرية هـي أوىل التصـورات الـيت يبنيهـا املراهـق 
الفعل والقول واإلمياءة واإلشـارة وهلـذا يطلـب منـه حول اجلنس فاجلنس حالة كاملة من السرية والغموض يف 

يلقـوا أن  خيرج من جمالسهم عندما يكون هناك حديث ساخن، وهلذا خيفضون أصـواهتم إذا أرادواأن  الكبار
كـل الثقافـة اجلنسـية املتداولـة قائمـة علـى التلمـيح ال التصـريح والتلمـيح أن   بطرفة ذات تلميحات جنسية بـل

 رية املغلقة.هو إحدى جتليات الس
بديل السرية كتصور خاطئ هنا، هي حالة العلنية الفاضحة كما قد يتخيل بعضهم لكن أن  طبعا ال نقصد

منــارس ســـلوكا عفــواي جتـــاه أن  علينــا أال جنعــل هـــذه الســرية تزيـــد مــن فضــول املراهـــق ملعرفــة خباايهـــا، وعلينــا
طبيعــي مستســاغ ضــمن حــدود األدب اجلنســي حيفــظ لــه حشــمته ابلتأكيــد، لكنــه يبقــي علــى هويتــه كفعــل 

 املتعارف عليه اجتماعيا.
املفردة األكثر التصاقا ابجلنس يف خيال املراهق فاجلنس ممنوع احلديث عنه مع الكبار، (العيب)ميثل  :العيب

وممنوع التفكري به بشكل علين حىت لو أخذ هذا التفكري شكل األسئلة الربيئة أو الفضولية الـيت تبحـث عـن 
نس هــو العيــب حقــا، وإال ملــا مارســه الكبــار يف غــرق مغلقــة وبعيــدا عــن أعــني النــاس ولعــل هــذا اجلــ جــواب.
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 ميـــارس خـــارج القـــانون االجتمـــاعيأن  التصـــور جيعـــل املراهـــق يتعامـــل مـــع اجلـــنس إمـــا ابعتبـــاره جتـــاوزا جيـــب
وغالبــا مــا األخالقــي أو ابعتبــاره حالــة مــن االبتــذال ينبغــي علــى كــل شــخص مهــذب أال ينزلــق ملمارســتها و 

يصــدر املراهــق حكمــه ذاك حــىت علــى العالقــة الزوجيــة املشــروعة الــيت ال يفهــم مــدى مشــروعيتها بدقــة، ألن 
للبشر ومتارس ضمن شروط ونظم ومعايري، ويرتتب عليها  هللااجلنس متعة طبيعية حللها أن  أحدا مل يقل له،

 مسؤوليات أيضا. 
ى املراهــــق، عنــــدما يتطــــور مفهــــوم العيــــب األخالقــــي اجلــــنس فعــــل آمث ويتعــــزز هــــذا التصــــور لــــد :اإلمث

املــرادف للجــنس يف نظــره، مــع حالــة الكراهيــة والنفــور هلــذا الشــيء ابعتبــاره خرقــا فاضــحا للقــيم وقــد 
يســاهم هــذا يف إصــابة املراهــق بعقــدة نفســية جتــاه املمارســة اجلنســية، كــأن ينظــر إىل أمــه نظــرة مشــوبة 

إليهـــا نظـــرة إعجـــاب، أو يالطفهـــا بعبـــارات الغـــزل الـــذي ميهـــد  والـــده ينظـــرأن  ابالنزعـــاج، إذا الحـــظ
اجلــنس هــو فعــل جيلــب اإلمث إىل أن  للقــاء اجلنســي. وهلــذا قــد يعتقــد املراهــق يف حلظــة مــن اللحظــات

صـــاحبه، فينظـــر ألي مظهـــر مـــن مظـــاهره نظـــرة مليئـــة ابلـــرفض والنفـــور وقـــد يســـتمر معـــه هـــذه الـــرفض 
 اجلنسية الطبيعية مستقبال. والنفور ليشكل حاجزا أمام املمارسة

عـــامل  -كفعـــل ســـري كمـــا أســـلفنا   –اجلـــنس أن  مـــن التصـــورات اخلاطئـــة لـــدى املـــراهقني أيضـــا، :االقتنـــاص
نقتحمه اقتحاما، وليس لـه ابب مشـروع للـدخول إليـه. وأن الفرصـة ملمارسـته هـي ضـربة حـظ قـد تسـنح لنـا 

على اللذة اجلنسية هي أشبه ابقتنـاص صـيد مثـني إذا عرفنا كيف نقيم عالقة مع الطرف اآلخر وأن احلصول 
 إذا عرفنا كيف نسدد اهلدف وتسـيطر هـذه التصـورات علـى خيـال املراهـق يف كـل مظـاهر اجلـنس لـذا حيـاول

يتحني الفرصة ملغازلة فتاة مجيلة مارة يف الشارع، أو ملشاهدة مشـهد ملـيء ابلقـبالت احلـارة يف فـيلم مـا، أن 
حـىت احلصـول علـى صـور فاضـحة وسـوى ذلـك مـن املمارسـات الـيت تزيـد الرغبـة  أو مشاهدة فيلم خليـع، أو

 اجلنسية لدى املراهق اشتعاال، وتضر بسلوكه وتفكريه ورؤيته للعالقة اجلنسية املشروعة ككل.
بعـد فـرتة مـن الفـرتات، يـرتبط اجلـنس يف خيـال املراهـق مبفهـوم الرجولـة، ومثـة رفـاق سـوء  :التعبـري عـن الرجولـة

ملن حوهلم أهنم أصـبحوا كـربوا وأصـبحوا رجـاال ألهنـم قبهلـوا فتـاة، أو مارسـوا اجلـنس مـع فتـاة، وعرفـوا   يصورون
كيف تتم العملية اجلنسية وابلتـايل يتحـدثون مـع املـراهقني اآلخـرين بنـوع مـن التـبجح واالسـتخفاف ألهنـم مل 

ة. وهكــذا تــرتبط الرجولــة يف خيــال يصــبحوا رجــاال مــثلهم مــاداموا مل ميارســوا اجلــنس وال عرفــوه معرفــة حقيقيــ
عليه كي يكرب ويصبح رجال، ويصبح له أن  املراهقني الذكور مبفهوم املمارسة اجلنسية حصرا، ويعتقد املراهق

ميارس اجلنس، مما جيعل سلم القيم احلقيقي للرجولة ينهار يف نظره، فالرجولـة أن  وزن يف جمالس الرجال عليه
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ية والصــدق يف الوعــد، والصــرب علــى حتمــل الشــدائد تصــبح يف مرتبــة أدىن أمــام املرتبطــة ابإلحســاس ابملســؤول
 هذا التصور اجلنسي اخلاطئ.

أخــريا ينبغــي القــول أبن األســرة والشــارع والبيئــة احمليطــة تلعــب دورا كبــريا يف تنميــة هــذه التصــورات اجلنســية 
مثـل هـذه التصـورات يف خيـال أبنائهـا مثلمـا  اخلاطئة، وأن البيئة املتشـددة واملبالغـة يف صـورهتا احملافظـة، تنـتج

عن فساد املراهق واحنرافه حتت أتثـري تصـورات  مسئولةتبدو البيئة اليت تغيب فيها أبسط الضوابط األخالقية 
 شبقية ال تقيم للعفة وزان أو معيار.

 مخسة قروا (178)
تهـا سـلما. بعـد مخسة قرود، وضعها يف قفص! وعلق يف منتصف القفص حزمة موز، وضـع حت أحضر

يضـع يـده أن  قـردا مـا مـن اجملموعـة سـيعتلي السـلم حمـاوال الوصـول إىل املـوز. مـاأن  مدة قصرية ستجد
بعـد قليـل سـيحاول قـرد  القـردة األربعـة البـاقني وأرعـبهم!البـارد علـى  على املوز، أطلق رشاشـا مـن املـاء

القردة الباقني ابملاء البـارد. كـرر العمليـة  يعتلي نفس السلم ليصل إىل املوز، كرر نفس العملية، رش أن آخر
يعتلي السـلم للوصـول إىل املـوز سـتمنعه اجملموعـة أن  حياول أي قردأن  أكثر من مرة! بعد فرتة ستجد أنه ما

 البارد.  خوفا من املاء
املـــاء البـــارد، وأخـــرج قـــردا مـــن اخلمســـة إىل خـــارج القفـــص، وضـــع مكانـــه قـــردا جديـــدا )لنســـميه  اآلن، أبعـــد

ومل يشاهد رش املـاء البـارد. سـرعان مـا سـيذهب سـعدان إىل السـلم لقطـف املـوز، حينهـا  عدان( مل يعاصرس
أن  أكثـر مـن حماولـة سـيتعلم سـعدان أنـه املـاء البـارد ملنعـه وسـتهامجه. بعـد ستهب جمموعة القردة املرعوبة من

 حاول قطف املوز سينال )علقة قرداتية( من ابقي أفراد اجملموعة! 
أخرج قردا آخر ممن عاصروا حوادث رش املاء البارد )غري القـرد سـعدان(، وأدخـل قـردا جديـدا عوضـا  ،اآلن

نفــس املشــهد الســابق ســيتكرر مــن جديــد. القــرد اجلديــد يــذهب إىل املــوز، والقــردة الباقيــة أن  عنــه. ســتجد
ال يــدري ملــاذا ضــربوه يف يعاصــر رش املــاء، و  فـيهم ســعدان علــى الــرغم مــن أنـه مل تنهـال عليــه ضــراب ملنعــه. مبــا

اجملموعـة. لـذلك سـتجده يشـارك، رمبـا  ملـس املـوز يعـين )علقـة( علـى يـدأن  السابق، كل ما هنالـك أنـه تعلـم
 . ل اللكمات والصفعات للقرد اجلديدأكثر من غريه بكي حبماس
كرر نفـس بتكرار نفس املوضوع، أخرج قردا ممن عاصروا حوادث رش املاء، وضع قردا جديـدا، وسـيت استمر

تســتبدل كــل اجملموعــة القدميــة ممــن تعرضــوا لــرش املــاء حــىت تســتبدهلم بقــرود أن  هــذا األمــر إىل املوقــف. كــرر
الســلم.  علــى كــل مــن جيــرؤ علــى االقــرتاب مــن القــردة ستســتمر تنهــال ضــرابأن  ســتجد جديــدة! يف النهايــة

القصـة ليسـت  جـاءت! هـذهأن  ذ! لكن هذا ما وجدت اجملموعة نفسـها عليـه منـملاذا؟ ال أحد منهم يدري
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على سبيل الدعابة. وإمنا هي من دروس علم اإلدارة احلديثة. لينظر كل واحد منكم إىل مقر عمله. كم مـن 
نفس الطريقـة وبـنفس األسـلوب البريوقراطـي غـري املقنـع منـذ األزل، وال اً بـتطبقـالقوانني واإلجراءات املطبقـة، 

الكثـري ممـن يعملـون معـه وعلـى الـرغم أن  بـق هبـذه الطريقـة؟ بـل سـيجدجيرؤ أحد على السؤال ملاذا ايتـرى تط
 .وإبقائها على حاهلا الطريقة يستميتون يف الدفاع عنها من أهنم ال يعلمون سبب تطبيقها هبذه

 مخسني فكرة لز ع الثقة يف طفلك (179)
    .اآلخرينامدل طفلك أمام  .1
 . ال جتعله ينتقد نفسه. 2
 ( و)شكرا(. )لو مسحت . قل له3
 . عامله كطفل واجعله يعيش طفولته. 4
 . ساعده يف اختاذ القرار بنفسه. 5
 . علمه السباحة. 6
 . اجعله ضيف الشرف يف إحدى املناسبات. 7
 وخذ رأيه يف أمر من األمور.  ،. اسأله عن رأيه8
 . اجعل له ركنا يف املنزل ألعماله واكتب امسه على إجنازاته. 9
 فان األطفال هذه األايم ال يعرفون كيف خيتارون أصدقائهم.  ،كسب الصداقات. ساعده يف  10
  .انته وأن له قدرات وهبها هللا له. اجعله يشعر أبمهيته ومك11
  .يصلي معك واغرس فيه مبادئ اإلميان ابهللأن  . علمه12
 . علمه مهارات إبداء الرأي والتقدمي وكيف يتكلم ويعرض ما عنده للناس. 13
 التعليمات ويتبعها.  أعلمه كيف يقر  .14
 . علمه كيف يضع لنفسه مبادئ وواجبات ويتبعها وينفذها. 15
 . علمه مهارة اإلسعافات األولية. 16
 . أجب عن مجيع أسئلته. 17
 . أوف بوعدك له. 18
 . علمه مهارة الطب  البسيط كسلق البيض وقلي البطاطا وتسخني اخلبز وغريها. 19
 الربكة وأمهية الدعاء.  . عرفه بقوة20
 . يق. علمه كيف يعمل ضمن فر 21
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 . شجعه على توجيه األسئلة. 22
 له مكانة بني أصدقائه. أن  . أجعله يشعر23
 . أفصح عن أسباب أي قرار تتخذه. 24
 . كن يف أول يوم من أايم املدرسة معه. 25
 . ارو له قصصا من أايم طفولتك. 26
 درس وأنت تلعب دور التلميذ. . اجعل طفلك يلعب دور امل27
 . علم طفلك كيف ميكن العثور عليه عندما يضيع. 28
 . علمه كيف يرفض ويقول )ال( للخطأ. 29
 . علمه كيف مينح ويعطي. 30
 . أعطه ماال يكفي ليتصرف به عند احلاجة. 31
 . شجعه على احلفظ واالستذكار. 32
 . علمه كيف يدافع عن نفسه وجسده. 33
 له ما يسأل عنه من شبهات وشكوك يف نفسه. . اشرل 34
 . ال هتدده على اإلطالق. 35
 . أعطه حتذيرات مسبقة. 36
 . علمه كيف يواجه الفشل. 37
 . علمه كيف يستثمر ماله. 38
 معا مع معرفة النتائج مسبقا. أن  . جرب شيئا جديدا له ولك يف39
 . علمه كيف يصلح أغراضه ويرتبها. 40
 يتمَن. أن  حالمه وطموحاته وشجعه على. شاطره يف أ41
 . علمه عن اختالف اجلنسني بني الذكر واألنثى من وحي آايت القرآن الكرمي. 42
 . علمه القيم واملبادئ السليمة والكرمية. 43
 . علمه كيف يتحمل مسؤولية تصرفاته. 44
 . امدل أعماله وإجنازاته وعلمه كتابتها. 45
 يوان األليف. . علمه كيف يتعامل مع احل46
 . اعتذر له عن أي خطأ واضح يصدر منك. 47
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 . اجعل له يوما فيه مفاجنت. 48
 . عوده على قراءة القرآن كل يوم. 49
 فهذا يزرع فيه الثقة بنفسه  ،. أخربه انك حتبه وضمه إىل صدرك50

 يعد زوا نا يشهر واحد (180)
  هدئ من روعك :... قاطعته بقويل اثنتني فوجدهتابعد زواجنا بشهر واحد وليلتني دخلت عليها هذه الليلة

إخـواين  أن  إال مل أكـن أعـرف عنهـا شـيئا :قـال يل ؟وهل كنت تعـرف دينهـا قبـل زواجـك هبـا ؟كيف اخرتهتا
وملــا  لقـد شــدين امسهــا حـني ذكــر يل !(عائشــة)امسهـا  وســبحان هللا وهـي مــن مدينــة بعيـدة عنــا كـانوا يزكوهنــا

تكبـدت  سافرت إىل بلـدها البعيـد استخرت هللا تعاىل لعشر األواخر من رمضانذهبت إىل خطبتها كنا يف ا
كــان   رحــب يب ودخلــت خــرج أخوهــا الــذي كــان علــى موعــد معــي وطرقــت البيــت مشــقة الســفر يف الصــيام

 فرحـــت قـــالوا يل إنـــه معتكـــف يف املســـجد، والـــدها لـــيس موجـــوداأن  الحظـــت الوقـــت قبـــل املغـــرب بقليـــل
( الـذي جـاء يتقـدم فـالن)هـذا  :مث قـدمين أخوهـا لـه صلينا معه العشاء مث الرتاويحب، !شيء طيسبحان هللا

ال ميكنـــين اآلن  :أدخـــل يف تفاصـــيل املوضـــوع فاجـــأين والـــدها بقولـــهأن  أردت، رحـــب يب والـــدها، عائشـــةل
وهــذه  ،أان معتكــف ؟كيـف  ألن الوقـت ال يســمح :قــال يل ؟ملـاذات! فســألته: ذهلـ الـدخول يف أي تفاصــيل

. هــــذه ســــنة هــــذا حقــــك :إذن أراهــــا قــــال :قلــــت لــــه. ايل ال حتتمــــل إال الــــذكر والعبــــادة وقــــراءة القــــرآنالليــــ
رجعــت إىل  املســجد يفمث قــام إىل انحيــة ، واستســمحين أال أضــيع دقيقــة واحــدة أخــرى مــن وقتــه وابتســم يل

لقـرآن قــال يل هـل األخــت عائشـة حتفـظ كثــريا مـن ا :يف الطريـق سـألت أخاهــا ابسـتحياء، منـزهلم مـرة أخــرى
 . مل أدر هل أفرل أم أزداد حرية املهم يف تطبيق اإلسالم ليس املهم يف احلفظ :ابهتمام
لـيس هـذا املوقـف  :ابدرين أخوها ولكين تظاهرت بغض البصر مل تغض بصرها أقبلت إىل احلجرة، اي عائشة

تعجـب مل تشـغلين عـن عالمات االسـتفهام وال ؟هل أفرل أم أستغرب :ال أدري مرة أخرى موقف غض بصر
، مث استأذنت وقامت-جزء عم  ؟كم حتفظني اي أخت من القرآن  :سألتها بصراحة مجيلة، النظر إليها بعمق

ولكــن  ،ومل ميهلــين للتفكــري، لــيس لــك يف الشــرع إال الرؤيــة ؟ملــاذا مل جتلــس معنــا :قلــت ألخيهــا بغــيظ مكتــوم
يعــين  :قــال يل !البنـاء :قلــت ؟يكون البنــاء إبذن هللامــىت سـ. إذا كــان حـدث القبــول فــال تضـيع وقتــاً  :ابتـدرين
ومــا املــانع مــن  ؟وفيــه بنــاء يكــون علــى مــرتني :ضــحك وقــال يل. البنــاء مــرة واحــدة، عــارف:قلت -الــدخول

قال وهو . فومل أنخذ فرتة كافية للتعار  مل نتفق على شيء ومل أحضر أهلي وانسي ولكننا ؟السرعة يف األمر
 ؟هل جئت إىل هنا بدون أتكـد منـا، وما معَن فرتة كافية. وهات أهلك وانسك قاي سيدي نتف :يهز رأسه

 :فاالقتصاد هـو املطلـوب أمـا املهـر فأنـت تعلـم ،حنن ال نريد منك أي جمهود يف جتهيز البيت:مث أردف قائال
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تصــر حــىت خن؛ لتاليــة يــتم الزفــافمث يف املــرة ا ،أقلهــن مهــرا أكثــرهن بركــة ويكفــي إحضــار أهلــك مــرة واحــدة
قطعـه صـوت أخيهـا وهـو ، مل يطـل تفكـريي أشـياء غريبـة حككت رأسـي ئنصـري ؟ما هذا عليك التكاليف

 . هيا ننام لكي نقوم قبل الفجر بساعة لنصلي التهجد :يقول
اي والـدي التـزام . بنات عمك أوىل بك :قال يل؛ يذهبأن  إال والدي رفض بشدة ذهبت مع األهلاملهم، 

 هـؤالء نعـرف أصـلهم وفصـلهم :قـال حبسـم. ضـع للتقاليـد واألعـراف أاي كانـتوعمي خي بنات عمي ضعيف
قـال ... اي والـدي غـالء املهـور وكثـرة التكـاليف و. كل شيء عنهم والتقاليـد واألعـراف ال دخـل هلـا ابلـدينو 

قالـت أمـي وحنـن راجعـون يف . وخذ أمك معـك وقليلة التكاليف !اذهب لرخيصة املهر :وهو ينهي املوضوع
ولكــــن أمهـــا تركتنــــا نــــتكلم  :قليلــــة الكـــالم وقاطعتهــــا خـــاليت وهللا بنــــت زي الســـكر مــــربوك عليـــك :قالطريـــ

لكــن أظنــه  هــذا حــدث فعــال :قالــت أمــي هبــدوء ؟وجلســت ســاكتة تتظــاهر ابلتســبيح وهــل هــذا مــن الــذوق
 الظــاهر إنــه مل يعجبهــا الكــالم فســكتت ان حنكــي عــن زواج ابــن أختــك ومــا حــدث يف الفــرلأحــدث ملهــا بــد

ولكـين ، ال وهللا :قالـت ؟هل قالت لك عائشة شـيئا عـن حفظهـا للقـرآن :قلت ألمي. ابتلعت خاليت ريقها
دارت يب األرض لقـــد ، شـــاء هللا راجعـــي يل املتشـــاهبات يف ســـورة املائـــدةأن  ابلليـــل :مسعتهـــا تقـــول ألختهـــا

أرســل أن  قــررت ؟لتــه يلهــل نســت مــا قا ؟أجـابتين إهنــا حتفــظ جــزء عــم هــل تتظــاهر أمــام أمــي حبفــظ املائــدة
خصوصـا وأهنـم رفضـوا بشـدة  –رسالة عاجلة ألخيها ليجيبين علـى كـل هـذه التسـاؤالت السـابقة والالحقـة 

اي بــين حنــن نريــد رجــال  :وقــال يل والــدها ابحلــرف الواحــد أنيت مــرة أخــرى حبجــة عــدم التكلفــةأن  هــذه املــرة
 ا ال حنب كثرة الدخول واخلروج من أي أحد ملنزلنـاوأيض نرهقك ماداي يف أي شيءأن  نريد وال ،حيفظ بنتنا

وجــاء الــرد مــن أخيهــا مقتضــبا  !جتعــل قــدومك املــرة القادمــة لتأخــذها معــكأن  ويستحســن فعجــل ابلــزواج
عليــك  ،فطــو  للغــرابء وســيعود غريبــا كمــا بــدأ ،بــدأ اإلســالم غريبــا :ونصــه بعــد الديباجــة القلقلــة ،:للغايــة

أمـا  قد قرر الوالـد جتهيـز عائشـة حـىت ال يثقـل عليـك واعتـرب ذلـك هديـة ف،ليفابجمليء وال حتمل هم التكا
ة، املهم مبثل هذه التساؤالت الصغري أدري كيف تنشغل عن  ه من تساؤالت فال تشغل نفسك به الما ذكرت
 .يايت العاطرة وحنن يف انتظاركوتقبل حت

 ؟يــك يف تعجيــل املوضــوع كمــا يطلبــونرأ مــا :مث ســألت أمــي ففعلــت تخارةهــداين تفكــريي إىل جتديــد االســ
تعجـل ابملوضـوع أن  ومـن املناسـب حنـن اآلن يف زمـن العجائـب اي بين :قال يل والدي !اسأل والدك :قالت

( الــربررررر) :ضـحك سـاخرا ؟ومـا العجيـب يف هــذا؟ ألـيس خـري الـرب عاجلـه :قلـت. حـىت تكتمـل العجائـب
والـدها يعـرض كـل هـذه أن  أال يكفـي نر عليهم إال خـرياولكن حنن مل  ؟أليس كذلك الواااااضح ئسياليعين 

هــذا ال يفعلــه والــد للزوجـــة أبــدا إال إذا كــان يف األمـــر  :نتهــى الوثــوق قـــالمب ؟املســامهات الــيت حكيتهــا لـــك
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تعثـرت  زاغت الدمعـة يف عيـين زمن األنبياء انتهى :قال حبسم ؟وملاذا ال يكون هذا نوعا من املعروف! شيء
ومـــن األخـــالق  كـــل مـــا أراه هـــو مـــن االلتـــزام الصـــحيح ابلـــدين  مـــا هـــذا :قلـــق اســـتبدا يبحـــرية و  يف رموشـــي

هــذه أن  ووالــدي يؤكــد وكأنــه مبــالغ فيــه ولكنــه التــزام غريــب مل نعهــده الفاضــلة الــيت نســمع عنهــا يف الكتــب
قلــق  الــذي يصــغرين أبشــهر مــا بــدا علــي مــن –الحــظ ابــن عمــي . وراء األقنعــة مــا وراءهــاأن  الغرابــة معناهــا

، أقولــه لــك رغــم فــارق الســن بيننــا ،تعلــم شــيئا مهمــاأن  البــد :قــال يل ابهتمــام، جــذبين إىل اخلــارج وارتبــاك
وهللا يتوىل السرائر كل ما رأيناه منهم يوم ذهبنا إليهم  امسع حنن لنا الظاهر لكن قد خيفى عليك ما يظهر يل

فلــن  و غريهــا مــن العائلــة ولكــن لــو أين مكانــكيزوجــك أخــيت أأن  عمــي يريــدأن  وأان أعلــم يــنم عــن االلتــزام
كـل مـا حيـدث   داعي لتحميل األمـر فـوق مـا حيتملـه ال :قال، ولكن :قلت له. أتزوج إال من اخرتهتا لنفسي

 ؟ملاذا اي أخي ال نفرتض وجود انس من أهل الصـالل واتبـاع السـنة يف هـذا الزمـان لكن، فعال يثري التساؤل
م والـــدي ال يعــارض بشــدة فهـــذا حجــة يل ألن أســـري يف املوضــوع وأستســـلم ال أخفيــك أنــين اقتنعـــت ومــادا

ســلمت ، ليلــة الزفــاف بعــد ســفر مرهــق لنــا مــعدخلــت عليهــا  لكــن األمــر حيتــاج إىل اســتخارة أخــرى لقــدري
 :وضـعت يـدي علـى انصـيتها، كانت سارة رغم آاثر السفر  عليها ابتسمت يل وردت السالم كانت ساحرة

 ( اسـتدركت اخلطـأجبلـت كأهنـا تصـحح يل :مسعتهـا تقـول) "ها وخري ما فطـرت عليـه أسألك خري اللهم إين"
كــان أول كالمــي هلـا بعــد الــدعاء هــو   .وأعــدت يـدي إىل جنــيب وأكملـت الــدعاء النبــوي حـىت أصــيب الســنة

ت رة مكتومـة وكـأين أعاتبهـا بصـو قلت هلا بثـو . كله واحلمد هلل  ؟كم حتفظني من القرآن:ابتدرهتا السؤال امللح
ذاك اليــوم كــان ، قلــت لــك ذلــك تعريضــا ومل أكــذب :قالــت ؟أمل تقــويل يل إنــك حتفظــني جــزء عــم :مبحــول

 هيا ليست الليلة ليلة عتاب :أردفت وهي أتخذ بيدي أمجل نفسي أمامكأن  موقف خطوبة فلم أرغب يف
ننام حىت قرب  اء أو نسمر قليال بعدهاومر شهٌر كامٌل ننام ليلنا بعد صالة العش()َوابـْتَـُغوا َما َكَتَب اّللَُّ َلُكمْ 

مل يكـن مـن دأهبـا طـوال هـذه الفـرتة قيـام ليـل أو صـيام  فال يكـون بيننـا وبـني الفجـر إال الوضـوء ،أذان الفجر
مل تــوقظين  كــان كــل حرصــها حمصــورا يف التــزين والتجمــل والتعطــر والــدالل  وال زايدة يف صــلوات التطــوع هنــار

لــيس هلــا هــم  نــزور والــدي أو تنصــحين بــزايرة أخــوايت أو أقــاريبأن  ي مــرة واحــدةمل تقــرتل علــ مــرة لقيــام الليــل
كنـت قـد أهنيـت شـهر   حـىت جـاءت الليلـة املوعـودة طوال الشهر هذا إال الكحـل والعطـر والضـحك واللعـب

 ففوجئـت مبهمـة تنتظـرين حتتـاج لسـفر ملـدة يـومني واضـطررت للرجـوع اإلجازة اليت حصلت عليها من العمـل
 ،كي أحتاط لنفسي وحىت ال تقلق يف حالة أتخري لظـرف طـارئلو  أخربهتا بسفري بد من اخلضوعوكان ال

رجعــت مــن  ىل أتخــريإيف وقتهــا ومل أحــتج  أجنــزتهمــة املأن  إال قلــت هلــا لعلــي أأتخــر يف ســفري ثالثــة أايم
لعلهــا  :يف نفســي قلــت! طرقــت البــاب برقــة فلــم يــرد أحــد الســفر ابلليــل بعــد العشــاء حبــوايل ســاعة إىل املنــزل
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مسيـت  دخلـت فتحـت أدرتـه يف الثقـب حبـذر شـديد أوقظها وضعت املفتال يف الباب برفـقأن  كرهت  انئمة
وأان  مث اجتهـت مـن فـوري إىل حجـرة النـوم أغلقـت البـاب هبـدوء هللا وألقيت السالم هامسا ال يسمعين أحـد

شــهقات  زفــر أنفاســها األخــرية.يف طريقــي مسعــت مــن داخــل احلجــرة شــهقات صــوهتا وهــي تشــهق وكأهنــا ت
ابب احلجـرة مل يكـن  اقرتبـت إىل البـاب ؟ماذا حيدث ت بكاء وحنيبانه أتقطعه  ،وصوٌت ُمتحشرج ،مكتومة

 هـذا املشـهد مل جيـل ئـاطري أطللت حىت رأيت مـا مل أكـن أتوقـعأن  ما، ودخلت أدرت املزالج حمكم الغلق
 ترجو وتتشوق تدعو وتتحرق تبكي وتشهق تبكي بني يديه تتودد هلل تعاىل ساجدة إىل القبلة زوجيت عائشة

 البــاب يف قبلتهــا. مث رفعــت جالســة ظلــت ســاجدة طــويال.واملناجــاة واألنني ال تتميــز منهــا اهلمســة والشــهقة
  أقبلت إيل مرحبة وجلست مث سلمت سجدت سجدة فلم تطل السجود انتبهت لوجودي وقع بصرها علي

وضـعت  اقرتبـت مـين البكـاءة السـاجدة لرهبـاستصغرُت شأين أمام هذه كنت قد اخنرطت يف البكاء وكم ا
استســـلمت للســـباحة يف حبــــر  أحسســــت أين ولـــدت مـــن جديــــد جلســـنا يـــدها احلانيـــة علــــى صـــدري

هـذه مثـرة مـن مثـار الرتبيـة علـى التقـوى  منـذ ذهبـت إىل بيتهـا ألطلـب يـدها شريط الـذكرايت الذكرايت
ال جيــد وقتــا يــتكلم فيــه يف أمــر زواج  يف أايم االعتكــافو ل إىل هللا هــذه مثــرة أب يتبتــ وااللتـزام الصــادق

وأخ ال يهـــــتم  ختــــوض مــــع ضــــيفاهتا يف حــــديث ال فائــــدة منــــه وال طائــــل مــــن ورائــــهأن  وأم أت  بنتــــه
وأخــت تراجــع معهــا كــل  ويتــودد إىل صــهره بكــل وســائل التــودد بسفاســف األمــور وال يســتفيض فيهــا

ولكـين أبـدا مـا  وذهبـت إليـك ذهبـت فيـك ؟أيـن ذهبـت :صـوهتا احلـاين أيقظـين ليلة متشاهبات القـرآن
هـذا السـلوك الـذي رأيتـه الليلـة ، ابرك هللا فيك عائشة مشرقة ساحرة إليها نظريرفعت ، ذهبت عنك

 وبكــاؤك هلل، قيامــك ابلليــل؟ أي ســلوك؟ حــىت طافــت يب الظنــون! مل أره مــن قبــل طــوال هــذا الشــهر
غايــة أن  ؟أقــوم الليــل يف أول شــهر لزواجنــاأن  وهــل كنــت تنتظــر مــين :زوجــي احلبيــب :قــاطعتينو.. 

حـىت ال تـرى  وأجتمـل بـني يـديك ك وأتقـرب منـكإليـأتـودد أن  هذه الفـرتة املاضـية هـوقريب إىل هللا يف 
لكنـك .. لكـن. وهذا هـو أفضـل مـا تتقـرب الزوجـة بـه لرهبـا يف أول زواجهـا مين موضعا إال أحببتين به

كيف أوجهك لشيء مـن هـذا والشـيطان ،  ابتسمت؟ رحم وال زايرة أهل طول الفرتة املاضية أتمريين بصلة مل
تبتعــد عــين حلظــة مــن الزمــان؟ لكنــك أن  يــزين لــك أنــين أريــدأن  مــا يــدريين ؟جيــري مــن ابــن آدم جمــرى الــدم

 فلمـا سـافرتَ  أظهر لـكأن  لكن دون حينما كنت تزور أهلك وتربهم كنت أان سعيدة من داخلي بصنيعك
 ابلليـل لالسـتيقاظومـن اآلن اسـتعد  احلياة الطبيعية قد بدأت فرجعت ملا كنت فيه قبل الزواجأن  علمت أان

يل  لــك مث واصــلت بعمــقصــببت علــى وجهــك احللــو هــذا كــوب املــاء تنفســت  وإللللال(ضــاحكة حبنــان)
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قـدم علينـا حـاول ت حينما تسافر بعد ذلك وترجع ابلسالمة :قالت ؟ما هو :قلت بلهفة عليك عتاب
إذا  :ألــيس النــيب يقــول هــذا هــو األدب النبــوي الكــرمي للمســافر :قالــت ؟وملــاذا! ابلنهــار ولــيس ابلليــل

تفرسـتها قلـت وقـد . ىت متتشـط الشـعثة وتسـتحد املغيبـةرجع أحدكم من سـفره فـال يطـرق أهلـه لـيال حـ
 هتـتم نماهلـا يف وقـت سـفر الشـعثة واملغيبـة هـي الـيت مل، نعمقالت:  الشعثة؟ واملغيبة؟ :أذهلين احلديث

فــإذا ســافر تركــت التــزين كلــه  هــي تتــزين لزوجهــا وهــذا هــو املفــرتض يف الزوجــة الصــاحلة األمينــة زوجهــا
أنـت أهبـى اآلن يف  تنفسـت الصـعداء فإذا رجع هنـارا كـان عنـدها الوقـت لـذلك لعدم وجود الداعي له
هـي خـري متـاع  نعـم كنوز األرض قاطبـةأعظم   أدركت أنين أملك (قلتها يف نفسي)عيين من كل مجيل 

 .هذه هي مثار أسرة آثرت االلتزام مهما كان غريبا على الناس الدنيا
 وخـري وافـر وبـر زاخـر وأان يف سـعادة اتمـة وهنـاءة عامـة منـذ عشـرين عامـا ومن يومئذ :قال يل صاحيب

ـــا َربَـَّنا َهـــ}:قاطعتـــه، مهـــم تـــربيتهم علـــى الطاعـــة واإلخـــالصوذريـــة طيبـــة أحســـنت أ ـــْن أَْزَواِجَن ـــا ِم ْب لََن
تَِنا قـُرََّة أَْعنُيٍ َواْجَعْلَنا لِْلُمتَِّقنَي ِإمَ   {اًماَوُذرهايَّ
 ا اسة حول صالة الفجر (181)

أداء صــالة الفجــر يف موعــدها احملــدد يوميــا، خــري أن  أكــد خــرباء، يف مجعيــة أطبــاء القلــب يف األردن،
لب الشـــرايني، مبـــا يف ذلـــك احتشـــاء عضـــلة القلـــب وســـيلة للوقايـــة والعـــالج مـــن أمـــراض القلـــب وتصـــ

 املسببة للجلطة القلبية وتصلب الشرايني املسببة للسكتة الدماغية. 
جــاء ذلــك التأكيــد، ضــمن نتــائج أحــدث دراســة علميــة حــول أمــراض القلــب وتصــلب الشــرايني الــيت 

رض إحتشــاء القلــب، مــأن  أجرهتــا مجعيــة أطبــاء القلــب يف األردن. وأكــدت األحبــاث العلميــة والطبيــة
وهو من أخطر األمراض، ومرض تصلب الشرايني وانسداد الشراين التاجي، سببها الرئيسي هـو النـوم 

 الطويل لعدة ساعات سواء يف النهار أو الليل. 
اإلنسان إذا انم طـويال قلـت نبضـات قلبـه إىل درجـة قليلـة جـدا ال تتجـاوز أن  وأظهرت نتائج الدراسة

. وحينمــا تقــل نبضــات القلــب جيــري الــدم يف األوعيــة والشــرايني واألوردة بــبطء نبضــة يف الدقيقــة 50
شــديد، األمــر الــذي يــؤدي إىل ترســب األمــالل والــدهنيات علــى جــدران األوردة والشــرايني، وئاصــة 
الشــراين التـــاجي وانســـداده. ونتيجــة لـــذلك يصـــاب اإلنســـان بتصــلب الشـــرايني أو انســـدادها، حيـــث 

لة القلب وانسداد الشرايني واألوردة الناقلة للدم، من القلب وإليـه، حيـث يؤدي ذلك إىل ضعف عض
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حتــدث اجللطــة القلبيــة أو انســداد الشــرايني الناقلــة للــدم مــن الــدماغ وإليــه ممــا يســبب الســكتة الدماغيــة 
 املميتة يف أغلب األحيان. 

تزيــد فــرتة النــوم علــى  وشــددت نتــائج الدراســة علــى ضــرورة االمتنــاع عــن النــوم لفــرتات طويلــة حبيــث ال
دقيقــة علــى األقــل، وهــو  15أربــع ســاعات، حيــث جيــب النهــوض مــن النــوم وأداء جهــد حركــي ملــدة 

أن  األمر الذي يوفره أداء صالة الفجر بصورة يومية يف السـاعات األوىل مـن فجـر كـل يـوم، واألفضـل
 تكون الصالة يف املسجد ويف مجاعة. 

قطــع نومــه ويصــلى صــالة الفجــر يف مجاعــة حيقــق صــيانة متقدمــة املســلم الــذي يأن  وجــاء يف الدراســة
 معدل النوم لدى غالبية الناس يزيد على مثاين ساعات يوميا أن  وراقية لقلبه وشرايينه، والسيما
 اع احلياة تسري كما خلقها الرمحن (182)

 رويـداً رويـداً  ابالنفـراج لعدِة ساعاٍت فراشـًة صـغريًة داخـل شـرنقتها الـيت بـدأتو  وقف يراقب رجالً أن  حُيكى
كأهنــا و  بــدتو  !وفجــأة ســكنت كانــت حتــاول جاهــدًة اخلــروج مــن ذلــك الثقــب الصــغري املوجــود يف شــرنقتهاو 

 لن تستطيع اخلروج من ذلك الثقـب الصـغريو  تدظن الرجل أبن قواها قد استنف !االستمرارغري قادرة على 
مقصـــاً صـــغرياً وقـــص بقيـــة  ر مســـاعدهتا فأحضـــرقـــر و  عليهـــا عنـــدها شـــعر الرجـــل ابلعطـــف !مث توقفـــت متامـــاً 

ظــل الرجــل و  أجنحــٌة ذابلــة!و  لكــن نســٍم حنيــل ضــعيفو  فســقطت الفراشــة بســهولة مــن شــرنقتها !الشــرنقة
ستصـبح قـادرًة علـى و  أبن جسـمها النحيـل سـيقوىو تكـربو  تقـوىأن  أبن أجنحتها لن تلبث يراقبها معتقداً 

 تسـتطع الطـريان ملو  أجنحـة ذابلـةو  ة بقيـة حياهتـا نسـم ضـعيفقضـت الفراشـو  لكن مل حيـدث شـيئاً و  الطريان
إىل  جعلتها تنتظر خروج سوائل من جسمها ابلفراشةرمحته و  جلو  ذلك الرجل أبن قدرة هللا عز  يعلمملأبداً!

ابلتـدخل يف أمـوِر  حـني يقومـون أحيـاانً وهذا مـا ينطبـق علـى بعضـنا  تستطيع الطريان!و  أجنحتها حىت تقوى
لكـــنههم ال و  إىل مســـاعدهتمو  أنه اآلخـــرين حباجـــٍة إلـــيهمو  نـــاً مـــنهم أبهنـــم يقـــدمون خدمـــًة إنســـانيةً اآلخـــرين ظ

مـن ) سلهمو  قد قاهلا الرسول احلبيب صلهى هللا عليهو  يقدرون األمور حق قدرها فيفسدون أكثر ممها يصلحون
 .حسِن إسالِم املرء تركه ما ال يعنيه(

الن يف هـذه األايم يكـون فيهـا الـدم قـد ( 19 – 18 - 17)ألايم احلكمة من حتديـد أوقـات احلجامـة يف ا
  .فسبحان هللا العظيم على حكمة خلقه، وصل إيل مرحله اهليجان بعدها يبدأ ابلسكون
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هذه الصورة حتمل كل املعاين، ستجد هبا اإلنكسار، الضعف، حتمل املسئولية، احلنان، اخلوف، 

اج املزيد من املعاين فقط دقق يف وجه الطفل وانظر إين الفاقة، القوة، احلاجة، ميكنك استخر 
 .ذلك سيلهمك املزيد من املعاينأن  يضع رأسه والحظ يدي الفتاة وابلتأكيد

 
املناصب والرتقيات والعالوات وبقية احملفزات الوظيفية ال ميكن احلصول بعض أن  هناك من يظن

 .عليها إال من خالل سياسة تقبيل األيدي
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ينما حياول هذا الطفل الكسري الوصول إىل خميمات هيئة اإلغاثة يف إحدى البلدان األفريقية، ب

حط النسر ابلقرب منه  اضناه التعب وأخذ منه اجلوع والعطش حىت شارف على اهلالك،أن  وبعد
 .ينتظر موته، هذا الصورة كانت واحدة من أكثر صور التاري  إاثرة للشفقة

 
فإنه ال ميكن ألي يعيشها ورزق كتب له ومل يستوفيه كامالً، أن  لفأر حياة البدألنه بقي هلذا ا

ويعيده إليه من ينقذه هللا متيته، فحىت حني سقط يف مستنقع املياه أرسل أن  قوة يف هذا الكون
 .إىل احلياة مرة اخرى
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 اهاء امرأة (183)
ن لوضـع وتسـويق بضـائعهم وهـي اسـرتاحة جملس لتجمـع التجـار الـذين أيتـون مـن كـل مكـا إىلجاءت امرأه 

  شاء هللا.أن  قال: خريا فأشارت بيدها فقام أحدهم إليها وملا قرب منها .هلم
  خدمة والذي خيدمين سأعطيه عشرين دينار. أريدقالت: 
  هي نوع اخلدمة؟ قال: ما

 اجلهاد منذ عشر سنوات ومل يرجع ومل أييت خرب عنه. إىلقالت: زوجي ذهب 
 شاء هللا.أن   يرجعه ابلسالمةقال: هللا
مثــــل النســــاء  أعــــيشأن  أريــــد فــــإنينزوجهــــا مث يطلقــــين  أانالقاضــــي ويقــــول  إىلاحــــد يــــذهب  أريــــدقالــــت: 
 .األخرايت

 .قال: سأذهب معك
 .القاضي ووقفوا أمامه إىلوملا ذهبوا 

 طلقين.يأن  يريد واآلنحضرة القاضي هذا زوجي الغائب عين منذ عشر سنوات  قالت املرأة: اي
 ؟فقال القاضي: هل أنت زوجها

 قال الرجل: نعم.
 تطلقها؟أن  القاضي: أتريد
 الرجل: نعم.

 راضية ابلطالق؟ أنتالقاضي للمرأة: وهل 
 حضرة القاضي. املرأة: نعم اي

 .طلقها اً ذإ القاضي للرجل:
 .الرجل: هي طالق

نفقـة عشـر سـنوات  أريـد، يهـتم يب نوات ومل ينفـق علـي وملحضرة القاضي رجل غاب عين عشـر سـ املرأة: اي
 ونفقة الطالق.

 ؟القاضي للرجل: ملاذا تركتها ومل تنفق عليها
 .إليهامث قال للقاضي: كنت مشغوال وال استطيع الوصول  ،مبشكلة أوقعتينالرجل: حيدث نفسه لقد 

 دينار نفقة. ألفنيالقاضي: ادفع هلا 
 حضرة القاضي. سأدفع اي ،هلل أمري جللدوين وسجنوين ولكن أنكرتالرجل: حيدث نفسه لو 
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 .دينار 20دينار وأعطته  األلفنيمث انصرفوا وأخذت املرأة 
الســـياط نـــزلن بظهـــره  وإاليبـــول بشـــيء أن  فعـــل يظنـــه خـــريا ولكنـــه وقـــع يف مشـــكلة ال يســـتطيع أرادالرجـــل 

 تسقط. أيضاومسعته بني التجار 
 او ة الر ال الشهرية (184)

وهــي ليســت الــدورة الشــهرية املعروفــة عنــد النســاء وتســمى  دورة شــهرية للرجــالهــذا املوضــوع حقيقــة هنــاك 
عنـدها يصـبح  15 - 14 - 13عند اكتمال القمر يكون سـاطعاً ويسـمى بـدراً أي يف أايمـه  ()دورة القمر

ويف هـذه احلالـة تكـون نفسـية الشـخص متقلبـة وغـري منتظمـة لـوحظ يف  جسم اإلنسان مليء ابلسوائل ويتهيج دمـه
وتزداد مهجيتهم وتصرفاهتم الغريبة  انيا وبريطانيا وأمريكا يف هذه الفرتة يكثر الناس يف البارات وأماكن شرب اخلمرأمل

مث قـام احـد  فأصبحت الشرطة تستعد يف هذه األايم أكثر من غريها حتسـبا حلـدوث أي مشـكله مـا ()متقليب املزاج
وأتضح أن الناس يف هذه الفرتة تزيد نسبه السوائل املوجودة  اسالعلماء بدراسة احلالة النفسية لدى بعض هؤالء الن
 - 14 - 13وهنــا تتضــح احلكمــة مــن صــيام األايم البــيض ). يف أجســامهم ممــا يــؤدي إىل تصــرفات غــري حممــودة

 .من كل شهٍر هجري (15
 ( سالة املاء185)

ث الـيت جتـري حولـه وقـد قـام اكتشف العامل الياابين ماسـارو أموتـو أن املـاء خيـزن يف داخلـه كـل األحـدا
هـــذا العـــامل بتجـــارب هـــي األوىل مـــن نوعهـــا فجـــاء بقطـــرات مـــاء وأخضـــعها لـــرتددات صـــوتية خمتلفـــة 
والحــظ أن ترتيــب جزيئــات املــاء يتغــري مــن تغــري الــرتددات الصــوتية! ورمبــا تكــون آخــر جتاربــه أنــه جــاء 

ي نــوع آخــر مــن ميــاه الــدنيا، مبــاء زمــزم وأخضــعه للفحــص الــدقيق، ووجــد أن هــذا املــاء يتميــز عــن أ
والشــيء العجيــب أنــه وجــد هلــذا املــاء تفــاعالً خاصــاً مــع كــالم هللا تبــارك وتعــاىل، وأتثــره بــتالوة القــرآن 

ملاذا تستحب القراءة على املاء من أجـل الشـفاء! فاملـاء هـو العنصـر الوحيـد يف عليه. ورمبا ندرك اآلن 
ب ما ميلكه من خصـائص فيزايئيـة وكيميائيـة، جتعلـه سـيد الطبيعة الذي يتميز عن غريه من املواد، بسب

 املواد يف الطبيعة بال منازع!
ترتيــب جزيئــات املــاء أن  لقــد جــاء العــامل 'أموتــو' بقطــرات مــن مــاء زمــزم وقــرأ عليهــا البســملة فالحــظ

 تصبح أمجل! بل تتشكل أبشكال فريدة وكأهنا لوحات ُرمست بيد فنـان مـاهر. وقـد الحـظ هـذا العـامل
املــاء يتشــكل أبشــكال متنوعــة جــداً لــدى التــأثري عليــه بــرتددات صــوتية حمــددة، ورمبــا يكــون األثــر ن أ

األكــرب الــذي حصــل عليــه عنــدما جــاء مبــاء زمــزم وتــال عليــه آايت مــن القــرآن فبــدأت أتخــذ جزيئــات 
 املاء أشكااًل مميزة ختتلف عن أي ماء يف العامل!
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أي مـــادة يف الطبيعــة تتـــألف مـــن ذرات أن  خــالل قـــوانني الفيــزايءنعلــم مـــن : التفســري العلمـــي هلــذه الظـــاهرة
ترتبط مع بعضها بروابط كيميائيـة، وأبشـكال حمـددة، وتسـمى اجلزيئـات، فكـل جـزيء يتـألف مـن عـدد مـن 
الذرات ترتبط مع بعضها بقوى حمكمة جتعلها حتافظ على شكلها. وعلى سـبيل املثـال فـإن الفحـم هـو ذاتـه 

دتني هــي عبــارة عــن ذرات كربــون، ولكــن ذرات الفحــم تــرتبط بطريقــة ختتلــف عــن ذرات األملــاس! فكلتــا املــا
 األملاس، وهذا من عجائب الطبيعة.

ويف حالة املاء فإننا عندما نقوم بتجميد املاء ورؤيته من خالل اجملهر اإللكـرتوين نالحـظ أنـه يظهـر أبشـكال 
ا يــدل علــى وحدانيــة اخلــالق ســبحانه، فجميــع خمتلفــة، بــل إنــه ال توجــد أي جزيئــة مــاء تشــبه األخــرى! وهــذ

بلــورة مــن كــل مليــون أن   هــذه اجلزيئــات هــي مــاء أي املــادة واحــدة ولكنهــا تتشــكل أبشــكال متنوعــة جــداً.
حيــوي أن  كيلــو غــرام واحــد مــن املــاء ميكــن  هــذه البلــورات تــزن غرامــاً واحــداً فقــط، أي أننــا إذا مجــدان

 ورة تشبه األخرى، فسبحان هللا!ألف مليون بلورة ثلج، وال تكاد جتد بل
إن جزيئــات املــاء مثلهــا مثـــل أي مــادة أخــرى يف حالــة اهتـــزاز دائــم، ومبــا أهنــا هتتـــز لــذلك فهــي تتـــأثر 
ابالهتـــزازات مهمـــا كـــان نوعهـــا ضـــوئية أو صـــوتية أو غـــري ذلـــك. وجزيئـــات املـــاء هلـــا طريقـــة فريـــدة يف 

 ا.االهتزاز حبيث أهنا تتأثر ابلرتددات الصوتية من حوهل
ــن َشــْيٍء ِإالَّ ُيَســبِهُح يقــول:  هللا تعــاىلأن  ومبــا ــْبُع َواأَلْرُض َوَمــن ِفــيِهنَّ َوِإن مِه ــَماَواُت السَّ }ُتَســبِهُح لَــُه السَّ

ذرات املـاء تسـبح أن  فإننـا نسـتطيع القـول حِبَْمَدِه َوَلِكن الَّ تـَْفَقُهوَن َتْسِبيَحُهْم ِإنَُّه َكـاَن َحِليًمـا َغُفـورًا{
أكرب أتثـر هلـا يكـون بكـالم هللا ألنـه كـالم خيتلـف عـن كـالم أن  ولذلك فهي تتأثر بكالم هللا، بل هللا!

البشر، فاهلل هو خالق املاء وإن كل ذرة من ذراته ختضع وتستسلم لكالم هللا، بل تصبح أكثـر نشـاطاً 
 عندما نسمعها آايت من القرآن.

ثر على ماء زمزم أبول آية مـن القـرآن وهـي البسـملة،  الياابين 'أموتو' عندما أملوهذا ما حدث مع العا
هذا املاء إذا أضيف لغريه مـن املـاء اكتسـب أن  هذا املاء يتشكل أبشكال رائعة اجلمال، بلأن  فوجد

 املاء اجلديد خصائص ماء زمزم! 
رضــنا قــراءة اآلايت القرآنيــة وئاصــة آايت الشــفاء الــيت نظــن أهنــا مناســبة ملأن  نقــولأن  ولــذلك ميكننــا

على املاء تكسب هذا املاء خصائص جديدة فيصبح أكثـر قابليـة لشـفائنا ورفـع كفـاءة النظـام املنـاعي 
لنا، ويتضاعف هذا األثر إذا كانت القراءة علـى مـاء زمـزم. والعجيـب أنـه ال توجـد بلـورتني متشـاهبتني 

 يف العامل كله! 
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ملاء هبدف إثبات قدرة املاء على ختزين املعلومات هناك العديد من العلماء ممن حاولوا القيام بتجارب على ا
ولكـن مل يــتم االعــرتاف عامليــاً هبــذا األمـر، ورمبــا يكــون ســبب ذلــك أنــه لـيس لــدى علمــاء الغــرب مــا يــدفعهم 
 ملثل هذه االختبارات الصعبة، فمثل هذه االختبارات حتتاج لقناعة مسبقة لدى العامل الذي يقوم ابلتجربة.

ني لدينا أساس قرآين ونبوي حول حقيقة ذاكرة املاء، فقـد أمـر هللا نبينـا أيـوب عليـه ولكننا حنن املسلم
}َوِإنَّ لَـــُه ِعنــَداَن َلزُْلَفـــى َوُحْســـَن َمــنٍب َواذُْكـــْر َعْبـــَداَن يعـــا  نفســه ابملـــاء مـــن أجــل الشـــفاء: أن  الســالم

 َوَعَذاٍب{ أَيُّوَب ِإْذ اَنَدى َربَُّه َأينهِ َمسَّيِنَ الشَّْيطَاُن بُِنْصبٍ 
َهـا اْلَمـاء  املاء حيمل احليـاة لـألرض، يقـول تعـاىل:}َوِمْن آاَيتِـِه أَنَـَّك تـَـَرى اأْلَْرَض َخاِشـَعًة فَـِإَذا أَنزَْلنَـا َعَليـْ

ن هللا فتـأملوا معـي كيـف قـر اْهتَـزَّْت َوَرَبْت ِإنَّ الَِّذي َأْحَياَها َلُمْحِيي اْلَمْوَتى ِإنَـُّه َعلَـى ُكـلِه َشـْيٍء قَـِديٌر{ 
املـاء حيمـل قـوة شـفائية، ألن أن  نسـتنتجأن  بني إحياء األرض وإحياء املوتى، مـن خـالل ذلـك ميكننـا

 تعيش بدونه.أن  خالاي اجلسد ال ميكن
اخــتالط جزيئـات املـاء مـع جزيئـات الـرتاب يســبب أن  إن املـاء يسـبب اهتـزاز األرض وقـد ثبـت علميـاً 

}اَي أَيُـَّهـا النَّـاُس ِإن ُكنـُتْم يف َريْـٍب مِهـَن طاقة عالية، يقول تعاىل:  االهتزاز هلذه اجلزيئات ألن املاء حيوي
َ َلُكــْم اْلبَـْعــِث فَــِإانَّ َخَلْقَنــاُكم مِهــن تـُــرَاٍب مُثَّ ِمــن نُّْطَفــٍة مُثَّ ِمــْن َعَلَقــٍة مُثَّ ِمــن مُّْضــَغٍة خمَُّلََّقــٍة َوَغــرْيِ   خُمَلََّقــٍة لهِنـُبَــنيِه

ـــَوىفَّ َونُِقـــرُّ يف اأْلَرْ  ُلغُـــوا َأُشـــدَُّكْم َوِمـــنُكم مَّـــن يـُتَـ َحـــاِم َمـــا َنَشـــاء ِإىَل َأَجـــٍل مَُّســـمًّى مُثَّ خُنْـــرُِجُكْم ِطْفـــاًل مُثَّ لِتَـبـْ
ًئا َوتـَـَرى اأْلَْرَض َهاِمـَدًة فَـِإذَ  َهـا ا أَنزَ َوِمنُكم مَّن يـَُردُّ ِإىَل أَْرَذِل اْلُعُمـِر ِلَكـْياَل يـَْعلَـَم ِمـن بـَْعـِد ِعْلـٍم َشـيـْ ْلنَـا َعَليـْ

 اْلَماء اْهتَـزَّْت َوَرَبْت َوأَنبَـَتْت ِمن ُكلِه َزْوٍج هَبِيٍج{ 
ـــاة للنبـــات، وحيمـــل احليـــاة لكـــل خليـــة مـــن خـــالاي أن  نقـــول: مبـــاأن  مـــن هنـــا ميكننـــا املـــاء حيمـــل احلي

خول جســدان، وكــذلك فــإن األرض كمــا أهنــا هتتــز بنــزول املــاء عليهــا فــإن خــالاي اجلســد تتــأثر وهتتــز بــد
يتـــأثر املــــاء ابالهتـــزازات الصـــوتية )فالصــــوت هـــو موجـــات أو اهتــــزازات أن  املـــاء فيهـــا، ومــــن املمكـــن

هــذا املــاء بعــد أن  ميكانيكيــة تنتقــل عــرب اهلــواء وتنتقــل عــرب املــاء بســرعة أكــرب بكثــري!( إذاً مــن املمكــن
 قراءة القرآن عليه أنه يصبح أكثر قدرة على الشفاء، وهللا أعلم.

 غرب وجود مثل هذه الذاكرة؟ملاذا نست
 خيزن املعلومات؟ أن  قد يستغرب البعض ويتساءل: كيف ميكن للماء
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املــاء هــو املــادة الــيت جعــل هللا منهــا احليــاة، ومنهــا ُخلــق البشــر والكائنــات احليــة، أن  ونقــول اي أحبــيت
النبـات إىل  % مـن اخلـالاي احليـة، وتصـل نسـبة املـاء يف بعـض أنـواع 90% إىل  70واملاء يشكل من 

 % فلماذا نستغرب وجود ميزات اختص هللا هبا هذه املادة العجيبة؟ 90أكثر من 
تقــوم بتخــزين ماليــني البيــاانت أن  إننــا نــرى اليــوم يف عــامل الكمبيــوتر كيــف ميكــن لشــرحية صــغرية جــداً 

َع عليهــا، وهــذه مــن صــنع البشــر فكيــف بصــناعة خــالق البشــر ســبحانه؟ فهــو القائــل عــن نفســه: )ُصــنْ 
 [.88 مبَا تـَْفَعُلوَن( ]النمل:اّللَِّ الَِّذي أَتْـَقَن ُكلَّ َشْيٍء ِإنَُّه َخِبريٌ 

هناك عمليات معقدة جداً يقوم هبا املاء داخل اخلالاي وال ميكننا معرفتها ألن العلم مل يتطـور إىل احلـد 
ة خيتلـف عـن ذلـك طيسـي املتشـكل حـول اخلليـة الصـحيحو اجملـال الكهر أن  الكايف، وقد وجد العلماء

املتشكل حول اخللية السرطانية، ونسبة املاء ختتلـف والعمليـات احليويـة الـيت تقـوم  الكهروطيسياجملال 
عنــدما صــدر  و للمــاء طاقــة جنهلهــا حــىت اآلن! أن  هبــا كــل مــن اخلليتــني ختتلــف أيضــاً، وكــل هــذا يثبــت

 مــن العلمــاء يتســاءلون عــن مــدى كتــاب: رســالة مــن املــاء، للباحــث اليــاابين الــدكتور أموتــو، بــدأ كثــري
مصــداقية هــذا البحــث، فمــنهم مــن أنكــر ذلــك ومــنهم مــن أيــده، ولــو أتملنــا مــا جــاء يف هــذا الكتــاب 

وهــذا الكــالم نؤيـــده  جزيئــات املــاء تتـــأثر أبي كــالم يقــرأ عليهــا،أن  يقــولأن  املؤلــف أرادأن  نالحــظ
تبــارك وتعـاىل. ولكــن هنـاك أشــياء ال نؤيـدها مثــل  املــاء والطعـام يتــأثر بكـالم هللا أن ألننـا نعتقــد كمسـلمني

أتثري كلمات احلب واملوسيقى وغري ذلك من التعويذات والشرك الذي ما أنزل هللا بـه مـن سـلطان، بـل نتـربأ 
 من مثل هذه األشياء.

إخــويت يف هللا، هنــاك الكثــري مــن التجــارب اإلســالمية علــى املــاء وكيــف ميلــك هــذا املــاء قــوة : نصــيحة جمــرب
}ِبْسـِم اّللِه الـرَّمْحَِن نقرأ عليه بعض اآلايت، وقد كان النيب صلى هللا عليه وسـلم يقـرأ أن  فاء عظيمة بشرطش

يقــرأ علــى كــل كــأس مــاء يشــربه أن  يشــربه، ولــذلك أنصــح كــل صــاحب مــرضأن  علــى املــاء قبــلالــرَِّحيِم{ 
 أايم،  7يتناوله، وذلك ملدة أن  البسملة وآية الكرسي قبل

 يثق ابهلل وقدرته على الشفاء. أن  لعملية مفيدة جداً وتزيد من قدرة النظام املناعي للمريض بشرطإن هذه ا
وإذا كـــان العســـل متـــوفراً فـــيمكن إذابـــة ملعقـــة مـــن العســـل يف كـــأس مـــاء مث قـــراءة الفاحتـــة ســـبع مـــرات وآيـــة 

ملقـروء عليـه هـذه الرقيـة الكرسي مرة وآخر ثالث سور من القرآن كـل سـورة ثـالث مـرات، فـإن املـاء اجلديـد ا
 تتم القراءة بصوت مسموع وئشوع وتدبر.أن  يكون له أثر يف الشفاء، بشرط

 ذكاء طال  (186)
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بعــامل الطيــور ويـــوم قــرب اختبــار املــادة آخــر الســـنة  يف مــادة تتعلــقاجلامعـــة كــان هنــاك اختبــار ألحــد طلبــة 
بيــنجح يف و  انــه جــاهز ابملائــةثــق مليــون طلعــت عيونــه دخــل االختبــار وهــو واأن  الطالــب راجــع وراجــع إىل

األســتاذ قــابلهم بســؤال واحــد بــس الســؤال كــان عبــارة عــن صــور ألرجــل بعــض الطيــور أن  االختبــار املفاجــأة
مـا عــرف حيـل السـؤال قــام مـن الكرســي و  اختــبص صـاحبنا أرجلهـاواملطلـوب معرفـة أمســاء الطيـور مـن شــكل 

وأنــت أســوأ أســتاذ  ســيئةاملــادة  هــذهفــو عليــك وعلــى مادتــك ات :وقــال لــه ورال لألســتاذ وســلم ورقتــه فاضــية
أن  األســتاذبــربود وقــال لــه: اعتــرب نفســك راســب يف املــادة شــوي الحــظ  األســتاذشــفته يف حيــايت رد عليــه 

يف هللا رفــع ثوبــه  أخــوانقــام  ؟ويــن امســك اي طالــب :قالــه بغضــب اإلجابــةالطالــب مــا كتــب امســه علــى ورقــة 
 امسي من شكل رجويل! اعرفك خري تعال إذا في :وطلع ساقه وقال

 اهاء قا ىو  ذكاء حمامى (187)
قاتــل زوجتــه والــيت مل يــتم العثــور علــى جثتهــا رغــم  تنطــق حبكــم اإلعــدام علــىأن  عنــدما كــادت هيئــة احملكمــة

 :قشــة لينقــذ موكلــه. مث قــال للقاضــي يــةيتعلــق أب وقــف حمــامى الــدفاع -تــدين الــزوج  كــل األدلــة الــيت  تــوافر
الشـك أبن املـتهم قـد قتـل  يتوافر هليئـة احملكمـة يقـني ال يقبـلأن  البد من حكماً ابإلعدام على قاتل ليصدر

!. وفـتح !زوجته حيـة تـرزقأن  وعلى ابب احملكمة. دليل قوي على براءة موكلي الضحية واآلن سيدخل من
 والرتقــب. مل يــدخلوبعــد حلظــات مــن الصــمت  البــاب. ابب احملكمــة واجتهــت أنظــار كــل مــن يف القاعــة إىل

وهـذا يؤكـد أنـه لـيس لـديكم قناعـة مائـة  !!أحد من الباب. وهنا قال احملامى الكل كان ينتظر دخـول القتيلـة
جـــاء و القضــاة املوقــف  تــداولو  وهنــا هاجــت القاعـــة إعجــاابً بــذكاء احملــامى !قتــل زوجتــه ابملائــة أبن مــوكلي
وبعــد احلكــم تســاءل  !الشــك أبن الرجــل قتــل زوجتــه لتــوافر يقــني ال يقبــل !حكــم ابإلعــدام، احلكــم املفاجــأة

أبن الزوجــة مل  فــرد القاضــي ببســاطة. عنــدما أوحــى احملــامى لنــا مجيعــاً  النــاس كيــف يصــدر مثــل هــذا احلكــم.
مجيعــاً إىل البــاب منتظــرين دخوهلــا إال شخصــاً واحــداً يف القاعــة إنــه  تقتــل ومازالــت حيــة. توجهــت أنظــاران

 الزوج املتهم! 
  حة اةنة ا (188) 

يظهـر عليـه التطـوع والتعلـق  لسـنابيـديره رجـل كبـري  وكـاناجملـوهرات و  كان هناك حمل لبيـع وصـياغة الـذهب
فأخـذه منـه  رجـل وكـان معـه خـامت مكسـور فأعطـاه للصـائغ ليصـلحه عليـهابلدين ويف ليلـة مـن الليـايل دخـل 

أبـيض  ،أبـيض البشـرة عنوانـه فقـد كـان البيـاض الصائغ وبدت عليه عالمـات الـذهول مـن شـكل هـذا الرجـل
تسـرتيح أن  سـيدي هـل لـك اي :فقال لـه الصـائغ أبيض النعل ذو حلية طويلة وبيضاء ،أبيض اللباس ،الشعر

ينطــق أبي كلمــة وخــالل هــذه أن  علــى هــذا الكرســي حــىت أنتهــي مــن تصــليح خامتــك فجلــس الرجــل دون
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 ن مث سـألت الزوجـة عـن سـعر عقـد أعجبهـاوبدأوا يستعرضون احملل ومـ اللحظة دخل رجل وزوجته إىل احملل
فذهل الزوجان من  خامت هذا الرجل اجلالس ميينكمن  سيديت حىت أنتهي أعطين دقيقة اي :فقال هلا الصائغ

تعجب الصائغ من سبب رحيلهما هبـذا الشـكل وأكمـل عملـه فـإذا برجـل  مسرعنيالصائغ وخرجا من احملل 
فقـال  سـوارةتصـليح هـذه األ إين يف عجلة من أمري وأريـد :صائغسوارة مكسورة فقال للأيدخل احملل وبيده 

سيدي ولكن دعين أهني خامت هذا الرجل ميينك وتلفـت الرجـل ميينـاً وةـااًل ومل جيـد أحـد  حاضر اي :الصائغ
. ف وبـدأ يـذكر هللا ويقـرأ املعـوذاتفجن الصـائغ مـن املوقـ فخرج غاضباً  ،رجل ال أحد هنا أجننت اي :فقال

يـراين إال عبـاده  ختـف أيهـا الرجـل املـؤمن إمنـا أان مرسـل مـن عنـد ربـك الـرحيم ال ال :احب اخلـامتفقال له صـ
وقـد إىل جنـة النعـيم فقـد كنـت قبـل قليـل ابجلنـة يف بيتـك املنـري  الصاحلني وقد أرسلت ألقبض روحك الطيبة

غ فرحـاً وبـدأ فطـار عقـل الصـائ. اخلـاص بـك وحـدك العنـب أكلت من بسـتانمن ماء هنرك العذب و شربت 
فــأخرج  ،كمــا أين أمحــل منــديال أخذتــه مــن بيتــك ابجلنــة فأبشــر برائحــة اجلنــة  :وأكمــل الرجــل قــائالً  حيمــد هللا

 :املنــديل مــن جيبــه وقــال أيهــا العبــد الصــاحل شــم رائحــة اجلنــة فأخــذ الصــائغ املنــديل فشــمه ةــة قويــة مث قــال
هلــا مــن رائحـــة  اي :أخــرى أقــوى مــن األوىل مث قـــالآآآآه إهنــا رائحــة ال ختطــر علـــى ابل البشــر مث أخــذ ةـــة 

بعــد فــرتة ليســت بطويلــة أســتعاد الصــائغ وعيــه وإذا بــه يلتفــت  هلــا مــن رائحـــ مث أغمــي عليــه تــذهب العقــل اي
فقـد كانـت الرائحـة القويـة ابملنـديل  ءومل يبـق فيـه أي شـي حملـه قـد سـرق ابلكامـلأن  بكل االجتاهات فوجد

 األســـوارةوالرجـــل ذو  عضـــواً يف عصـــابة ومعـــه أيضـــاً الزوجـــان األبـــيضاللبـــاس  ذوملـــادة خمـــدهرة وكـــان الرجـــل 
 !والقانون ال حيمي املغفهلني، املكسورة

 الولد واملسامري (189)
يف  واحـداً  اً مسـمار قـم بطـرق  :أعطاه والده كيس ملـيء ابملسـامري وقـال لـه ،إرضاؤهكان هناك طفل يصعب 

 37بطـرق  يف اليوم األول قام الولدصابك أو ختتلف مع أي شخص فيها أعسور احلديقة يف كل مرة تفقد 
ملســامري الــيت ويف األســبوع التــايل تعلــم الولــد كيــف يــتحكم يف نفســه وكــان عــدد ا، مســمارا يف ســور احلديقــة

أسهل من الطرق علـى سـور ، م بسهوله كيف يتحكم يف نفسهالولد أكتشف أنه تعل ،توضع يوميا ينخفض
عندها ذهـب ليخـرب والـده الولد أي مسمار يف سور احلديقة  أتى اليوم الذي مل يطرق فيه احلديقة يف النهاية
يطرق أي مسمار قال له والده: اآلن قم ئلع مسـمارا واحـدا عـن كـل يـوم ميـر بـك أن  إىلأنه مل يعد حباجة 

كـل املسـامري مـن قام ئلع  تفقد أعصابك مرت عدة أايم وأخريا متكن الولد من إبالغ والده أنه قد أن  دون
هذه الثقوب اليت  إىلولكن انظر  ،بين قد أحسنت التصرفه: السور وقال ل إىلالد أبخذ ابنه قام الو السور 

عنــدما حتــدث بينــك وبــني اآلخــرين مشــادة أو اخــتالف وختــرج  .تركتهــا يف الســور لــن تعــود أبــدا كمــا كانــت
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أن  أنـت تســتطيع، لـك الثقــوب الـيت تراهـاعمـاقهم كتفأنــت تـرتكهم نـرل يف أ ،منـك بعـض الكلمـات السـيئة
ولكــن تكــون قــد تركــت أثــرا جلرحــا غــائرا هلــذا ال يهــم كــم مــن  ،عــن الشــخص مث ختــرج الســكني مــن جوفــهتط

جــرل اللســان أقــوى مــن جــرل األبــدان األصــدقاء جــواهر املــرات قــد أتســفت لــه ألن اجلــرل ال زال موجــودا 
ك يف أي وقــت حتتــاجهم هــم نانبــك فــاحتني قلــوهبم هــم يبهجونــك ويســاندوك. هــم جــاهزون لســماع ،اندرة

  .لك لذا أرهم مدى حبك هلم
  اعي األانام واملستشا  (190)

، ويقول طيعه وخيرج منها شاب حسن اهلندامفوجئ راعي أغنام بسيارة يب إم دبليو جديدة تقف قريبا من ق
أجـاب الراعـي بـنعم، فـأخرج الشـاب   له: إذا قلت لك كم عدد البهائم اليت ترعاها هل تعطيين واحـدا منهـا؟

كمبيــوترا صــغريا وأوصــله هباتفــه النقــال ودخــل اإلنرتنــت، وانتقــل إىل موقــع وكالــة الفضــاء األمريكيــة، حيــث 
حصــل علــى خدمــة حتديــد املواقــع عــرب األقمــار الصــناعية )جــي.يب.إس( مث فــتح بنــك املعلومــات وجــدوال يف 

صـفحة، مث التفـت حنـو الراعـي وقـال لـه: لـديك  150 إكسل وخالل دقائق كان قد حصـل علـى تقريـر مـن
 رأسا من البهائم، وكان ذلك صحيحا فقال له الراعي تفضل ابختيار اخلروف الذي يعجبك. 1647

فنــزل الشــاب مــن ســيارته وحــام بــني القطيــع مث حشــر احليــوان الــذي وقــع عليــه اختيــاره يف الصــندوق اخللفــي 
أعــرف طبيعــة ونــوع عملــك هــل تعيــد إيل خــرويف؟ وافــق أن  تطعتللســيارة، عندئــذ قــال لــه الراعــي: لــو اســ

فـدهش الشـاب وقـال: هـذا صـحيح ولكـن كيـف عرفـت  ،الشاب الكشخة فقال لـه الراعـي: أنـت مستشـار
يطلب منك أحد ذلك، مث سعيت لنيل مكافـأة أن  ذلك؟ فقال له الراعي: بسيطة، فقد أتيت إىل هنا دون

ل وكنـُت أعـرف إجابتـه سـلفا بينمـا مل تكـن أنـت تعـرف اإلجابـة بـل إبجابتك على سـؤال مل أطرحـه عليـك بـ
 هـــذا النـــوع مـــن ســـيارتك! شـــنطةختـــرج كلـــيب مـــن أن  وعلـــى كـــل حـــال أرجـــ وال تعـــرف شـــيئا عـــن عملـــي.

 واخلرباء عندان ابلكوم وغالبا عيوهنم زرق أو خضر وكلهم يف منتهى األانقة.املستشارين 
   ٌل من البااية (191)

 الباديــةعمــر بــن اخلطــاب وكــان يف اجمللــس ومهــا يقــودان رجــال مــن  اخلليفــة إىلشــاابن  أتــى جيــل لــن يتكــرر
 .أمامهفأوقفوه 

  ؟قال عمر: ما هذا
  .هذا قتل أابان ،اي أمري املؤمنني :قالوا
  ؟أقتلت أابهم :قال

  !قال: نعم قتلته
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  ؟كيف قتلَته  :قال
 .وقع على رأسه فمات ،حجراً فأرسلت عليه فلم ينزجر،  ،فزجرته ،دخل نمله يف أرضي :قال

  .القصاص :قال عمر
اإلعدام قرار مل يكتب وحكم سديد ال حيتاج مناقشة مل يسأل عمر عـن أسـرة هـذا الرجـل هـل هـو مـن قبيلـة 

  .شريفة هل هو من أسرة قوية
وال جيامـــل  ، ديــن هللاأحــداً يفحيــايب ألنــه ال  رضــي هللا عنــه -كــل هــذا ال يهــم عمـــر   ؟مــا مركــزه يف اجملتمــع

 القتص منه.  ،القاتل على حساب شرع هللا ولو ابنهاً أحد
ألذهـــب إىل  ،أن ترتكـــين ليلـــةأســـألك ابلـــذي قامـــت بـــه الســـماوات واألرض  :اي أمـــري املـــؤمنني :قـــال الرجـــل

 إال هللا مث أان  وهللا ليس هلم عائل ،مث أعود إليك ،سوف تقتلينأبنك فُأخربُهم  ،زوجيت وأطفايل يف البادية
 مث تعود إيلَّ؟  ،تذهب إىل الباديةأن  من يكفلك :قال عمر

وهـي   ،فكيـف يكفلونـه ،وال قبيلتـه وال منزلـهوال داره  وال خيمتـه ،، إهنم ال يعرفون امسـهاً فسكت الناس مجيع
قطـع ابلسـيف. تُ أن  إهنـا كفالـة علـى الرقبـة ،وال علـى انقـة ،أرضكفالة ليست على عشرة داننـري، وال علـى 

 ؟يُفكـــر يف وســـاطة لديـــهأن  ميكـــنومن ؟ومـــن يشـــفع عنـــده ؟ومـــن يعـــرتض علـــى عمـــر يف تطبيـــق شـــرع هللا
وأطفالــه ميوتــون جوعــاً  ،فيقتــل هــذا الرجــل هــل يُقــدم ،وقــع يف حــريةألنــه  ،وعمــر ُمتــأثر ،فســكت الصــحابة

ــ ،وســكت النــاس ،فيضــيع دم املقتـــول ،هنــاك أو يرتكــه فيــذهب بــال كفالــة والتفـــت إىل  ،رأســهس عمــر ونكه
  ؟أتعفوان عنه :الشابني
 يُقتل اي أمري املؤمنني أن  من قتل أابان ال بد ،ال :قاال

 الرجل هذامن يكفل  :قال عمر
 أان أكفله  ،اي أمري املؤمنني :وقال ،وصدقه ،فقام أبو ذر الغفاريه بشيبته وزهده

  !ولو كان قاتال :قال ،هو قـَْتل :قال عمر
  ؟أتعرفهقال: 

  ؟كيف تكفله  :قال ،قال: ما أعرفه
 هللا شاءأن  وسيأيت ،فعلمت أنه ال يكذب ،قال: رأيت فيه مِسات املؤمنني

  !أتظن أنه لو أتخر بعد ثالث أين اتركك ،اي أاب ذره  :قال عمر
 قال: هللا املستعان اي أمري املؤمنني 
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وينظــر يف أمـــرهم  ،أطفالــه وأهلــهنفســه ويُــودع  فــذهب الرجــل وأعطــاه عمــر ثــالث ليــالٍ ، يُهيــئ فيهــا
ويف  ،يـَُعـــده األايم عـــداً  ،وبعـــد ثـــالث ليـــاٍل مل يـــنس عمـــر املوعـــد. ليقـــتص منـــه ألنـــه قتـــل مث أييت،بعـــده
وجلــس أمــام ذر ، وأتــى أبــو واجتمــع النــاس ،فجــاء الشــاابن ،الصــالة جامعــة :يف املدينــةاندى العصــر
وكأهنـا متـر  ،وتلفَّـت أبـو ذر إىل الشـمس !ا أدري اي أمـري املـؤمننيمـ :قـال ؟قال عمر: أين الرجل ،عمر

أن  صـحيح .علـيهم مـن التـأثر مـاال يعلمـه إال هللا ،الصـحابة وامجـني وسـكت ،سريعة على غـري عادهتـا
 ،لكـن هـذا مــنهج ،لكـن هـذه شــريعةوأنــه يقطـع لـه مــن جسـمه إذا أراد  ،أاب ذره يسـكن يف قلـب عمـر
وال تــدخل يف األدراج لُتنــاقش صــالحيتها وال تنفــذ يف  الالعبــونهبــا  ال يلعــب ،لكــن هــذه أحكــام رابنيــة

وإذا ابلرجـــل  وعلـــى أانس دون أانس ويف مكـــان دون مكـــان وقبـــل الغـــروب بلحظـــاتظـــروف دون ظـــروف 
مـا شـعران بـك  ،أيها الرجل أما إنـك لـو بقيـت يف ابديتـك :فقال عمر. معهوكربه املسلمون ،فكربه عمر ،أييت
 ا عرفنا مكانك! وم

 ،وهللا ما عليَّ منك ولكن عليَّ مـن الـذي يعلـم السـرَّ وأخفـى! هـا أان اي أمـري املـؤمنني ،قال: اي أمري املؤمنني
  تركت أطفايل كفراخ

 ماذا تراين؟  :وجئُت ألُقتل فوقف عمر وقال للشابني،الطري ال ماء وال شجر يف البادية
 مري املؤمنني لصدقه عفوان عنه اي أ :قاال ومها يبكيان

 ودموعه تسيل على حليته.  ،هللا أكرب :قال عمر
 ،يــوم فرهجــت عــن هــذا الرجــل كربتــه ذره وجــزاك هللا خــرياً اي أاب  ،جزاكمــا هللا خــرياً أيهــا الشــاابن علــى عفوكمــا

 . رمحتكو  لصدقك ووفائك وجزاك هللا خرياً اي أمري املؤمنني لعدلكوجزاك هللا خرياً أيها الرجل 
   ل وأ يع زو ا  (192)

فيلبســــها أفخــــر الثيــــاب  ،زوجــــات وكــــان حيــــب الزوجــــة الرابعــــة أكثــــرهم 4كــــان هنــــاك اتجــــر غــــين لــــه 
 .ويعاملها مبنتهى الرقة ويعتين هبا عناية كبرية وال يقدم هلا إال األحسن يف كل شيء

 أصــدقائه وكــان حيــب يتبــاهى هبــا أمـامأن  كـان فخــور هبــا وحيـب  ،وكـان حيــب الزوجــة الثالثـة جــدا أيضــا
 .ترتكه وتذهب مع رجل آخرأن  ولكنه كان خيشى ،يريها هلمأن 

ويف احلقيقــة كانــت حمــل ثقــة  ،دائمــا صــبورة ،فقــد كانــت شخصــية حمرتمــة ،وكــان حيــب الزوجــة الثانيــة أيضــا
 وكانـت هـي تسـاعده دائمـا علـى عبـور املشـكلة ،وعندما كان يواجه مشـاكل كـان يلجـأ إليهـا دائمـا ،التاجر

 .واألوقات العصيبة
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وكــان هلــا دور كبــري يف احملافظــة علــى ثروتــه  ،أمــا الزوجــة األوىل فمــع أهنــا كانــت شــريكا شــديد اإلخــالص لــه
ومـع أهنـا كانـت  ،ومع ذلك مل يكن التاجر حيبهـا كثـريا ،عالوة على اهتمامها ابلشؤون املنزلية ،وعلى أعماله

  .احتبه بعمق إال أنه مل يكن يالحظها أو يهتم هب
ويف أحــد األايم مــرض الــزوج ومل ميــض وقــت طويــل، حــىت أدرك أنــه ســيموت ســريعا، فكــر التــاجر يف حياتــه 

دا، ووحــديت كــم ســتكون يــأكون وحزوجــات معــي، ولكــن عنــد مــويت ســ 4 املرتفــة وقــال لنفســه، اآلن أان يل
أمجـــل الثيـــاب  وهكـــذا ســـأل زوجتـــه الرابعـــة وقـــال هلـــا: "أان أحببتـــك أكثـــر مـــنهن مجيعـــا ووهبتـــك ؟شـــديدة

وغمرتــك بعنايــة فائقــة، واآلن أان ســأموت، فهــل تتبعيــين وتنقــذيين مــن الوحــدة؟ كيــف أفعــل ذلــك أجابــت 
قطعـت إجابتهـا  ،ومشت بعيدا عنـه دون أيـة كلمـة أخـرى ،يل غري ممكن وال فائدة من احملاولةستحالزوجة م

" أان أحببتـك كثـريا جـدا  :لثـة وقـال هلـافسأل التـاجر احلـزين زوجتـه الثا. ادةقلب التاجر املسكني بسكينة ح
ت " ال "هكــذا أجابــ ؟واآلن أان يف طريقــي للمــوت فهــل تتبعيــين وحتــافظني علــى الشــركة معــي ،طــول حيــايت

غـاص قلـب التــاجر . وسـأتزوج آخـر بــدال منـك عنـد موتــك احليـاة هنـا حلــوة: الزوجـة الثالثـة مث أردفـت قائلــة
أان  :مث سأل التاجر زوجته الثانيـة وقـال هلـا دة اليت سرت يف أوصاله.عند مساعه اإلجابة وكاد جيمد من الربو 
واآلن هــا أان أحتــاج معونتــك مــرة  ،وأنــت أعنيتــين وســاعد تيــين دائمــا ،دائمــا جلــأت إليــك مــن أجــل املعونــة

 هـذه املـرة لـن أقـدر، أان آسفة :فأجابته قائلة ؟فهل تتبعيين عندما أموت وحتافظني على الشركة معي ،أخرى
 أقدمـه لـك، هـوأن  أقصـى مـا أسـتطيعأن  الزوجة الثانية، مث أردفت قائلة:أساعدك، هكذا كانت إجابة ن أ

 .. انقضت عليه أجابتها كالصاعقة حىت أهنا عصفت به متاماأشيعك حىت القربأن 
أان ســــأتبعك اي حبيــــيب وســــأغادر األرض معــــك بغــــض النظــــر عــــن أيــــن  :وعندئــــذ جــــاءه صــــوت قــــائال لــــه

اليت   ،نظر الزوج حوله يبحث عن مصدر الصوت وإذا هبا زوجته األوىل. ن معك إىل األبدسأكو  ،ستذهب
  ،قال التاجر وهو ممتلئ ابحلـزن واللوعـة ،كانت قد حنلت متاما كما لو كانت تعاين من اجملاعة وسوء التغذية

 . مما فعلت حينما كنت أستطيع أعتين بك أفضلأن  كان ينبغي علي
الزوجة الرابعة: هي أجسادان اليت مهما أسـرفنا يف الوقـت واجلهـد واملـال يف ، أربع زوجات يف احلقيقة كلنا لنا

 ،هـي ممتلكاتنـا وأموالنـا ومنزلتنـا :الزوجـة الثالثـة. ا مجيـل، فأهنـا عنـد موتنـا سـترتكنااالهتمام هبا وجعـل مظهرهـ
قاؤان مهمـا كـانوا قـريبني جـدا منـا هي عائالتنا وأصـد :الزوجة الثانية .اليت عند موتنا نرتكها فتذهب لآخرين

فهـي يف احلقيقـة أعمالنـا  :أمـا الزوجـة األوىل. يرافقـوان حـىت القـربأن طيعونه ن أقصـى مـا يسـتإفـ ،وحنن أحيـاء
ولكنهــا يف  ،الثـروة واألمــور األخــرى ،غالبـا مــا هتمــل وحنــن هنـتم ونســعى وراء املــادايت الــيت ،وعالقتنـا مــع هللا

  .عنا حيثما ذهبنااحلقيقة الوحيدة اليت تتب
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ننتظـر حـىت نصـبح يف فـراش املـوت وال نسـتطيع أن  اآلن بـدال مـن نـزرع مـن أجلهـاأن  فكـرة طيبـة تكونرمبا 
 ن احلياة اي أخويت قصرية جـدا!إف ،نرثيها ونبكي عليهاأن  سوى

  اا ما تبدو كما  احليااة ليست (193)
 انتهاء بعد يالقيهاأن  معها اتفق يبها الذيخط ابنتظار املقهى يف الشابة الفتاة جلست وقحة: نظرا 
 واستمرت انتباها تعره مل ويبتسم إليها ينظر شااب فرأت املكان يف بنظرها وجالت الشاي ارتشفت العمل
 إليها ينظر مازال فرأته الشاب جيلس حيث إىل عينيها بطرف نظرة اختلست دقائق بعد الشاي شرب يف

 حنو واجته اخلطيب أخربته هنض خطيبها جاء وعندما الوقاحة هذه من جدا تضايقت ،االبتسامة وبنفس
 خطيبها رجولة إىل إعجاب نظرة الشابة الفتاة نظرت أرضا طاحتهأ الوجه يف قوية لكمة ولكمه الشاب
 الشاب هنض حلظات بيد بعد يدا املقهى من الوقحة وخرجا الشاب نظرات مقابل يف عنها ودفاعه
  .املقهى خارج إىل طريقه وحتسس عصاه ورفع عينيه على السوداء تهنظار  ووضع النادل مبساعدة
 بلذاهتا الشهرية املدينة إىل الطائرة فاستقل مرة ألول احلرام اللذة جيربأن  قرر اةميع: يذه  حي 
 رأسه وأرال الناس كل  يذهب حيث إىل أيخذهأن  غمزة مع للسائق وقال املطار من اتكسي واستقل
 إال تراهن ال ونساء جيرهبا ومل عمره طول عنها مسع مغامرات من ينتظره فيما يفكر وأخذ الكرسي على
 يشبه وال غريبا املكان فرأى حوله نظر توقفت قد ابلسيارة أحس حىت وفكر فكر السينمائية األفالم يف

 رجلال غضب املدينة مقربة يف إهنم بربود أجابه املكان عن التاكسي سائق سؤاله وعند بشيء توقعاته
 ابن السائق أجابه املقربة وليس والنوادي الليل حياة حيث إىل الذهاب يريد انه التاكسي بسائق وصال
 إىل الرجل رجع املقربة إىل أيتون استثناء بدون اجلميع ولكن الليلية النوادي يقصدون الناس مجيع ليس
  .وعائلته بيته إىل عائدا طائرته وركب املطار

، يفعلونه وما الناس يراقب البعيدة األرجاء يف بنظره وجال كرسي  على العامة يقةاحلد يف جلس احلسناء:
 قوام ذات مرأةا بعيد من شاهد عندما ابلسأم حيس أبد غفوة أخذته وآخر يقرأ، والبعض يلعب، البعض
 ةاململ بزوجته وقارهنا مجاهلا على حتسر ولكنه وجهها مالمح رؤية من يتمكن مل كالطاووس  ومشية مجيل
 عندما نفسه من خجل وكم احلسناء هذه على زوجها له هنيئا وقال، مشيتها راقب العسكر تشبه اليت

 . طفله ونانبها زوجته أهنا واكتشف منه املرأة اقرتبت
 هي كم  عن حتدثها وأخذت الغايل األاثث ذو والفخم الواسع صديقتها بيت يف جلست املثالية: احلياة

 ختطف وسيارة سباحة ومحام كالقصر،  بيت امللوك عيشة منحها مالعأ رجل من بزواجها حمظوظة
 نظارة تضع كانت  اليت البيت صاحبة ابتسمت اخلارج إىل وسفر ،وتسوق ونقود ،وحشم وخدم األبصار
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 سعادهتا أسباب وتعدد حلياهتا مدحها تكمل وهي صديقتها إىل واستمعت الكالم هلذا مسيكة سوداء
 آاثر ظهرت حيث النظارة البيت صاحبة وخلعت حبسرهتا انصرفت حياهتا فسبن حتظى أهنا لو متنت وكم

  .الضرب أثر من عينيها حتت السوداء الكدمات
 إىل مبتع   ديد ة سال (194)

أذن لــه  ،وكــان األول بــني زمالئــه يف الرايضــيات والعلــوم ،جنــح انجــي الطنطــاوي يف اختبــار االبتعــاث حينمــا
وكـان أول مــن محــل  ،فرجـع منهــا ،اوي يف الســفر إىل فرنســا ليكمـل دراســتهأخـوه األكــرب الشـي  علــي الطنطـ

تنضح  ،رسالة أبوية -حني كان يف فرنسا -وقد أرسل الشي  ألخيه ،شهادة الدكتوراه يف الرايضيات بسوراي
ولـــذا نشـــرها يف جملـــة  ،وهـــي رســـالة منـــه إىل كـــل مبتعـــث ،وتنـــبض حبـــاً لـــه وشـــفقة عليـــه ،غـــرية علـــى أخيـــه

يذهب للدراسة أن  كل طالب يريد  -كما قال  -لينتفع هبا ،هـ1356سنة  ،يف العدد الثالث منها )الرسالة(
 -والعـــوذ ابهلل -إنـــك متشـــي إىل بلـــد مســـحور، : "اي أخـــيوممـــا جـــاء فيهـــا ،يف ابريـــس أو لنـــدن أو أمريكـــا

دماغـه الـذي يف  يتبـدل ،وإنساانً آخر غري الـذي ذهـب ،يؤوب خملوقاً جديداً أن  إال ،الذاهب إليه ال يؤوب
وقد يتبدل أوالده الذين هم يف ظهره إذا محلهم يف بطـن  ،ولسانه الذي يف فيه ،وقلبه الذي يف صدره ،رأسه

يـذهبون  ،إال مـن عصـم ربـك ،هـذه حـال أكثـر مـن رأينـا وعرفنـا ،إي وهللا اي أخـي ،أنثى جاء هبا مـن هنـاك
ال أعـين  ،وعـوانً ملسـتعمري بـالدان ،جنـداً حلربنـا ،دواندعـاة لعـ ،ويعـودون عـداة لنـا ،أبناءان وإخواننا وأحباءان
 ،والقلــوب ابلفــن الــداعر ،وإمنــا أعــين اســتعمار الــرؤوس ابلعلــم الزائــف ،فهــو هــني لــني ،االســتعمار العســكري

وتلـــك الطامـــات مـــن املخـــدرات  ،ومـــا يتبـــع ذلـــك مـــن األرتيســـتات والســـينمات ،واأللســـنة ابللغـــة األخـــرى
 ،فإنـك سـتقدم علـى قـوم ال يبـايل أكثـرهم العفـاف ،واسـتعن ابهلل ،. فانتبه لنفسكوهاتيك الشرور ،واخلمور

بـــل لـــيس يف لغـــاهتم كلهـــا كلمـــة مبعـــَن العـــرض كمـــا نفهـــم حنـــن معنـــاه! فـــرتى النســـاء يف  ،وال حيفـــل العـــرض
وهبطـت هبـن  ،قد أذلتهن مدنية الغـرب وأفسـدهتن ،الطرقات والسول واملعابر يعرضن أنفسهن عرض السلعة

وأنــــت ال تعــــرف مــــن النســــاء إال أهلــــك:  ،فــــال أيكلــــن خبــــزهن إال مغموســــاً بــــدم الشــــرف ، احلضــــيضإىل
 ،حمجوبـة خمـدرة ،حيـث املـرأة عزيـزة مكرمـة ،شـأن نسـاء الشـرق املسـلم ،معصومات كالدر املكنون ،خمدرات

أو  ،ودينك تفتنك امرأة منهن عن عفتكأن  فإايك ،ليست من تلك احلطة واملذلة يف شيء ،ملكة يف بيتها
 ،ونقـــش ابرع ،وجلــد المــع ،هــي وهللا احليــة:ملمس انعــم ،أو ظــاهر خـــداع ،يــذهب بلبــك مجــال هلــا مــزور

 ولكن يف أنياهبا السم. إايك والسم.
ولكنــه  ،وجعــل لــه مــن نفســه عــدواً؛ حلكمــة أرادهــا ،وهــذا امليــل ،إن هللا قــد وضــع يف اإلنســان هــذه الشــهوة

وجــرد ســالل  ،فتحصــن حبصــن الــدين ،الحاً متينــاً يــدرأ بــه عــن نفســهوســ ،أعطــاه حصــناً حصــيناً يعتصــم بــه
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وراحـة  ،وطيـب الـذكر ،هللا جعل مع الفضيلة مكافأهتا: صـحة اجلسـمأن  تنج من األذى كله. واعلم ،العقل
 ومن وراء ذلك اجلنة أو جهنم.  ،وتعب الفكر ،وسوء القالة ،البال. ووضع يف الرذيلة عقاهبا: ضعف اجلسد

واذكـــر األســـرة واجلـــدود. ال تنظـــر إىل  ،وحكـــم العقـــل ،لـــك امـــرأة بزينتهـــا وزخرفهـــا فراقـــب هللافـــإن عرضـــت 
 أتشرب من إانء ولغت فيه الكالب؟!  ،بل انظر إىل نفسها املظلمة القذرة ،ظاهرها الرباق

 ،وانشـر ،واكتـب ،واحبـث ،. فراجـع،ولكـن فيهـا العلـم ،فيهـا الفسـوق كلـه ،يف ابريـس كـل شـيءأن  اي أخي
ويعـيش علـى اجليـف املعطـرة! غـري أنـك واجـد  ،ودع من شاء يرتـع يف األرض ،عش يف هذه السماء العاليةو 

ويف غضــون هــذه احملاضــرات الــيت  ،يف ثنــااي هــذه الكتــب الــيت كتبهــا القــوم املستشــرقون عــن العربيــة واإلســالم
وعقلــك يف  ،ملــا تســمع وأصــغ ،تقــرأ واقــرأ مــا ،فانتبــه لــه ،وتبــدياًل للواقــع ،عــدواانً كثــرياً علــى احلــق ،يلقوهنــا
فـإن احلـق هـو الـذي ال  ،وحقيقـة مقـررة ،ال أتخذ كل ما يقولـون قضـية مسـلمة ،وإميانك يف صدرك ،رأسك

 ودع من قال. ،فانظر أبداً إىل ما قيل ،ليس احلق ما كان قائله أورواب ،يكون ابطالً 
وال حتقــر حيالــه  ،فــال يهولنــك مــا تــرى ،وشــوارع وميــادين ومصــانع وعمــارات ،مث إنــك ســرتى مدينــة كبــرية

وإن يكــن أهلهــا  ،تكــن عظيمــةأن  واعلــم أهنــا ،كمــا يفعــل أكثــر مــن عرفنــا مــن رواد ابريــس  ،نفســك وبلــدك
ابـــن  ،وإمنـــا أنـــت ابـــن اجملـــد واحلضـــارة ،وال أمتـــك بســـفلة النـــاس ،فمـــا أنـــت مـــن جماهـــل األرض ،متمـــدنني

بن األمة اليت لو حذف امسها من التاري  لرجع اتري  القرون ا ،وجعلوهم انساً  ،األساتذة الذين علموا هؤالء
فمن هـؤالء  ،إذ مل يكن يف هذه القرون بشر يدون التاري  اترخيه سواهم ،الطويلة صحفاً بيضاً ال شيء فيها

 ،ملــا ولــد الــدهر كانــت شــابة ،ولكــن أمتــك أخــت الــدهر ،أبنــاء أربعــة قــرون ،الــذين تــرى؟ إمنــا هــم أطفــال
 حني ميوت الدهر.وستكون شابة 

وأوضــاعهم يف معايشــهم وجتــارهتم وصــناعتهم  ،اي أخــي إذا وجــدت واســعاً مــن الوقــت فــادرس أحــوال القــوم
تنظــــر بعــــني الناقــــد العاقــــل الــــذي يــــدون احلســــنة أن  علــــى ،واحبــــث عــــن أخالقهــــم ومعتقــــداهتم ،ومدارســــهم
فلـم يـروا إال احملاسـن  ،مـن أبنـاء العـربوال تكن كهؤالء الذين كتبـوا عـن ابريـس  ،والسيئة لنتجنبها ،لنتعلمها
ولكـن كـن  ،فلـم يبصـروا إال املخـازي والعيـوب ،وال كأولئك الذين كتبـوا عـن الشـرق مـن أبنـاء الغـرب ،واملزااي

 عاداًل صادقاً أميناً.
 ،وامحـد هللا عليهـا ،فـاعرف قـدرها ،أمثن نعمة أنعمهـا هللا عليـك هـي نعمـة اإلميـانأن  فاعلم ،وبعد: اي أخي

ويعــذك مــن  ،يعصــمك مــن النــاس ،واذكــر أنــه مطلــع عليــك ،وراقــب هللا دائمــاً  ،كــن مــع هللا تــر هللا معــكو 
 ،احــزم أمتعتــك ،دينــك وأخالقــك يف خطــرأن  ويوفقــك إىل اخلــري. ويف اللحظــة الــيت تشــعر فيهــا ،الشــيطان

لعلــم إذا كــان وانفــض يــدك مــن ا ،تنعــي مــن بناهــا -جامعــة يف فرنســا  -وخــل )الســوربون(  ،وعــد إىل بلــدك



- 240 - 

 

العلــم ال جيــيء إال بــذهاب الــدين واألخــالق" مث علــق الشــي  الطنطــاوي بعــد نصــف قــرن علــى كتابتــه هلــذه 
ورجــس  ،بقوله:"هــذه كلمــة نشــرهتا يــوم مل تكــن أورواب بلغــت مــن دنــس األخــالق ،هـــ(1404الرســالة )ســنة 

ء واملـــروءة بقيـــة مـــن معانيهـــا يـــوم كـــان لكلمـــات األخـــالق واحلشـــمة واحليـــا ،مـــا هـــي عليـــه اليـــوم ،الفـــواحش
فما لبعض اآلابء يلقون أبوالدهـم  ،وقد خفت على أخي ،مل تفقد معانيها كلها كما حصل اليوم ،ودالالهتا

يف هـــذا النهـــر امللـــوث وهـــم ال حيســـنون الســـباحة؟ مـــا هلـــم يبعثـــون بشـــاب أمضـــى عمـــره كلـــه يف بلـــد الـــدين 
مــن الرغبــة مجــرة شــاب بــني جنبيــه  ،وال خــال هبــا ،نــهمــا رأى يومــاً أطــراف جســد امــرأة غريبــة ع ،واحلجــاب
ودفـع ربـع عمـره ليبصـر  ،ومتـَن الـدنو منهـا ،لو أبصر فتـاة مـن بعـد عشـرة أمتـار هلفـا قلبـه إليهـا ،تتلظى

ورمبـــا  ،يرمـــون بــه إىل بـــالد: بعــض النســـاء فيهــا ســـلعة رخيصــة علـــى جوانــب الشـــوارع ،مــا حتـــت ثوهبــا
مييلـه أن  فإمـا ،واألعـراض مسـتباحة ،بـالد: املنكـرات فيهـا معلنـة مل يتعرض هـو هلـن! إىلأن  تعرضن له

 يضم جواحنه على مثل لذع النار". أن  وإما ،اهلوى ويقوده الشيطان فيقع يف احلرام
مـن النـاس أن  يف سياق رده على شـبهة يطرحهـا كثـري مـن دعـاة االبتعـاث املفتـول:" -رمحه هللا -وقال

وإن  ،فـإن مل يكــن يصـلي يف بلــده صـلى هنــاك ،دينــه أول أايم بعثتـهاملبتعــث يعـود إىل أن  مـن خيـدعهم
فــاملرض عنــدما تــدخل  ،ولكــن هــذا لــيس دلــيالً علــى الســالمة ،مل يكــن متمســكاً ابلعبــادة متســك هبــا

واملــرء مــا   ،تنتهــي مــدة التفــري أن  وال تعمــل عملهــا إال بعــد ،جرثومتــه جســد اإلنســان ال يظهــر أثرهــا
كان أن   ومن رحبه ،كان عامالً أن   ومن دخله ،كان موظفاً أن   من مرتبه ،من موردهينفق  كان له مورد فإنه

وكذلك يصنع املبتعث يتنبه إميانه يف نفسه  ،فإن انقطع مورده رجع إىل ما كان قد ادخره ليوم الضيق ،اتجراً 
 وخيلو قلبه لتلقي مسوم حياته اجلديدة"أهـ. ،حىت يستنفد كل آاثر هذا اإلميان

 لة ابخلطأ سا (195)
يف إحــدى املصــائف البعيــدة وهــو  اً أســبوعيقضــيا أن  قــرر الزوجــان مبناســبة مــرور عشــرين ســنة علــى زواجهمــا

فاتفقــت مــع  مشــغولةكانــت   الزوجــةلكــن نفــس املصــيف الــذي أمضــيا فيــه شــهر العســل وبــنفس الفنــدق. و 
 .يسافر لوحده وهي تلحقه بعد يومنيأن  زوجها

وكتــب رســالة إىل زوجتــه نرتنــت ل ابإلو صــو وفــتح جهــاز احلاســب اآليل امل وصــل الــزوج الفنــدق ودخــل الغرفــة
أن  وبعثهــا عــرب الربيــد اإللكــرتوين، ولكنــه أخطــأ يف حــرٍف واحــد مــن أحــرف عنــوان بريــد زوجتــه، فتصــادف

كانـــت للتـــو عائـــدة مـــن دفـــن زوجهـــا وكانـــت قـــد فتحـــت جهـــاز   الـــاليتذهبـــت الرســـالة إىل إحـــدى النســـاء 
هبا لتقرأ رسائل التعازي الـواردة، فوجـدت تلـك الرسـالة الـيت وصـلتها عـن طريـق اخلطـأ احلاسب اآليل اخلاص 

أن  ي حـاولذول ولـدها الـعلى األرض مغمي عليها بلحظـة دخـ أمتت القراءة حىت سقطتأن  ابلطبع! وما
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ت وصــل ةالعزيــز  زوجــيت :التاليــة الرســالةأمــه وقــرأ  حاســبإىل  بــناالنظــر اســتطاع، يســعفها بكــل الطــرق ومــا 
عنـدهم ويقـدر  حاسبألنه احلني صار فيه  ،ئري وميكن تتفاجئني ألنك تعرفني أخباري عن طريق االنرتنت
واصــل وأتكــدت إهنــم جهــزوا املكــان وكــل  ســاعةالواحــد يرســل أخبــاره ألهلــه وأحبابــه يــوم بيــوم أان صــار يل 

تكـون رحلـه  أمتـَنو  لـك كثـري ومشـتاق أشـوفك اشـتقتشيء وما ابقي غري وصـولك عنـدي هنـا بعـد يـومني 
 .زي رحليت سريعة

  قم الصفحة (196)
مـا : لـو سـألنا أحـد مـاف:هذه عملية حسابية ملعرفة رقم الصفحة يف القرآن الكرمي بسرعة عن طريق رقـم اجلزء

( 16=2×8=1-9) 9اجلزء التاسع أي  نقوم بعملية بسيطة، رقم الصفحة اليت يبدأ فيها اجلزء التاسع مثالً 
أكـرر . هـذا هـو رقـم الصـفحة الـيت يبـدأ هبـا اجلـزء التاسـع( 162ليصبح ) 16اثنني إىل ميني مث نضيف الرقم 
يصـــبح  40نضـــيف اثنـــان ميـــني الـــرقم ( 40=2×20=1-21) والعشـــرون احلـــادياجلـــزء  لكـــم مثـــال آخـــر

 402اجلزء الواحد والعشرون يبدأ يف الصفحة رقم ( 402)
 عاما   60زو ة تكشف لزو ها سرا  افنته  (197)

كــل الوقــت يف   ســتون عامــاً علــى زواجهمــا كــاان خالهلــا يتصــارحان حــول كــل شــيء، ويســعدان بقضــاءر مــ
 الزوجـة العجـوز حيـث كانـتواحداً فقـط بقـي يف سـر الكتمـان،  أمراخدمة أحدمها اآلخر، لكن  أوالكالم 

الـزوج كـان حمتـواه، وألن  سـؤاهلا عـن أوفوق أحد الرفوف، وحذرت زوجهـا مـرارا مـن فتحـه  حتتفظ بصندوق
أن  يـوم أهنـك فيـه املـرض الزوجـة وقـال الطبيـب كـانأن   إىلحيرتم رغبات زوجته فإنه مل أيبـه أبمـر الصـندوق، 

ملرحلة الرتمل، ويضع حاجيات زوجتـه يف حقائـب ليحـتفظ  يتأهب أايمها ابتت معدودة، وبدأ الزوج احلزين
الـيت  السـرير حيـث ترقـد زوجتـه املريضـة، إىلعلـى الصـندوق فحملـه وتوجـه بـه  مث وقعت عينـه هبا كذكرايت.

فـــتح الصـــندوق فـــتح الرجـــل  وقالـــت لـــه: ال أبس إبمكانـــك رأت الصـــندوق حـــىت ابتســـمت يف حـــزنأن  مـــا
 25املعروفــة ابلكروشــيه، وحتــت كــل ذلــك مبلــغ  الصــندوق ووجــد بداخلــه دميتــني مــن القمــاش وإبــر النســج

سـر الـزواج أن  عندما تزوجتك أبلغتين جديت :امسةفقالت العجوز ه ألف دوالر، فسأهلا عن تلك األشياء.
بصـنع  تفادي اجلدل والناقر والنقري ونصحتين أبنه كلما غضبت منك، أكتم غضـيب وأقـوم الناجح يكمن يف

فقــط؟ يعــين مل تغضــب مــين  دميتــان :يشــرق بدموعــهأن  كــاد الرجــل  ميــة مــن القمــاش مســتخدمة اإلبــر هنــاد
زنـه علـى كـون زوجتـه يف فـراش املـوت فقـد أحـس ابلسـعادة ألنـه فهـم ورغم ح طوال ستني سنة سوى مرتني؟
مث ســأهلا: حســنا، عرفنــا ســر الــدميتني ولكــن مــاذا عــن اخلمســة والعشــرين ألــف  انــه مل يغضــبها ســوى مــرتني.

 هذا هو املبلغ الذي مجعته من بيع الدمى. دوالر؟ أجابته زوجته:
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 الليلةزو تااااني يف نفو  (198) 
 األهلفرل  يتزوجأن  أهلهاتفق هذا الشاب مع  األايمويف يوم من  سنة 35يبلغ من العمر  كان هناك رجلٌ 

 رأي أيخـذونطلبـوا مهلـة عشـان  ةلعروسـا أهـلاملهـم  بنـتهم نبقراره وراحوا علـى طـول جلـرياهنم عشـان خيطبـو 
بــس  الشــاب املســكني بصــراحة حــس إهنــم رافضــينه ،لكــن املهلــة طالــت وةخــت وال حــس وال خــرب البنــت

 الثانيـــة اخلطيبــة بــــعد مـــدة ضــاق الصــرب يف الشــاب ورال وخطـــب وحــده اثنيــه مســتحيني يقولوهــا يف وجهــه
ه الــرد مــن بنــت جــرياهنم ابملوافقــة أيضــا بصــراحة جـــــا الثانيــة الزوجــةوافقــت علــى طــول وبعــد يــوم مــن موافقــة 

بنتـني يف ليلـة واحـدة ومـن دون مـا يتـزوج الأن  فكـر الشـاب كثـريا وقـرر أخـريا الرجال تورط ورطـه غـري طبيعيـه
رال الشـاب  طلبوا يوم الزواج يف يوم اخلمـيس أول الشـهر اجلـاي :ألوىلا ةلعروس أهلاملهم  يدرون عن بعض

املهم يف يوم الزواج يوم اخلميس  األوىل الزوجةييب يتزوج فيه  الليابلزواج يف نفس اليوم  الثانية ألعروسهواقنع 
عشــاء وجــاي  أنيــب أان :وقاهلــا مــن صــالة األفــرال األوىل وذهــب هبــا إىل الفنــدق األوىل الزوجــةرال واخــذ 

ـــعم وطلــب الثانيــة الزوجــةرال الــزوج واخــذ  بســرعة ـــاء  مــن صــالة األفــرال الثانيــة ورال للمطــ  3و أنفــار 3عشــ
. ني تعـرفنيرد عليهـا وقـال: احلـ؟ ن النفـر الثالـثملـحنـا اثنـني : اسـتغربت وقالـت الثانيـة الزوجة. سيبيبعلب 

والعروســتني  ،األوىلعلـى  الثانيــة ألعروسـهودخــل  األوىل ألعروسـه فيـه اللــيجـاب العشـاء ورال لــنفس الفنـدق 
ووقـف  ،الشـاب رال وفـرش العشـاء جهـة اليمـني وال هم مصدقني اللي قاعد يصري اشواندهحالة ذهول  يف

واللـي تـيب تتفـاهم أول  ل جتـي جهـة اليمـنيأو  ىتتعشـ يبتـاللـي ؟ أول ىنتعشـال إتبوان نتفـاهم أول و  مهل وقال
 صــارت مـن البدايــة للنهايــة اللــيم الشــاب السـالفة هلـ قــال العروســتني راحــوا جهـة اليســار ،جتـي جهــة اليسـار

والبنـت  اللـي تـيب تسـتمر معـي حياهـا هللا بـس مـا يف شـيء ابلغصـب ،اي بنات انتم احلـني زوجـايت :مهل وقال
 أان :الثانيـة الزوجـةوقالـت  أبيـك أاناألوىل:  الزوجةردت  ورقتها جتيها بكرةو  ،تراين حاضر ،تيب الطالق اللي
 .اابهلل وتعشو  امســـــو  جهة اليمني تعالوااجل  :قـــــال الزوج. أبيكبعد 

 تقييم ذاتااي (199)
ووقف فوق الصندوق  ،دوق كوال إىل أسفل كابينة اهلاتفدخل فىت صغري إىل حمل تسوهق وجذب صن

بدأ ابالستماع إىل احملادثة اليت و  بدأ ابتصال هاتفي، انتبه صاحب احملل للموقفو  أزرار اهلاتفليصل إىل 
جيريها هذا الفىت قال الفىت للطرف اآلخر: سيديت، أميكنين العمل لديِك يف هتذيب عشب حديقتك؟ 

األجرة اليت أجابت السيهدة عرب اهلاتف: لديه من يقوم هبذا العمل قال الفىت: سأقوم ابلعمل بنصف 
أيخذها هذا الشخص أجابت السيدة أبهنا راضية بعمل ذلك الشخص وال تريد استبداله أصبح الفىت أكثر 

حديقة يف مدينة  ستكون حديقتك أمجلو  ،أمام منزلك سأنظف أيضا ممر املشاة والرصيف:إحلاحا وقال
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الذي   -تقدم صاحب احملل ل اهلاتفأقفو  تبسهم الفىت ومرة أخرى أجابته السيدة ابلنفي  بيتش فلوريداملاب
 وأحرتم هذه املعنوايت اإلجيابية له: لقد أعجبتين مهتك العالية، قالو  إىل الفىت –إىل احملادثة  كان يستمع

لعرضك، غري أين فقط   الفىت الصغري: ال، وشكرا أجاب احملل أعرض عليك فرصة للعمل لدي يفو  فيك
. أحتدث إليها السيدة اليت كنت لدى تلكإنين أعمل ؛ حاليا أدائي للعمل الذي أقوم به كنت أأتكد من

  (تقييم أنفسنا أحوجنا إىل ما)
 ملاذا جيلد شا ب اخلمر (200)

يعترب ضرب املؤخرة )املقعدة( بعصا خيزران أفضل طريقة ملعاجلة مشاكل نفسية وجسدية كثرية من بينها 
ما أعلن علماء روس مؤخرا من خالل أحباث االكتئاب واإلدمان على املشروابت الكحولية، وذلك حسب

ضرب املقعدة بعصا خيزران يؤدي أن  عون ملعهد نوفوسيربيسك الطيبوأوضح العلماء التابة. علمية مكثف
والسعادة  ابلرضاإىل إطالق املركبات االندروفينية اليت هي عبارة عن مواد كيماوية طبيعية تثري الشعور 

ي. ايدة مستوايت اهلرموانت اجلنسية وإىل تعزيز استجابة اجلهاز املناعواحليوية، كما أهنا تساهم يف ز 
استثارة املركبات ن إ الكويتية اليت أوردت اخلرب، فقد قال الباحثون الروس حيفة الرأي العاموحبسب ص

لوقت االندروفينية بتلك الطريقة تساهم أيضا يف ختفيف االحتياج إىل املواد املخدرة، إال أهنا ال تؤدي يف ا
وأشار الدكتور سريغيه ب. واالكتئابذاته إىل اإلدمان وهو ما يعين أهنا تلعب دورا مهما يف معاجلة اإلدمان 

املريض الذي يعاين من مشكلة االكتئاب أو اإلدمان حيتاج إىل برانمج عالجي يتألف أن  إىل سبريانسك
مرة بعصا  50خالهلا ضربه  ليت يتمجلسة كحد أقصى، وهي اجللسات ا 60جلسة كحد أدىن و 30من 

 .خيزران على مؤخرته شريطة أال يكون الضرب مربحا
  ةالسيال ةحلبان (201)

مث صــوت : )شــععن( صــغري يقــول طفــلصــوت وأثنــاء الصــالة، بــدأت أمســع وأان ســاجد أحــد املســاجد  يف
صــار وت الصــأن  املهــم .أمســع الصــوت مــرة أو مــرتنيســجدان أو ركعنــا  كــل مــا  وهكــذايصــرخ،  واحــد كبــري
املهم وصل الصـوت جلـار . وأحس النحنحة مفتعلة (إمحمم)مث حننحة أمسع غري )شععن( وأان ما  يقرتب مين

، ولكــين مل أعــرف الســر حــىت وصــلين الــدور، واكتشــفت أبن الطفــل وصــل جــاري ، حــىتجــاري ومسعتــه يفــز
مجيعــاً تقريبــاً وكــان  أخــذ مفتــال والــده وبــدأ بتشــغيل املصــلني أثنــاء ســجودهم وركــوعهم، وقــد طــاف علــيهم
( من هول املفاجـأة، ولكـن مـن مل يكـرتث ألمـره يقـول عنـه الصـغري: )حلبانـ السـيارة( خرابنـة  ةمعظمهم )يفزه

  .السيارة
 سا ق سيا ة األ رة (202)
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ارض املطـار  إىلنـدة نزلـت  عبـد العزيـزحطت الطائرة يف مطار امللـك أن  العمرة وبعد ألداءكنت يف رحلة 
الركـوب  أحـبوكعـاديت دومـا  مكـة. إىلللبحـث عمـن يوصـلين  األجـرةموقف سـيارات  إىلا وتوجهت مسرع

مكـة، وكمـا  إىلابلطـرق السـريعة املؤديـة  أدرى أهنـمالبلـد ولعلمـي  أبنـاءالسعوديني لكوهنم  األجرةمع سائقي 
 بشعاهبا(. أدرىمكة  أهليقال ابملثل )

ابدرين السـالم مث  أدبيـاه البسـمة، حسـن اهلنـدام وبكـل شاب ايفع تعلو حم إيلاثناء وقويف يف املوقف تقدم 
محل حقائيب ليضعها يف سيارته ، مكة؟ فقلت توكلنا على هللا جاء إىلقال عمي هل ترغب بسيارة توصلك 
التقليدية  أسئلتنااحلديث وكما هو املعتاد يف  أطرافمعه  أجتاذببدأت  مث توجهنا قاصدين بيت هللا احلرام.

مــل والســكن. قــال امســي فهــد واســكن يف مدينــة جــدة وكمــا أســلفت كــان شــااب يبــدو عليــه عــن االســم والع
طالــب  أانعنــدما يســأل، عنــدما ســألته عــن عملــه قــال يل  إالواخللــق اجلــم، هــادئ الطبــع ال جييــب  األدب

 هنائي يف كلية الطب.
الطـب. فاستفسـرت يكـون طالبـا يف كليـة أن  أتصـور أكـنمل  أينحيـث  اآلدابكنت اعتقد انه قـال طالـب 

فعــاد  ،تفاجــأت فأجــاب ببســمة لطيفــة لتمحــو تعجــيب قــائال: بــل طالــب الطــب. اآلدابقــائال طالــب كليــة 
شاء هللا طبيبا ن إ قريبا ستصبح أنتببسمته اهلادئة ليؤكد مرة اثنية قائال نعم طالب كلية الطب فقلت يعين 

فقلـت لـه ممازحـا خلينـا  انتـه مـن سـردها.فرد قائال قصيت مع الطب طويلـة وذات شـجون قـد نصـل مكـة ومل 
 إحـــدىكنـــت مبتعثـــا لدراســـة الطـــب يف   مث بـــدأ يـــروي قصـــته:، ســـألتك عنهـــاأن  نقطـــع الوقـــت أيضـــايقك

سـت سـنوات هنـاك تقريبـا ومل يتبـق سـوى التطبيـق  وأمضـيت األمريكيةجامعات تكساس ابلوالايت املتحدة 
واحلمــد هلل علــى كــل حــال مث  .أســريت أفــرادألغلــب مث ســنة االمتيــاز ويف تلــك الســنة حــدثت حادثــة مفجعــة 

)عبـــارة  األمحـــرال خيفـــى عليـــك حادثـــة البـــاخرة املصـــرية الـــيت غرقـــت يف ميـــاه البحـــر  أظنـــهاسرتســـل قـــائال: 
مجيعا على مـن تلـك البـاخرة حيـث كـانوا متـوجهني يف رحلـة عالجيـة لوالـديت يف مصـر  أهليالسالم(. كان 

رمحــة هللا والــدي ووالــديت وثالثــة مــن  إىلمجيعــا حيــث انتقــل  أهلــيستشــهد واحلمــد هلل علــى قضــائه وقــدره ا
نصـف وأخـيت هنـد ذات عـادل الـذي كـان عمـره حينهـا سـنة و  أخيومل ينج سوى  أخوايتواثنتان من  إخويت

 .األربعالسنوات 
اخلرب مـن  فاجأين املصاب وتلقيت ،املوىل القدير إرادةكنت حينها يف اخلارج يف آخر سنة دراسية يل ولكن 

 مسـئواليف غمضة عني  أصبحتإخويت فلقد  أمورفحزمت حقائيب وتركت كل شيء وعدت لرتتيب  أقاريب
علـى أال يتـوىل رعايتهمـا غـريي حيـث اً وكنت مصـر  إخويتبدأت اعد العدة لتويل رعاية ف عن طفلني يتيمني.

يـزاالن يف سـن  ال أهنمـاالسيما واجهت صعوبة ابلغة لرعاية هذين الطفلني  .أقاريبسئمت من بقائهما بني 
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بعــــد زاد مــــن تلــــك املعــــاانة، فقــــررت الــــزواج ألمتكــــن مــــن رعايتهمــــا بــــدأت احبــــث  أتــــزوجالطفولــــة وكــــوين مل 
يوم بعد زواجها تـذكرت  أوللطفلني ومن  أمااالختيار مل يكن سهال ومن ذا تقبل ابن تكون أن  وخصوصا

قــائال زوجتــك جــاهزة تنتظــر  إجــازايتحين دومــا ويف اثنــاء حينهــا كلمــات والــدي رمحــة هللا عليــه فقــد كــان ميــاز 
 الطبيب يعود ويقصد ابنة صديق له كان حيبه.

هــذا الــزواج حتقيقــا أن  اعتــربت أينمتــوكال علــى هللا الســيما  فأقــدمت أقــاريبفكــرت واســتخرت واستشــرت 
الــدي يف بيتــه كــي ذات ليلــة زرت صــديق و  .بعــد موتــه وصــلة مبــن حيــب بــه لعلــه يكــون بــراً ، و لرغبــة والــدي

اي بـين لـن جتـد ابنـيت شـااب خـريا منـك لـيكن لقـاؤان غـدا واحضـر مـع  ، قـال يل:رمسيا أتقدمأن  وقبل أستشريه
 رمسيا خلطبة ابنيت. ندمو تقتحىت  أقاربك

منزل صديق والدي ورحب بنـا يف بيتـه أمجـل ترحيـب  إىل أعماميوبعض  أانيف املوعد احملدد حضرت 
بعـدما حتـدثنا  ل يف جملسه يظهر على مساته الصـالل ال نعرفـه ومل يعرفنـا بـه.وقد لفت نظري وجود رج
ميينـــه قــائال لـــذلك الرجـــل تفضـــل اي شـــي   إىلتوكلنــا علـــى هللا والتفـــت  إذاقلــيال وأخـــربانه برغبتنـــا قـــال 

 أكـنتفاجـأت حيـث مل  اكتب عقد النكال، أي أنه اعد العدة لعقد الزواج يف حينه واحضـر املـأذون.
نفســيا ومــاداي فبــادرين والــد البنــت قــائال خــري الــرب عاجلــة وبــدأ املــأذون بكتابــة عقــد النكــال  مســتعدا

مـا  أنسـاها)ولـن  أخـرىالصداق فتلعثمت قليال حيث مل أرتب نفسي ففاجأين والد البنـت مـرة  فسألين عن
والـد البنـت  رايل فقـال أربعمائـةووجـدت فيهـا  فأخرجتهـاحييت( فقال اخرج حمفظتك، كم فيهـا مـن املـال، 

 ذاك صداق ابنيت هذا هو مهرها فكتب ذلك يف العقد.
وقـــال الـــديك شـــروط اي ولـــدي قلـــت: ابعـــد كـــل هـــذا  إيلينتهـــي املـــأذون مـــن كتابـــة العقـــد التفـــت أن  قبـــل

لـيس لـدي أي شـرط ففاجـأين للمـرة الثالثـة والـد  يكـون لـدي شـروط. أتـراهوالكرم من والد زوجيت  اإلحسان
 الصغريين. أخويكتقوم ابنيت برتبية أن  هو، و يكتبأن  ك شرط وجيبالبنت قائال بل لدي

أن  أحـــاولســـنة االمتيـــاز يف احـــد املستشـــفيات هنـــا، واآلن  إلمتـــامســـعيد وتقـــدمت للجامعـــة  وأانتزوجـــت 
مـع العسـر يسـرا أن  الفـراغ. كنـت دومـا موقنـا أوقـاتيف  أجـرةسـائق سـيارة عمل أن وضعي املادي أب أحسن

 صرب.وان الفرج مع ال
أن  . وقبــلآخــريكتــب هللا لنــا لقــاء أن  أمــالً انتهــى حديثــه وكنــا حينهــا علــى مشــارف البيــت احلــرام ودعتــه 

ثالث رسـائل سـريعة  أرسلالتأكيد ابن القصة واقعية وليست من نسج خيايل ولعلي هنا  أودقارئي  أودعك
ومــرة  ،بنفســه، ومــرة يبتلــى مبالــه اإلنســانكــل مــؤمن ومؤمنــة عرضــة لكثــري مــن االبــتالء فمــرة يبتلــى أن   أوالهــا

ن أكل شيء بقضاء هللا وقـدره و أن   يبتلى حببيبه، وهكذا تقلب األقدار من لدن حكيم عليم ولكن من آمن
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ن مع العسر يسرا وكما أالصرب مفتال لكل خري و أن  اثنيها هان عليه املصاب. األنبياءالناس بالء هم  أكثر
أن  وأرجـى وأحـرىل دعوة صادقة لتيسـري الـزواج فـذاك مـدعاة للربكـة اثلثة الرسائ قيل ما غلب عسر يسرين.

عـن النـيب صـلى هللا عليـه وسـلم انـه  –رضـي هللا عنهـا  –يوفق هللا ويبارك يف ذلـك الـزواج فقـد روت عائشـة 
)خـريهن  :مؤنـة( وعـن ابـن عبـاس عـن النـيب صـلى هللا عليـه وسـلم قـال أيسـرهنالنسـاء بركـة  أعظـمن إ) :قال

النسـاء الرجـال وال  ألزمـوا) :اقا( وعن احلسن البصري قال: قال رسول هللا صـلى هللا عليـه وسـلمصد أيسرهن
 تغالوا يف املهور(.

والـــد البنـــت يف قصـــتنا اآلنفـــة عـــرف معـــَن الســـعادة البنتـــه واشـــرتاها هلـــا مل ال؟ فقـــد اختـــار هلـــا زوجـــا ويســـر 
سيســعى بكــل مــا أويت  وأظنــهحياتــه  ذلــك الــزوج لــن ينســى صــنيع والــد زوجتــه طيلــةأن  زواجهمــا واحســب
 وليهنأ ذلك البيت. األسرةفلتهنأ تلك  إلسعاد زوجته.

 اون علمك متربجما  مع قلة التجرية قد تكون  (203)
ـــا فاســـتدعيت املصـــعد ـــق العلي ـــاين قاصـــدا أحـــد الطواب وقفـــت يف و  يف يـــوم مـــن األايم دخلـــت أحـــد املب

دب مث ضـغط زر أبحيـاين ! حـظ معـي مـاذا فعـلآخر يريد ا ملصعد ال وبعد قليل جاء شخص انتظاره
تظـار أان واقـف يف انو  لقـد رآين ؟هـل الحظـت شـيئا غريبـا، اء املصعد ووقـف إىل جـواري ينتظـراستدع

 لقـــد ضـــغطت الـــزر قبلـــه ؟اً اذا أان واقـــف إذملـــ !الـــرغم مـــن ذلـــك ضـــغط زر اســـتدعاء املصـــعد صـــعد وعلـــىامل
هـل تعـرف التفسـري العلمـي ملـا  ؟ملوقـف كثـريا ألـيس كـذلكابلتأكيد حيدث لك هـذا ا !ت أنتظر املصعدوقفو 

  ؟حدث
احلكــم علــى و  جتاربنــا الســابقة ونبــدأ يف التصــرفو  تبــدأ عقولنــا يف ختــزين مجيــع خرباتنــا :الربجمــة الســابقةإهنــا 

عــد ذلـــك نقــوم ابلتصـــرفات التلقائيــة الـــيت متـــت بو اخلـــربات دون تفكـــري و  التجــارب األشــياء مـــن خــالل هـــذه
أختلـــف معـــك حـــني خنتلـــف مـــع . كانـــت صـــحيحة أم ال  نالحـــظ مـــا إذاأن  حنـــاولأن  نيهـــا دو برجمتنـــا عل

تــرى الصـــورة أن  حــاول جتاربــه الســابقةو  يتمســك كــل منــا برأيــه الـــذي كونتــه خرباتــه ،شــخص مــا يف الــرأي
 .تراه هو ما متت برجمة عقلك عليه ألن ما !ابلضرورة صحيح يس كل ما تراه هواحلقيقية ل

أعد النظر يف أفكار من خيتلفون معـك. إهنـم و  اقبل النقاش يف كل ما تراه صحيحا ابلنسبة لكاعد التفكري 
مل تكن هلـم جتاربـك السـابقة الـيت تـؤهلهم كـي يفكـروا مثلمـا تفكـر. ملـاذا ال تتقبـل فكـرة أهنـم رمبـا  –فقط  –

ائمـا جملـرد أنــه ال تتمسـك برأيـك دو  تـتفهم وجهـة نظـر اآلخـرينأن  حـاول ؟يكونـون علـى شـيء مـن الصـواب
 . كل ما تراه صواابأن   تفرتض دائماال و  أعد النظر يف برجمتك السابقة رأيك
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 حيكـى ؟من قبـل قصة الفيل والعميانهل مسعت ولعلي أوضح لك ما أريد من خالل هذه القصة القصرية، 
ا يف وصـفه بـدأوا يكتشـفوا مـا هـو الفيـل ليبـدأو أن  طلـب مـنهمو  دخلوا يف غرفة هبا فيل ثالثة من العميانأن 

  !الفيل هو أربعة عمدان على األرض :قال األول :خرج كل منهم ليبدأ يف الوصفو  يف حتسس الفيل
  !الفيل يشبه الثعبان متاما :قال الثاين

  !الفيل يشبه املكنسة :و قال الثالث
تهم كــل مــنهم يــو  راحــوا يتجــادلونو  متســك كــل مــنهم برأيــهو  و حــني وجــدوا أهنــم خمتلفــون بــدأوا يف الشــجار

،  الثالـث بذيلـهو  ،الثـاين ئرطومـهو  األول أمسك أبرجل الفيـلأن  ابلتأكيد الحظت !مدعو  اآلخر أنه كاذب
مــن مــنهم علــى  ؟لكــن هــل التفــته إىل جتــارب اآلخــرين جتاربــه الســابقةو  كــل مــنهم كــان يعتمــد علــى برجمتــه

الكثــريين أن  ذلك؟ مــن الطريــفال ألــيس كــ ابلتأكيــدهــل كــان أحــدهم يكــذب؟  .يف القصــة الســابقة ؟خطــأ
قــد  أحــدان علــى خطــأ!أن  فحــني خنتلــف ال يعــين هــذا للحقيقــة أكثــر مــن وجــهأن  منــا ال يســتوعبون فكــرة

 ألهنـــم ال !مل تكـــن معنـــا فأنـــت ضـــدانأن  !نكـــون مجيعـــا علـــى صـــواب لكـــن كـــل منـــا يـــرى مـــاال يـــراه اآلخـــر
أن  علـــى نظرتـــك وحـــدك لألمـــور فـــال بـــد مـــن ال تعتمـــد !رأينـــا صـــحيحا جملـــرد أنـــه رأينـــاأن  يســـتوعبون فكـــرة

 اً ألن كــل مــنهم يــرى مــا ال تــراه رأيهــم الــذي قــد يكــون صــحيحا أو قــد يكــون مفيــد تســتفيد مــن آراء النــاس
 !لك

  اس  يف مااة التعبري (204)
 ،يرســب طالــب يف مــادة ســهلة كــالتعبريأن  وهــذا أمــر غــري اعتيــادي ،رســب أحــد الطــالب يف مــادة التعبــري

نعطيـه يكتـب  ةالطالـب مـا يركـز كـل مـر  إخوانوهللا اي  :ئل املدرس عن سبب رسوبه يف املادة قالوعندما سُ 
فقال املدرس علـى سـبيل  عينات من مواضيع التعبري اليت كتبها. أعطناقالوا  .عن موضوع خيرج عن املوضوع

 اكتب موضوعاً عن فصل الربيع. :املثال
يشــبع مــن تلــك أن  ثــر فيــه املراعــي اخلضــراء ممــا يتــيح للجمــلتك ،الفصــول يف الســنة أمجــلفصــل الربيــع مــن )

ويســتطيع املشــي علــى الرمــل بكــل ســهولة  ،أايمــاواجلمــل حيــوان بــري يصــرب علــى اجلــوع والعطــش  ،املراعــي
 ألخرىفينقل متاعهم ويساعدهم على الرتحال من منطقة  ،فهو سفينة الصحراء ،ويريب البدو اجلمل .ويسر

 الرئيسي. وينسى املوضوع ،جلملابويستمر الطالب يف التغزل ( اخل أليفواجلمل حيوان 
فقال املدرسون قد يكون قرب موضوع الربيع من اجلمل وارتباطه ابلرعي هو الـذي جعـل الطالـب خيـرج عـن 

 يكتــب عنــهأن  ال خــذوا علــى سـبيل املثــال هــذا املوضــوع الــذي طلبنـا مــن الطالــب :فقــال املــدرس؟ املوضـوع
تشــتهر اليــاابن ابلعديــد مــن الصــناعات ومنهــا ، فكتــب الطالــب: )والتقنيــة يف اليــاابناكتــب عــن الصــناعات 
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واجلمــل حيــوان بــري يصــرب علــى اجلــوع والعطــش  ،لكــن البــدو يف تــنقالهتم يعتمــدون علــى اجلمــل ،الســيارات
فينقــل  ،فهــو ســفينة الصــحراء ،ويــريب البــدو اجلمــل .ويســتطيع املشــي علــى الرمــل بكــل ســهولة ويســر ،أايمــا

 (أليفواجلمل حيوان  ألخرىالرتحال من منطقة  متاعهم ويساعدهم على
قال املدرسون هل هناك موضوع آخـر فقـال املـدرس كـل موضـوع يبـدأ فيـه لنصـف سـطر ينتهـي بصـفحات  

، فكتب الطالب: عا عن احلاسب اآليل وفوائدهاكتب موضو  وهذا موضوع بعيد جدا عن اجلمل عن اجلمل
( واجلمـل حيـوان اجلمـل)د يكثـر يف املـدن وال يوجـد عنـد البـدو ألن البـدو لـديهم احلاسب اآليل جهاز مفيـ)

 ،ويـريب البـدو اجلمـل .ويستطيع املشي علـى الرمـل بكـل سـهولة ويسـر ،أايمابري يصرب على اجلوع والعطش 
 (أليفواجلمل حيوان  ألخرىن منطقة فينقل متاعهم ويساعدهم على الرتحال م ،فهو سفينة الصحراء

 إىل وزير الرتبية والتعليم فكتب:الطالب بشكوى والد تقدم 
 املوقر        معايل وزير الرتبية والتعليم

 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته 
 ،صـرب اجلمـلالـذي رسهـب ابـين وقـد صـربان عليـه ملعاليكم تظلمي هذا وفيه اشتكي مدرس مادة التعبـري  أقدم

ويستطيع املشي على الرمل بكـل سـهولة ويسـر. ويـريب  ،أايماش واجلمل حيوان بري يصرب على اجلوع والعط
واجلمــل  ألخــرىمنطقــة  فينقــل متــاعهم ويســاعدهم علــى الرتحــال مــن ،البــدو اجلمــل، فهــو ســفينة الصــحراء

 ابـين ابلفسـحة، ومـع ذلـك يرسـب وزمـالؤهوالناس أتكل كبـدة اجلمـل كمـا يفعـل معلـم التعبـري  ،أليفحيوان 
 التعبري. عنه يف اختبار حني كتب

 !سبحان هللا كما تدين تدان (205)
مـن املـرات  ةكان هناك شاب امسه خالد وعنده صاحب امسه وائل وكانوا ال خيافون هللا فيما يفعلون ويف مـر 

أخـــاف يطـــب علينـــا  وأانالبيـــت املســـجد وهـــي تبغـــاين أجيهـــا  إمـــامقـــال وائـــل خلالـــد أان تعرفـــت علـــى زوجـــة 
 ،تكلمـين هشـوي الـني مـا يبغـى يرجـع بيتـ هوتلهيـ اإلمـامجتلـس تـتكلم مـع  لو بعد الصالة رأيكيش إ، زوجها

إلشـغاله مـدة مـن ه حيـاول يـتكلم معـوجلـس  اإلماملى خالد قال ابشر وفعال بعد الصالة رال خالد وسلم ع
وطبعـا علـى طـول وائـل يرجـع يتصـل علـى وائـل خيـربه، الشـي  يرجـع بيتـه ، وملـا جيـي وائـلل الزمن تكـون كافيـة

بـني خالـد  حـىت صـار فيـه نـوع مـن الصـداقة واملـودة احلال هكذا لفـرتة طويلـة واستمراللي صار  ويبلغهخلالد 
خيــرب أن  خالــد أحــد األايم قــررنبــه ويف ؤ ضــمريه بــدأ يأن  املســجد مــن كثــر مــا جيلــس معــاه لدرجــة إمــاموبــني 

شي  بصـراحة  اي :م وقالهماإل. ذهب إىل ازوجتهما تفعله حرام الزم يعرف وقال يف نفسه: لشي  املسكني ا
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ن زوجتــك ختونــك علــى صــاحيب أل ك هلل يف هلل ولكــن كنــت أجلــس علشــان أغطــيأان مــا كنــت أجلــس معــ
 عالقة وائل كانت مع زوجة خالد.أن  بعد. واتضح فيما ين متزوجبس أان ما :رد الشي  قال. معاه

 متا سها يعد األكل اأن  سبعة أشياء جي  (206)
على الربوتـني  ستؤثراملادة  هذه، فعلى نسبة عالية من احلمض أوراق الشاي حتتويألن  ؛ا تشرب الشاي

 .وعسرية اهلضم املتواجد يف األطعمة اليت نستهلكها وجتعلها جافة
الـــبطن  انتفـــاخيف  أكـــل الفواكـــه مباشـــرة بعـــد األكـــل يتســـببن أل ؛ا أتكااال الفواكاااه يعاااد األكااال مباشااارة

قبل مضي ساعة إىل سـاعتني مـن األكـل أو قبـل سـاعة مـن الوجبـة  لفواكهتناول اال تعدم جيب  لذاابهلواء. 
 .الغذائية
 .األمعاء وتسكريها التواءيتسبب يف  ألن ذلك ؛يعد األكل البنطالخي حزام ا تر 

ل قــياألرجــل وابلتــايل و  تــدفق الــدم لليــدين ارتفــاعســبب تالســباحة بعــد األكــل ن ؛ ألا تساابا يعااد األكاال
 .عف ذلك اجلهاز اهلضميضالبطن وعليه سي خص حول منطقةكثرية من اجلسم وابألتدفق الدم يف مناطق  

 .غذاء من األطعمة اليت أكلناهاال استخالصاهلضمي من  اجلهاز مينعألن املشي يعد األكل؛ ا متشي 
، الطعام بشكل جيـد عملية هضم ليعطبتالنوم بعد األكل مباشرة يتسبب ن ؛ أليعد األكل مباشرةا تنم 

 .معوي لتهابابا تسبب ذلك ورمب
 النسبة الذهبية (207)

لـو كنـت مـن عشـاق الرايضـيات وحتـب البحـث والغـوص يف ف كسر شـفرة أكثـر األرقـام غموضـاً يف التـاري !
(! الرايضياتعجائب )عامل األرقام لوجدت الكثري من العمليات احلسابية الطريفة واليت يطلق عليها البعض 

األسـرار كمـا  حىت عملية رايضـية حتمـل عـدداً هـائاًل مـن فلن تعثر على رقم أو ولكنك مهما حبثت ابلتأكيد
هلــذا الــرقم إال أنــه يعتــرب مــن أكثــر األرقــام إاثرة للجــدل  يءرغــم الشــكل الــرب ( 1,618) محلهــا الــرقم الغريــب

أو (يالــرقم الروحــ)علــى مــر التــاري  وأكثــر األرقــام الــيت عانــت مــن البحــث وقــد أطلــق عليهــا املختصــون اســم 
 وملاذا حظي هبذه الشهرة الواسعة؟ هو سر هذا الرقم؟ فما !)النسبة الذهبية( (النسبة املقدسة)

ليـوانردو )قـام العـامل والفنـان الشـهري أن  بعـد -صـح التعبـري أن  -لقد ظهرت هذه النسبية فعلياً إىل الوجـود 
 ملتواليــة بســيطة جــداً وهــووفكــرة هــذه ا( 21-13-8-5-3-2-1-1) :بعمــل املتواليــة الشــهرية (دافنشــي

يسـاوي  3السابقني! علـى سـبيل املثـال الـرقم الرابـع يف املتواليـة وهـو الـرقم رقم يساوي جمموع الرقمني كل أن  
وممــا زاد مــن شــهرة هــذه املتواليــة البســيطة هــو اســتخدام  جممــوع الــرقم الثــاين والثالــث مــن املتواليــة وهلــم جــرا.

ســـينمائي  إنتـــاج إىلملتواليـــة يف روايتـــه الشـــهرية والـــيت حتولـــت بعـــد ذلـــك ( هلـــذه ابـــراوندان )الكاتـــب الشـــهري 
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جرميـة قتـل وقعـت سـراً يف  كمفتـال حلـل لغـز  - The Davinci Code -( شـيفرة دافنشـي)ضخم 
والغريــب يف أمــر هــذه املتواليــة هــو أنــه يف حالــة قســمة أي رقمــني متــواليني فــإن . متحــف "اللــوفر" يف ابريــس

رت األايم لتكشــف املزيــد ومــ الغريبــة!وهنــا انتبــه العلمــاء هلــذه النســبة ( 1,618)دائمــاً نــواتج القســمة تكــون 
عـدد اإلانث يف أي خليـة أن  النحل وهي فاكتشف علماء البيولوجية خاصية غريبة تتعلق مبجتمعات عنها!

يف وهــي نفــس النســبة الغامضــة الــيت ظهــرت ( 1,618)نســبة اثبتــة وهــذه النســبة هــي يفــوق عــدد الــذكور ب
( الشهرية! كما عثر علماء األحياء أيضاً على خاصية أخرى غريبة يف جسم حيوان احللزون دافنشي)متوالية 

هذه النسبة عثر العلماء على  كما  أيضاً! (1,618)فنسبة قطر كل التفاف لوليب إىل اللولب الذي يليه هو 
وحـىت  بـنفس هـذه النسـبة الغامضـة!مرة أخرى يف بذور تبهاع الشمس حيث تنمو هذه البذور بشكل لوليب و 

املوضـــوع جمـــرد أن  هنايـــة الســـطر الســـابق ســـيبدي بعـــض القـــراء اندهاشـــهم ويبـــدي الـــبعض اآلخـــر الشـــك يف
 مصادفة حبتة ولكن ال تستعجل احلكم على األمر واتبعين إىل السطور القادمة لتجد املفاجـأة احلقيقيـة وهـي

و قسـت املسـافة مـن قمـة رأسـك إىل األرض واملسـافة مـن فلـ يقوم علـى هـذه النسـبة! جسم اإلنسان كلهأن 
أيضــاً لــو قســـت ( 1,618)ســرة بطنــك إىل األرض وقمــت ابلقســـمة ستحصــل علــى نفــس الـــرقم الغــامض 

املسـافة بـني كتفيـك وأطـراف أصـابعك مث قسـمت النــاتج علـى املسـافة بـني كوعـك وأطـراف أصـابعك لكــان 
 (. 1,618)الناتج أيضاً 

املسـافة بـني  حسناً دليل آخر فاملسافة بـني الـورك إىل األرض مقسـمة علـى ا مصادفة؟!هل الزلت تعتقد أهن
ع وأصــابع كــل مــا يف جســم اإلنســان مــن ســالميات األصــاب  الركبــة واألرض تعطيــك نفــس النــاتج الغــامض!

ن جســم اإلنســا اً إذ ونســبة الوجــه إىل اجلســم كلهــا تعــود إىل هــذه النســبة املقدســة! القــدمني واحلبــل الشــوكي
 وطبعـاً عثـروا علـى هـذه النسـبة يف الـدلفني والفراشـة وعـدد( 1,618)بتناسقه الكامـل هـو مثـال حـي لنسـبة 

وبعيداً عن علم التشريح واألحياء فقد قام املهندسون ابكتشاف أمر آخر مثري حيـث  ضخم من احليواانت.
فس النســــبة مــــع عرضــــه بــــنطولــــه يتناســــب  أنســــب شــــكل للمســــتطيل هــــو مــــا يكــــونأن  وجــــد املهندســــون

طـول حيـث يتناسـب )من مبـَن األمـم املتحـدة  !يءوقاموا بتطبيق هذه النسبة املدهشة يف كل ش( 1,618)
وان كنـت تشــك يف ذلــك كــل مـا عليــك القيــام بــه هــو  !االئتمــان( حــىت بطاقــة النسـبة املبـَن مــع عرضــه هبــذه

مــاذا  لــى نفــس النســبة!إخــراج بطاقــة االئتمــان مــن جيبــك وقيــاس الطــول لتقســمه علــى العــرض فتحصــل ع
يف اليــوانن وتظهــر أيضــاً يف البــَن النظاميــة (ابرثينــون)األهــرام تتناســب بــنفس النســبة الغامضــة وأعمـدة  أيضـاً!

كمــا أنــك لــو قمــت برســم   وديبوســي وشــوبرت وغــريهم الكثــري!وبتهــوفن وابرتــوك  ملعزوفــات كــل مــن مــوزارت
ابـة قائمـة أجـزاء حسـب النسـبة املقدسـة! ولـو أردان كتستقسـم نفسـها تلقائيـاً إىل  جنمة مخاسية فإن اخلطـوط
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وهل هناك تفسري واضح فما هو سر هذه النسبة الغامضة!  الحتجنا إىل جملد ضخم! مبا يتعلق هبذه النسبة
ال يوجــد حــىت يومنــا هــذا أي تفســري واضــح هلــذه الظــاهرة الرقميــة الغريبــة ولكــن يعتقــد عــدد كبــري مــن  هلــا؟

مجيــع أنــواع البنــاء واألشــكال اهلندســية أن  هــي نســبة مرحيــة للعــني هلــذا الســبب جنــد هــذه النســبةأن  العلمــاء
كمــا أهنــا   نميــع أشــكاهلا ظهــرت هبــذه النســبة دون قصــد ألهنــا هــي الشــكل املناســب واملــريح للعــني الطبيعيــة

الق عـز وجـل يف متاثـل عجيـب ظهرت يف مجيع املخلوقات األخرى كدليل واضح علـى حسـن اخللـق مـن اخلـ
 .معجزو 

 البشريةأن  يثبت ماركوت ستيفن الدكتور هاهو اً عام 25 من أكثر استغرقت طويلة لدراسة ونتيجة
 الشمايل والقطب املكرمة مكة بني املسافة نسبة، وأن النسبة هلذه وفقا أنشئت لإلنسان الشكلية واهليئات

 ذلك، على وعالوة، االعتدال وهو (1,618) ابلضبط هو اجلنويب والقطب املكرمة مكة بني املسافة لبعد
 (1,618ي )ه القطبني من كل  بني واملسافة املكرمة مكة إىل اجلنويب القطب بني املسافة نسبة فإن
 واملصممة والعرض الطول خلريطة اً وفق العامل لنقاط الذهبية النسبةف اآلن؛ حىت منها االنتهاء يتم مل املعجزةو 

 انقالب خلط ابلنسبة الشرق من املكرمة مكة مسافةأن  .كرمةامل مكة هي األرضية الكرة مواقع لتحديد
 انقالب إىل املكرمة مكة من املسافة نسبة فإن ذلك، على وعالوة (1,618ي )ه الصيف يف الشمس
 ابلفعل هذا( 1,618) الذهبية، النسبة اً أيض تساوي العامل حمليط الغريب اجلانب من الصيف يف الشمس
 املقدسة املنطقة ضمنو  املكرمة، مكة حدود داخل تكون اً دائم العامل نقاط من الذهبية النسبة، مدهش
 يف الطفيفة االختالفات من الرغم على الكيلومرتات أنظمة جلميع اخلرائط لرسم اً وفق الكعبة تضم اليت

 (اليومي التحول نقطة=  الشمس انقالب خط :مالحظة) .التقديرات
 ترغب كنت  إذا. إرث غوغل طريق عن العامل من نقطتني أي بني املسافة قياس وبدقة ميكنك ،املنزل ويف

 عن حىت أو والعرض، الطول خطوط حساب طريق عن معينة نسب صحة من التحقق بسهولة فيمكنك
 األرض يف واحدة ذهبية نسبة ىسو  هناك ليسأن  علماً  كموأحيط .البسيطة احلاسبة اآللة استخدام طريق
 .املكرمة مكة وهي أال

 اااار  النجااااحس (208)
فرد عليه  تذكر يل ما هو سر النجال؟أن  يعهل تستط: ذهب شاٌب إىل أحد احلكماء ليتعلم منه وسأله 

فرد عليه  من أين أتيت هذه الدوافع؟و : فسأله الشاب. سر النجال هو الدوافع: قال لهو  احلكيم هبدوء
وهنا استأذن  كون عندان رغبات مشتعلة؟كيف يو : وابستغراب سأله الشاب. من رغباتك املشتعلة؟ احلكيم

هل أنت متأكد أنك تريد معرفة : وسأل الشاب. احلكيم لعدة دقائق وعاد ومعه وعاء كبري مليء ابملاء
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 ينظر فيه،و  يقرتب من وعاء املاءأن  فطلب منه احلكيم. فأجابه بلهفة: طبعاً  مصدر الرغبات املشتعلة؟
غط احلكيم بكلتا يديه على رأس الشاب ووضعها داخل وعاء فجأة ضو  نظر الشاب إىل املاء عن قربو 

بدأ يشعر ابالختناق  وحني مل يتحرك الشاب، مث بدأ ببطء خيرج رأسه من املاء،و  مرت عدة ثوانو  .املياه
ما : وسأله بغضب مث نظر إىل احلكيم، رأسه من املاءأخرج و  بدأ يقاوم بشدة حىت جنح يف ختليص نفسه

قال  ما الذي تعلمته من هذه التجربة؟: ابتسامته سائالو  هو ما زال حمتفظا هبدوئهو  ده فر  هذا الذي فعلته؟
 خالل الثواين األوىل أردتال اي بين لقد تعلمت الكثري، ف: احلكيم قائال إليهفنظر . الشاب: مل أتعلم شيئا

راغبا يف بعد ذلك كنت دائما و  لكن دوافعك مل تكن كافية لعمل ذلك،و  ختلص نفسك من املاءأن 
دوافعك مل تكن قد وصلت بعد ألعلى أن  املقاومة ولكن ببطء حيثو  ختليص نفسك فبدأت يف التحرك

عندئذ فقط و  درجاهتا وأخيـرًا وعندما شارفت على الغرق أصبح عندك الرغبة املشتعلة لتخليص نفسك،
مل تفارقه ابتسامته  مث أضاف احلكيم الذي، توقفكأن  جنحت ألنه مل تكن هناك أي قوة يف استطاعتها

  .عندما يكون لديك الرغبة املشتعلة للنجال فلن يستطيع أحد إيقافك :اهلادئة
 النخلة (209)

يه شاب  يتيٌم يشكو إليه إذ دخل عل أصحابهبينما كان الرسول حممد صلَّى هللا عليه وآله جالسًا وسط 
يرتكها أن  منه طريق البناء خنلٌة جلاري طلبت، كنت أقوم بعمل سور حول بستاين فقطع اي رسول هللا: قائالً 

 ُأيت ابجلار أيتوه ابجلارأن  فطلب الرسول. يبيعين إايها فرفضأن  طلبت منه ،يل لكي يستقيم السور فرفض
 فصدَّق الرجل على كالم الرسول إىل الرسول صلى هللا عليه وآله وقص عليه الرسول شكوى الشاب اليتيم

ِبْع له : فأعاد الرسول قوله فرفض الرجل يرتك له النخلة أو يبيعها لهأن  ليه وآلهفسأله الرسول صلى هللا ع
رسول هللا من العرض املغري  أصحابفُذِهَل . ة يسري الراكب يف ظلها مائة عامالنخلة ولك خنلٌة يف اجلن

لكن  لٍة يف اجلنةوما الذي تساويه خنلٌة يف الدنيا مقابل خن فمن يدخل النار وله خنلة كهذه يف اجلنة جداً 
فقال  الدحدال أابالرسول ويدعي  أصحابفتدخل أحد  طمعًا يف متاع الدنيا أخرىرفض مرًة  الرجل

فأجاب الرسول  ؟رسول هللا ب إيل خنلة يف اجلنة ايأان اشرتيت تلك النخلة وتركتها للشاأن  للرسول الكرمي
، فمن يف املدينة ال يعرف بستان الرجل نعم فقال ؟هذا أتعرف بستاين اي فقال أبو الدحدال للرجل. نعم

فكل جتار املدينة  ذا الستمائة خنلة والقصر املنيف والبئر العذب والسور الشاهق حوله أيب الدحدال
فقال أبو الدحدال بعين خنلتك مقابل بستاين وقصري وبئري  يطمعون يف متر أيب الدحدال من شدة جودته

يقايض ستمائة خنلة أن  أيُعقل ى هللا عليه وآله غري مصدق ما يسمعهفنظر الرجل إىل الرسول صل وحائطي
فوافق الرجل وأشهد  فيا هلا من صفقة انجحة بكل املقاييس من خنيل أيب الدحدال مقابل خنلًة واحدةً 



- 253 - 

 

رسول هللا  إىلفنظر أبو الدحدال  ومتت البيعة الرسول الكرمي صلى هللا عليه وآله والصحابة على البيع
فقال الرسول )ال( فُبِهَت أبو الدحدال من رد رسول هللا   خنلة يف اجلنة اي رسول هللا؟أيلَّ : سائالً  سعيداً 

هللا عرض خنلة مقابل خنلة يف اجلنة وأنت زايدت ، مث استكمل الرسول قائاًل ما معناه صلى هللا عليه وآله
جلود أبن جعل لك يف اجلنة بساتني من على كرم هللا ببستانك كله َوَردَّ هللا على كرمك وهو الكرمي ذو ا

هي  –دال هنا واملِ يب الدحدال أل دالٍ كم من مِ :  وقال الرسول الكرمي خنيل يُعجز عن عدها من كثرهتا
أن  وظل الرسول صلى هللا عليه وآله يكرر مجلته أكثر من مرة لدرجة. النخيل املثقلة من كثرة التمر عليها
 ومتَن ُكل  منهم لو كان أاب الدحدال اليت يصفها الرسول أليب الدحدالالصحابة تعجبوا من كثرة النخيل 

البستان والقصر والبئر  لقد بعت: ، دعاها إىل خارج املنـزل وقال هلاامرأته إىلندما عاد أبو الدحدال وع
د لق: فقال هلا. فتهللت الزوجة من اخلرب فهي تعرف خربة زوجها يف التجارة وسألت عن الثمن. واحلائط

ربح ، الدحدال أابح البيع رب: فردت عليه متهللةً . الراكب يف ظلها مائة عام بعتها بنخلة يف اجلنة يسري
 . البيع

سيارته يف مقابل شيٍء آجٍل  أوومن منا ُمستعد للتفريط يف ثروته أو منـزله ؟ فمن منا يقايض دنياه ابآلخرة
ال الثقة حبطام ، ال إال ابليقني والثقة ابهلل الواحد األحدإنه اإلميان ابلغيب وتلك درجة عالية ال تُن؟ مل يره

 فالدنيا ال تساوي، تكون هذه القصة عربة لكل من يقرأهاأن  أرجو، الدنيا الفانية وهنا االمتحان واالختبار
 .ما عندكم ينفد وما عند هللا ابق، أو يرتفع ضغط دمك من مهومها، حتزن أو تقنط ألجلهاأن 

 سو ة س (210)
قـد بـدأت أحفـظ مـن  واحلمـد هلل التزامـيكنـت يف بدايـة   حـدثت ألحـد األشـخاص، حيـث يقـولقصه  ههذ

التفـت املـؤذن يف أحد األايم أتخر اإلمام عن صالة الفجـر، فاملهم حىت وصلت إىل سورة ق، القرآن الكرمي 
 نفســي رهبــة فكــان يف تقــدمت وكلــي ثقــة ولكــن بيــين وبيــنكم هــذا يف الظــاهر أمــا داخليــا ،إيل وقــال تقــدم

ســــورة ق تعــــوذت ابهلل  ةاءلقــــر  ةقلــــت يف نفســــي هــــذه فرصــــ الفاحتــــةة اءت وبعــــد قــــر كــــربه   ، املهــــم أينشــــديدة
قلــت . اجمليــد قــال املــؤذن والقــرآن .وســكت وضــاع احلفــظ ولكــين ارتبكــتق  اآليــةوبســملت وقــرأت مبتــدءاً 

جــاءهم واســتمر أن  :م. قلــتجــاءهأن  :قــال .بــل عجبــوا :قلــت. بــل عجبــوا: قــال .وقفلــت .والقــرآن اجمليــد
ت وأان خـــالص منتهـــي وش هـــذا وكـــربت وركعـــ أردد خلفـــه وضـــاعت طاســـيت. آيتـــني أو ثـــالث وأانيلقنـــين 
 للركعـــةرفعــت  آيــة آيــة. رأســيوإذا ســورة ق تنســاب يف  واجللســةوتــداركت نفســي أثنــاء الســجود . املوقــف
أن  ويشـاء هللا ولسـت أي كـالم ةفظ السـور إين حـا اجلماعةوقلت يف نفسي الزم أوري  الفاحتةوقرأت  الثانية

والقـرآن : قلـت والقرآن اجمليـد. :املؤذن خلفي بصوت حنق احلفظ قالنطقتها قفلت وضاع  أبدأ ق وأول ما
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ـــوا :قـــال .وقفلـــت. اجمليـــد ـــوا وهكـــذا مثـــل الركعـــة األوىل وأان أنـــتفض مـــن اخلجـــل قلـــت:  .بـــل عجب بـــل عجب
 واملشـــكلةورأســـي علـــى صـــدري  اجلماعـــةعلـــى  والتفـــت مت. املهـــم ركعـــت وكملـــت الصـــالة. وســـلةوالفشـــيل
وترجـع  احلني نطلعـك مـن ق يل تقول ما .قال .اجلماعةمقدمات وأمام  وبدون .محقيأعرفه عصيب و املؤذن 
 وبقيت يف احملراب حىت خرج كل من يف املسجد. بكلمة يهومل أرد عل؟ هلا ليش

 فلسفا  إاا ية (211)
 .ل القائد: هيا بنااملدير: اذهب، يقو  بينما يقول •

 .األمور بسيطة للغاية عندما يكون الشخص هادائ تصبح •

خويف من جيش من مئة أسد يقودهم  خويف من جيش من مئة خروف يقودهم أسد أكثر من •
 ف.خرو 

  تنظر إىل الرجال احمليطني.أن  احلاكم هي أول طريقة لتقييم ذكاء  •

 .ة األمل حيةيبقي جذو أن تتمثل يف الرئيسية  إحدى مهام القائد •

 .أصدقائي ألست أدمر أعدائي حني أجعلهم •

 .األشياء وكأهنا مسامري إذا كانت املطرقة هي األداة الوحيدة معك، فستعامل كل •

 .حبدسه مث يبحث الحقا عن تفسريات لتصرفاته عندما يكون القائد يف أزمة فإنه يتصرف •

 .يصبح اجلميع حبارة عندما يصبح البحر ساكنا •

 .ريقة أخرى أفضل، احبث عنهاهناك دائما ط •

 .اببتكاراهتم ال توجه الناس إىل كيفية أداء أعماهلم، أخربهم ابملطلوب وسيفاجئونك •

 .البقاء طويال ابلسالل ميكنك اجللوس على كرسي احلكم، لكن ال ميكنك •

مؤثرين يف  اكانو الكثريين قد أعانوين أو  أن  يهزين عندما أتذكر أايم شبايب، وهو شيءهناك  •
 .أنتبه هلمأن  ايت دونحي

 .شيء ، أو ال يعرف أيشيءالشخص الذي ال يسأل أبدا: إما أنه يعرف كل  •

 .ال جتلس وتنتظر الفرصة، قم واصنعها •

 .والتواضع هناك ثالث صفات ضرورية للقيادة: الوضول، الشجاعة، •

 .ينتف  يتوىل منصبا حالة من اثنتني: إما يكرب أو مسئوللكل  •
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 .مران على الدوام أكونأن  بتة وصارمة وأول هذه املبادئأان رجل ذو مبادئ اث •

ال يعين احلياد ولكن يعين الوقوف مع  الوقوف على احلياد من الصراع بني القوي والضعيف •
 .القوي

 .املسؤولية مثن العظمة هو حتمل •

 .اآلخرين إذا مل تستطع قيادة نفسك فال حتاول قيادة •

يقنع جنوده أن  ينجح عسكراي دونأن  مل يستطع رجل تظهر لنا القراءة املمتعة للتاري  أنه •
 .شيء قبل كلو  أبنه قد وضعهم يف املقام األول

 .ذلك يبدأ الشخص رحلة النجال يف اللحظة اليت يقرر فيها •
 ملاذا حرم اإلسالم زواج اإلخوة من الر اعة؟ (212)

سب( ]متفق عليه[. هذا احلديث يقول الرسول صلهى هللا عليه وسلم: )حيرم من الرَّضاع ما حيرم من الن
بناهتا اللوايت رضعن  أمه يصبح حمرمًا عليها، كذلك علىالطفل الذي يرضع من امرأة غري أن  الكرمي يبني

معه. أي كأنه ابنها وبناهتا كأهنن أخواته. والسؤال: ما هو سبب هذا التحرمي وما هي األشياء املوجودة يف 
وماذا يقول العلم احلديث هبذا اخلصوص؟  يع ليصبح وكأنه ابناً هلا؟ف الرضحليب املرضعة واليت تدخل جلو 

من امرأة   توجد يف احلليب العادي، وختتلفعندما قام العلماء بتحليل حليب األم الحظوا وجود مواد ال
أن  . عندما يتجرع الطفل هذه املواد يتكون لديه أجسام مناعية بعد عدة رضعات فقط. وهذا يعينألخرى
لذي رضع من امرأة عدة رضعات فإنه يكتسب بعض الصفات الوراثية املناعية من هذه األم الطفل ا

لتصبح مبثابة أم له. هذه الصفات الوراثية اليت اكتسبها الرضيع من املرأة تشبه تلك اليت اكتسبها أوالدها 
لكون نفس الصفات احلقيقيني منها ليصبحوا وكأهنم أخوة له. لذلك حيرم زواج اإلخوة ابلرضاعة ألهنم مي

 الوراثية وهذا قد يؤدي إىل أمراض وراثية خطرية.
 لو هاشد  (213)

ألن  بسـعادةوأحسـت  ،ألـف 50مـن  أكثـردفعـت  قررت امرأة عمل شد للوجه قبل عيد ميالدها اخلمسني
ولكنـين  املؤاخـذةأرجـو عـدم  وسـألت البـائع: صـحيفةيف طريـق عودهتـا توقفـت لشـراء و  ة،النتائج كانت جيد

 أسألك عن توقعك لعمري؟أن  أحببت
 عاماً  31 :قال هلا
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، ةتوقفــت عنــد ماكدوانلــدز لشــراء وجبــ بســيطةبعــدها بفــرتة ، بســعادةقالتهــا  ،50قالــت: ال. أان عمــري  
 نفس السؤال؟ البائعةفسألت 

 29أعتقد  :فردت البائعة 
، ا فعلتـه مـن جتميـلمهـع لرضـااوكـل  ابلرضـابعـدها أحسـت . عامـاً  50: عمـري عريضة ةاببتسام املرأةقالت  

فســألت  ،لتأخــذ غرضــها. وخطــر علــى ابهلــا التأكــد أكثــر الصــيدليةوتوقفــت عنــد  ماكدوانلــدزخرجــت مــن 
يف ، عامــا. شــكراً لــك 50عمــري  بســعادةقالــت . عامــا 30اعتقــد  :رد الصــيديل، الصــيديل ســؤاهلا املعتــاد

، فســألته بلطــف نفــس الســؤال تــه يف احليــاةفكــرت بســؤاله خلرب ، كــان نوارهــا رجــل كبــري الســن  القطــارحمطــة 
ولكنــين أســتطيع حتديــد  ،عامــاً وال ميكنــين النظــر جيــداً لتقــدمي يف العمــر 80عمــري جتــاوز ال :فقــال الرجــل
صــمتت ، ختطــئ معــيأن  فهــي الطريقــة الوحيــدة الــيت ال ميكــن ،مــن خــالل حتســس جســدها امــرأةعمــر أي 

دة ما قامت به من جتميل من السمال للرجل بتحسس جسدها، املرأة قليالً ودفعها الفضول للتأكد من جو 
 انبهرت املرأة وسألته كيف عرفت ذلك وبكل دقة؟ عاماً  50وحني فرغ من ذلك قال هلا عمرك 

 !فقالت أعدك أبنين لن أغضب منك أبداً  ،أخربتكمين لو  تغضيب أبن ال عديينقال هلا 
 .كنت واقفاً خلفك يف ماكدوانلدز  -:قال هلا

 شرب املاء قواعد وفوا د (214)
من أهم أسـرار نضـارة البشـرة: شـرب املـاء بكميـات كافيـة. فمـا هـي أمهيـة املـاء حليويـة ونضـارة اجلسـم؟ ومـا  

شرب املاء له أخطار؟ ويبقى السـؤال  منهي الكمية الكافية للحافظ على احليوية. وهل اإلكثار أو التقليل 
لعـــادات اخلاطئـــة ملتعلقـــة اباء؟ ومـــا هـــي التحـــذيرات الطبيـــة ااملهـــم: مـــا هـــي األوقـــات الصـــحيحة لشـــرب املـــ

 للشرب؟ 
  :أمهية شرب املاء

 ب اجللد الليونة وحيفظ للعينني الربيق. كسنح اجلسم الرطوبة الكافية مما يمي •

 جيدد حيوية كل خالاي اجلسم.  •

 ينظم درجة حرارة اجلسم.  •

 يعمل على ختليص الدم من السموم والرواسب.  •

 ز اهلضمي وعملية اإلخراج. ينشط اجلها •

 خيفف سوائل اجلسم.  •

 يعمل على ترطيب املفاصل وليونة حركتها وحيميها من الكدمات.  •
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 يعوض ما يفقده اجلسم من السوائل اليت خترج يف البول والعرق والرباز ورطوبة الزفري.  •

 ينشط وظائف الكلى.  •
 الكمية الكافية لشرب املاء:

 . مللي لرت 160أكواب  8لرتات يومياً مبعدل  3 - 2حيتاج اجلسم العادي إىل  •

كلما تقدمنا يف السن تصري جلودان وأغشـيتنا أكثـر رقـة وتفقـد املزيـد مـن املـاء وتقـل كفـاءة الكلـى  •
 فتزداد احلاجة إىل املاء. 

 تزداد الكمية يف حالة احلمل والرضاعة والطقس احلار وعند ممارسة رايضة عنيفة.  •
 يؤدي إىل:  اإلكثار من شرب املاء 

 انتفاخ البطن.  •

 الشعور ابلثقل.  •

 كثرة الغازات.  •

 يؤدي إىل متدد مصل الدم، ويباعد بني األنسجة واحلجريات وجيعلها تبطئ القيام بعملها.  •

 .يف حاالت اندرة يؤدي إىل تسمم املاء •
 اإلقالل من شرب املاء يؤدي إىل: 

 اجلفاف والتعب وقلة النشاط.  •

 حرارة اجلسم.  فقدان القدرة على ضبط •

 فقدان التوازن.  •

 إمساك.  •

 حصى الكلى.  •

 النسيان.  •

 جفاف العني والفم واجللد.  •
 مىت نشرب املاء؟ 

نبدأ النهار بعد فراغ املعدة طول الليل بشرب كوب من املاء؛ لينبـه األمعـاء ويغسـل املعـدة وخيلـص  •
اء، وحتضري املعدة هلضم طعـام ز الصفر افر الكليتني من الشوائب والرواسب والرمال، وينبه الكبد إل

 اإلفطار. 
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بعد الطعام بساعتني؛ حىت ال يسيء إىل  -نشرب املاء البارد )املعتدل احلرارة( قبل الطعام بساعة  •
 عمل العصارات اهلاضمة ويقلل من كفاءة عملها. 

ال تزيــد علــى كــوب واحــد مــن املــاء البــارد مــع األكــل، ونشــربه علــى فــرتات حــىت ال يعــوق عمليــة  •
 هلضم. ا

 نشرب كواب من املاء البارد مع األغذية اجلافة، مثل اخلبز واللحم ليسهل عملية اهلضم.  •

نشرب ماءا ابردا بعد القيام مبجهود كالرايضة أو املشي ولكن بعـد أخـذ قسـط مـن الراحـة وهبـدوء  •
 وتدرج. 

 نشرب املاء يف حالة تناولنا مدرات، مثل القهوة والشاي واملشروابت الغازية.  •

 حلمية النحافة.  إتباعناعند  •

 الرضاعة إلدرار اللنب وتعويض السوائل يف جسم األم.  •
 عند الشعور ابحلرارة يف اجلو.     •
 املرأة احلامل.     •
 قبل النوم.     •

 شرط أخري للحصول على الرتقية (215)
ي خيوهلـه للحصـول علـى بقي عليه إكمال الشـرط األخـري والـذ ،بعد سنوات عدة قضاها يف وظيفته البسيطة

احلصــول علــى شـهادة املرحلــة املتوســطة  ذلــك الشــرط يتمثـل يفوقــد كـان  ،الرتقيـة الوظيفيــة بعــد طـول انتظــار
املـدارس األهليـة حيـث كـان جيـاوره يف مقاعــد  إحـدىيف  فلـم جيـد بـداً مـن االسـتفادة مـن نظـام )االنتسـاب(

التفـت إليـه يرمقـه بعـني الصـديق  ،ألرض مبـا رحبـتجلنة االختبارات زميله اآلخـر والـذي عنـدما ضـاقت بـه ا
 حبثاً عن إجابة السؤال األول يف اختبار مادة اإلجنليزي ـ الذي أجاب عليه صديقه رغم صعوبته ـ وقد كان:

What Is Your Name? يرتيث وال ينقل اإلجابة منـه ألن هـذا السـؤال يعـين: مـا امسـك؟ أن  فأخربه
 ثالثي الذي ال يصلح ابلطبع جواابً يف الورقتني!واإلجابة املكتوبة هي امسه ال

تكتــب امســك الثالثــي ابللغــة اإلجنليزيــة؟ فقــال: نقلتــه ابحلــرف أن  فهمــس لــه األول: وأنــت كيــف اســتطعت
 الواحد من بطاقة )الصرف اآليل( وأنت افعل مثلي!

وال مـن شـاف )ى السـؤال فأخرج بطاقته من احملفظة ونقل امسه الثالثي ابحلرف الواحـد يف خانـة اإلجابـة علـ
ولكنهـــا أتـــت عنـــدما ُصـــدم املعلـــم وهـــو  ،ألن الكارثـــة مل حتـــن بعـــد ،إىل تلـــك اللحظـــة طبعـــاً  (وال مـــن دري
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حيـث كتـب ابللغـة االجنليزيـة  ?What Is Your Nameيصـحح الورقـة إبجابتـه التحفـة علـى سـؤال: 
  (AL Rajhi Bankطبعاً مُجلة: )

 وأوقاهتا إل ايةشروط وآااب الدعاء وأسباب ا (216)
 اإلخالص هلل تعاىل. -1
 يبدأ حبمد هللا والثناء عليه، مث ابلصالة على النيب وخيتم بذلك.أن  -2
 اجلزم يف الدعاء واليقني ابإلجابة. -3
 اإلحلال يف الدعاء وعدم االستعجال. -4
 حضور القلب يف الدعاء. -5
 الدعاء يف الرخاء والشدة. -6
 ه.ال يسأل إال هللا وحد -7
 عدم الدعاء على األهل، واملال، والولد، والنفس. -8
 خفض الصوت ابلدعاء بني املخافتة واجلهر. -9
 االعرتاف ابلذنب، واالستغفار منه، واالعرتاف ابلنعمة، وشكر هللا عليها. -10
 الدعاء.حتري أوقات اإلجابة واملبادرة الغتنام األحوال واألوضاع واألماكن اليت هي من مظان إجابة  -11
 عدم تكلف السجع يف الدعاء. -12
 التضرع واخلشوع والرغبة والرهبة. -13
 كثرة األعمال الصاحلة، فإهنا سبب عظيم يف إجابة الدعاء.  -14
 رد املظامل مع التوبة. -15
 الدعاء ثالاثً. -16
 استقبال القبلة. -17
 رفع األيدي يف الدعاء. -18
 الوضوء قبل الدعاء إذا تيسر. -19
 ال يعتدي يف الدعاء.أن  -20
 يبدأ الداعي بنفسه إذا دعا لغريه.أن  -21
 أو بعمل صاحل قام به الداعي.، يتوسل إىل هللا أبمسائه احلسَن وصفاته العلىأن  -22
 التقرب إىل هللا بكثرة النوافل بعد الفرائض، وهذا من أعظم أسباب إجابة الدعاء. -23
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 حالل.من ماٍل لبس يكون املطعم واملشرب واملأن  -24
 ال يدعو إبمث أو قطيعة رحم. -25
 خيص الوالدان والعلماء والصاحلون والعباد ابلدعاء،أن  يدعو إلخوانه املؤمنني، وحيسن بهأن  -26

ويــــدعو للمستضــــعفني  وأن خيـــص ابلــــدعاء مــــن يف صــــالحهم صــــالل للمســــلمني كأوليــــاء األمــــور وغــــريهم،
 واملظلومني من املسلمني.

 أل هللا كل صغرية وكبرية.يسأن  -27
 أيمر ابملعروف وينهى عن املنكر.أن  -28
 االبتعاد عن مجيع املعاصي. -29

 أوقا  وأحوال وأماكن وأو اع يستح  فيها الدعاء
 ليلة القدر. -1
 جوف الليل اآلخر ووقت السحر. -2
 الفرائض اخلمس(.)دبر الصلوات املكتوابت  -3
 بني األذان واإلقامة. -4
 ة من كل ليلة.ساع -5
 عند النداء للصلوات املكتوابت. -6
 عند نزول الغيث. -7
 عند زحف الصفوف يف سبيل هللا. -8
 ساعة من يوم اجلمعة، وهي على األرجح آخر ساعة من ساعات العصر قبل الغروب. -9
 عند شرب ماء زمزم مع النية الصادقة. -10
 الصالة. أثناءيف السجود  -11
 احتة واستحضار ما يقال فيها.عند قراءة الف -12
 عند رفع الرأس من الركوع وقول: ربنا ولك احلمد محداً كثرياً طيباً مباركاً فيه. -13
 عند التأمني يف الصالة. -14
 عند صيال الديكة. -15
 الدعاء بعد زوال الشمس قبل الظهر. -16
 دعاء الغازي يف سبيل هللا. -17



- 261 - 

 

 دعاء احلاج. -18
 .دعاء املعتمر -19
 الدعاء عند املريض. -20
ال إلـه إال هللا وحـده ال شـريك لـه، ) عند االستيقاظ من النوم لياًل والدعاء املأثور يف ذلك وهـو قولـه: -21

وال حول وال قوة إال ابهلل، مث قال: ، قدير، احلمد هلل، وسبحان هللا يءله امللك، وله احلمد وهو على كل ش
 .(له، فإن توضأ وصلى قبلت صالته باللهم اغفر يل ـ أو دعا ـ استجي

 إذا انم على طهارة مث استيقظ من الليل ودعا. -22
 (نت سبحانك إين كنت من الظاملنيال إله إال أ)عند الدعاء بـ  -23
 دعاء الناس عقب وفاة امليت. -24
 الدعاء بعد الثناء على هللا والصالة على النيب يف التشهد األخري. -25
 ابمسه األعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. عند دعاء هللا -26
 دعاء املسلم ألخيه املسلم بظهر الغيب. -27
 دعاء يوم عرفة يف عرفة. -28
 الدعاء يف شهر رمضان. -29
 عند اجتماع املسلمني يف جمالس الذكر. -30
 .( مصيبيت واخلف يل خرياً منها يفإان هلل وإان إليه راجعون، اللهم أجرين)يف املصيبة بـ:  عند الدعاء -31
 الدعاء حالة إقبال القلب على هللا واشتداد اإلخالص. -32
 دعاء املظلوم على من ظلمه. -33
 دعاء الوالد لولده. -34
 دعاء الوالد على ولده. -35
 دعاء املسافر. -36
 دعاء الصائم عند فطره. -37
 دعاء املضطر. -38
 دعاء اإلمام العادل. -39
 ء الولد البار بوالديه.دعا -40
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ال إلــه إال هللا وحــده ال شــريك لــه، أن  أشــهد)وهــو ، الوضــوء إذا دعــا ابملــأثور يف ذلــك الــدعاء عقــب -41
 فمن قال ذلك فتحت له أبواب اجلنة الثمانية، يدخل من أيها شاء.( حممداً عبده ورسولهأن  وأشهد
 الدعاء بعد رمي اجلمرة الصغرى. -42
 ي اجلمرة الوسطى.الدعاء بعد رم -43
 الدعاء داخل الكعبة، ومن صلى داخل احلجر فهو من البيت. -44
 الدعاء يف الطواف. -45
 الدعاء على الصفا. -46
 الدعاء على املروة. -47
 الصفا واملروة. الدعاء بني -48
 الدعاء يف الوتر من ليايل العشر األواخر من رمضان. -49
 ي احلجة.من ذ ائلالدعاء يف العشر األو  -50
 الدعاء عند املشعر احلرام. -51
واملــؤمن يــدعو ربــه أينمــا كــان ويف أي ســاعة، ولكــن هــذه األوقــات واألحــوال واألمــاكن ختــص مبزيــد  -52
 فإهنا مواطن يستجاب فيها الدعاء إبذن هللا تعاىل.؛ عناية

 أخطاء تقع يف الدعاء
 دعية.من التوسالت الشركية أو الب يءيشتمل الدعاء على شأن  -1
 متين املوت وسؤال هللا ذلك. -2
 الدعاء بتعجل العقوبة. -3
 الدعاء مبا هو مستحيل أو مبا هو ممتنع عقاًل أو عادة أو شرعاً. -4
 الدعاء أبمر قد مت وحصل ابلفعل وفُرغ منه. -5
 يدعوا بشيء دله الشرع على عدم وقوعه.أن  -6
 الدعاء على األهل واألموال والنفس. -7
 يبتلى بشيء من املعاصي.أن  ء ابإلمث كأن يدعو على شخصالدعا -8
 الدعاء بقطيعة رحم. -9
 الدعاء ابنتشار املعاصي. -10
 حتجري الرمحة، كأن يقول: اللهم اشفين وحدي فقط وارزقين وحدي فقط. -11
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 خيص اإلمام نفسه ابلدعاء دون املأمومني إذا كانوا يؤمنون وراءه.أن  -12
 لدعاء كأن يقول: اي رب الكالب واي رب القردة واخلنازير.ترك األدب يف ا -13
كأن يقول: سأجرب وأدعـو ألرى أيسـتجاب يل أم   الدعاء على وجه التجربة واالختبار هلل عز وجل، -14
 وقول بعضهم: سأدعو هللا فإن نفع وإال مل يضر. ال،
 يكون غرض الدعاء فاسداً.أن  -15
 دعاء دائماً، وال حيرص على الدعاء بنفسه.يعتمد العبد على غريه يف الأن  -16
أمــا اجلاهــل ابملعــَن ولــيس لــه معرفــة  كثــرة اللحــن أثنــاء الــدعاء، وخاصــة إذا كــان اللحــن حييــل املعــَن،  -17

 ابللغة فهو معذور.
 عدم االهتمام ابختيار أمساء هللا أو صفات هللا املناسبة للدعاء. -18
 .اليأس وقلة اليقني من إجابة الدعاء -19
تنــا وأجــدادان وجــداتنا اللهــم اغفــر آلابئنــا وأمها)كــأن يقــول:   التفصــيل يف الــدعاء تفصــياًل ال لــزوم لــه، -20

أما إذا كان التفصيل معقواًل وحمدوداً ، اجلريان وغريهموهكذا ويستمر يف ذكر تفصيل األقارب و  ..(وخاالتنا
 فال أبس بذلك.

 نة.دعاء هللا أبمساء مل ترد يف الكتاب والس -21
 املبالغة يف رفع الصوت. -22
 قول بعضهم عند الدعاء: اللهم إين ال أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه. -23
 شئت والواجب اجلزم يف الدعاء.أن  تعليق الدعاء على املشيئة كأن يقول: اللهم اغفر يل -24
 تصنع البكاء ورفع الصوت بذلك. -25
 تسقى يف خطبة اجلمعة.ترك اإلمام رفع يديه إذا اس -26
 اإلطالة ابلدعاء حال القنوت، والدعاء مبا ال يناسب املقصود فيه. -27

 مصطلحا  عاملية شا عة (217)
اتحة فرصة اختيار احلـاكم إ يتمثل يف واالستخدام العملي هلا، هي حكم الشعب للشعب: الدميقراطية – 1

رؤى، وعـرض كافـة القـرارات املصـريية علـى  ونواب الشعب للشعب علـى أسـاس مـا يتقـدم بـه كـل مـنهم مـن
  .ويطلق على املشورة بعض األحيان( احلريةيطلق على  )وغالبا ما نواب الشعب للتصويت

ـــا مـــا: الديكتاتوريـــة -2 يطلـــق علـــى الشـــخص  هـــي فـــرض نظـــام واحـــد ةـــويل دون خيـــارات مغـــايرة )وغالب
  .املتسلط الظامل أو الذي يفرض آرائه(
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" وهـي مـذهب يـرى حريـة األفـراد واجلماعـات  libertyة مـن كلمـة احلريـة اإلجنليزيـة " مشـتق: الليربالية-3
 .من أفكار والتعبري عنها بشكل مطلق يشاءونيف اعتناق ما 

أن  )أي مـــذهب اقتصـــادي يقضـــي ابحتكـــار الدولـــة لوســـائل اإلنتـــاج كملـــك عـــام للشـــعب: االشـــرتاكية-4
  .(الدولة تشارك الشعب يف كل شي

ـــاة األفـــراد مثـــل يف تاجتمـــاعي يمـــذهب  :الشـــيوعية-5 ـــة الفعـــال يف حي  إلشـــرافها وإخضـــاعهمتـــدخل الدول
( ولكل بقدر حاجته ،كل بقدر قوتهِمن  وتوجيههم مادايً وفكرايً واملبدأ األساسي هلذا املذهب يتخلص يف )

هنـا تعتمـد وهي فلسفة وضعها فردريك أجنلـز وكـارل مـاركس يطـول شـرحها، أبـرز معاملهـا يف جمـال السياسـة أ
األجـور علـى ميتلك كافة وسائل اإلنتـاج يف الـبالد ويقـوم بتقسـيم وتوزيـع املهـام و  على إقامة نظام ديكتاتوري

 .العمال
  .أو العمال والفالحني هم الطبقة الكادحة عموما: الربوليتاراي-6 
جنليزيــة: منظومــة ، وتعريفهــا ابالكلمــة اجنليزيــة معناهــا احلــريف عقائــد  Ideologies :األيــديولوجيات-7

تبـــــَن عليهـــــا حيـــــاة األفـــــراد واجملتمعـــــات السياســـــية واالقتصـــــادية  التصـــــورات واالعتقـــــادات والنظـــــرايت الـــــيت
  واالجتماعية

تطلــق علــى املرافــق األساســية الــيت تقــوم عليهــا احليــاة يف املــدن، املــاء، الكهــرابء، الطــرق، : البنيــة التحتيــة-8
  .الغاز الطبيعي، وغري ذلك

مــذهب سياســي اقتصــادي يهــدف إىل إزالــة احلــدود بــني دول العــامل أمــام نقــل البضــائع واألمــوال : ةالعوملــ-9
)أي تكـون للعـامل حضـارة عامليـة واحـدة ويـرى آخـرون أهنـا  واملعلومات حبيـث ال يعـرتض هـذا كلـه أيـة عوائـق

ه ويـرى الـبعض أيضـا سيطرة أو هيمنة أمريكية على العامل ألمركة كل شي لـذلك فهـم يروهنـا ظـاهرة اسـتعماري
الالحـدود أو تالشـي املسـافة وذلــك جيعـل العـامل كقريـة صــغرية يـتم تبـادل املنـافع بينهــا  مفهـوم آخـر هلـا وهــو:

  .وكل ذلك يرتكز على التقدم اهلائل يف تكنولوجيا املعلومات(
وترمـز  ،بأي مكت(Bureau)أييت أصل كلمه بريوقراطيه من الفرنسية من كلمه بريو : البريوقراطية-10 

والــيت كانــت تغطـــى بقطعــه مــن القمــاش املخملـــي  ،للمكاتــب احلكوميــة الــيت كانــت يف القـــرن الثــامن عشــر
وقــد اســتخدمت   ،والســيادة( ،)الســلطة ،أي القــوه ،( Kratos)ومــن اليواننيــة مــن كلمــه  ،الــداكن اللــون

ويــديرون زمــام األمــور كــٍل  للداللــة علــى الرجــال الــذين جيلســون خلــف املكاتــب احلكوميــة البريوقراطيــةكلمــه 
كاملـــدارس واملستشـــفيات   ،ولكـــن توســـع هـــذا املفهـــوم ليشـــمل املؤسســـات غـــري احلكوميـــة ،حســـب مكانتـــه



- 265 - 

 

يــؤدي إىل إمتــام العمــل علــى أفضــل وجــه أن  تنظــيم منــوذجي مــن املفــروض واملصــانع والشــركات وغريهــا وهــو
  .ان على أهنا تعبري عن اجملتمع احلديث(تطلق البريوقراطية على االنضباط وتطلق بعض األحي )وغالبا ما

 صفا  النيب عليه السالم (218)
 صفة لونه: عن أنس رضي هللا عنه قال: )كان رسول هللا صـلى هللا عليـه وسـلم، أزهـر اللـون، لـيس ابألدهـم

 ال ابألبيض األمهق أي مل يكن شديد البياض والربص يتألأل نوراً(. و 
سلم أسيل الوجه مسنون اخلدين ومل يكن مستديراً غاية التدوير، بل كان صفة وجهه: كان صلى هللا عليه و  

  .بني االستدارة واإلسالة
صـــفة جبينـــه: عـــن أيب هريـــرة رضـــي هللا عنـــه قـــال: )كـــان رســـول هللا صـــلى هللا عليـــه وســـلم أســـيل اجلبـــني(. 

ه وسـلم واسـع اجلبـني األسيل: هو املستوي. أخرجه عبـد الـرازق والبيهقـي وابـن عسـاكر. وكـان صـلى هللا عليـ
أي ممتد اجلبني طواًل وعرضاً، واجلبني هو غري اجلبهة، هو ما اكتنف اجلبهـة مـن ميـني وةـال، فهمـا جبينـان، 

 فتكون اجلبهة بني جبينني. وسعة اجلبني حممودة عند كل ذي ذوق سليم. 
يفاً، ال يرى اتصاهلما صفة حاجبيه: كان حاجباه صلى هللا عليه وسلم قواين مقوسان، متصالن اتصااًل خف

 يكون مسافراً وذلك بسبب غبار السفر. أن  إال
صــفة عينيــه: كــان صــلى هللا عليــه وســلم مشــرب العينــني حبمــرة، وقولــه مشــرب العــني حبمــرة: هــي عــروق محــر 
رقـــاق وهـــي مـــن عالماتـــه صـــلى هللا عليـــه وســـلم الـــيت يف الكتـــب الســـالفة. وكانـــت عينـــاه واســـعتني مجيلتـــني، 

انصــعيت البيــاض وكــان صــلى هللا عليــه  -أي رمــوش العينــني  -د احلدقــة، ذات أهــداب طويلــة شــديديت ســوا
كلة بضـم الشـني هـي احلمـرة تكـون يف بيـاض العـني وسلم أشكل العينـني. قـال القسـطالين يف املواهـب: الُشـ

ه وسـلم، وهو حمبوب حممود. وقـال الزرقـاين: قـال احلـافظ العراقـي: هـي إحـدى عالمـات نبوتـه صـلى هللا عليـ
وملـــا ســـافر مـــع ميســـرة إىل الشـــام ســـأل عنـــه الراهـــب ميســـرة فقـــال: يف عينيـــه محـــرة؟ فقـــال: مـــا تفارقـــه، قـــال 
الراهب: هو شرل املواهب. وكان صلى هللا عليه وسلم )إذا نظرت إليه قلت أكحل العينني وليس أبكحـل( 

 -عليـه وسـلم جنـالوان أدعجهمـا  رواه الرتمذي. وعن عائشة رضي هللا عنها قالت: )كانت عيناه صلى هللا
والعني النجالء الواسعة احلسنة والدعج: شدة سواد احلدقة، وال يكون الـدعج يف شـيء إال يف سـواد احلدقـة 

وكان أهدب األشفار حىت تكاد تلتبس من كثرهتا(. أخرجه البيهقي يف الـدالئل وابـن عسـاكر يف هتـذيب  -
 اتري  دمشق. 

طـوياًل يف  كـن أةـاً وكـان مسـتقيماً، أقـَن أيلـه صـلى هللا عليـه وسـلم أةـاً ومل يصفة أنفه: حيسبه من مل يتأم
 وسطه بعض ارتفاع، مع دقة أرنبته واألرنبة هي ما الن من األنف. 
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صــفة خديــه: كــان صــلى هللا عليــه وســلم صــلب اخلــدين. وعــن عمــار بــن ايســر رضــي هللا عنــه قــال: )كــان 
ن ميينه وعن يساره حىت يرى بيـاض خـده(. أخرجـه ابـن ماجـه وقـال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يسلم ع
 مقبل الوادي: هذا حديث صحيح. 

صــفة فمــه وأســنانه: قــال هنــد بــن أيب هالــة رضــي هللا عنــه: )كــان رســول هللا صــلى هللا عليــه وســلم أشــنب  
كبـري والرتمـذي يف مفلج األسنان(. األشنب: هـو الـذي يف أسـنانه رقـة وحتـدد. أخرجـه الطـرباين يف املعجـم ال

الشــمائل وابــن ســعد يف الطبقــات والبغــوي يف شــرل الســنة. وعــن جــابر بــن مســرة رضــي هللا عنــه قــال: )كــان 
رســول هللا صــلى هللا عليــه وســلم، ضــليع الفــم )أي واســع الفــم( مجيلــه، وكــان مــن أحســن عبــاد هللا شــفتني 

األسـنان مفلـج أي متفـرق األسـنان،  أبـيض -وألطفهم خـتم فـم. وكـان صـلى هللا عليـه وسـلم وسـيماً أشـنب 
الثنااي مجع ثنية ابلتشديد وهي األسنان األربع اليت يف مقدم  -أفلج الثنيتني  -بعيد ما بني الثنااي والرابعيات

م رئـي كـالنور خيـرج مـن بـني إذا تكلـ -الفم، ثنتان من فوق وثنتان من حتت، والفلج هو تباعد بني األسنان 
 . ثناايه

أعطى هللا سبحانه وتعـاىل رسـوله صـلى هللا عليـه وسـلم خصـائص كثـرية لريقـه الشـريف ومـن  صفة ريقه: لقد
ريقه صلى هللا عليه وسلم فيه شفاء للعليل، ورواء للغليل وغذاء وقوة وبركة ومناء، فكم داوى صلى أن  ذلك

ني عن سهل بن من ساعته إبذن هللا. فقد جاء يف الصحيح فربيءهللا عليه وسلم بريقه الشريف من مريض 
سعد رضي هللا عنه قال: )قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوم خيرب: ألعطني الراية غداً رجـاًل يفـتح هللا 
علــى يديــه، حيــب هللا ورســوله، وحيبــه هللا ورســوله، فلمــا أصــبح النــاس غــدوا علــى رســول هللا صــلى هللا عليــه 

سـلم: أيـن علـي بـن أيب طالـب؟ فقـالوا: هـو اي رسـول فقـال صـلى هللا عليـه و  ،يعطاهـاأن  وسلم وكلهم يرجـو
هللا يشــتكي عينيــه. قــال: فأرســلوا إليــه. فــأيت بــه ويف روايــة مســلم: قــال ســلمة: فأرســلين رســول هللا صــلى هللا 

كأنـه مل   فـربيءعليه وسلم إىل علـي، فجئـت بـه أقـوده أرمـد فتفـل رسـول هللا صـلى هللا عليـه وسـلم يف عينيـه، 
عمرية بنـت مسـعود األنصـارية وأخواهتـا دخلـن علـى النـيب صـلى أن  الطرباين وأبو نعيم يكن به وجع(. وروى

هللا عليه وسلم يبايعنه، وهن مخس، فوجدنه أيكل قديداً )حلم جمفف(، فمضغ هلن قديدة، قالت عمرية: مث 
خلوف، أي انولين القديدة فقسمتها بينهن، فمضغت كل واحدة قطعة فلقني هللا تعاىل وما وجد ألفواههن 

تغري رائحة فم. ومما يروى يف عجائب غـزوة أحـد، مـا أصـاب قتـادة رضـي هللا عنـه بسـهم يف عينـه قـد فقأهتـا 
له، فجاء إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقد تدلت عينه، فأخـذها صـلى هللا عليـه وسـلم بيـده وأعادهـا 

ر من أختها، فقال الشاعر )اللهم صل على مث تفل هبا ومسح عليها وقال )قم معاىف إبذن هللا( فعادت أبص
 من مسى ومنى ورد عني قتادة بعد العمى(. 
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صــفة حليتــه: )كــان رســول هللا صــلى هللا عليــه حســن اللحيــة(، أخرجــه أمحــد وصــححه أمحــد شــاكر. وقالــت 
 - لكث: الكثري منابت الشعر امللتفوا -عائشة رضي هللا عنها: )كان صلى هللا عليه وسلم كث اللحية، 

وكانــت عنفقتــه ابرزة، وحوهلــا كبيــاض اللؤلــؤ، يف أســفل عنفقتــه شــعر منقــاد حــىت يقــع انقيادهــا علــى شــعر 
اللحيــة حــىت يكــون كأنــه منهــا(، أخرجــه أبــو نعــيم والبيهقــي يف دالئــل النبــوة وابــن عســاكر يف هتــذيب اتريــ  

كــان يف عنفقــة رســول هللا دمشــق وابــن أيب خيثمــة يف اترخيــه. وعــن عبــد هللا بــن بســر رضــي هللا عنــه قــال: )
صــلى هللا عليــه وســلم شــعرات بــيض(. أخرجــه البخــاري. وقــال أنــس بــن مالــك رضــي هللا عنــه: )مل خيتضــب 
رســول هللا صــلى هللا عليــه وســلم إمنــا كــان البيــاض يف عنفقتــه(. أخرجــه مســلم. )وكــان صــلى هللا عليــه وســلم 

يضع عليها الطيب. وكان صلى هللا عليـه وسـلم  أسود كث اللحية، مبقدار قبضة اليد، حيسنها ويطيبها، أي
يكثر دهن رأسه وتسـريح حليتـه ويكثـر القنـاع كـأن ثوبـه ثـوب زايت(. أخرجـه الرتمـذي يف الشـمائل والبغـوي 

 يف شرل السنة. وكان من هديه صلى هللا عليه وسلم حف الشارب وإعفاء اللحية. 
 . صفة رأسه: كان النيب صلى هللا عليه وسلم ذا رأس ضخم

صلى هللا عليه وسلم شديد السواد رجاًل، أي ليس مسرتساًل كشعر الـروم وال جعـداً  شعره صفة شعره: كان 
يصـــل إىل أنصـــاف أذنيـــه حينـــاً ويرســـله أحيـــاانً فيصـــل إىل  كشـــعر الســـودان وإمنـــا هـــو علـــى هيئـــة املتمشـــط،
ن إرسـاله بعـد احللـق، وهبـذا يضـرب منكبيـه إذا طـال زمـاأن  شحمة أذنيـه أو بـني أذنيـه وعاتقـه، وغايـة طولـه

جيمع بني الرواايت الواردة يف هذا الشأن، حيـث أخـرب كـل واحـٍد مـن الـرواة عمـا رآه يف حـني مـن األحيـان. 
قـال اإلمـام النـووي: )هـذا، ومل حيلـق النـيب صـلى هللا عليـه وسـلم رأسـه )أي ابلكليـة( يف سـين اهلجـرة إال عــام 

جة الوداع(. وقـال علـي بـن أيب طالـب رضـي هللا عنـه: )كـان رسـول احلديبية مث عام عمرة القضاء مث عام ح
(، أخرجه أمحد والرتمذي وقـال حسـن صـحيح. ومل يكـن يف راجلةهللا صلى هللا عليه وسلم كثري شعر الرأس 

رأس النيب صلى هللا عليه وسلم شيب إال شعريات يف مفرق رأسه، فقد أخرب ابن سعيد أنـه مـا كـان يف حليـة 
شيبه ال يزيـد أن   عليه وسلم ورأسه إال سبع عشرة شعرة بيضاء ويف بعض األحاديث ما يفيدالنيب صلى هللا

على عشرة شعرات وكان صلى هللا عليه وسلم إذا ادهن واراهن الدهن، أي أخفـاهن، وكـان يـدهن ابلطيـب 
ة أهـل الكتـاب واحلناء. وعن ابن عباس رضي هللا عنهما قال: )كان النيب صـلى هللا عليـه وسـلم حيـب موافقـ

فيما مل يؤمر فيه، وكان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم وكـان املشـركون يفرقـون رؤوسـهم، فسـدل النـيب صـلى 
أخرجــه البخــاري ومســلم. وكــان رجــل الشــعر حســناً لــيس ابلســبط وال   عليــه وســلم انصــيته مث فــرق بعــد(هللا

تــون الــيت تكــون يف الغــدر إذا ســفتها اجلعــد القطــط، كمــا إذا مشــطه ابملشــط كأنــه حبــك الرمــل، أو كأنــه امل
الرايل، فإذا مكث مل يرجل أخذ بعضـه بعضـاً، وحتلـق حـىت يكـون متحلقـاً كـاخلوامت، ملـا كـان أول مـرة سـدل 
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انصيته بني عينيه كما تسدل نواصي اخليل جاءه جربيـل عليـه السـالم ابلفـرق ففـرق. وعـن عائشـة رضـي هللا 
س رســول هللا صــلى هللا عليــه وســلم صــدعت الفــرق مــن انفوخــه أفــرق رأأن  عنهــا قالــت: )كنــت إذا أردت

وأرسل انصيته بني عينيه(. أخرجه أبو داود وابن ماجه. وكان صلى هللا عليه وسلم يسدل شعره، أي يرسـله 
مث ترك ذلك وصار يفرقـه، فكـان الفـرق مسـتحباً، وهـو آخـر األمـرين منـه صـلى هللا عليـه وسـلم. وفـرق شـعر 

املفــرق وهــو وســط الــرأس. وكــان يبــدأ يف ترجيــل شــعره مــن اجلهــة اليمــَن، فكــان يفــرق  الــرأس هــو قســمته يف
رأسه مث ميشط الشـق األميـن مث الشـق األيسـر. وكـان رسـول هللا صـلى هللا عليـه وسـلم يرتجـل غبـاً، أي ميشـط 

وسلم  شعره ويتعهده من وقت إىل آخر. وعن عائشة رضي هللا عنها قالت: )كان رسول هللا صلى هللا عليه
حيب التيمن يف طهوره، أي االبتـداء ابليمـني، إذا تطهـر ويف ترجلـه إذا ترجـل ويف انتعالـه إذا انتعـل(. أخرجـه 

 البخاري. 
صفة عنقه ورقبته: رقبته فيها طول، أما عنقه فكأنه جيد دمية )اجليد: هو العنق، والدمية: هـي الصـورة الـيت 

هللا عنه قال: )كان عنـق رسـول هللا صـلى هللا عليـه وسـلم  بولغ يف حتسينها(. فعن علي بن أيب طالب رضي
إبريــق فضــة(، أخرجـــه ابــن ســعد يف الطبقـــات والبيهقــي. وعـــن عائشــة أم املــؤمنني رضـــي هللا عنهمــا قالـــت: 
)كان أحسن عباد هللا عنقاً، ال ينسب إىل الطول وال إىل القصر، ما ظهر من عنقه للشمس والرايل فكأنه 

اً يــتألأل يف بيــاض الفضــة ومحــرة الــذهب، ومــا غيــب يف الثيــاب مــن عنقــه فمــا حتتهــا إبريــق فضــة يشــوب ذهبــ
 فكأنه القمر ليلة البدر(، أخرجه البيهقي وابن عساكر. 

صفة منكبيه: كان صلى هللا عليه وسلم أشعر املنكبني )أي عليهما شعر كثري(، واسـع مـا بينهمـا، واملنكـب 
بعيــد مــا بــني املنكبــني أنــه عــريض أعلــى الظهــر ويلزمــه أنــه عــريض هــو جممــع العضــد والكتــف. واملــراد بكونــه 

 بعد ما بني منكبيه مل يكن منافياً لالعتدال. وكان كتفاه عريضني عظيمني. أن  الصدر مع اإلشارة إىل
صفة خامت النبـوة: وهـو خـامت أسـود اللـون مثـل اهلـالل ويف روايـة أنـه أخضـر اللـون، ويف روايـة أنـه كـان أمحـراً، 

وايــة أخــرى أنــه كلــون جســده. واحلقيقــة أنــه ال يوجـــد تــدافع بــني هــذه الــرواايت ألن لــون اخلــامت كـــان ويف ر 
يتفــاوت ابخــتالف األوقــات، فيكــون اترة أمحــراً واترة كلــون جســده وهكــذا حبســب األوقــات. ويبلــغ حجــم 

ســر. وقــد عــرف اخلــامت قــدر بيضــة احلمامــة، وورد أنــه كــان علــى أعلــى كتــف النــيب صــلى هللا عليــه وســلم األي
ســلمان الفارســي رســول هللا صــلى هللا عليــه وســلم هبــذا اخلــامت. فعــن عبــد هللا بــن ســرجس قــال: )رأيــت النــيب 
صلى هللا عليه وسلم وأكلت معه خبزاً وحلمـاً وقـال ثريـداً. فقيـل لـه: أسـتغفر لـك النـيب؟ قـال: نعـم ولـك، مث 

اّللَُّ َواْســــتَـْغِفْر لِــــَذنِبَك َولِْلُمــــْؤِمِننَي َواْلُمْؤِمَنــــاِت َواّللَُّ يـَْعَلــــُم ُمتَـَقلَّــــَبُكْم }فَــــاْعَلْم أَنَّــــُه اَل ِإلَــــَه ِإالَّ هــــذه اآليــــة:  تــــال
قــال: )مث درت خلفــه فنظــرت إىل خــامت النبــوة بــني كتفيــه عنــد انغــض كتفــه اليســرى عليــه خــيالن  َوَمثْـــَواُكْم{ 
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ال يل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اقرتب كأمثال الثنليل(، أخرجه مسلم. قال أبو زيد رضي هللا عنه: )ق
مــين، فاقرتبــت منــه، فقــال: أدخــل يــدك فامســح ظهــري، قــال: فأدخلــت يــدي يف قميصــه فمســحت ظهــره 
فوقع خامت النبوة بني أصبعي قال: فسئل عن خامت النبوة فقال: )شعرات بني كتفيه(، أخرجـه أمحـد واحلـاكم 

هـم كمـا أكرمـت أاب زيـد رضـي هللا عنـه هبـذا فأكرمنـا بـه اي ربنـا اي وقال )صحيح اإلسناد( ووافقه الذهيب. الل
 إهلنا اي من تعطي السائلني من جودك وكرمك وال تبايل. 

اإلبـط مـن أن  صفة إبطيه: كان صلى هللا عليـه وسـلم أبـيض اإلبطـني، وبيـاض اإلبطـني مـن عالمـة نبوتـه إذ 
مالــك رضــي هللا عنــه: )كــان النــيب صــلى هللا عليــه مجيــع النــاس يكــون عــادة متغــري اللــون. قــال عبــد هللا بــن 

وسلم إذا سجد فـرج بـني يديـه )أي ابعـد( حـىت نـرى بيـاض إبطيـه(. أخرجـه البخـاري. وقـال جـابر بـن عبـد 
هللا رضي هللا عنه: )كان رسول هللا صـلى هللا عليـه وسـلم إذا سـجد جـاىف حـىت يـرى بيـاض إبطيـه(. أخرجـه 

 ال أمحد رجال الصحيح. أمحد وقال اهليثمي يف اجملمع رج
صــفة ذراعيــه: كــان صــلى هللا عليــه وســلم أشــعر، طويــل الزنــدين )أي الــذراعني(، ســبط القصــب )القصــب  

 يريد به ساعديه(. 
صفة كفيه: كان صلى هللا عليه وسلم رحب الراحة )أي واسع الكف( كفه ممتلئة حلماً، غـري أهنـا مـع  

س رضـي هللا عنـه: )مـا مسسـت ديباجـة وال حريـرة ألـني غاية ضخامتها كانت لينة أي انعمـة. قـال أنـ
مـــــن كـــــف رســـــول هللا صـــــلى هللا عليـــــه وســـــلم(. وأمـــــا مـــــا ورد يف رواايت أخـــــرى عـــــن خشـــــونة كفيـــــه 
وغالظتهــا، فهــو حممــول علــى مــا إذا عمــل يف اجلهــاد أو مهنــة أهلــه، فــإن كفــه الشــريفة تصــري خشــنة 

نعومــة. وعـن جــابر بــن مســرة رضــي هللا عنــه قــال: للعـارض املــذكور )أي العمــل( وإذا تــرك رجعــت إىل ال
)صــليت مــع رســول هللا صــلى هللا عليــه وســلم صــالة األوىل، مث خــرج إىل أهلــه وخرجــت معــه فاســتقبله 
ولـدان فجعـل ميســح خـدي أحــدهم واحـداً واحــداً. قـال: وأمـا أان فمســح خـدي. قــال: فوجـدت ليــده 

 ه مسلم. برداً أو رحياً كأمنا أخرجها من جونة عطار(. أخرج
صــفة أصــابعه: قــال هنــد بــن أيب هالــة رضــي هللا عنــه: )كــان رســول هللا صــلى هللا عليــه وســلم ســائل 
األطـــراف )ســـائل األطـــراف: يريـــد األصـــابع أهنـــا طـــوال ليســـت مبنعقـــدة(. أخرجـــه الطـــرباين يف املعجـــم 

ل السـنة واحلـافظ الكبري والرتمذي يف الشمائل وابن سعد يف الطبقات واحلاكم خمتصـراً والبغـوي يف شـر 
 . اإلصابةيف 
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حلمــاً، لــيس ابلســمني وال ابلنحيــل،  ممتلــئصــفة صــدره: كــان صــلى هللا عليــه وســلم عــريض الصــدر،  
ســواء الــبطن والظهــر. وكــان صــلى هللا عليــه وســلم أشــعر أعــايل الصــدر، عــاري الثــديني والــبطن )أي مل 

 يكن عليها شعر كثري( طويل املسربة وهو الشعر الدقيق. 
 (. الثلجة: كرب البطن. ةبطنه: قالت أم معبد رضي هللا عنها: )مل تعبه ثلج صفة

صـــفة ســـرته: عـــن هنـــد بـــن أيب هالـــة رضـــي هللا عنـــه: )كـــان رســـول هللا صـــلى هللا عليـــه وســـلم دقيـــق املســـربة 
موصول ما بني اللبة والسرة بشعر جيري كـاخلط، عـاري الثـديني والـبطن ممـا سـوى ذلـك: حـديث هنـد تقـدم 

 ه. واللبة املنحر وهو النقرة اليت فوق الصدر. خترجي
صــفة مفاصــله وركبتيــه: كــان صــلى هللا عليــه وســلم ضــخم األعضــاء كــالركبتني واملــرفقني واملنكبــني واألصــابع، 

 وكل ذلك من دالئل قوته صلى هللا عليه وسلم. 
وســلم كــأين أنظــر إىل صــفة ســاقيه: عــن أيب جحيفــة رضــي هللا عنــه قــال: )وخــرج رســول هللا صــلى هللا عليــه  

 بيض ساقيه(. أخرجه البخاري يف صحيحه. 
صــفة قدميــه: قــال هنــد بــن أيب هالــة رضــي هللا عنــه: )كــان النــيب صــلى هللا عليــه وســلم مخصــان األمخصــني 
مسيح القدمني ينبو عنهما املاء ششن الكفني والقدمني(. قوله: مخصان األمخصني: األمخص مـن القـدم مـا 

ذلك منه مرتفع. مسيح القـدمني: أن  وهو الذي ال يلتصق ابألرض من القدمني، يريد بني صدرها وعقبها،
شن ش ثبات للماء عليها و يريد أهنما ملساوان ليس يف ظهورمها تكسر لذا قال ينبو عنهما املاء، يعين أنه ال

لى هللا عليـــه الكفــني والقـــدمني أي غلـــيظ األصـــابع والراحـــة. رواه الرتمــذي يف الشـــمائل والطـــرباين. وكـــان صـــ
وسلم أشبه الناس بسيدان إبراهيم عليه السالم، وكانت قـدماه الشـريفتان تشـبهان قـدمي سـيدان إبـراهيم عليـه 

 السالم كما هي آاثرها يف مقام سيدان إبراهيم عليه السالم. 
 صفة عقبيه: كان رسول صلى هللا عليه وسلم منهوس العقبني أي حلمهما قليل. 

أنس رضي هللا عنه قال: )كان رسول هللا صلى هللا عليـه وسـلم ربعـة مـن القـوم )أي  طوله: عنو  صفة قامته
مربـــوع القامـــة(، لـــيس ابلطويـــل البـــائن وال ابلقصـــري، وكـــان إىل الطـــول أقـــرب. وقـــد ورد عنـــد البيهقـــي وابـــن 

الطـويالن  عساكر أنه صلى هللا عليـه وسـلم مل يكـن مياشـي أحـداً مـن النـاس إال طالـه، ولرمبـا اكتنفـه الـرجالن
فيطوهلما فإذا فارقاه نسب إىل الربعة، وكان إذا جلس يكون كتفه أعلـى مـن اجلـالس. فكـان صـلى هللا عليـه 

 وسلم حسن اجلسم، معتدل اخللق ومتناسب األعضاء. 
صفة عرقه: عن أنس رضي هللا عنه قال: )كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أزهر اللون كـأن عرقـه اللؤلـؤ 

افياً أبيضاً مثل اللؤلؤ(. وقال أيضاً: )ما ةمت عنرباً قط وال مسكاً أطيـب مـن ريـح رسـول هللا )أي كان ص
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صـلى هللا عليـه وســلم(. أخرجـه البخـاري ومســلم واللفـظ لـه. وعــن أنـس أيضـاً قــال: )دخـل علينـا رســول هللا 
لعـرق، فاسـتيقظ صلى هللا عليـه وسـلم فقـال )أي انم( عنـدان، فعـرق وجـاءت أمـي بقـارورة فجعلـت تسـلت ا

النيب صلى هللا عليه وسلم فقال: اي أم سليم ما هذا الذي تصنعني؟ قالت: عرق جنعله يف طيبنا وهو أطيـب 
الصـــحابة كـــانوا يتربكـــون آباثر النـــيب صـــلى هللا عليـــه وســـلم، وقـــد أقـــر أن  الطيـــب(. رواه مســـلم، وفيـــه دليـــل

هللا عليـه وسـلم إذا صـافحه الرجـل وجـد رحيـه الرسول صلى هللا عليه وسلم أم سليم علـى ذلـك. وكـان صـلى 
)أي تبقى رائحة النيب صلى هللا عليه وسلم على يد الرجل الذي صافحه(، وإذا وضع يده على رأس صـيب، 

 فيظل يومه يعرف من بني الصبيان برحيه على رأسه. 
 صو  من مشاعر احل  (219) 

جئـت مبذقـة لـنب فناولتهـا للرسـول صـلى هللا عليـه ف ،يقول سيدان أبو بكر: كنا يف اهلجرة وأان عطشان جـدا 
ال  !اشرب اي رسول هللا، يقول أبـو بكـر: فشـرب النـيب صـلى هللا عليـه وسـلم حـىت ارتويـت :وسلم، وقلت له
 ! فالكلمة صحيحة ومقصودة، فهكذا قاهلا أبـو بكـر الصـديق. هـل ذقـت مجـال هـذا احلـب؟تكذهب عينيك

 احلب!؟ أين حنن من هذا نه حب من نوع خاص!إ
 )والــديــوم فــتح مكــة أســلم أبــو قحافــة ، فانــه احلــب حــب النــيب أكثــر مــن الــنفسواليــك هــذه وال تتعجــب، 

النــيب  إىلمتــأخرا جــدا وكــان قــد عمــي، فأخــذه ســيدان أبــو بكــر وذهــب بــه  إســالمه، وكــان (ســيدان أيب بكــر
اي أاب  النيب صلى هللا عليـه وسـلمفقال ، ويبايع النيب صلى هللا عليه وسلم إسالمهصلى هللا عليه وسلم ليعلن 

 اي رسـول هللا إليـكيـؤتى أن  فقـال أبـو بكـر: ألنـت أحـق ،إليـهالشـي  يف بيتـه، فـذهبنا حنـن بكر هـال تركـت 
هذا يـوم فرحـة، فـأبوك أسـلم وجنـا مـن النـار فمـا  :قحافة فبكى سيدان أبو بكر الصديق، فقالوا له أبووأسلم 

الذي ابيع النيب اآلن ليس أيب ولكن أبـو أن  قال: ألين كنت أحب ر؟ماذا قال أبو بك ختيهل الذي يبكيك؟
فرحته لفرل النيب أكرب من فرحته ألبيه أين حنن من  ،سبحان هللا. طالب، ألن ذلك كان سيسعد النيب أكثر

 هذا؟
ه وحينما جاء قال ل -رض هللا عنه  –سيدان ثوابن خادمه النيب صلى هللا عليه وسلم طوال اليوم عن غاب 

قـال ثـوابن: ال اي  ؟يبكيـك أهـذال لـه النـيب صـلى هللا عليـه وسـلم: ثوابن: أوحشتين اي رسول هللا وبكى، فقـا
رســول هللا ولكــن تــذكرت مكانــك يف اجلنــة ومكــاين فــذكرت الوحشــة فنــزل قــول هللا تعــاىل }َوَمــن يُِطــِع اّللهَ 

ـــَهَداء َوالصَّـــاحِلِنيَ َوالرَُّســـوَل فَُأْولَِئـــَك َمـــَع الَّـــِذيَن أَنـَْعـــَم اّللهُ َعَلـــ يِقنَي َوالشُّ ـــدِه ـــَن النَِّبيِهـــنَي َوالصِه  َوَحُســـَن أُولَِئـــَك ْيِهم مِه
 َرِفيًقا{
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 :للجـيشيقـول صـلى هللا عليـه وسـلم إذ ابلرسـول يف وسط اجليش يوم غزوة أحد واقف سواد بن عزيهة بينما 
فقــال  اسـتو اي ســواد :صـلى هللا عليــه وســلم. فينظــر النـيب فــريى ســوادا مل ينضـبط فقــال النــيب اســتقيموا اسـتووا

بسـواكه ونغـز ســوادا يف سـواد: نعـم اي رسـول هللا ووقــف ولكنـه مل ينضـبط، فجــاء النـيب صـلى هللا عليـه وســلم 
فكشـف النـيب  !، فقـال سـواد: أوجعتـين اي رسـول هللا، وقـد بعثـك هللا ابحلـق فأقـدينبطنه قال: استو اي سـواد
يقول: هذا ما أردت وقـال: و  .. فانكب سواد على بطن النيب يقبلهااي سواداقتص  عن بطنه الشريفة وقال:

متـس جلـدي جلـدك.ما أن  يكـون آخـر العهـد بـكأن  هـذا اليـوم يـوم شـهادة فأحببـتأن  اي رسول هللا أظـن
 رأيك يف هذا احلب؟

املنـرب نـوار يقـام أن  كان النيب صـلى هللا عليـه وسـلم خيطـب يف مسـجده قبـل،  وأخريا ال تكن أقل من اجلذع
نــرب تــرك جــذع الشــجرة حــىت يــراه الصــحابة فيقــف النــيب صــلى هللا عليــه وســلم ميســك اجلــذع، فلمــا بنــوا لــه امل

فسمعنا للجذع أنينا لفـراق النـيب صـلى هللا عليـه وسـلم، فوجـدان النـيب صـلى هللا عليـه اجلذع وذهب إىل املنرب 
تـدفن أن  أال ترضـى :لـه النـيب صـلى هللا عليـه وسـلموسلم ينـزل عـن املنـرب ويعـود للجـذع وميسـح عليـه ويقـول 

  .فسكن اجلذع هاهنا وتكون معي يف اجلنة؟
   اع العمر يغلطة (220)

البلــدات الصــغرية.  إحــدىكانــت هنــاك شــابة مجيلــة تــدعى )صــويف( ورســام صــغري يــدعى )ابتريــك( نشــن يف 
قبال مشــرقا ونصــحوه ابلــذهاب إىل وكــان ابتريــك ميلــك موهبــة كبــرية يف الرســم حبيــث توقــع لــه اجلميــع مســت

ابريــس. وحــني بلــغ العشــرين تــزوج صــويف اجلميلــة وقــررا الــذهاب ســواي إىل عاصــمة النــور وكــان طموحهمــا 
واضـحا منـذ البدايـة حيـث سيصـبح )هـو( رســاما عظيمـا )وهـي( كاتبـة مشـهورة. ويف ابريـس سـكنا يف شــقة 

الــذي ســكنا فيــه تعرفــت صــويف علــى ســيدة ثريــة لطيفــة مبــرور األايم ويف احلــي  أهــدافهماحيققــان  أامجيلــة وبــد
املعشــر. وذات يــوم طلبــت منهــا اســتعارة عقــد لؤلــؤ غــايل الــثمن حلضــور زفــاف يف بلــدهتا القدميــة. ووافقــت 
السيدة الثرية وأعطتها العقد وهي توصيها ابحملافظة عليه. ولكن صويف اكتشفت ضـياع العقـد بعـد عودهتمـا 

فيمــا اهنــار ابتريــك مــن اثــر الصــدمة وبعــد مراجعــة كافــة اخليــارات قــررا شــراء  للشــقة فأخــذت جتهــش ابلبكــاء
ميلكـــان  عقـــد جديـــد للســـيدة الثريـــة ميلـــك نفـــس الشـــكل واملواصـــفات. ولتحقيـــق هـــذا اهلـــدف ابعـــا كـــل مـــا

واستداان مبلغا كبريا بفوائد فاحشة. وبسرعة اشرتاي عقدا مطابقا وأعاداه للسيدة الـيت مل تشـك مطلقـا يف انـه 
الدين كان كبريا والفوائـد تتضـاعف ابسـتمرار فرتكـا شـقتهما اجلميلـة وانـتقال إىل غرفـة أن  عقدها القدمي. غري

عليهمـا ختلـت صـويف عـن حلمهـا القـدمي وبـدأت تعمـل خادمـة يف البيـوت.  حقرية يف حي قذر ولتسـديد مـا
مخسـة وعشـرين عامـاً ماتـت فيهـا  أما ابتريك فرتك الرسم وبدأ يشتغل محاال يف امليناء وظال علـى هـذه احلـال
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وضـــاع فيهـــا الشـــباب وتالشـــى فيهـــا الطمـــول وذات يـــوم ذهبـــت صـــويف لشـــراء بعـــض اخلضـــروات  األحـــالم
 لسيدهتا اجلديدة وابلصدفة شاهدت جارهتا القدمية فدار بينهما احلوار التايل:

 صويف؟ أنتعفواً هل 
 !تعرفيين بعد كل هذه السننيأن  نعم، من املدهش

 تبدين يف حالة مزرية، ماذا حدث لك، وملاذا اختفيتما فجأة!؟اي إهلي 
؟ لقد ضاع مين فاشرتينا لك عقدا جديدا بقـرض ربـوي ومازلنـا سيديت العقد الذي استعرته منك اي أتذكرين

 نسدد قيمته
 !عقدا مقلدا ال يساوي مخسه فرنكاتاي إهلي، ملاذا مل ختربيين اي عزيزيت؛ لقد كان 

ثالثــة لصــوص علــى منــزل كــارل لــوك الــذي تنبــه لوجــودهم فقــتلهم مجــيعهم ببندقيتــه هجــم  1964يف عــام 
أن  اآللية. ومنذ البدايـة كانـت القضـية لصـاحل لـوك كونـه يف موقـف 'دفـاع عـن الـنفس'. ولكـن اتضـح الحقـا

 اللصوص الثالثة كانوا أخوة وكانوا على شجار دائم مع جارهم لوك وهكذا اهتمه االدعـاء العـام أبنـه خطـط
الوضــع ينقلــب أن  الثالثــة ملنزلــه مث قــتلهم بعــذر الســرقة وحــني أدرك لــوك! األشــقاءللجرميــة مــن خــالل دعــوة 
 .وفشلت حماوالت العثور عليه األنظارضده اختفى هنائيا عن 

اختفى!. يف نفس املنزل يف قبو ال تتجاوز مساحته مرتاً يف مرتين. فقد اتفـق مـع زوجتـه  أينولكن، أتعرفون 
الصـغار خشـية تسـريب  أطفاهلمـاختفاء هنائيا خوفا من اإلعـدام. كمـا اتفقـا علـى إخفـاء سـرمها عـن على اال

والـدمها تـويف منـذ زمـن أن  اخلرب للجريان ولكن الزوجـة ماتـت بعـد عـدة أشـهر يف حـني كـرب األوالد معتقـدين
فقـد سـكنت فيـه الحقـا  املنـزل أمـابعيد. وهكذا عاش لوك يف القرب الـذي اختـاره ملـدة سـبعة وثالثـني عامـا. 

ثالث عائالت مل يشعر أي منها بوجـود لـوك فقـد كـان خيـرج خلسـة لتنـاول الطعـام والشـراب مث يعـود هبـدوء 
يسـعل ابسـتمرار. وذات ليلـة  وأصـبح'الكتمـة' و ابلربو من جـراء الغبـار أصيبلوك أن  مغلقا ابب القبو غري

تدعى الشـرطة. وحـني حضـرت الشـرطة تتبعـت فاسـ األرضمسع رب البيت اجلديد سـعاال مكبـوات مـن حتـت 
 الصوت حىت عثرت عليه فدار بينهما احلوار التايل:

 ؟من أنت وماذا تفعل هنا
 عاما )وأخربهم بسبب اختفائه(!37امسي لوك وأعيش هنا منذ 

 ؟أال تعلم ماذا حصل بعد اختفائك اي إهلي
 ماذا حصل؟ ..ال

 !فأصدر القاضي فورا حكما برباءتك ة منزلكاعرتفت والدة اللصوص أبن أوالدها خططوا لسرق
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 طبق لك (221) 
جلست الزوجة حتدث زوجها عن زايرهتا لصديقتها وأهنا قدمت هلا طبقاً مـن السـمك املشـوي مل تـذق مثلـه 

أتخــذ الطريقــة ليــذوق هــذا الطبــق الــذي ال يقــاوم. اتصــلت الزوجــة أن  مــن قبــل، فطلــب الــزوج مــن زوجتــه
ي الـرأس ضعي البهار مث اقطعـ ،نظفي السمكة مث اغسليها :ديقتها حتدثها فتقولصو  وبدأت تكتب الطريقة

فكــرت الصــديقة قلــياًل مث  هنــا قاطعتهــا الزوجــة: وملــاذا قطعــت الــرأس والــذيل؟ ..والــذيل مث أحضــري املقــالة
بوالـــدهتا وبعـــد الســـالم  الصـــديقةأجابـــت: لقـــد رأيـــت والـــديت تعمـــل ذلـــك! ولكـــن دعيـــين أســـأهلا. اتصـــلت 

أجابـت  تها: عندما كنت تقدمني لنا السمك املشـوي اللذيـذ ملـاذا كنـت تقطعـني رأس السـمكة وذيلهـا؟سأل
الرتحيـب سـألتها: ولكن دعيين أسأهلا. اتصلت الوالدة ابجلـدة وبعـد  !الوالدة: لقد رأيت جدتك تفعل ذلك

ت اجلــدة: ابلطبــع، فأجابــ ؟طبــق الســمك املشــوي الــذي كــان حيبــه أيب ويثـين عليــك عنــدما حتضــرينه أتـذكرين
  :فبادرهتا ابلسؤال قائلة: ولكن ما السر وراء قطع رأس السمكة وذيلها؟ فأجابت اجلدة بكل بساطة وهدوء

 كانت حياتنا بسيطة وقدراتنا متواضعة ومل يكن لدي سوى مقالة صغرية ال تتسع لسمكة كاملة! 
رون ابلقيـــام أبعمـــال روتينيـــة واختـــاذ متثـــل هـــذه القصـــة واقـــع الكثـــري مـــن العـــاملني يف املنشـــنت، فهـــم يســـتم

 إجـراءات معينـة وإتبـاع حلـول متكـررة دون التفكــري يف املتغـريات واملسـتجدات ألن أبسـط وأسـهل شـيء هــو
يكلـــف مصـــاريف كـــان ابإلمكـــان و  نفعــل مـــا كنـــا نقـــوم بـــه دومـــاً وهـــذا بـــدوره يســبب هـــدراً ال داعـــي لـــهأن 

إجياد حلـول للمشـاكل و  تاج العاملون إىل ابتكار أفكار جديدةتالفيها. ومع التحدايت واملنافسة املتزايدة حي
 اليت تواجههم بعيداً عن أسلوب التفكري الرتيب والوسائل التقليدية املكلفة. 

 مهندس وطبي  (222)
إىل املهنـدس  جنـب خـالل رحلـة جويـة طويلـة ومملـة فنظـر الطبيـب إىلمهندسا وطبيبا جلسا جنبا أن  حيكى

يلعب لعبة مسلية مللء الوقت. فاعتذر منه املهنـدس بدبلوماسـية )وصـرفه( ونظـر إىل أن  دوسأله إذا كان يري
الناحيـة األخـرى وصــد عنـه وتظــاهر برغبتـه ابخللـود إىل النــوم. بعـد دقــائق أصـر الطبيـب وقــال للمهنـدس إهنــا 

مث  رايالت 10 أان أسـألك سـؤاال وإذا مل تعـرف اجلـواب تعطيـينقـال: ، و رائعـة وشـرل لـه الكيفيـةو  لعبة سهلة
. ومرة أخرى )صرفه( املهندس كما فعل يف املرة السـابقة رايالت 10ادفع لك  تسألين وإذا مل اعرف اجلواب

مل تعــرف اجلــواب تعطيــين  إذاحســنا  ائق تضــايق الطبيــب وقــال للمهنــدس:وبعــد دقــ .وتظــاهر برغبتــه يف النــوم
هنــا أاثر الطبيــب تفكــري املهنــدس الــذي مل  .رايالت 100اجلــواب أعطيــك  أان وإذا مل اعــرف، رايالت 10

 يلبث سوى قليال فوافق على العرض ابملشاركة يف اللعبة املسلية. 
 القمر؟ و  ما هي املسافة بني األرض :سأل الطبيب السؤال األول



- 275 - 

 

للطبيـب. مث أتـى الـدور علـى املهنـدس فسـأل الطبيـب: مـا هـو  رايالت 10فبادر املهندس علـى الفـور ودفـع 
حـرية واضـطر لفـتح و  لذي يصعد إىل اجلبـل علـى ثالثـة وينـزل علـى أربعـة؟ نظـر الطبيـب إليـه ابرتبـاكالشيء ا

. رايل 100حاسوبه الشخصي وحبث يف مجيع مصادره وبعد حوايل ساعة أوقظ املهندس من نومه وأعطـاه 
 ل نومه. املهندس وبدبلوماسية اخذ النقود ووضعها يف جيبه مث أدار وجهه إىل اجلهة األخرى إلكما

ما  الطبيب استاء قليال من املهندس لعدم إعطائه اجلواب وبعد ربع ساعة أيقظه من نومه مرة أخرى وسأله:
 10ينطـق أبي كلمـة أدخـل املهنـدس يـده يف جيبـه وأعطـى الطبيـبأن  ومن غري هو اجلواب لذلك السؤال؟

 أخرى وعاد وأكمل نومه.  رايالت
 طريقة يب ألر  لتنظيم الوقت (223)

الـيت تطلبـات هنـاك الكثـري مـن املحيـث  نـامـن حول الـيت الضـغوطاتمتـوازن بسـبب  كثريا منـا جيـد نفسـه غـري
يف حـق نفسـه مـن اخـذ  وأمورمتطلبات عائليه  أو الدراسة أوابلعمل  متعلقة اً أمور جيب اجنازها سواء كانت 

مهـــا يف حيـــز يقـــف معظ عـــادة األمـــورولكـــن كـــل هـــذه ، أمـــورلـــك مـــن غـــري ذو ، يف معلوماتـــه زايدة أو راحـــة
 وكثري منا من يبحث على طريقه لتنظيم الوقت. رجع سبب ذلك لعدم تنظيمه.وي االنتظار لضيق الوقت

أي "كــن  B-ALERTبنظــام.  الطريقــةتــدعى هــذه  تــوازن أفضــللتنظــيم الوقــت لتحقيــق  طريقــه أمامــك
جـاهز  ،متـيقظ ،منتبـه ،معناهـا مسـتعدأن  سـنجد ALERTيف القـاموس عـن معـَن  كشـفنا  فـإذا متيقظا"
-Bويكمـن سـر  وتوازنـك. ألولوايتـكمنتبهـا  جيعـلكونك مستعدا كل يـوم سـوف أن  ومن الواضح  ونشيط

ALERT  ســـوف  ةوفعالــ ةقويــ ةهلــا حيــث تشــكل هــذه احلــروف معادلــ املكونــة الســتةيف تلــك احلــروف
 .املعادلةوهذه حدود  توازن أكثرجتعل يومك أن  تساعدك على

B = BLUEPRINT .عــن مــذكره تضــع فيهــا  عبــارةواملخطــط ببســاطه هــو : خمطــط متهيــدي يأ
يف جـدول  األولـوايتحسـب  اهلامـةاليت جيـب عليـك اجنازهـا فهـو يسـاعدك علـى ترتيـب املهـام  أمورك

 الليلــــةيف  أويومــــك  أيبــــدأن  يف الصــــبال البــــاكر قبــــل أمــــاوهنــــاك طريقتــــان لوضــــع املخطــــط  أعمالــــك
كما يشـري املختصـني وذلـك الن عقلـك البـاطين سـوف يعمـل اثنـاء   ضلأف السابقة الليلةويف  ،السابقة

 عشـر دقـائق كـل يـوم للقيـام بـذلك. حبيـث إىلحباجـه فقـط  فأنـتالليل ملعرفة كيفية الوفـاء ئطـة اليـوم 
تدرسـها أن  املـواد الـيت جيـبحتدد  اً كنت طالب  نإو  ،اليت جيب اجنازها األعمالتسجل  اً كنت موظفأن  

الــيت تـــرتبط  األمـــوروغــري ذلـــك مــن  سأشـــرتيمــاذا  أو .كمـــن جيــب زايرتـــه اليــوم  أمــوروغــري ذلــك مـــن 
كافـة املهـام علـى   السـيطرةحتكم أن  يتيح لك ةاملخطط املعد بصوره جيدأن  مع العلم عملك. بطبيعة
 ن يشرعون ابلعمل.يالفائز أن  ن هويالوحيد الذي يفرق بني الفائزين واخلاسر  الشيء .اليومية
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A = ACTION ن كــم العمــل الــذي قمــت بــه يف إهنــا يتعلــق مبراجعــة نتائجــك فـ األمـر مــل:الع
تكــون أن  هنــاك فــرق كبــري بــني ة:مالحظــ مــن نتــائج. أحرزتــهمــا  ةيومــك ســوف حيــدد بطريقــه مباشــر 

تنجــز فيــه أن  يكــون لــديك يومــا مشــحون ابلعمــل دونأن  فباإلمكــان ،بعمــل حمــدد ن تقــومأو  مشــغوالً 
العمــل هنــا و  مــن مهــام. أداءهمــا ميكنــك  أفضــل أداءتثمر وقتــك يف تســأن  األفضــل ولكــن مــن شــيئا.

هنـــاك .. اخل ربـــة منـــزل ،موظـــف ،طالـــب كـــل حســـب موقعـــه  مـــرتبط ابلواجبـــات الـــيت علـــى الشـــخص
الــــذين  واألشــــخاص ،تقرؤهــــا الــــيتالكتــــب  حكمــــه وتعقــــال أكثــــرســــوف جيعالنــــك  أساســــيانشــــيئان 
 .تقابلهم

L = LEARNING متـنح أن  زء جيعـل يومـك متـوازن بطريقـه جيـده وهـووهنـا جـة: الـتعلم واملعرفـ
نرتنـــت وهنـــاك عـــدة طـــرق منهـــا الكتـــب اإل نفســـك بعـــض الوقـــت لـــزايدة معرفتـــك وتوســـيع مـــداركك

مـن املمكـن ي مثـري للتحـد أوتقـرأ أي حمفـز أن  ولكـن يفضـل دائمـا وغريهـا واملرئيـة املسـموعة األشرطة
يكـون تعلمـك اليـومي أن  انه ليس مـن الضـروريمع العلم  حياتكأو مينحك ميزه يف جمال عملك  أن

ـــ اً قـــادر  ـــيم فهـــي الطريـــق اب االســـتمراريةيف  الســـر يكمـــن ولكـــن .حياتـــك بشـــكٍل كامـــل ريعلـــى تغي لتعل
 .القمة ابلصعود إىل كنت راغباً   إذالذا تعلم ولو قليل كل يوم.  .ةاحلقيقي حنو املعرف

E = EXERCISE تنهـك نفسـك يف  أواملـاراثون  ختـوض سـباقاتأن  إىلاجـه حبلسـت : التمـرين
 التمــارين ســوف حتســن.أن  اً علمــاً دقيقــه يوميــ 20 هحتتاجــ فكــل مــا .ةســاعات يوميــ3ملــدة  تــدريبصــالة 

 .على الرجال والنساء ينطبقمر األفكرتك عن ذاتك( و  ،والنشاط الطاقةمستوى  ،)عادات النوم
R = RELAXING كــان   إذا وخاصــة احــةالر مــن  تعطــى جســمك قلــيالً أن  ب: جيــأي االســرتخاء

 راحــةدقيقـه  20تعطـي نفســك أن  األمــرفيجــب اقـل مـا يف  ولــديك الكثـري مــن املتطلبـات. يومـك مشـحوانً 
درجه مـن  أقصىوهذا كله كي تبلغ  وكأنك يف بداية يومك احليويةبوافر  وأنت أعمالك إىل ةالعود لتستطيع
 التقدم.

T = THINKING مـل وذلـك لكـي يكـون لـديك لتفكـري املتأيسمى اب واملقصود هنا هو ما :التفكري
تتأمـل مـا حصـل أن  عليـك فكل ما عليك عندما تنتهي مـن يومـك وحتـاول الشـروع يف النـوم.ة واضح ةفكر 

 أســلوبتعــديل علــى  إجــراء مــن املمكــنومــاذا فعلــت يف يــومي هــذا وانظــر هــل  أجنــزتلــك اليــوم انظــر مــاذا 
الن الغــد يــوم جديــد  شــيءم نفســك مــع كــل تُلــ ن الولكــأفضــل  نتيجــةتعــاماليت يف حماولــه للحصــول علــى 

 األفضل لألداء جديدةوفرصه 
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  نواعهاأطفا   احلريق و  (224)
األوكســجني عــن املــادة  هــي عبــارة عــن أســطوانة معدنيــة مملــوءة ابملــاء أو مبــادة كيميائيــة ثقيلــة عازلــة، تعــزل

ســببة لالشــتعال ممــا يــؤدي إىل كــبح وتثبــيط أحــد العناصــر امليف إزالــة عمــل طفــاايت احلرائــق ويتمثــل احملرتقــة. 
 .تفاعل االحرتاق

 أنواع الطفا    

فضـية اللـون وميـأل ثلثـي األسـطوانة ابملـاء ويسـتخدم  ،وعادة مـا تكـون أسـطوانة الطفايـة كبـرية :طفا   املاء
اد يســتخدم هــذا النــوع مــن الطفــاايت إلمخــ .وتــزود مبقيــاس للضــغط ،اهلــواء العــادي كغــاز للضــغط الــداخلي

فيجـــب جتنـــب  ،مناســـبة بـــل وخطـــرية االســـتخدام يف مواضـــع أخـــرى ( ولكنهـــا غـــريAاحلرائـــق مـــن النـــوع )
( فاملـــاء موصـــل جيـــد للكهـــرابء وســـوء Bاســـتخدامها يف إمخـــاد احلرائـــق النامجـــة عـــن االلتمـــاس الكهرابئـــي )

وائل القابلــــة وكــــذلك يف احلرائــــق الــــيت تســــببها الســــ .االســــتخدام هنــــا ســــيؤدي إىل صــــعقات كهرابئيــــة مميتــــة
  .( ألن املاء سوف يزيد من مساحة منطقة احلريق ولن تتم السيطرة عليه وسيزداد األمر سوءاً Cلالشتعال )

غــــري مــــزودة مبقيــــاس  ،ذات فوهــــة كبــــرية ،وهــــذه األســــطوانة محــــراء اللــــون ن:طفااااا   ر  أكساااايد الكريااااو 
ائلة وعنـــد االســـتخدام ينـــدفع خـــارج د الكربـــون املضـــغوط يف حالتـــه الســـيللضـــغط، مملـــوءة بغـــاز اثين أكســـ

فهــو أثقــل  ،يعــد غـاز اثين أكســيد الكربـون غــاز ثقيـل. و فـاض الضــغطاألسـطوانة يف حالــه غازيـة نتيجــة الخن
كمـا يتمتـع   ،املنطقة احملرتقة ليغطيها ويعزل عنها األوكسـجني من األوكسجني ولذلك فهو يهبط بسرعة على
ويعتـــرب هـــذا النـــوع مـــن  .رارة وابلتـــايل تثبـــيط عمليـــة االحـــرتاقبـــربودة عاليـــة تســـاعد علـــى اخنفـــاض درجـــة احلـــ

( واحلرائـق النامجـة B) الطفاايت االختيار األنسب إلمخاد احلرائق النامجة عن املواد السائلة القابلة لالشتعال
 (. A) ( وال يستخدم إلطفاء احلرائق من النوعC) عن االلتماس الكهرابئي

وهذه أكثر شيوعا واستخداما وهي ذات أسطوانة محراء اللون : ة اةاف  مسحوس املواا الكيميا يطفا 
متــأل األســطوانة مبســحوق املــادة  أيضــا وهلــا خرطــوم طويــل يف هنايتــه فوهــة صــغرية، ومــزودة مبقيــاس للضــغط.

أواثين كربـــــوانت البواتســـــيوم أو اثين كربـــــوانت  ،األحـــــادي األملنيـــــومكيميائيـــــة الـــــيت قـــــد تكـــــون فوســـــفات ال
وتعمـل هـذه املـواد الكيميائيـة كغطـاء تعـزل احلريـق  ، ويسـتخدم غـاز النيرتوجـني لضـغط األسـطوانة.الصوديوم

وهنــاك أنواعــا متعــددة مــن هــذه الطفــاايت ميــأل كــل منهــا  .جني احملــيط وتكــبح عمليــة االحــرتاقعــن األوكســ
 :النــاجم عنهـــا فمنهـــامبــادة كيميائيـــة مناســـبة ولكــل منهـــا اســـتخدام يتوافــق مـــع نـــوع املــادة املشـــتعلة واحلريـــق 

املســتخدم منهــا ، و (BC) املســتخدم إلمخــاد حرائــق النــوعمنهــا ، و (DCاملســتخدم إلمخــاد حرائــق النــوع )
 .(ABCإلمخاد حرائق النوع )
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 األخطاء الشا عة عند مكافحة احلريق ابستخدام طفا   احلريق اليدوية: 
عــرض حاملهــا للحــرارة والــدخان وي الطفايــةمكافحــة احلريــق عكــس تيــار اهلــواء، يقلــل مــن كفــاءة  .1

 ومادة اإلطفاء. 

 عدم توجيه املقذوف إىل قاعدة اللهب.  .2

 البدء بقذف املادة اإلطفائية قبل االقرتاب إىل مسافة مؤثرة. .3

 عدم التأكد من إمخاد احلريق فيعاود االشتعال.  .4
 قواعد السالمة   

 ال تواجه احلريق إذا كنت غري مزود ابألجهزة الكافية. .1
 حريق وأتكد من استخدامك للطفاية املناسبة. للنوع املادة املشتعلة املسببة اعرف   .2

  .احرص على وضع الطفاية املناسبة يف املكان املناسب  .3

  .فرتة وأخرى وأتكد من وجود مفتال األمان املثبت يف املقبض بنيتفحص طفاية احلريق  .4

  .ام الطفايةالحظ حركة املؤشر يف مقياس الضغط وأتكد من صالحية استخد  .5

  .كن على بعد مثانية أقدام على األقل عندما تقوم إبطفاء احلريق   .6

  .أتكد من أنك تتقن استخدام الطفاية وتدرب عليها .7
 عاير سبيل (225)

وىف الطريــق قابــل شخصــا واقفــا يف  مســافرا يف رحلــة مــع زوجتــه وأوالده لٌ كــان هنــاك رجــ  يف يــوم مــن األايم 
: فقـالوا مجيعـا ؟هـل ندعـه يركـب معنـا: فسـأل الرجـل زوجتـه وأوالده. أان املـال: قـال ؟من أنت الطريق فسأله

وسارت السيارة ، فركب معهم املال. شيء نريده أيوان منتلك  شيء أينفعل أن  نعم ابلطبع فباملال ميكننا
: فسـأل األب زوجتـه وأوالده. إان السلطة واملنصب :فقال من أنت؟ :فسأله األب، حىت قابل شخصا آخر
 أينفعـل أن  نعـم ابلطبـع فبالسـلطة واملنصـب نسـتطيع: فأجـابوا مجيعـا بصـوت واحـد ؟هل ندعه يركب معنا

وهكـذا ، وسـارت السـيارة تكمـل رحلتهـا، فركب معهم السلطة واملنصـب. شيء نريده أيوان منتلك ، شيء
ــــدنيا ــــريين بكــــل شــــهوات وملــــذات ومتــــع ال ــــل أشــــخاص كث مــــن  :فســــأله األب، حــــىت قــــابلوا شخصــــا، قاب

حنـــن نريـــد الـــدنيا ، لـــيس هـــذا وقتـــه د:ألب والزوجـــة واألوالد يف صـــوت واحـــفقـــال ا. إان الـــدين: قـــال:؟أنت
حــالل وحــرام وصــالة وحجــاب و ، ســنتعب يف االلتــزام بتعاليمــهو  ،والــدين ســيحرمنا منهــا وســيقيدان، ومتاعهــا
فرتكــوه ا، دنيا ومــا فيهــنســتمتع ابلــأن  ك بعــدنرجــع إليــأن  ولكــن مــن املمكــن، وسيشــق ذلــك علينــا، وصــيام

ووجـدوا رجـال يشـري  (قـف)وكلمـة  نقطـة تفتـيش وفجأة وجدوا علـى الطريـق، وسارت السيارة تكمل رحلتها



- 279 - 

 

تنــزل وتــذهب أن  وعليــك، انتهــت الرحلــة ابلنســبة لــك: فقــال الرجــل لــألب، ينــزل ويــرتك الســيارةأن  لــألب
 :فقـال األب هـل معـك الـدين؟ عن الدين شأفتأان : فقال له الرجل، يف ذهول ومل ينطق األبفوجم . معي
نــك لــن تســتطيع فعــل هــذا : إفقــال لــه الرجــل. أرجــع وآتــى بـه فــدعين، لقـد تركتــه علــى بعــد مســافة قليلــة، ال

 يف الســيارة املــال والســلطة واملنصــب والزوجــة معــي ولكــن: األبفقــال . فالرحلــة انتهــت والرجــوع مســتحيل
الــدين  إالومــا كــان لينفعــك  وســترتك كــل هــذا ا، شــيئا عنــك مــن هللالــن يغنــو  إهنــم ل:فقــال لــه الرجــ. واألوالد
عنه ومل تعمل  كنت غافالً   الذياملوت  أان :قال الرجل ؟أنتمن . فقال األب: ولكن تركته يف الطريق الذي
فوجد ولده يقود السيارة بدال منه وبدأت السـيارة تتحـرك لتكمـل رحلتهـا وفيهـا  للسيارة األبونظر  حسابه
  .واملال والسلطة ومل ينزل معه أحد داألوال

ارٌَة خَتَْشـْوَن }ُقْل ِإن َكـاَن آاَبؤُُكـْم َوأَبـْنَـنؤُُكْم َوِإْخـَواُنُكْم َوأَْزَواُجُكـْم َوَعِشـريَُتُكْم َوأَْمـَواٌل اْقرَتَفْـُتُموَهـا َوجِتَـ:قال تعاىل
 َوَرُسولِِه َوِجَهاٍد يف َسِبيِلِه َفرَتَبَُّصواْ َحىتَّ أَيْيتَ اّللهُ أِبَْمرِِه َواّللهُ اَل َكَساَدَها َوَمَساِكُن تـَْرَضْوهَنَا َأَحبَّ ِإلَْيُكم مِهَن اّللهِ 

 .ْهِدي اْلَقْوَم اْلَفاِسِقنَي{يَـ 
 عبا ا  مجيلة (226)

 .ال تبصق يف البئر فقد تشرب منه يوماً 
 !يستحق التضحيةجتد الصديق الذي أن  ولكن من الصعب تضحي من أجل صديقأن  ليس من الصعب

 .احلياة مليئة ابحلجارة فال تتعثر هبا بل أمجعها وابِن هبا سلما تصعد به حنو النجال
 من جنه ابحلب فهو عاقل ومن جنه بغريه فهو جمنون.

 راه ولكن ال يبيع قلبا قد هواه.قد يبيع اإلنسان شيئا قد ش
 مل يشعر انك العامل أبسره.يف حلظة تشعر انك شخص يف هذا العامل بينما يوجد شخص يف العا

 .مجيالً  شيءمن أحب هللا رأى كل 
  .إليهاالصداقة كاملظلة كلما اشتد املطر كلما ازدادت احلاجة 

 .إذا كثر رخص إال األدب فإنه إذا كثر غال يءكل ش
 .يطحن عظام الصمت للصمت أحياان ضجيج
 .خيربك أبن أحدا ينظر إليك الضمري صوت هادئ
 .ينما أهديها لك *** فتعجبك كلمايت وال أعجبك أانأغار من كلمايت ح

 .تضحك والدموع تذرف من عينيكأن  إن من أعظم أنواع التحدي
 .أصدق احلزن ابتسامة يف عيون دامعة
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 .ال تستطيع النهوضأن  لكن العارو  نسقطأن  ليس العار يف
 .طعنة العدو تدمي اجلسد وطعنة الصديق تدمي القلب

 .ر مرتني ابحلجر نفسهإنه من املخجل التعث
 .احلب احلظ املوت: ثالثة ضيوف أيتون بال موعد مسبق

 !احلب ببطء شديد بني احلب والوقت عالقة أبدية فاحلب يقتل الوقت بسرعة شديدة والوقت يقتل
 حىت الكفن!(مثن)يف هذه الدنيا له  يءكل ش

 !الغرية هي التقاء صوت العاطفة بصوت العاصفة 
 .طالب الشهرةو  ،طالب املالو  ،لب العلمطا: لشبعثالثة ال يعرفون ا

 .املعروف يف عقل يتباهى نهله، و املعروف يف غري أهله: اثنان يذهبان ضياعاً  
 .النوم كاحلب كالمها آخر من يليب النداء حني تشتد احلاجة إليه 
 !كلحظيت امليالد واملوت ال تتكرر  حلظة احلب احلقيقي 

 !زاد اختصارها كلما زادت إاثرهتا اكلم؛  الشائعات كثياب النساء
 عبقرية اإلمام الشافعي (227)

يـد مـن املسـائل الفقهيـة املعقـدة مجعـوا العدأن  اجتمع عدٌد من العلماء عند اخلليفة هارون الرشيد بعـد
مــا قولــك  :ختبــار ذكــاء اإلمــام الشــافعي رمحــه هللا وبــدأوا إبلقــاء األســئلة والفتــاوى عليــه فســأل األولال

كلــوا أنــتم الشــاة فقــد حرمــت علــي   :ذبــح شــاة يف منزلــه مث خــرج يف حاجــة فعــاد وقــال ألهلــه يف رجــل
هـذا الرجـل كـان مشـركاً فـذبح الشـاة علـى أن  :فكر قلياًل فأجـاب الشـافعي؟ علينا كذلك :فقال أهله

اســم األنصــاب وخــرج مــن منزلــه لــبعض املهمــات فهــداه هللا إىل اإلســالم وأســلم فحرمــت عليــه الشــاة 
 ما علم أهله أسلموا هم أيضاً فحرمت عليهم الشاة كذلك.وعند
فكـــر  ؟شـــرب مســـلمان عـــاقالن اخلمـــر فلمـــاذا يُقـــام احلـــد علـــى أحـــدمها وال يُقـــام علـــى اآلخـــر :وُســـئل
 أحَدمها كان صبياً واآلخُر ابلغاً.أن  فأجاب :قليالً 
ورابِعهــم نصــُف احلــدِه  اجللــدلــِثهم فوجــب علــى أوهِلــم القتــل واثنــيهم الــرجم واث ابمــرأةزان مخســة أفــراد  :وُســئل

استحل األوُل الزان فصار مرتًدا فوجب عليه القتل والثاين كان حمصناً  :فكر قليالً فأجاب ؟وآخرهم ال شيء
 والثالُث غرَي حمصٍن والرابُع كان عبداً واخلامُس جمنوانً.
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صــالته! وملــا نظــر إىل  رجــل صــلى وملــا ســلم عــن ميينــه طلقــت زوجتــه! وملــا ســلم عــن يســاره بطلــت :وُســئل
 ؟السماء وجب عليه دفع ألف درهم

ملــا ســلم عــن ميينــه رأى زوج امرأتــه الــيت تزوجهــا يف غيابــه فلمــا رآه قــد حضــر  :فكــر قلــياًل مث قــال الشــافعي
طلقت منه زوجته وملا سلم عن يساره رأى يف ثوبه جناسة فبطلت صـالته فلمـا نظـر إىل السـماء رأى اهلـالل 

 اء وكان عليه دين ألف درهم يستحق سداده يف أول الشهر.وقد ظهر يف السم
مــا تقــول يف إمــام كــان يصــلي مــع أربعــة نفــر يف مســجد فــدخل علــيهم رجــل وملــا ســلم اإلمــام وجــب  :وُســئل

 ؟على اإلمام القتل وعلى املصلني األربعة اجللد ووجب هدم املسجد على أساسه
ت له زوجة وسافر وتركها يف بيت أخيـه فقتـل اإلمـام هـذا الرجل القادم كانأن  :فكر قلياًل فأجاب الشافعي

ــا أن  األخ وأدعــى املــرأة زوجــة املقتــول فتــزوج منهــا وشــهد علــى ذلــك األربعــة املصــلون وأن املســجد كــان بيًت
 .!للمقتول فجعله اإلمام مسجًدا

فكــر قلــياًل  ؟مــا تقــول يف رجــل أخــذ قــدل مــاء ليشــرب فشـرب حــالاًل وحــرم عليــه بقيــة مــا يف القــدل :وُسـئل
يف املاء املتبقي فاختلط املـاء ابلـدم فحـرم عليـه مـا (أي نزف)الرجل شرب نصف القدل فرعف أن  :فأجاب
 !يف القدل
فكـــر قلـــياًل  ؟كـــان رجـــالن فـــوق ســـطح منـــزل فســـقط أحـــُدمها فمـــات فحرمـــت علـــى اآلخـــر زوجتـــه  :وُســـئل
ان معـه فـوق السـطح فلمـا مـات الرجل الذي سقط فمات كان مزوجـاً ابنتـه مـن عبـده الـذي كـأن  :فأجاب

إىل هنــا مل يســتطع الرشــيُد الــذي كــان  أصــبحت البنــت متلــك ذلــك العبــَد الــذي هــو زوجهــا فحرمــت عليــه.
خيفــي إعجابــه بــذكاء الشــافعي وسـرعة خاطرتــه وجــودة فهمــه وحــس إدراكــه وقــال أن  حاضـرًا تلــك املســاجلة

 .لغتلقد بينت فأحسنت وعربت فأفصحت وفسرت فأب :لبين عبد مناف
أطــال هللا عمــر أمــري املــؤمنني إين ســائل هــؤالء العلمــاء مســألة فــإن أجــابوا عليهــا فاحلمــد هلل  :فقــال الشــافعي

يكـــف عـــين شـــرهم فقـــال الرشـــيد لـــك ذلـــك وســـلهم مـــا تريـــد اي شـــافعي فقـــال أن  وإال فـــأرجو أمـــري املـــؤمنني
رمهًـا واحـًدا فكيـف كـان الظـرف درهم فلـم تنـل أختـه مـن هـذه الرتكـة إال د 600مات رجٌل وترك  :الشافعي

فلمـا طـال . فنظر العلماء بعُضهم إىل بعض طوياًل ومل يستطع أحدهم اإلجابة على السـؤال يف توزيع الرتكة؟
زوجـة و  مـات هـذا الرجـل عـن ابنتـني وأم :فقـال الشـافعي، هبم السكوت طلب الرشـيد مـن الشـافعي اإلجابـة
 100درهــم وأخــذت األم الســدَس وهــو  400لثلثــني ومهــا واثــين عشــر أخ وأخــٍت واحــدٍة فأخــذت البنتــان ا

. درمهًــا فبقــي درهــم واحــد لألخــت 24عشــر أخــاً  ثنــادرهــم وأخــذ اإل 75درهــم وأخــذت الزوجــة الــثمَن وهــو
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أكثــر هللا يف أهلــي منــك وأمــر لــه أبلفــي درهــم فتســلمها الشــافعي ووزعهــا علــى خــدم  :فتبســم الرشــيُد وقــال
 .القصر

 إليه لدي كل ما أحتاج (228)
أننــا كنــا متــزوجني  أعلــمفجــأة نظــر إليهــا الــزوج مباشـرة وقــال بصــوت واضــح: و كانـت الزوجــة تقــود الســيارة. 

ت مل تنطـق الزوجـة بكلمـة واســتمرت ابلنظـر يف الطريـق ولكنهـا أخــذ .عشـرين سـنة ولكـين أريــد الطـالقمنـذ 
أو إثنـائي عـن هـذا األمـر، ألنـين  ال حتـاويل مناقشـيت: حتـدث الـزوج جمـددا. ميل 65بزايدة السرعة ببطء إىل 

التزمــت الزوجــة الصــمت اثنيــة ولكنهــا  .املقربــة ووجــدهتا أفضــل منــك بكثــري علــى عالقــة غراميــة بصــديقتك
 80 زادت السـرعة إىل . اخذ الرجل يف التحدث وقال إبصرار: أريـد املنـزلميل 75زادت السرعة ببطء إىل 

 وســنخذ حســاابت البنــك ومجيــع بطاقــات االئتمــان ،يــلم 85الســرعة، أريــد الســيارة أيضــامث أضــاف . ميــل
احنرفــت الســيارة بــبطء حنــو جســر إمسنــيت ضــخم. شــعر الــزوج ابلقلــق فســأهلا: أال يوجــد هنــاك أي  .القــاربو 
سـأهلا بتعجـب: و  حقـا!. ال، لدي كـل مـا احتـاج: أجابت الزوجة أخريا بصوت رزين وهادئتريدينه؟  يءش

بقليـل، اسـتدارات الزوجـة ابجتاهـه وابتسـمت:  ميـل 85حلائط بسرعة قبل أن يصطدموا ابو  ما الذي لديك؟
 .الوسادة اهلوائية

 ال تعبثوا معهن! !النساء َخِطرات املغزى من القصة:
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هــذه الرســومات البســيطة توضــح طريقــة تعــاطي اجملتمعــات املتحضــرة والبدائيــة يف ســلوكياهتا مــع بعــض 

 ا املختلفة.طرق عيشهبعض املشاكل، والقضااي املختلفة و 

  
اجملتمــع املتحضــر حيــرتم النظــام ويقــف يف الصــف 

 .حني يتطلب األمر ذلك
يف اجملتمــع املتحضــر يبــدو الــرئيس أو املــدير كأحــد 

 أفراد اجملتمع العاديني وال خيتلف عنهم.

  
اجملتمــــــع املتحضــــــر يلتــــــزم ابملواعيــــــد، بينمــــــا اجملتمــــــع 

 ظروف.يتأخر أو يتقدم حسب الأن  البدائي ميكن
املتحضر يبدي رأيه بشكٍل مباشـر ودون لـف أو دوران 

 وعلى العلكس من ذلك يف اجملتمعات البدائية.

  
اجملتمــــع املتحضــــر يتعامــــل مــــع املشــــكلة بشــــكٍل 

 .مباشر بينما البدائي يهرب منها
تحضــــــرة يتواصــــــل النــــــاس بطريقـــــــة يف اجملتمعــــــات امل

  ائية.منظمة، ولكن يظهر التعقيد يف اجملتمعات البد
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بة يف طلب العلم الكتابة على األحجار! هل دفعه إىل ذلك احلاجة والفقر؟ أم حب املعرفة والرغ

حىت حني ال يتوفر الورق، هذه الصورة قد تفسر لنا ملاذا تقدمت أمم كالياابن وكوراي وحىت تلك 
 .حب املعرفةاليت كانت فقرية كسنغافورا وماليزاي، إنه 

 
 .واستعد بعضاً من نشاطك أتمل هذه الدوائر ؟ةلقراءهل تعبت من ا
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 نساء ا ينساهن الر ل عشر (229)
ينســـاها يــرى هـــذه املــرأة دائمـــا أن  طبيعــتهم هنـــاك صــورة المـــرأة ال يســتطيع الرجــلو  علــى اخــتالف الرجـــال

 :متجسدة يف صورة شريكة احلياة
تشـعر بكـل و  حتضـره يف كـل حلظـةو  حياته تشاركهو  جلهي املرأة اليت تنتمي إىل واقع هذا الر  :املرأة املنتمية 

تراقب األحـداث بـل هـي مـن و  خططه اليت ال يشعر أهنا متفرجةو  أفكارهو  أحزانهو  تفاصيل حياته من أفراحه
كــل اللحظــات الــيت متــر ابلرجــل هــذه املــرأة الــيت تشــعر الرجــل أبهنــا منتميــة إىل عاملــه و  يعــيش يف قلــب احلــدث
  .الرجل ألهنا مرتبطة نميع ذكرايت حياته اخلاص امرأة ال ينساها

ضــغوطات معــه بــل كانــت طــوق و  حتملــت شــاركت أحــدااثو  الرجــل ال ينســى امــرأة صــربت :املاارأة الصاابو ة 
أن  تعلــم جيــدا مــىت جيــبو  احلضــن الــدافئ الــذي يلجــأ إليــه يف األزمــات املــرأة الــيت ترفــع عنــه مهومــهو  النجــاة

تتعامـل معهـا حبكمـة فهـذه و  تصـرب حـىت علـى طبيعتـهو  حـبو  حبنـانتقولـه أن  ما الذي جيبو  ةتكون حاضر 
 .املرأة ال يستطيع الرجل نسياهنا مهما كان

يرضــى حــني تكــون مســتمتعة معــه يف حلظــات  و  يتشــارك املتعــة مــع زوجتــهأن  حيــب الرجــل :املاارأة املسااتمتعة
أن و  منتهيـةسـلة مـن املتـع الالما عبـارة عـن سلأن حياهتو  أصغر األمورو  خمتلفة حىت يف أدق التفاصيلو  كثرية

ينســاها الرجــل فهــي ســتجعل مــن كــل حلظــة بينهمــا ذكــرى أن  ال معــَن حلياهتــا مــن دونــه هــذه املــرأة يصــعب
 .ممتعة تبقى لألبدو  مجيلة

لكــل رجــل أن  تــتفهمو  املــرأة الذكيــة هــي الــيت تعــرف جيــدا كيــف تتعامــل مــع الرجــل الشــريك :املاارأة الذكيااة
ليس هذا فحسب و  تستمعو  مىت تصمتو  مىت تطلب منهو  فتعلم مىت تتحدث إليهعقله اخلاص به و  طبيعته
تعــزز شخصــيته دائمــا و  يتقــدم لألمـام ألهنــا تــدعم الثقــة يف نفسـهو  يــربزو  تعلــم كيــف جتعــل زوجهـا يظهــرو  بـل

أوضــح حــني يكــون و  يشــعر أبنــه يفكــر بشــكل أعمــقو  هــذه املــرأة ال ينســاها الرجــل فهــي شــريكة جنــال قــائم
 .معها
كلمـا زادت أنوثتهـا شـعر الرجـل برجولتـه أكثـر و  جتعـل مـن شـريك حياهتـا رجـال وهي تلك اليت :رأة األنثىامل

تــربز تلــك األنوثــة أو حــىت تلفــت النظــر إليهــا مــن حــديثها أو مالبســها فإنــه أن  حتــاولأن  فــأكثر فهــي دون
حيـب و  ذه املـرأة حيبهـا الرجـلال يراهـا هـو  يشعر هبا عندما جيلس معها أنوثـة داخليـة حقيقيـة يشـعر هبـا الرجـل

 .ال يتمكن من نسياهناو  رقتها
 شخصــية مســتقرة متصــاحلة مــع نفســهاو  داخلــي ءدفو  الرجــل ال ينســى امــرأة تتمتــع نمــال :املاارأة اةااوهر

 الزهـرة اجلميلـة وسـط أشـواكو  العقل املشاركو  تكون املرجعو  ال تتوه وسط الزحامو  االستقرارو  تفضل اهلدوءو 
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 اهتمامـا خاصـا ألهنـا تنفـرد –لك املرأة تلفت الرجل فيعطي هذا اجلمال الذي ال يراه سواه ضغوط احلياة تو 
 .تتميز بهو 

 ال تتصـــنع يف كالمهـــاو  تفكـــر بعفويـــة فـــال تتكلـــفو  حيـــب الرجـــل تلـــك املـــرأة الـــيت تتصـــرف :املااارأة العفوياااة
 كون على قـدر ذلـك الصـفاءالوضول ليو  حياته معها كتاب مفتول يبادهلا فيه الصراحةأن  تصرفاهتا فيشعرو 
  .عفوية أكثر من كوهنا مجيلةو  تكون شريكته بريئةأن  تلك الرباءة فالرجل يفضلو 

 تغـرق الرجـل يف حبـر مـن احلنـانأن  أحاسيس مرهفة تستطيعو  هي امرأة ذات مشاعر فياضةو  :املرأة احلنونة
 ان فالرجـل يف حقيقتـه طفـل كبـرياحلبيبـة فقـط بـل هـي األم أحيـاو  كأهنـا ليسـت الزوجـةو  العطف يشعر معهـاو 
تغمـره  أن  متطلبات هذا الطفل تفوق كثريا متطلبات طفل صغري فهو ينتظر مـن شـريكتهأن  لكن مع فارقو 

  .العطف الدائمو  كليا ابحلنان
أبهنــا حاضــرة و هــذه املــرأة تــرتك أثــرا ال ينســى لــدى الرجــل فهــو يشــعر بوجودهــا :املضااحيةو  املاارأة املعطاااءة
تعطي من دون حسـاب الرجـل بطبعـه يرغـب و  كل ما تستطيع تقدم التضحياتو  بكل ما متلكدائما لتمده 

دون و  دائمـــا أبن يكـــون صـــاحب احلـــق يف احلصـــول علـــى كـــل مـــا ميكنـــه احلصـــول عليـــه دون شـــروط مقابلـــة
 .عطائها لتحاصره هبا من وقت آلخرو  هو يكره املرأة اليت تدون تضحياهتاو  مصاحل متبادلة
يفضـل و  تضـعفأن  مـىت عليهـاو  تكـون قويـةأن  تعلم املرأة مىت جيـبأن  حيب الرجل :لضعيفةاملرأة القوية ا

ال حيبهـا و  لكنـه ال حيبهـا قويـة يف كـل الظـروف حـىت يشـعر بقوتـهو  يستمد منهـا الصـالبةو  شريكة متده ابلقوة
 ضعيفة دائما حىت ال يشعر بسلبيتها
 عقوية الكذب عند النمل (230)

أنظـر إىل خملوقـات هللا وأتعجـب مـن بـديع  ،وأقلب بصري هنـا وهنـاكتنزهات الربية أحد املكنت جالساً يف 
النملــة الــيت كانــت جتــوب املكــان مــن حــويل تبحــث عــن شــيء ال أظــن أهنــا  تلــكولفــت نظــري  صــنع الــرمحن

وابلتحديـد رجـل يقـول وأثنـاء حبثهـا عثـرت علـى بقـااي جـرادة  تعرفه. ولكنها تبحث وتبحث ال تكل وال متل
عجزت عن محلهـا أو جرهـا ذهبـت أن  وبعد :يقول، حتملهاأن  وحتاول هاوتسحبها دة. وأخذت تسحبجرا
وعنـــدما رأيـــتهم علمـــت أهنـــا ، ن مـــا عـــادت ومعهـــا جمموعـــة مـــن النمـــلحيـــث ال أدري واختفـــت وســـرعا إىل

ابألصـح فأردت التسلية قلياًل ومحلـت تلـك اجلـرادة أو  استدعتهم ملساعدهتا على محل ما صعب عليها محله
رجل اجلرادة وأخفيتها فأخذت هي ومن معها من النمـل ابلبحـث عـن هـذه الرجـل هنـا وهنـاك. حـىت يئسـوا 

حلظــات مث عــادت تلــك النملــة لوحــدها فوضــعت تلــك اجلــرادة أمامهــا فأخــذت تــدور  مــن وجودهــا فــذهبوا
ة أخــرى. مث ذهبــت مــر  .حوهلــا وتنظــر حوهلــا مث حاولــت جرهــا مــن جديــد حاولــت مث حاولــت حــىت عجــزت



- 287 - 

 

أن  نــين هــذه املــرة أعــرف أهنــا ذهبــت لتنــادي علــى أبنــاء قبيلتهــا مــن النمــل ليســاعدوها علــى محلهــا بعــدظوأ
 :يقــول !نهــا نفــس تلــك اجملموعــةظعثــرت عليهــا. جــاءت جمموعــة مــن النمــل مــع هــذه النملــة بطلــة قصــتنا وأ

ثــوا هنــا وهنــاك. حبثــوا بكـــل جــاءوا وعنــدما رأيــتهم ضــحكت كثــرياً ومحلــت تلــك اجلــرادة وأخفيتهــا عــنهم حب
ترى شـيئاً ولكـن أن  تدور هنا وهناك تنظر مييناً ويساراً لعلها إخالص وحبثت تلك النملة بكل ماهلا من مهة

أن  تلـك اجملموعـة مـن النمـل مـع بعضـها بعـد اجتمعـتال شيء فـأان أخفيـت تلـك اجلـرادة عـن أنظـارهم. مث 
عليهـا فقطعوهـا إرابً أمـامي وأان يف دهشـة كبـرية وأرعبـين  ملت من البحث ومن بينهم هـذه النملـة مث هجمـوا

 !نــون أبهنـــا كـــذبت علـــيهمظنهم قتلوهـــا ألهنـــم يظـــوأ، مــا حـــدث قتلـــوا تلــك النملـــة املســـكينة قطعوهـــا أمــامي
 سبحان هللا حىت أمة النمل ترى الكذب نقيصة بل كبرية يعاقب صاحبها ابملوت!

 مكنسة كهراب ية (231)
الذي كان املنتج   حيثل مبيعات يطوف ابلبيوت ليعلن عن املنتج الذي يبيعه، رج هناكذات مرة كان 

عبارة عن مكنسة كهرابئية متطورة وهلا قدرة فائقة على شفط األتربة واألوساخ مهما   حياول التسويق له
 فتحت له سيدة عجوز ابب املنزل فدخل بدون تردد إىل داخل املنزلفمر مبنزل وطرق الباب . كانت قوهتا
ابتسامة واثقة على شفتيه، وبدأ ابلتحدث دون توقف عن مزااي املكنسة وقوهتا وإمكانياهتا، وقام  وهو يرسم

إبخراج صندوق ممتلئ ببقااي روث وفضالت حيوانية وقام بسكبه على السجادة وهو ال يزال يتحدث 
أنظري اي سيديت، سوف  ومبنتهى احلماس والثقة قال:، بنفس الثقة وعلى شفتيه نفس االبتسامة الواثقة

أنه لن يتبقى منها شيئًا وإال  وأراهنكتزيل هذه املكنسة كل البقااي املوجودة على األرض مبنتهى البساطة، 
لك عليها بعضاً  أضعأن  فنطقت السيدة وألول مرة وقالت: هل تريد. وألعقه بلساين ما تبقى سوف آكل

 على وجهه احلرية: ملاذا تقولني ذلك اي سيديت؟ بداع وقد قال البائ؟ من امللح والفلفل، أم تفضل الكاتشب
 !قالت السيدة ومبنتهى اهلدوء: ألنه ال توجد كهرابء يف هذه املنطقة ابلكامل

  .قبل الدخول يف أي مشروع، أتكد من كل االحتماالت وادرس كل املصادر: القصةالدرس املستفاد من 
 عند الغض ؟ أنتأي صنف  (232)

 أنـــتصـــنف  أيالقائمـــة لكـــي تعـــرف  هـــذه إليـــك ،األمـــوروهـــي طبيعـــة  ،أصـــناف أربعـــةضـــب النـــاس يف الغ
 :التالية األصنافبني  من ناآلاستخرج نفسك 

وكلمـة واحـدة تـؤثر  ،وذاتـه ،نفسـه إدارةصـنف مـن النـاس ال حيسـن هـذا ال :الر اسريع الغض  سريع ( 1
التعامــل وال يعـرف الطــرف  يفنف يـؤذي وهـذا الصــ ،يهـدأ ويرضــى أخــرىمث بكلمـة  ويتفاعــل معهـا جــدا فيـه
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ويرضى! فهل هذا  يغضب النفسيةبل مزاجه منقلب فهو حسب حالته  ،ابستمرار معهيتعامل  كيف  اآلخر
 ؟أنت
فلعلـه يقــاطع  ،غضــبي حـنيلكنـه و  ،يغضــب وهـذا صـنف مــن النـاس ال :الر ااايطايء الغضاا  يطايء ( 2

بطيء الغضب فهل  إنهحيدة حسنة هذا الصنف الو أن  إال ،شهرا ورمبا سنة كاملة أو أسبوعا اآلخرالطرف 
 ؟أنتهذا 
 حــىت ولــو كــان اتفــه ولكنــة ال ءيغضــب ألي شــي فإنــهوهــذا شــر النــاس  :الر اااسااريع الغضاا  يطاايء ( 3

 ،يصــفحأن  أويعفــو أن  قبــل إذابــل انــه حــىت  أتســف علــى خطــأ أي أواعتــذار  أييرضــى بســرعة وال يقبــل 
 ؟أنتفهل هذا  .اآلخرطرف نظر عن اليتخذ هو القرار بغض ال

لشـيء  إال( فـال يغضـب وهـذا هـو خـري النـاس )فـاحللم واحلكمـة صـفاهتم :الر اايطيء الغضا  ساريع ( 4
الرضـا  سـريعوغضـبوا  إذاولكـنهم  اإلنسـانن الغضـب صـفة مـن صـفات يغضـبوا ألأن  منطقي وطبعا ال مينـع

  ؟أنتفهل هذا  إليهمعندما يعتذر 
 عندما حيل وقت النوم (233)

فيبــدأ هــو  اإلشــارةتبــدأ اجلفــون ابلتثاقــل والعيــون تبــدأ ابالمحــرار شــيئا فشــيئا وحتــس نســمك يســتجيب هلــذه 
بـدورها يف  األخـرىاجلسم كي تقوم هـي  أعضاءلبقية  اإلشاراتفشيئا والدماغ يرسل  بتخفيف نشاطه شيئا

د غبت عن الـوعي ودخلـت يف تتمدد على الفراش الوثري كلها حلظات وترى نفسك قأن  التهيئة للنوم وبعد
لـذي حيصـل لـو تعطلـت ا الوادع ولكن هل فكرت يف نفسك ولو مـرة واحـدة مـا اهلادئاملوتة الصغرى النوم 

 ؟ انئم وأنتاجلسم كيف سيتحول شكلك عمل  آلياتواحدة من  إليه
ى تقليبـه وجـل علـ لـذلك امحـد هللا عـز؛ اآلفـاتعندما تنام يكـون هللا سـبحانه وحبمـده يرعـاك ويسـلمك مـن 

يصاب جلدك الرقيق ابلتعفن وامحـد هللا سـبحانه  نومك حىت ال أثناءدقائق( لتغيري وضعك  7لك مرة كل )
تدري حـىت  انئم ال وأنتعلى نعمة لسان املزمار الذي يفتح منفذا للريق الكثيف الذي جيتمع بفمك  أيضا
غـري املرضـية الـيت جيعلهـا هللا سـبحانه   ماألحـالبعبـاده علـى نعمـة  الـرءوفختتنق وتشرق امحـد هللا اللطيـف  ال

كـاملنظف ملـا يــزدحم يف ذاكرتـك مـن معلومــات ومشـكالت وكـل ذلــك لتحـافظ علـى لياقــة عقلـك امحــد هللا 
بفريوس التهاب الدماغ السـبايت الـذي تصـاب معـه بنوبـة مـن احلمـى  إصابتكعلى نعمة عدم  أيضاسبحانه 

تعـاين مـن  عـدها ابلراحـة امحـد هللا سـبحانه علـى نعمـة انـك الحتـس ب الشديدة مع فرتات طويلة من النـوم ال
نومــك  أثنــاءوتصــورات  أحــالمتــراه مــن  نــوابت اهللــع الليلــي واهللوســة الشــديدة واهلــذاين املتالحــق بســبب مــا

مكــان  أيالــذي جيعلــك تنــام يف  املفــاجئابلنــوم املرضــي  إصــابتكعلــى نعمــة عــدم  أيضــاوامحــد هللا ســبحانه 



- 289 - 

 

علـى نعمـة عـدم  أيضـاتصعد السالمل امحـد هللا سـبحانه  أوتقود سيارتك  أو أتكلاء كنت حلظة سو  أيويف 
علــى  أيضــاســبحانه  امحــد هللانومــك  أثنــاءوالــذي جيعــل رجــالك تنتفخــان  لتــومهيامبتالزمــة الــرجلني  إصــابتك

هللا  ولــو كـــان كبـــريا امحـــد اإلنســـانمبــرض التبـــول الليلـــي الالشـــعوري الــذي قـــد يصـــيب  إصـــابتكنعمــة عـــدم 
بشلل النوم الذي يصيب عضالت اجلسم فجأة لفرتات خمتلفة امحد  إصابتكعلى نعمة عدم  أيضاسبحانه 

نفس النومي الذي جيعل مـن شـخريك ابنقطاع الت إصابتكعلى نعمة هدوء شخريك وعدم  أيضاهللا سبحانه 
 وحبمده على نعمه اليت ال نهامحد هللا سبحا األخرىمن يف احلجرة  إيقاظ إىلصوات مزعجا تصل درجة قوته 

قـائم ويرعـاك يف كـل  وأنتقاعد ويرعاك  وأنتانئم ويرعاك  وأنتحتصى يرعاك  اليت ال أفضالهوعلى  تنتهي
النيب صـلى  أنعن انس رضي هللا عنه  :النوم ومنها ذكارأولكن من محد هللا سبحانه وحبمده قراءة  أحوالك

  فكـم ممـن ال ،وآواان ،وكفاان،وسـقاان ،أطعمنـااحلمـد هلل الـذي  :فراشـه قـال إىل أوى إذاكـان   :هللا عليـه وسـلم
 مسلم  أخرجه .ىأو م كايف له وال

مث قــل الــدعاء الــذي اخــربان بــه احلبيــب صــلى هللا عليــه  األميــنفراشــك فاضــطجع علــى جنبــك  إىل أويــت إذا
فاحفظهــا مبــا  أرسـلتهانفســي فارمحهــا وان  أمسـكتابمســك اللهـم وضــعت جنــيب وابمسـك ارفعــه فــان : وسـلم

 .حتفظ به عبادك الصاحلني
 عندي ما ليو عند هللا (234)

اتجراً تعرض له قطاع الطريق وأخذوا ماله فلجأ إىل املأمون العباسي ليشكو إليه، وأقـام ببابِـه سـنًة أن  حيكى
ا علـي مبـا ى اي أهل بغداد اشهدو وهي أنه حضر يوم اجلمعة واند فلم يؤَذن له فارتَكَب حيلًة َوَصل هبا إليه،

يل ما لَيس هلل، وعندي ما ليس عنـد هللا، ومعـي مـا مل خيُلقـه هللا، وأحـب الفتنـة وأكـره احلـق، أن  أقول، وهو
فلمـا مسعـه النــاس محلـوه إىل املـأمون فقـال لــه: مـا الـذي بلغـين عنــك؟  وأشـهد مبـا مل أَر، وأصـلي بغــري وضـوء،

وأخذ مايل ويل ببابك سنة مل يؤذن يل، ففعلت فقال: صحيح، قال: فما محلك على هذا؟ قال: ُقطع علي 
يل ما أن  فسَّرَت ما قلَت، قال: نعم، أما قويل:أن  ذلك وأبلغك لرتد عليَّ مايل، قال: لكما مسعت ألراك 

وقويل عنـدي مـا لـيس عنـد هللا، فعنـدي الكـذب واخلديعـة، وهللا  ليس هلل، فلي زوجة وَوَلد، وليس ذلك هلل،
وقــويل: أحــب الفتنــة،  مل خيلقــه هللا، فــأان أحفــظ القــرآن، وهــو غــري خملــوق، معــي مــا بــريء مــن ذلــك، وقــويل:

َنٌة وَ : فإين أحب املال والولد لقوله تعاىل َا أَْمَواُلُكْم َوأَْواَلدُُكْم ِفتـْ وقويل: أكره احلـق،  اّللَُّ ِعنَدُه َأْجٌر َعِظيٌم{}ِإمنَّ
وقويل أصلي بغـري  حممدا رسول هللا ومل أرَه،أن  َر، فاان أشهدفأان أكره املوت وهو حق، وقويل: أشهد مبا مل أَ 

 فاستحسن املأمون ذلك وَعوَّضه عن ماله. ،وضوء، فإين أصلي على النيب بغري وضوء
 هل كان ابيا   (235)
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 وكانت األسئلة على النحو التايل:  يف مسابقة ثقافية األشخاص وامسه جوادشارك أحد 
 ؟حرب املائة عامكم استمرت   :السؤال األول

 116 .أ

 99 .ب

 100 .ج

 150 .د

 .فكر هذا الشخص كثرياً مث اختار ختطي هذا السؤال لعدم متكنه من إجابته 
 ؟أين تصنع قبعات بنما :الثاينالسؤال 
 الربازيل .أ

 تشيلي .ب

 بنما .ج

 اإلكوادور .د
 .يستعني أبصدقائه يف اجلامعة لإلجابة على هذا السؤال أيضاأن  هذا الشخص اختار 

 يف أي شهر حيتفل الروس بثورة أكتوبر؟: ثالسؤال الثال
 يناير .أ

 سبتمرب .ب

 أكتوبر .ج

 نوفمرب .د
 !اإلجابة وطلب مساعدة اجلمهورجواد  يستطيع مل

 السؤال الرابع: أي هذه األمساء هو االسم األول للملك جورج السادس؟
 جون .أ

 ألربت .ب

 جورج .ج

 مانويل .د
 .إلجابةإىل احذف إجابتني وبعد جهد جهيد توصل طلب 

 ؟يوان أخذت منه جزر الكناري امسهاخلامس: حالسؤال ا
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 طائر الكناري .أ

 نغرالك .ب

 اجلرو .ج

 الفأر .د
كنـت تظـن أبنـك   تـذهب بعيـداً فـإنأن  ، ولكـن قبـلمـن املسـابقة ومل يسـتطع إكماهلـا جوادعندها انسحب 

 وهي على النحو التايل: اإلجاابتتقرأ أن  فأرجو جوادأذكى من 
 .سنة 116عام  املائةحرب  استمرت .1

 .ت بنما تصنع يف اإلكوادورقبعا .2

 .حيتفل الروس بثورة أكتوبر يف نوفمرب .3

 .االسم األول للملك جورج هو ألربت .4

 INSULARIA CANARIA امسهــا الالتيــين هــوأن  حيــث؛ جــزر الكنــاري أخــذت أمسهــا مــن اجلــرو
 والذي يعين جزر اجلراء

  لكا ارا   امل (236)
  .الشيب قد مأل شعرهاأن  أعوام حىت ال يعلم أحد 3أمرت بسجن حالقها اخلاص مدة  :امللكة فاندين

ا هــي والــربنس أمــرت بــرش شــوارع مدينــة كــوبنرج اإلجنليزيــة مبــاء الكولونيــا احتفــااًل بزايرهتــ :امللكااة فيكتااو  
 م.1845ألربت هلا عام 
ة امللكــة إليزابيــث األوىل ملكــة بريطانيــا جلســت علــى العــرش وهــى عــذراء يف اخلامســ :امللكااة العااذ اء

عامـاً أعطـت فيهـا كـل حبهـا لبالدهـا حـىت الـزواج كانـت  45والعشرين مـن عمرهـا وبقيـت ملكـة ملـدة 
  .أكون ملكة متزوجةأن  أتسول بال زواج علىأن  تنفر منه وكانت دائماً تقول. أنين أفضل

زوجـة امللــك هنـري الثــامن كانـت تلــبس القفـاز بصـفة مســتمرة صـيفاً وشــتاء وذلـك لتخفــى  :آن يارلني
  .بعاً سادساً من يديهاإص

  .تفتح شهيتها أتكل قطعة من الشمام ُمتبلة ابلثومأن  ملكة مصر كانت إذا أرادت :كليوابترا
تدغــدغ يف أقــدامها وكانــت أن  تــدخل البهجــة علــى نفســها أمــرتأن  كانــت إذا أرادت  :كاااترين العظمااى

  .تشرب يف إفطارها مخسة أكواب من القهوة
النمسا وكانت من أسعد األمهات إذ كانت أماً لستة عشر ولداً وبنتاً وكان من بينهم إمرباطورة  :ما ى تريزا
 .ملكات ثالثو  إمرباطوران
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دوالر  200000كانــت ترتــدي أثــواابً ال يقــل مثــن الثــوب الواحــد عــن   ،زوجــة قيصــر كــاليجوال :لوليااا يولينااا
 .دوالر 3.500.000إضافة إىل عقد اللؤلؤ الذي كان يبلغ مثنه 

اغتاهلا أحد األفراد فلما أصـبح زوجهـا ملكـاً أخـرج جثتهـا  ،زوجة بيدرا األول ملكة الربتغال :ى كاستو اينز 
 .ت أول ملكة حتكم شعبها بعد موهتامن القرب ونصبها على العرش وقال لشعبه أهنا ملكة الربتغال فأصبح

دمها هلـا أصـحاب اجلـوارب تستلم هدية قـأن  رفضت ،ملكة النمسا زوجة فيليب الثالث :امللكة ما  ريت
ة أسـبانيا تكـره سـاقيها ملكـأن  عرفواأن  ووئتهم بشدة على هديتهم وقد زال غضبهم وحدهتم بعد ،احلريرية

 .النحيفتني
م 1948ا وحني تنازلت عـن العـرش عـام أمرية أورانج دانسو أصبحت فيما بعد ملكة هولند :وهللمينا ما  

 .دوالر 500.000.000قدرت ثروهتا بــ 
عنــدما ارتقــت عــرش مصــر بعــد وفــاة والــدها بطليمــوس احلــادي عشــر تزوجــت أخاهــا األصـــغر  :كليااوابترا

بطليمــوس الثالــث عشــر بنــاء علــى وصــية والــدها مث تزوجــت رجلــني مــن أشــهر زعمــاء أورواب األول يوليــوس 
  .م .ق 41م والثاين مارك أنطونيو .ق 47قيصر عام 

أن  وأصبحت بعد فرتة إمرباطورة الصني بعـد ،اإلمرباطوري يف الصنيكانت خادمة يف القصر   :موتشيه ثيان
  .قتلت أختها وأخاها وأمها واإلمرباطور

 .مهما غال مثنه أكثر من مرة واحدةكانت ال تلبس حذاء   :زوجة انبليون الثالث :اإلمرباطو ة أو يىن
هـــذا أن  لـــل ابملـــاء العتقادهـــاتلـــف وســـطها مبنـــديل مبأن  كانـــت ال تنـــام إال بعــد  :إليزاييااا  ملكاااة النمساااا

 .يل حيفظ خلصرها الرشاقة والنحافةاملند
علماً أهنا مل م 1727 -م1697منذ عام  ،ملكة بولندا ظلت ملكة ملدة ثالثني عاماً  :كريستيان ايرها ان

 تطأ قدماها بولندا أبداً 
د ملكـاً اجلنـدي األول صـار كـل مـنهم فيمـا بعـ ،ُخطبـت لثالثـة جنـود مرسـيلياابنة أحد جتـار  :ايزي كال ي

 .توىل عرش السويد الذيجت براندوت لكنها تزو  ،انبليون بوانبرت والثاين جوزيف براندوت
وهى ملكة آشورية أصلها مـن دمشـق أحبهـا القائـد اآلشـوري جنـزو وخطفهـا وأسـرها عـام : امللكة مسرياميس

شاابً ذكياً وسيماً أحبها وتزوجها وشجعته  مثامنائة قبل امليالد ابلصدفة التقى هبا امللك األشوري نينوى وكان
علـــى توســـيع ملكـــه حـــىت بســـط ســـلطانه علـــى أراض شاســـعة وشـــعوب عديـــدة. ذات ليلـــة تســـلل جنـــرو إىل 

لكـــن الظـــالم كـــان دامـــس فلـــم متيـــز  -اجلنـــال امللكـــي وأحـــس بـــه نينـــوى فقامـــا وتقـــاتال فقتـــل نينـــوى جنـــزو 
 .قتلته لتكتشف أهنا قتلت زوجها ملا أقبل عليهاجنزو قتل زوجها و أن  مسرياميس من املنتصر وحسبت
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 .كانت تستقبل ضيوفها الرمسيني وهى جالسة يف حوض االستحمام  :الدوقة األملانية ما ى أو ست
 ا تتعجل يف اختاذ القرا ا  (237)

ب من اقرت  ،شيء أييفعل  احلائط وال إىلستندا م الحظ املدير شاابً  ،يف املصنع أثناء متابعته لسري العمل
: أجابقد سئل سؤال شخصيا مث  ألنهكان الشاب هادائ ومتفاجئا   ؟مرتبكالشاب وقال له هبدوء كم 

 2000 وانتزعه تاملدير حمفظأخرج  إجابةبدون  ملاذا؟، ولكن شهراي اي سيديرايل  2000 مرتيب حوايل
ن واآل، ليعملوا وليس للوقوفللناس هنا  أان أدفع: الشاب )مبثابة إهناء اخلدمة( مث قال وأعطاهارايل نقدا 

قال . عن األنظار االبتعاداستدار الشاب وكان مسرعا يف . تعد اخرج والو  هذا راتبك الشهري مقدماً 
اقرتب من أحد . من ال يعمل ننهي عقدة مباشرةً ، ينطبق على الكل يف هذه الشركةهذا : املدير بنربة القوة

لقد   :فجاءه الرد املفاجئ ؟يف شركتنا وظيفتهوما نوع  همن هذا الشاب الذي قمت بطرد وسأله املوظفني
 .كان رجل توصيل البيتزا اي سيدي

 عكو ما تريد! األمو عندما تسري  املعتااةاري تكتيكاتك  (238)
هــذا امللــك يومــا القيــام برحلــة بريــة طويلــة.  أرادملكــا كــان حيكــم دولــة واســعة جــدا. أن  حيكــىاملثــال األول: 
، فاصـدر مرسـوما يقضـي بتغطيـة كـل الـوعرةتورمـت بسـبب املشـي يف الطـرق  أقدامـهن أ وجـد وخالل عودته

وهــو عمــل قطعــة جلــد صــغرية حتــت  أفضــلعليــه بــرأي  أشــارشــوارع اململكــة ابجللــد ولكــن احــد مستشــاريه 
 قدمي امللك فقط. فكانت هذه بداية نعل األحذية. 

بــل اعمــل التغيــري يف نفســك ومــن مث  شــيءكــل العــامل فــال حتــاول تغيــري  هــذا تعــيش ســعيدا يف أن  أردت إذا
 حاول تغيري العامل ما استطعت.

دميـه ونانبـه لوحـة مكتـوب جلـس رجـل أعمـى علـى إحـدى عتبـات عمـارة واضـعا قبعتـه بـني قاملثال الثـاين: 
قبعتــه ال حتــوي ســوى أن  . فمــر رجــل إعــالانت ابألعمــى ووقــف لــريىأان أعمــى أرجــوكم ســاعدوين عليهــا:

يســتأذن األعمــى أخــذ لوحتــه وكتــب عليهــا عبــارة أخــرى وأعادهــا أن  وضــع املزيــد فيهــا. ودونقــروش قليلــة ف
شــيئا أن  قبعتــه قـد امـتألت ابلقــروش واألوراق النقديـة، فعـرفأن  مكاهنـا ومضـى يف طريقــه. الحـظ األعمـى

 فكانـت مـا مسعـه مـن الكتابـة هـو ذلـك التغيـري فسـأل أحـد املـارة عمـا هـو مكتـوب عليهـاأن  قد تغري وأدرك
 . ربيع لكنين ال أستطيع رؤية مجالهحنن يف فصل ال اآليت:

 غري وسائلك عندما ال تسري األمور كما جيب
نسرا كان يعـيش يف إحـدى اجلبـال ويضـع عشـه علـى قمـة إحـدى األشـجار، وكـان أن  حُيكىاملثال الثالث: 

ضـة مـن عـش النسـر هـز زلـزال عنيـف األرض فسـقطت بيأن  بيضات، مث حـدث 4عش النسر حيتوي على 
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حتمــي وتعتــين ببيضــة النســر أن  اســتقرت يف قــن للــدجاج، وظنــت الــدجاجات أبن عليهــاأن  وتــدحرجت إىل
تفقس. ويف أحد األايم فقست البيضة وخرج أن  هذه، وتطوعت دجاجة كبرية يف السن للعناية ابلبيضة إىل

أصـبح يعـرف أنـه لـيس إال دجاجـة، منها نسر صغري مجيل، ولكن هـذا النسـر بـدأ يـرت  علـى أنـه دجاجـة، و 
ويف أحد األايم وفيما كان يلعـب يف سـاحة قـن الـدجاج شـاهد جمموعـة مـن النسـور حتلـق عاليـاً يف السـماء، 
متَن هذا النسر لو يستطيع التحليق عاليـاً مثـل هـؤالء النسـور لكنـه قوبـل بضـحكات االسـتهزاء مـن الـدجاج 

لتحليـق عاليـاً مثـل النسـور، وبعـدها توقـف النسـر عـن حلـم قائلني له: ما أنـت سـوى دجاجـة ولـن تسـتطيع ا
 عاش حياة طويلة مثل الدجاج. أن  مات بعدأن  التحليق يف األعايًل، وآمله اليأس ومل يلبث

ركنت إىل واقعك السليب تصبح أسرياً وفقاً ملا تـؤمن بـه، فـإذا كنـت نسـراً وحتلـم لكـي حتلـق عاليـاً يف أن  أنك
أن  المــك وال تســتمع لكلمــات الــدجاج )اخلــاذلني لطموحــك ممــن حولــك!( حيــثمســاء النجــال، فتــابع أح

القـــدرة والطاقـــة علـــى حتقيـــق ذلـــك متواجـــدتني لـــديك بعـــد مشـــيئة هللا ســـبحانه وتعـــاىل. واعلـــم أبن نظرتـــك 
تصقل نفسك، وأن ترفع أن  لذا فاسع !الشخصية لذاتك وطموحك مها اللذان حيددان جناحك من فشلك

ك لذاتك فهي السـبيل لنجاحـك، ورافـق مـن يقـوي عزميتـك غـري التكتيـك املعتـاد عنـدما من احرتامك ونظرت
ُوْا َما أِبَنـُْفِسِهْم{}ِإنَّ اّللهَ اَل يـَُغريِهُ َما ِبَقْوٍم َحىتَّ  تعاىل:هللا قال  عكس ما تريد! األمورتسري   .يـَُغريِه

 منلهقرصة  (239)
يـة وزايدة عـدد كـرايت الـدم احلمـراء ممـا يـنعكس علـى ( قرصة النملة تؤدي إىل تنشيط الـدورة الدمو 1)

  .نشاط اجلسم وحيويته
 حسـية( قرصة النملة تقوم بتنشيط اخلالاي العصبية املوجـودة يف الـدماغ وذلـك مـن خـالل إشـارات 2)

 .إىل اخلالاي احلسيه املوجودة أسفل الدماغ ةتنتقل من مكان القرص
يــؤدي إىل تليــف اجللــد أن  فــان ذلــك مــن شــأنه ،الوقــت ذاتــه ( إذا تعــرض اجلســم إىل أكثــر مــن قرصــه يف3)

ة كـون مجيــع وذلــك يف حالـ حتمــاًل لـدرجات احلـرارة املرتفعـة أكثـرو  اجللـد أكثــر مقاومـًة للبكـرتاي حبيـث يصـبح
حبيـث يكـون  ختثـر الـدم إىلأما إذا كانت يف عدة أماكن فان ذلك سوف يؤدي  ،القرصات يف مكان واحد

الدموية قدره أكثـر علـى مقاومـة  وعيةاألدم العادي مما مينح نوعا ما من ال أقسىتكون من الدم  ةطبق هناك
 .مساعدة الكبد وختفيف العبء عنها السموم وابلتايل

فإهنــا  بتوجيــه قرصــتها للهــدف املقصــود(األنثى)( قرصــة النملــة كأفضــل وســيله للــرجيم عنــدما تقــوم النملــة 4)
هنيات املوجــودة يف العضـــو هــذا اللعـــاب يقــوم حبـــرق مجيــع الـــدأن  بتفــرز كميـــة مــن اللعـــاب األيــوين والغريـــ
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 ينتشــرســوف  القرصــةالعضــو املقــروص هــو الــذراع فــان اللعــاب املوجــود يف مكــان أن  لــو: مــثال ،املقــروص
  .من الدهنيات اليت توجد يف هذا الذراع %99تايل سوف يقوم حبرق ما نسبته لتدرجييا يف كافة الذراع واب

 نصيحة، و شخصيةو  ،فاكهة (240)
خاصــة  ،يكشــف لــك جانبــا مــن طبيعــة شخصــيتكأن  إال أنــه يســتطيع يبــدو هــذا االختبــار طريفــا ومســليا.

ولتعــرف املزيــد حــول هــذا االختبــار مــا عليــك ســوى اختيــار فاكهتــك ا اآلخــرون. تلــك الــيت يــراك مــن خالهلــ
 .البطي ، الفراولة، الربتقال، املوز(العنب، التمر، التفال، الكمثرى، )املفضلة من بني الفواكه التالية: 

كـي ال تعـرب عـن   خلفـهاخرتت العنب.الصفة الغالبـة علـى شخصـيتك هـي النشـاط وكأنـك تتخفـي  إذاأواًل: 
كشـف حميطـك، وننصـحك أبن تالعامـة وتتمتـع بشـعبية يف  حتـب العالقـات االجتماعيـة ،مشاعرك الداخليـة

  .ابلغموض اآلخرونعن بعض مشاعرك حىت ال يتهمك 
ل شــاق وتصــر وكــل عمـ ،ذات الـنفس الطويــل األعمــال إىلة شخصــيتك متيــل بقـو ، اخــرتت التفـال إذااثنيـاً: 

املــدى  علــىذلــك يؤذيــك أن  قــد تـرفض االعــرتاف ابلتعــب إال أبنــك. وننصــحك علـى العمــل أبفضــل صــورة
  .البعيد
 ،سـيارة مـن احـدث طـراز ،رحب بيتيف حياة حماطة ابلرتف  إالال ميكن ختيلك ، اخرتت الفراولة إذااثلثاً: 

. يف شخصــيتك األخــرىالــك مــن املــزااي مج وإظهــارنفســك ابلنــاس  إحاطــةتفضــل  ،حديقــة وســفر وفنــادق
  .ابلسطحية فدافع عن نفسك وابرز خصالكالناس قد يتهمك بعض وننصحك أبن 

مـن  أنـت ،تكدقيقة واحدة من وق إضاعةستطيع لست نشيط فقط بل انك ال ت ،اخرتت البطي  إذارابعاً: 
مـن  أكثـرلة فـإن واجهتـك مشـك إذا أمـا، مـن عمـل يف نفـس الوقـت أكثر أداءن الذين يستطيعو  األشخاص

كــي ال تفقــد طاقتــك   فهــذا مهــم جــداً؛الراحــة  . وننصــحك أبن أتخــذ ولــو قلــياًل مــنحــل هلــا حاضــر لــديك
  .بسرعة

 زمتــان لشخصــيتك وإذا كنــت ســيدةاهلــدوء والقناعــة صــفتان مالفهــذا يعــين أبن  ،اخــرتت التمــر إذاخامســاً: 
 أوىلحكمتــك جتعلــك مستشــارة ، حــىت لــو كنــت تعملــني خــارج املنــزل ،األولبيــت مــن الطــراز  ةســيد فأنــت

تــرتدد واطلــب بعــض احتياجاتــك  ال ن. وننصــحك أبوكــذلك بعــض زميالتــكلزوجــك ولبــاقي أفــراد عائلتــك 
  .من املقربني
يســـتمع ويصـــغي لرأيـــك  وأكثـــرهمك اخلفيـــف ولطفـــك اجلميع حيـــب دمـــفـــ ،اخـــرتت الكمثـــرى إذاسادســـاً: 

وننصـحك أبنـه وإن كــان جـوانبهم االجيابيـة  إال اآلخـرينونصـائحك متتـاز شخصـيتك ابلتفـاؤل وال تـرى مــن 
 وهم إىليتحول أن  األحيانالتفاؤل مجيل ومفيد لكن احذر يف بعض 
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نعتقــــد هــــذا الن جانبــــا مــــن ! ادكثــــري االنتقــــ  أنــــت ،هــــل تســــمع كثــــريا عبــــارة، اخــــرتت الربتقــــال إذاســــابعاً: 
تكشـف أن  اول. وننصـحك أبن حتـاآلخـرينخاصة لعيـوب شخصيتك يغلب عليه الفضول واملراقبة الدقيقة 

  .صائدة العيوب فقط أبنكلدى املقربني منك بعض اجلوانب االجيابية حىت ال تتهم 
االســرتخاء والــربود مــع خفــة ين الصــفة الغالبــة علــى شخصــيتك يف نظــر الكثــري  ،اخــرتت املــوز إذااثمنــاً: أمــا 

الكسـل غـري مضـر بـل يسـاعد علـى أن  الراحة وتعتقد إىلوهذا قد يكون صحيحا بنسب خمتلفة متيل  ،الدم
أن  دوناالســرتخاء  هــي انجتــة عــن كثــرةفزايدة يف وزنــك  وننصــحك حــني تكتشــفالتأمــل والتفكــري الســليم 

 .تشعر بذلك
 ؟من  كل القطة (241)

كان هذا ،  ة من مهارات التعامل مع الناسال يطبق مهارة واحد، ملدير سيء األخالقكان يعمل سكرتريًا 
: قالفدخل ووقف بني يديه ، صال بسكرتريه يوماً ، وحيملها ما ال تطيق، ى نفسهاملدير يراكم األعمال عل

:  رقال بضج. آسف: كنت يف املكتب اجملاور قال! ومل ترد: اتصلت هباتف مكتبك صرخ بهَسْم تفضل ؟ 
كل مرة آسف آسف خذ هذه األوراق انوهلا لرئيس قسم الصيانة وعد بسرعة مضى متضجراً وألقاها على 

مناسب غري  :قال. قال: طيب ضعها أبسلوب مناسب. ينا: ال تؤخرها علوقالمكتب رئيس قسم الصيانة 
بعد ساعتني أقبل تشامتا حىت ارتفعت أصواهتما ومضى السكرتري إىل مكتبه  !مناسب املهم خلصها بسرعة

صرخ الرئيس: : سأذهب ألخذ أوالدي من املدرسة وأعود إىل رئيسه وقالأحد املوظفني الصغار يف الصيانة 
: أنت ما يصلح معك قال! أول مرة تعرتض عليَّ : هذا حايل من عشر سنوات قال؟ وأنت كل يوم خترج
طال  حنيىل أحد املدرسني إيصاهلم مضى املسكني إىل مكتبه وتو  .كتبكإىل مارجع إال العني احلمراء 

عاد هذا املوظف إىل بيته غاضبًا فأقبل إليه ولده الصغري معه لعبة احلارقة. الشمس  حتت أشعةوقوفهم 
مضى الطفل ابكياً  ،ودفعه بيده ،: اذهب ألمكصال به األب.. هذه أعطانيها املدرس ألنين: اباب وقال

 . فركلها برجله فضربت اجلدار، كالعادة  فأقبلت إليه قطته اجلميلة تتمسح برجليه
ابلتأكيد الطفل!. ولكن الصحيح أبنه املدير وتصرفاته : وتقول؟ أظنك تبتسم ة: من ركل القطالسؤال

 . احلمقى اليت غريت وجه املدينة أبكملها وجلبت هلا العصبية
 فراش املو  (242)

صـال النـائم، مـن ، رق املـوت ابب غرفـة النـومكان الوقت مبكراً يف الصبال السـاعة الرابعـة صـباحاً، حـني طـ
ومباشـرة بـدأ الرجـل يرجتـف، ويتعـرق كمـن أصـابته محـى ، هناك، أجاب الطارق أان ملك املوت دعـين أدخـل

أرجـوك اي ملـك املـوت ارحـل، أتـركين وشـأين، فـأان ، وصال على زوجته النائمة، ال تدعيه أيخذ حيـايت، مميتة
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طـرق امللـك مـرة واثنتـني، . ، أمنحين فرصة، أرجوك ولو قلياًل مـن الوقـتفعائليت تعتمدي علي، لست جاهزاً 
ولشـــدة  فهـــذه الـــرول قـــد أمـــر هللا بقبضـــها اآلن، فـــأان مل آيت ابختيـــاري ،روحـــك دون أمل ســـنخذاي صـــديقي 

لــك،  خادمـاً سـأمنحك الـذهب وسـأكون  ذهـول الرجـل بـدأ يبكـي، وقـال أيهـا امللـك إين خــائف مـن املـوت
أن  فقال امللك دعين أدخل اي صـديقي، افـتح البـاب، اهنـض مـن فراشـك. إىل القرب املظلم ولكن ال أتخذين

محــل الرجــل بندقيــة بيــده اليمــَن، وكــان جــاهزاً لتحــدي  مل تســمح يل ابلــدخول، فســأدخل كمــا يفعــل اجلــن
وقـال: سـأوجه بنـدقييت صـوب رأسـك، وإن كنـت شـجاعاً فادخـل، وسـوف أطلـق النـار عليـك  إصرار امللـك

فامللـك ال ميـوت، أيهـا  ويف تلك اللحظة كان امللـك قـد دخـل الغرفـة، وهـو يقـول كـن جـاهزاً للمـوت وتلتم
، أنــت خــائف أيهــا الرجــل، فأنــت ســتموت ألن هــذا قــدر هللا ملَِ وأخــربين  الغــيب، ضــع بنــدقيتك وال تتحســر

رأسـي خجـاًل،  أطـأطئأيهـا امللـك إين . تبسم بوجهي وال تكون متجهماً، وكن سعيداً ألنك سرتجع إىل هللا
ومل ، فمنـذ الصـبال حـىت الليـل، أمجـع ثـرويت، ومل أكـن حـىت مهتمـاً بصـحيت، فلم يكن لدي الوقت ألذكر هللا

ورمضـان أييت ورمضـان ميضـي، ولكـن مل ، أطع أوامر هللا أبداً، ومل أصلي مخس مرات يف اليوم علـى اإلطـالق
وقـد جتاهلـت ، عن مايل ابالنفصالمل أكن أرغب واحلج كان فرضاً علي، ولكين ، يكن لدي الوقت ألتوب

، إليــك، أبقــين حيــاً ســنة أو اثنتــني ئأيهــا امللــك إين التجــ، مجيــع الصــدقات، وأخــذت الــراب أضــعافاً مضــاعفة
، وســأمت صــومي وحجــي، وســأترك الغــرور والغطرســة، وســوف أمتثــل ألوامــر القــرآن، وســأبدأ أصــلي مــن اليــوم

حنن املالئكة نفعل مـا ميليـه علينـا هللا، وال أجاب امللك:  للجهات اخلريية. وسأذر الراب، وسأقدم مجيع ثرويت
 وإين آلسـف فاملوت مكتوب على جبني كـل أحـد، سـواء كـان أب، أم، بنـت، أو ولـد ميكننا عصيان أوامره

كمــا أين أتفهــم خوفــك، ولكــن   ضــيكياتــك، واآلن تــذكر مــا فعلتــه يف ماهــذه ســتكون أخــر حلظــة مــن حأن 
ومل تطــع  كثــر، ومل تقــدر أهلــكأ فقــد عشــت يف هــذه الــدنيا ألربعــني أو خراً جــداً لتــذرف الــدموعالوقــت متــأ

 إبمهــال أســهمتوبــداًل مــن اإلســهام يف زايدة املســلمني، فقــد  والــديك، وأعرضــت عــن اجلــوعى واحملتــاجني
، واغتبـــت وأخلفـــت الوعـــود طـــوال حياتـــك وقـــد جتاهلـــت املـــؤذن، ومل تقـــرأ القـــرآن اإلســـالم لتعـــاليمأبنائـــك 

فمــــن ختــــزين البضــــائع، واألرابل اهلائلــــة الــــيت حققــــت، وعمالتــــك  خصــــوماتأصــــدقائك وتســــببت يف 
وأمضيت وقت فراغك يف اللهو مع اخليل ولعب الـورق، ومتعتـك  احملتاجة الذين اقتطعت من أجورهم

بـــدمك ومل تتـــربع  أكثـــر بدانـــة، ومل تـــزر املرضـــى علـــى اإلطـــالق حـــىت صـــرت الطعـــام وتنـــاول املـــالمجـــع 
أيهــا اإلنســان لقــد فعلــت مــا يكفــي مــن ، يبقــي رضــيعاً علــى قيــد احليــاةأن  مطلقــاً، والــذي كــان ميكــن

 وحـني يلجـأ إليـك املزارعـون مل تكـن لتشـفق علـيهم األخطاء، واشرتيت املمتلكات اجليدة أبمثان ئسـة
دخل يســأفعالــك ه كمــن فعلــأن  ل يف ذلــك، ولكــن بــدون شــكصــأفأن  هــل تــدخل اجلنــة، ال ميكنــين
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والنهايــة  ســأقبض روحــك، وهــذا مــا جئــت مــن أجلــه لــيس هنــاك وقــت للتوبــة، فــأان، وابلنســبة لــك فالنــار
خـذ لقـارئ، ا أيهـا، سـقط ميتـاً  ةوهنض من فراشه وهو يبكـي، وفجـأ على أية حال حمزنة، وأخرياً ُجن الرجل

شـــك، وابـــدأ التعـــويض، غـــري طريقـــة عي فأنـــت ال تعـــرف فرمبـــا تكـــون هنايتـــك قريبـــة العـــربة مـــن هـــذه القصـــة،
 .ما تقدمه من عملرمحة هللا و ودخولك اجلنة يعتمد على 

 األمحروالفريق  األخضرفريق ال (243)
ويف هنايــة  ذات مـرة كـان هنـاك سـباق جتـديف بـني فـريقني كــل قـارب حيمـل علـى متنـه تسـعة أشـخاص

 األمحـرالفريـق  جـدوا أنانتصـر بفـارق رهيـب جـداً وبتحليـل النتيجـة و  األمحـرفريـق الأن  السباق وجدوا
حـاول الفريـق واحد  فجمده و راء مد 8يتكون من  األخضرالفريق و  فنيجمده  8ومدير قارب  يتكون من

تعديل التشكيل ليتكـون مـن مـدير واحـد مثـل فريـق األذكيـاء ومتـت إعـادة السـباق مـرة  األخضراألقل 
جــداً متامــاً مثــل املــرة الســابقة  انتصــر بفــارق رهيــب األمحــرفريــق الأن  أخــرى ويف هنايــة الســباق وجــدوا

يتكـون خضـر والفريـق األجمدفني  8ومدير قارب يتكون من  األمحرفريق الأن  وجدوا جةوبتحليل النتي
. وبعـــد دراســـة عاجلـــة مـــن قبـــل واحـــد فوجمـــده قســـام أمـــدراء  4، وداراتإ مـــدراء 3ومـــدير عـــام مـــن 

املســـئولية كاملـــة وقـــاموا بفصـــله مـــن ، قـــرروا حتميـــل اجملـــدف اســـبة املخطـــئحمل األخضـــرالفريـــق أعضـــاء 
  العمل.

 فضل هللا وفضل خلقه (244)
فكان أحدمها يقـول:  جلس رجالن قد ذهب بصرمها على طريق أم جعفر زبيدة العباسية ملعرفتهما بكرمها.

وكانـت أم جعفـر تعلـم ذلـك  وكـان اآلخـر يقـول: اللهـم ارزقـين مـن فضـل أم جعفـر. اللهم ارزقين مـن فضـلك
مع، فكانــت ترســل ملــن طلــب فضــل هللا درمهــني، وملــن طلــب فضــلها دجاجــة مشــوية يف جوفهــا منهمــا وتســ
وكان صاحب الدجاجة يبيع دجاجتـه لصـاحب الـدرمهني، بـدرمهني كـل يـوم، وهـو ال يعلـم مـا  عشرة داننري.

وقالـــت لطالـــب  عشـــرة أايم متواليـــة، مث أقبلـــت أم جعفـــر عليهمـــا،ك وأقـــام علـــى ذلـــ يف جوفهـــا مـــن داننـــري.
قال: ال، بل دجاجة كنت أبيعها  قالت مائة دينار يف عشرة أايم، قال: وما هو؟ ؟فضلها: أما أغناك فضلنا

 فقالت: هذا طلب من فضلنا فحرمه هللا، وذاك طلب من فضل هللا فأعطاه هللا وأغناه. لصاحيب بدرمهني.
 فلسفة احلياة (245)

وتنتهي ابنتهاء  تبدأ من حيث بدأان نعي يلةتبدو لنا احلياة قصرية ضئ عندما نعيش لذواتنا فحسب
تبدأ  فإن احلياة تبدو طويلة عميقة ،أي عندما نعيش لفكرة أما عندما نعيش لغريان !عمران احملدود
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إننا نربح أضعاف عمران الفردي  !ومتتد بعد مفارقتنا لوجه هذه األرض ،من حيث بدأت اإلنسانية
شعوران أبايمنا وساعاتنا  يضاعف ،تصور احلياة على هذا النحوف نرحبها حقيقة ال ومهاً  يف هذه احلالة

 حينما إننا نعيش ألنفسنا حياة مضاعفة ولكنها بعداِد املشاعر فليست احلياة ِبَعدِه السنني .وحلظاتنا
ونضاعف هذه  ،نضاعف إحساسنا حبياتنا وبقدر ما نضاعف إحساسنا ابآلخرين نعيش لآخرين

 .!احلياة ذاهتا يف النهاية
 فلسفة تسويقية (246)

 فيقول: عن التسويق أفكارالربوفيسور يشرل لطلبته كان 
هـــذا تســـويق ؟ )هـــل تتـــزوجيين ،غـــين جـــدا أان :وقلـــت إليهـــا، فـــذهبت رأيـــت فتـــاة مجيلـــة يف حفلـــة .1

 .(مباشر

وقــال  إليهــاذهــب  أصــدقائكأحــد  ،ورأيــت فتــاة مجيلــة األصــدقاءحفلــة مــع جمموعــة مــن يف كنــت  .2
 .(هذه دعاية) دا تزوجيههو غين ج :هلا

 :يف اليوم التايل اتصلت هبا وقلتو  ،هاتفهارقم  وأخذت إليهافذهبت  ،رأيت فتاة مجيلة يف حفلة .3
 .(هذا تسويق عن بعد) .تزوجيين ،غين جدا أان

وقـــدمت هلـــا  إليهـــامث ذهبـــت  ،عنقـــكعـــدلت ربطـــة و  هنضـــت ،حفلـــة ورأيـــت فتـــاة مجيلـــةيف  أنـــت .4
حقيبتهــا فالتقطتهــا  أوقعــت ،وفتحــت هلــا البــابللســيارة  أوصــلتهااحلفلــة عنــدما انتهــت ، و مشــروابً 

 .(هذه عالقات عامة) ؟هل تتزوجيين ،غين أانابملناسبة  :مث قلت هلا ،هلا

 أوهـذا قبـول ) ؟غين جدا، هل تتزوجين أنت :وقالت إليك أتت ،حفلة ورأيت فتاة مجيلةيف  أنت .5
 .(اعتماد املنتج

 أن إالفمــا كــان منهــا  ،تــزوجيين ،غــين جــدا أان :وقلــت إليهــاذهبــت  ،حفلــة فتــاة مجيلــة يفرأيــت  .6
 .(هذا رد فعل الزبون! )ردت عليك بصفعة قوية على وجهك

أن  إالفمـــا كـــان منهـــا  .تـــزوجيين ،غـــين جـــدا أان :وقلـــت إليـــهذهبـــت  ،مجيلـــة يف حفلـــةرأيـــت فتـــاة  .7
 .(هذه فجوة بني الطلب والعرض! )قدمت لك زوجها

 أان :جاء شخص آخر وقال هلـا ،شيء أيتقول أن  وقبل إليهاذهبت  ،تاة مجيلة يف حفلةرأيت ف .8
 .(هذه منافسة أتكل حصتك يف السوق) .فذهبت معه ،غين هل تتزوجيين

هـذه ) .دخلـت زوجتـكتـزوجيين  ،غـين أان :تقولأن  وقبل إليهاذهبت  ،رأيت فتاة مجيلة يف حفلة .9
 .(أسواق جديدة دخولعقبات 
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 فلسفة منلة (247)
، املصــيبة الــيت حلــت بــه بنفســه للتفكــري يفســكندر املقــدوين اإلاختلــى  اهنزامــه يف إحــدى املعــارك بعــد
ممـا جعلهـا تعيـد  ،تريد الصعود هبا لكنها كانت تسـقط منهـا ،لفتت انتباهه منلة كانت جتر حبة قمحو 

كــان لــه   ،يم درســا مهمــالقنــت النملــة هــذا القائــد العظــ حــىت جنحــت يف مهمتهــا. الكــرة عــدة مــرات،
ذلـك املخلـوق  فلماذا ال نتعلم احلكمـة مـن النملـة؟ عظيم األثر يف ما حققه من انتصارات وجناحات.

 جدا. الصغري
إيقافـــه ســـيبحث عـــن  إذا أحتجـــز يف مكـــان معـــني أو حاولـــت أواًل: النمـــل ال ينســـحب وال يستســـلم

وسيســتمر يف البحــث عــن طريــق  ،نــبأو املــرور مــن أســفل أو مــن اجلواســيحاول التســلق  ر،طريــق آخــ
 لذلك: ال تستسلم يف البحث عن طريق آخر لتصل إىل هدفك.؛ آخر
الصــيف سيســتمر إىل فصــل أن  تـعـتـقـــدأن  مــن الغبــاء؛ فشـــتاء طــول فصــل الصــيفالنمــل يفكــر يف الاثنيــاً: 
يتك على الرمال ال تنب بكما يقال: ،  يف منتصف فصل الصيف طعام الشتاء لذلك فإن النمل جيمع، األبد

بينمـــا الصــخرية  لــذلك ال تــنس األرض ،يف الشــتاءتفكــر يف العواصــف الــيت ســتأتيك أن  يف الصــيف جيــب
 .فكر يف املستقبلوأن ت ،تكون واقعياً أن  من املهم، و أنت تستمتع ابلشمس والرمل

الشــتاء لــن  فصــلأبن  حيــث تــذكر النملــة نفســها النـــمل يفكـــر يف فصــل الصــيف طــول فصــل الشـــتاءاثلثــاً: 
يعـودون ، وعندما يعود الربد مرة أخرى، وخيرج النمل يف أول يوم دافئ وقريباً سنخرج من هنا، يستمر طويالً 
 لذلك: كـن دائـمـاً إيـجـابـيـاً ؛ أخرى يف أول يوم دافئ لكنهم يعودون للخروج مرة، إىل مساكنهم

فعـل  لـذلك ا كـل الـذي تسـتطيع فعلـه.  ء؟لتسـتعد لفصـل الشـتا كـم جتمـع النملـة خـالل فصـل الصـيف  رابعاً:
 .كل الذي تستطيع فعله

 ومن هنا فإن فلسفة النملة ترتكز على أربعة أمور:
 ال تستسلم أبدا.ً  .1

 ل.فكر يف املستقب .2

 اً.كن إجيابي .3

 له.فعل كل ما تستطيع فعأ .4
 فن التعامل مع املخطئ (248)

أن  اللـوم ال أييت بنتـائج إجيابيـه يف الغالـب فحـاولأن  تـذكر، ال أييت ئري غالبـاً  املخطئلوم القاعدة األوىل: 
وقد وضح لنا أنس رضي هللا عنه انه خدم الرسـول صـلى هللا عليـه والـه وسـلم عشـر سـنوات مـا المـه  تتجنبه
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اللـوم أن  ينطلـق حـىت تـرده الـريح علـي صـاحبه فيؤذيـه ذلـكأن  على شيء قـط فـاللوم مثـل السـهم القاتـل مـا
  .ك أنه ليس يف الدنيا أحد حيب اللوميكفيو  حيطم كربايء النفس
أنه خمطئ فكيف نوجـه لـه لـوم أحياان ال يشعر  ؛ فقدعد احلاجز الضبايب عن عني املخطئأب القاعدة الثانية:

نزيــل الغشــاوة عــن عينيــه لــيعلم أنــه علــى خطــأ ويف أن  عتــاب قــاس وهــو يــرى أنــه مصــيب إذاً ال بــدو  مباشــر
 وســـلم درس يف ذلـــك حيـــث جـــاءه يستســـمحه بكـــل جـــرأة ه والـــهاب مـــع الرســـول صـــلى هللا عليـــقصـــة الشـــ

ترضـاه ألمـك؟( قـال: ال فقـال الرسـول صـلى هللا أ) :صراحة يف الزان فقـال لـه الرسـول صـلى هللا عليـه وسـلمو 
ـــه وســـلم ـــه وســـلم(فـــان النـــاس ال يرضـــونه ألمهـــاهتم) :عليـــه وال أترضـــاه ) :مث قـــال الرســـول صـــلى هللا عليـــه وال

فأبغض الشاب (فإن الناس ال يرضونه ألخواهتم) :ل الرسول صلى هللا عليه واله وسلمال فقا :( قال؟ألختك
  .الزان

مــن البيــان ســحراً فلمــاذا ال أن  دركيــكلنــا ، فيف إصــالل اخلطــأ اللطيفــةاســتخدام العبــارات القاعــدة الثالثــة: 
ت كذا لكان أفضـل( فمثاًل حينما نقول للمخطئ )لو فعل األخطاءنستخدم هذا السحر احلالل يف معاجلة 

 تفعل كذا ما وجهة نظرك( أليست أفضل من قولنـا اي قليـل التهـذيبأن  )ما رأيك لو تفعل كذا( )أان اقرتل
 فرق شاسع بني األسلوبني إشـعاران بتقـديران، كم مره قلت لك  ،أنتأجمنون  ،أال تعقل ،أال تسمع ،األدبو 
  .يصلحهو  احرتامنا لآخر جيعله يعرتف ابخلطأو 

أعمـق أثـراً مـن اخلطـأ و  ترك اجلدال أكثر إقناعاً جتنب اجلدال يف معاجلة األخطـاء فهـي أكثـردة الرابعة: القاع
ألن املخطـئ قـد يـربط اخلطـأ بكرامتـه فيـدافع عـن اخلطـأ بكرامتـه فيجـد  نفسه وتذكر أنك ابجلدال قـد ختسـر

ليسـهل عليـه  مفتوحـةلنجعلهـا عـن اخلطـأ فـال نغلـق عليـه األبـواب و  يصـعب عليـه الرجـوعو  يف اجلدال متسعاً 
  .الرجوع

 تضـع نفسـك موضـع املخطــئأن  ضـع نفسـك موضـع املخطـئ مث احبـث عـن احلـل حـاولالقاعـدة اخلامسـة: 
  .يتقبلها واخرت منها ما يناسبهأن  اليت ميكن املمكنةفكر يف اخليارات و  فكر من وجهة نظرهو 

نكسب ونصلح اخلطأ وحنافظ علـى كرامـة املخطـئ  إال زانه ابلرفق يءما كان الرفق يف شالقاعدة السادسة: 
حــىت علــم وكلنــا يــذكر قصــه األعــرايب الــذي ابل يف املســجد كيــف عاجلهــا النــيب صــلى هللا عليــه وســلم ابلرفــق 

 .خطأ ىاألعرايب أنه عل
يتوصلون لفكرتك عندما خيطئ اإلنسان فقد يكون من املناسب يف تصـحيح  اآلخريندع القاعدة السابعة: 

اإلنســان عنــدما يكتشــف اخلطــأ مث و  جتعلــه يكتشــف اخلطــأ بنفســه مث جتعلــه يكتشــف احلــل بنفســهن أ اخلطــأ
  .فكرته هو الفكرةأن  الصواب فال شك أنه يكون أكثر محاساً ألنه يشعرو  يكتشف احلل
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تصـحيحك و  نقـدك املهـذب اآلخـرونعندما تنتقد اذكر جوانب الصواب حىت يتقبل القاعدة الثامنة: 
خــالل نقـــدك فاإلنســان قـــد خيطــئ ولكــن قـــد يكــون يف عملـــه نســبه مـــن  هم ابإلنصـــافابخلطــأ أشــعر 

  .ملاذا نغفلها الصحة
ال تفــتش عــن و  تصــحح األخطــاء الظــاهرةأن  ال تفــتش عــن األخطــاء اخلفيــة حــاولالقاعــدة التاســعة: 

 .لمنيألن هللا سبحانه وتعاىل هنى عن تتبع عورات املسو  األخطاء اخلفية ألنك بذلك تفسد القلوب
فتثبــت منــه  إنســاناستفســر عــن اخلطــأ مــع إحســان الظــن عنــدما يبلغــك خطــأ عــن القاعــدة العاشــرة: 

ن أالتقـدير كمـا يشـعر هـو ابخلجـل و و  بـذلك تشـعره ابالحـرتام فأنـتواستفسر عنه مع حسن الظن به 
  .يصدر منك أظنهال يليق مبثله كأن نقول وصلين انك فعلت كذا وال  اخلطأهذا 

امدل على قليل الصواب يكثـر مـن املمـدول الصـواب مـثاًل عنـدما تـريب ابنـك ليكـون  ادية عشر: القاعدة احل
  .اذكر جوانب الصواب فإنه سيستمر إبذن هللاو  أثن عليهو  ةلكتاباكاتباً جميداً فدربه علي 
عنـد ، و سـهيبـة مرادفـة تـؤدي املعـَن نفالكلمـة القاسـية يف العتـاب هلـا كلمـة طأن  تـذكرالقاعدة الثانيـة عشـر: 
 الكلمــة الطيبــة تــؤثرأن  نقطــة مــن عســل تصــيد مــا ال يصــيد برميــل مــن العلقــم ولــنعلم: الصــينيني مثــل يقــول

  .الكالم القاسي ال يطيقه الناسو 
االعتــدال سـنة يف الكــون ، فابـن الثقـة يف الــنفس إلصـالحهو  يســرياً و  اجعـل اخلطــأ هينـاً القاعـدة الثالثـة عشــر: 

 ذلك مربراً يف املبالغة يف تصوير حجمه. فليس  حني يقع اخلطأو  أمجع
تلتهي بغـريه حـىت حتـل املشـكلة  أنصت جيدا للمخطئ وكن معه مسعا ونظرا وفكرا والالقاعدة الرابعة عشر: 

يكون هناك وقت خاص حلل املشـكلة وأيضـا لـو كـان هنـاك أن  وحاول وال تقاطعه بكالم أو تذهب وترتكه
تتجنـب قطـع احلـديث بيـنهم إذا كـان موضـوعك لـيس بـذالك أن  اجتماع أو حوار خاص بني طرفني حـاول

 األمهية ألنك هبذه الطريقة تشتت أفكارهم يف حديثهم اخلاص. 
 مساحة لفنجان من القهوة (249)

أخرج عبوه  يتكلمأن  وعندما بدأ الدرس ودون ومعه بعض الوسائل التعليمية، أمام تالميذه األستاذوقف 
ولف مث سأل التالميذ هل الزجاجة اليت يف يده مليئة أم فارغة؟ غميألها بكرات الوأخذ  زجاجيه كبريه فارغة

فاتفق التالميذ على أهنا مليئة فأخذ صندوقًا صغريا من احلصى وسكبه داخل الزجاجة مث رجها بشده حىت 
التالميذ كانت الزجاجة مليئة؟ فأتفق أن   :ولف مث سأهلمغختلخل احلصى يف املساحات الفارغة بني كرات ال

سكبه فوق احملتوايت يف الزجاجة وابلطبع و  فأخذ بعد ذلك صندوقاً صغرياً من الرمل جمدداً على أهنا كذلك
: فردوا بصوت واحد كانت الزجاجة مليئة؟أن   :وسأل طالبه مره أخرى فقد مأل الرمل ابقي الفراغات فيها
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مل حمتواه داخل الزجاجة فضحك التالميذ سكب كاو  بعدها فنجاانً من القهوة األستاذأخرج . أبهنا كذلك
ن إ تعرفوا ما هي القصةأن  اآلن أريدكم: يف احلديث قائالً  األستاذشرع  هدأ الضحكأن  بعدو  من فعلته

 ،دينك، قيمك)ولف متثل األشياء الضرورية يف حياتك غوكرات ال هذه الزجاجة متثل حياة كل واحد منكم
نك فقدت كل شيء وبقيت هذه األشياء أحبيث لو ( قائكأصد ،صحتك ،أطفالك ،أخالقك، عائلتك

وأما ( سيارتك ،بيتك ،وظيفتك)أما احلصى فيمثل األشياء املهمة يف حياتك . اثبتةو  فستبقى حياتك مليئة
اهلامشية فلو كنت وضعت الرمل يف الزجاجة أواًل فلن و  األمور البسيطة لرمل فيمثل بقية األشياء أو لنقلا

 ولف وهذا يسري على حياتك الواقعية كلها فلو صرفت كل وقتكغى أو لكرات اليتبقى مكان للحص
قبل كل شيء و  تنتبه جيداأن  لذا فعليك فلن يتبقى مكان لألمور اليت هتمك جهدك على توافه األمورو 

 مبادئكو  ومتسكك بقيمك وأحرص على االنتباه لعالقتك بدينك، ياتك واستقراركحللألشياء الضرورية 
 أمرل مع عائلتك، والديك، أخوتك، وأطفالك قدم هديه لشريك حياتك وعرب له عن حبك أخالقكو 

ثق دائما أبنه سيكون و  أستقطع بعض الوقت لفحوصاتك الطبية الدورية وزر صديقك دائمًا وأسأل عنه
ولف أواًل فهي األشياء اليت تستحق حقاً غودائمًا أهتم بكرات ال، هناك وقت كايف لألشياء األخرى

رفع أحد التالميذ يده قائالً:  من حديثه األستاذوحني انتهى  فالبقية جمرد رمل الهتمام حدد أولوايتكا
وقال: أان سعيد ألنك سألت أضفت القهوة فقط ألوضح  األستاذ نك مل تبني لنا ما متثله القهوة؟ فابتسمإ

 القهوة!لفنجان من ة أبنه مهما كانت حياتك مليئة فسيبقى هناك دائماً مساح لكم
 فوا د املشي (250)

كثري منا يعتقد أبننا نتجاوز الوزن الطبيعي للجسم بكثري، ولكن هذه لست ذو   :تقليل اهون اةسم: أوا  
أمهيــة إذا مــا عرفنــا أبن املشــكلة الكــربى هــي زايدة نســبة الــدهون يف أجســامنا والــيت ال تظهــر علــي أشــكال 

اض القلــب والســكري وضــغط الــدم املرتفــع وارتفــاع مســتوى أجســامنا، وهــذه هلــا عالقــة كبــرية مــع بعــض أمــر 
الكولسرتول يف الدم والسرطان وآالم املفاصل والرومـاتيزم وغريهـا مـن األمـراض. واملشـي الرايضـي يسـاعد يف 

 ةحراريــ ةســعر  (60)حيــرق تقريبــاً أن  لجســملاجلســم، وئطــوات بســيطة جــداً ميكــن تقليــل نســبة الــدهون يف 
اق الســعرات احلراريــة يف احلالــة الطبيعيــة للجســم، ولكــن إذا مــا زاد اإلنســان ســرعته لكــل ميــل مقارنــة ابحــرت 

 . ةحراري ةسعر (200دقيقة فإن اجلسم سوف حيرق )(30ميل يف )(2.5)ته مبعدل اوخطو 
عــدد )يُعتـرب معـدل نــبض القلـب أثنـاء الراحــة يف الدقيقـة  :خفاص معاادل نابص القلاا  أثنااء الراحااة: رنياا   

املؤشــر لصـــحة ودقــة عمـــل القلــب، حيـــث كلمــا حصـــل اإلنســان علـــى لياقــة أثنـــاء مزاولـــة  (ضــرابت القلـــب
 برانمج املشي الرايضي كلما حتسن عمل القلب يف دفع كمية أكرب من الدم أبقل عدد من ضرابت للقلب. 
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ارتفــاع مســتوى الكولســرتول يف الــدم يســبب اإلصــابة مبــرض  :خفااص مسااتوي الكولساارتول يف الاادم: رلثااا  
ألوعيــة اصــلب أو االنســداد الشــرايين والكولســرتول مــادة دهنيــة ترتســب علــي اجلــدار الــداخلي للشــرايني و الت

مــرور الــزمن ضــيق الشــراين ابلتصــلب مــع الدمويــة وخاصــة الشــراين التــاجي الــذين يغــذي القلــب ممــا يســبب 
ع تدفق الـدم هنائيـاً ووصول كميات قليلة من الدم إيل القلب، ويف حاالت متقدمة لإلصابة يؤدي إىل انقطا 

إىل القلــب ممــا بســبب الســكتة القلبيــة. وعنــد مزاولــة بــرانمج املشــي الرايضــي وإبتبــاع نظــام غــذائي خــال مــن 
الدهون والكولسرتول يضمن اإلنسان خفض عوامل اخلطورة لإلصابة أبمراض القلب وذلك ئفض مستوي 

مسـئواًل عـن انسـداد الشـراين واألوعيـة  الكولسرتول الكلي وكذلك مسـتوى الكولسـرتول الضـار الـذي يكـون
  .الدموية ابإلضافة إىل ذلك يعمل املشي الرايضي على زايدة مستوي الكولسرتول املفيد

ارتفاع ضغط الدم من العوامل الرئيسية لإلصابة أبمراض القلب وكذلك السـكتة  :خفص  غط الدم:  ايعا  
ولــة املشــي الرايضــي ابنتظــام يســاعد اإلنســان علــى خفــض الدماغيــة املفاجئــة ويؤكــد العلمــاء واخلــرباء أبن مزا

ضغط الدم يف األوعية الدموية والشرايني وكذلك يقلل من حاجة اإلنسان املصـاب ابرتفـاع ضـغط الـدم مـن 
 استخدام األدوية والعقاقري اليت تساعد يف خفض معدالت ضغط الدم. 

نــة يف اجلســم احــرتاق الســعرات احلراريــة املخز  لالتمثيــل الغــذائي عبــارة عــن معــد :التمثياال الغااذا ي :خامسااا  
كلمــا متيــز اإلنســان ابلســمنة وزايدة الــوزن    هوالــيت أتيت مــن تنــاول األغذيــة اليوميــة، ويؤكــد العلمــاء واخلــرباء أبنــ

ة الصــعوابت يف إنقــاص الــوزن وذلــك لوجــود األنســجة الدهنيــة والــيت تتميــز بقلــة نشــاطها خــالل جــكلمــا وا
كلما زادت معـدالت الـدهون يف العضـالت كلمـا كـان معـدل التمثيـل الغـذائي يف أنه  التمثيل الغذائي حيث 

غــذائي أكثــر مــن رايضــي حيصــل اإلنســان علــي معــدالت متثيــل اجلســم بطيئــاً. وعنــد إتبــاع بــرانمج املشــي ال
  .نة يف اجلسملسعرات احلرارية املخز لحرق الذي يقوم بعملية اإلنسان الذي ال يزاول املشي 

 علـــىكلمـــا كـــرب وتقـــدم العمـــر ابإلنســـان كلمـــا قلـــت قـــدرة العظـــام لديـــة   :افة وصاااالية العظاااامكث:سااساااا  
العـامل يعـانون سـكان مـن  ٪25ض لإلصاابت. يؤكد العلماء أبن امتصاص الكالسيوم وقل بناء العظام وتعر 

سـن ممـا يـؤدي إىل كسـور خطـرية جـداً وخاصـة مـع كبـار ال(حتجـر العظام)من مرض التهاب العظـام ويسـمي 
 املـواد الغذائيــة للحصـول علـي صـالبة العظــام إال إىلوكـذلك ينـادي بعـض العلمـاء بتنــاول الكالسـيوم إضـافة 

اإلنســـان  يعـــنيمعظـــم العلمـــاء يعتقـــدون ويؤكـــدون أبن هـــذا ال أييت أال عـــن طريـــق مزاولـــة املشـــي الـــذي أن 
  ضعف عند الكرب.المراض و األمن  تهاكثافة وصالبة العظام ووقاي  ليحصل على

  فوا د ماء الو ا (251)



- 305 - 

 

شرهبا القليل  .جيعل البشرة نقية جداً ومجيلة ويفضل قبل النوم ورائحته طيبة جداً  بقطنهمسح الوجه كل يوم 
نتفاخـات يزيـل اال، و يصـغهر املسـام ومفيـد حلبـوب الشـبابمـاء الـورد  .على الريـق يفـتح لـون البشـرة ويصـفيها

مع النشاء كخلطـة بعـد  وأيضا إذا وضع، رموش واهلاالت السوداءمفيد لل، وهو ابلعني عن طريق الكمادات
تعــرض اجللــد للتســلخات  وهــو ايضــاً مفيــٌد جــداً يف حــال .نــزع الشــعر يعطــي نعومــة ومينــع احلساســية ابجللــد

وذلك ئلطه مع قليل من النشاء ويعـاد اسـتعماله عـدة مـرات متتاليـة مـاء الـورد مـن خواصـه إنـه مـربد للجلـد 
 .األطفال والكبار ومفيد جداً ملنع احلكة وختفيف االمحرار ابجللدآمن جداً مع 

 جو (حني مرض الز 252)
أخــذ الطبيــب الزوجــة جانبــاً ليطلعهــا علــى  وبعــد معاينــة دقيقــة اصــطحبت امــرأة زوجهــا إىل عيــادة الطبيــب

مل تفعلي ما  إذو ، ذلك إىلوما واملنزل، قال هلا: زوجك يعاين إحباطاً خطرياً، بسبب ضغوط العمل  النتائج.
خــالل  دعيــه يســتيقظ متــأخراً وقــت يشــاء. وقــام بشــرل مــا جيــب فعلــه: يرحيــه ســيموت مــن دون أدىن شــك.

أعــدهي لــه وجبــات خفيفــة ، يظــل يف مــزاج جيهــدأن  النهــار كــوين بشوشــة. ال تعارضــي أقوالــه، واحرصــي علــى
تزعجيــه أبعمــال منزليــة، وال تثــريي لذيــذة. ويف املســاء، عنــدما يعــود متــأخراً، حضهــري لــه عشــاًء فــاخراً. ال 

وممارســة شــجهعيه علــى مشــاهدة ، و كــي كتفيــه ورقبتــه ابلزيــت املعطـهـرودله  جــداالت اتفهــة تزيــد مــن إجهــاده.
إذا اسـتطعِت املثـابرة ملـدة سـنة علـى هـذا املنـوال نصـائحه الطبيـة بقولـه: تم وخـ وال ترفضي له طلبـاً. الرايضة.
  .متاماً  زوجك سيسرتده عافيتهأن  أؤكهد لك

يقـول  ردت الزوجـة: ؟مـاذا قـال: لـك الطبيـب: سـأل الـزوج زوجتـه، عندما خرج الزوجان مـن عيـادة الطبيـب
 .إنك ميت ال حمالة

 يف صالة اانتظا  (253)
مســاء هــذا اليــوم مــن عملــي  ليســت علــى مــا يــرام. وعنــدما عــدت طفلــي الصــغرية منــذ مســاء أمــس وصــح 

محلتـه وذهبـت لقـد كـان  .راحـةالتعب ألجله أن  التعب واإلرهاق إال قررت الذهاب به إىل املستشفى. رغم
رقماً للدخول على الطبيـب وتوجهـت للجلـوس يف غرفـة رمبا نتأخر أكثر من ساعة أخذت  املنتظرون كثريين

وجوه كثرية خمتلفة فيهم الصغري وفيهم الكبري الصمت خييم على اجلميع يوجد عـدد مـن الكتيبـات  .االنتظار
أجلــت طــريف يف احلاضــرين الــبعض مغمــض العينــني ال تعــرف فــيم يفكــر  .اســتأثر هبــا بعــض األخــوة الصــغرية

يقطـع السـكون الطويــل  .وآخـر يتـابع نظـرات اجلميـع والكثــري حتـس علـى وجـوههم القلـق وامللــل مـن االنتظـار
نــادى عليــه يســري ئطــوات ســريعة مث يعــود الصــمت

ُ
نــادي بــرقم كــذا الفرحــة علــى وجــه امل

ُ
 .للجميــع صــوت امل

 صـغري يقـرأ فيـه ال لفت نظري شاب يف مقتبل العمر ال يعنيه أي شيء حوله لقد كان معه مصحف جيـب
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لكنين عندما طال انتظاري عن سـاعة كاملـة حتـول جمـرد نظـري يف حالة كثرياً  يرفع طرفه نظرت إليه ومل أفكر
لـة مـن عمـري مـاذا اسـتفدت منهـا سـاعة كام .أسلوب حياته وحمافظته علـى الوقـت إليه إىل تفكري عميق يف

يف مصـلى املستشـفى . ؤذن لصالة املغرب ذهبنا للصالةبل انتظار ممل أذن امل .وأان فارغ بال عمل وال شغل
سـرت معـه وأخربتـه مباشـرة إبعجـايب بـه أمتمنـا الصـالة أن  ب املصـحف وبعـدأكون نـوار صـاحأن  حاولت

أايم وليـاٍل  الـيت ال نسـتفيد منهـا إطالقـاً وهـيرة األوقـات كثـعلـى   وكان حديثـه يرتكـز .من حمافظته على وقته
قال إنه أخذ مصحف اجليب هذا منذ سنة واحدة فقـط عنـدما  .نندم حنس أوأن  دون تنقضي من أعماران

وأخـربين أنــه يقــرأ يف األوقـات الــيت ال يسـتفاد منهــا كثـرياً أضــعاف مــا  .حثـه صــديق لـه ابحملافظــة علـى الوقــت
 و يف املنزل يقرأ يف املسجد أ

وأضــاف حمــدثي  لــل والتــوترشــاء هللا تقطــع عليــه املأن  قراءتــه يف املصــحف زايدة علــى األجــر واملثوبــةأن  بــل
مـىت سـتجد سـاعة ونصـف : وسـألين .والنصـفالنتظار منذ مـا يزيـد علـى السـاعة إنه اآلن يف مكان ا: قائالً 

 ؟ظة يف حياتك متر وال حتسب هلا حسابوكم حل ؟األوقات تذهب سدى كم منأتملت   ؟لتقرأ فيها القرآن
أجلـت انظـري وجـدت أين حماسـب والـزمن لـيس بيـدي فمـاذا   ؟بل كم مـن شـهر ميـر عليـك وال تقـرأ القـرآن

خرجـت مـن املستشـفى أسـرعُت إىل املكتبـة أن  قطع تفكريي صوت املُنادي ذهبت إىل الطبيب بعد ؟أنتظر
كـم مـن شـخص   .يت فكـرت وأان أضـع املصـحف يف جيـيبأحافظ علـى وقـأن  قررتُ  اشرتيُت مصحفاً صغرياً 

   ؟ذلك وكم من األجر العظيم يكون للدال على ذلك سيفعل
 (10/90) قاعدة (254)

 ؟مــا هــي القاعــدة ســوف تغــري حياتــك )أو علــى األقــل أســلوب ردود أفعالــك جتــاه األحــداث مــن حولــك(
 عتمــد علــى ردود أفعالــك.مــن أحــداث حياتـك ت %90مـن أحــداث حياتــك خارجــة عـن إراداتــك.  10%

 ماذا يعين ذلك؟
ل السـيارة تعطـمننع على سبيل املثال: أن  ال إرادة لنا أو سيطرة عليه. حنن ال نستطيع %10أن  يعين

مــن  %10 وصــوهلا يف املوعــد احملــدد ومــا يرتتــب علــى ذلــك مــن إرابك لرباجمنــا. مــن أو أتخــر الطــائرة
كيــف   األخــرى. %90كــن حنــن مــن يــتحكم يف حتديــد األحــداث أو املواقــف زمامهــا لــيس أبيــدينا ول

 دعنا نوضح ذلك مبثال: يكون ذلك؟ اجلواب: بردود أفعالنا املرتتبة على األحداث.
اإلفطــار مــع عائلتــك وحركــت أبنتــك فنجــان القهــوة ابخلطــأ وســقط علــى قمـــيص  ةأنــت تتنــاول وجبــ

 .العمل. طبعاً مل يكن لديك إرادة ملنع ما حدث
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تقــوم بتــوبي  أبنتــك إلســقاطها فنجــان القهــوة علــى قميصــك مث تنفجــر الصــغرية بكــاء  :النتــائج املرتتبــة
وتلتفت على زوجتـك وتنتقـدها لوضـع الفنجـان قـرب حافـة الطاولـة يتبـع ذلـك جمادلـة حـادة مث تنـدفع 

أبنتــك قــد أتخــرت عــن موعــد حافلــة أن  أنــت إىل الســلم صــاعداً لتغيــري مالبســك وبعــدها تنــزل فتجــد
تـــذهب فـــوراً لعملهـــا وابلتـــايل أن  بكائهـــا وأتخرهـــا يف تنـــاول اإلفطـــار وزوجتـــك جيـــب املدرســـة بســـبب

ورمبــا تضــطر إىل توصــيل أبنتــك إىل املدرســة وتنطلــق بســرعة بســيارتك متجــاوزاً احلــد األقصــى للســرعة 
تصـل إىل مدرسـة أبنتـك مث تنـزل  راياًل. 150ال تقـل عـن غرامة سرعة رجل املرور فأعطاك  الحظ سرعتك

تســـمع منهــا عبـــارة "مـــع الســـالمة". يـــوم بدايتــه تعيســـة وتوالـــت األحـــداث بـــنفس أن  ن الســـيارة دونهــي مـــ
 الطريقة مث تعود إىل املنزل وجتد زوجتك وأبنتك يف حالة انقباض شديد منك.

 ملاذا كان يومك تعيس؟ فعلك مع ما حدث يف الصبال! ة. ألنك مل حتسن رد؟ملاذا
 ( هل السبب فنجان القهوة؟أ

 ؟هل السبب خطأ أبنتكب( 
 ج( هل السبب ضابط املرور؟

 ؟( هل أنت السببد
 اجلواب )د(

الواقــع أنــه مل يكــن لــديك إرادة ملنــع ســقوط فنجــان القهــوة ولكــن الســبب يكمــن يف رده فعلــك يف اخلمــس 
بللــت القهــوة مالبســك  الــذي كــان ممكنــا ومستحســنا حدوثــه:التــايل هــو التصــرف و اآليت  ثــواين الــيت تلتهــا.

تكـــوين أكثـــر حــــذراً يف أن  أبنتـــك علـــى وشــــك البكـــاء فتبـــادر بلطــــف بقولـــك ال أبس "اي عســـل" وأرجــــوو 
املستقبل. بعدها جتذب منشفه وتسرع إىل األعلى وبعد تغيري مالبسك ومحل حقيبـة العمـل تنـزل وتطـل مـن 

ودعة. تصل إىل خالل النافذة لتشاهد طفلتك وهي تركب احلافلة املدرسية وتلتفت ابجتاهك وتلول بيدها م
 يومك مشرقاً.أن  دقائق وحتيي املوظفني اببتهاج ويعلق مديرك على 5عملك متأخر 

أنـــت يف احلقيقـــة ال  فعلـــك جتـــاه احلـــدث. ةالســـبب يف كيفيـــة تفاعلـــك أو رد ؟هـــل الحظـــت الفـــرق؟. ملـــاذا
 يعتمد على ردود أفعالك. %90من األحداث ولكن الباقي  %10تتحكم يف أن  تستطيع

 20×20×20اعدة ق (255)
هـذه التمــارين نصــح هبــا أحـد أطبــاء العيــون. وهــي جـديرة أبن ميارســها كــل واحــد منـا ممــن يقضــي الســاعات 

 (.20-20-20)أطلق عليها ، و حمدقا يف شاشة احلاسوبالطوال 
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كلما مرت عشرون دقيقة من النظـر املسـتمر علـى شاشـة اجلهـاز أدر رأسـك عنـه وركـز النظـر   :اخلطوة األوىل
أمتــار (. فهــذا يغــريه البعــد البــؤري لعدســة العــني. وهــو شــيء  6ي شــيء يبعــد عنــك عشــرين قــدما )علــى أ

 واجب للعني اجملهدة.
  .أغمض العينني وافتحهما بتتابع سريع ملدة عشرين مرة متتالية، وذلك لرتطيبهما :اخلطوة الثانية
كـل عشـرين دقيقـة مـن اجللـوس   حسب اتساع الوقت لـديك قـم ابملشـي عشـرين خطـوة، بعـد :اخلطوة الثالثة

 يف وضع واحد. فهذا التمرين يساعد على تنشيط الدورة الدموية لكامل اجلسم. 
 أسد وثعبان وفئران (256)

األشـجار الطويلـة، حبكـم رجال كان يتمشى يف أدغال إفريقيا حيث الطبيعة اخلالبـة وحيـث تنبـت أن حيكى 
 ،ألشـــجار وهـــي حتجـــب أشـــعة الشـــمس مـــن شـــدة كثافتهـــااموقعهـــا يف خـــط االســـتواء وكـــان يتمتـــع مبنظـــر 

وبينمـا هــو مســتمتع بتلــك . ر الــيت تنـتج منهــا الــروائح الزكيــةالزهــو  العصــافري ويستنشـق عبــري ويسـتمتع بتغريــد 
املنــاظر مســع صــوت عــدو ســريع والصــوت يف ازدايد ووضــول والتفــت الرجــل إىل اخللــف وإذا بــه يــرى أســدا 

أخـذ . خصره بشـكل واضـح ضمر ابألسد مله أية حنوه ومن شدة اجلوع الذي خيالضخم اجلثة منطلق بسرعة 
الرجــل جيــري بســرعة واألســد وراءه وعنــدما اخــذ األســد يقــرتب منــه رأى الرجــل بئــرا قدميــة فقفــز الرجــل قفــزة 
قوية فإذا هو يف البئـر وأمسـك حببـل البئـر الـذي يسـحب بـه املـاء وأخـذ الرجـل يتمـرجح داخـل البئـر وعنـدما 

ثعبـان ضـخم الـرأس  فحـيحيسمع صوت ، ولكنه بدأ سكنيزئري األسد ، إذا بهدأ روعهيأنفاسه و  لتقطبدأ ي
بفأرين أسود واآلخر  إذاعريض الطول نوف البئر وفيما هو يفكر بطريقة يتخلص منها من األسد والثعبان 

أن  بــل بيديــه بغيــةأعلــى احلبــل وبــدءا يقرضــان احلبــل واهنلــع الرجــل خوفــا وأخــذ يهــز احل إىلأبــيض يصــعدان 
ن وأخــذ يزيــد عمليــة اهلــز حــىت أصــبح يتمــرجح ميينــا وةــاال بــداخل البئــر وأخــذ يصــدم نوانــب ايــذهب الفــأر 

 ةلعقفأخذ ، بذالك الشيء عسل النحل وإذاالبئر وفيما هو يصطدم أحس بشيء رطب ولزج ضرب مبرفقه 
فقـد كـان اسـتيقظ الرجـل مـن النـوم وكرر ذلك ومن شدة حـالوة العسـل نسـي املوقـف الـذي هـو فيـه وفجـأة 

أمل تعــرف  :واخــربه ابحللــم فضــحك الشــي  وقــال الــرؤى معــربيأحــد  إىلذهــب وعلــى الفــور . حلمــا مزعجــا
 تفسريه؟ 

واحلبـل  .والبئر الذي به الثعبان هـو قـربك .قال له األسد الذي جيري ورائك هو ملك املوت .قال الرجل: ال
والعسـل اي  :قـال. مها الليل والنهار يقصـون مـن عمـركألبيض واألسود والفأرين ا .الذي تتعلق به هو عمرك

  .وراءك موت وحسابأن  شي ؟ قال هي الدنيا من حالوهتا أنستك
 حدث يف  امعة ها فرا (257)
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توقف القطار يف إحدى احملطات يف مدينة بوسطن األمريكية وخرج منه زوجان يرتداين مالبس بسيطة.  
بينما يرتدي الزوج بدلة متواضعة صنعها بيديه. وئطوات خجلة  ،من القطنكانت الزوجة تتشح بثوب 

 ومل يكوان قد حصال على موعد مسبق.ارفارد جامعة هالزوجان مباشرة إىل مكتب رئيس  ومتواضعة توجه
ولن يستطيع مقابلتكما قريبا...  الرئيس مشغول جدا :قالت مديرة مكتب رئيس اجلامعة للزوجني القرويني

. وظل الزوجان ينتظران سوف ننتظره :سرعان ما جاءها رد السيدة الريفية حيث قالت بثقةولكن 
واحلماس البادي على وجهيهما يفقدا األمل أن  ساعات أمهلتهما خالهلا السكرترية متاما على أملل

ألمر هام جدا. ولكن مع انقضاء  -فيما يبدو  -وينصرفا. ولكن هيهات، فقد حضر الزوجان 
أن  وإصرار الزوجني، بدأ غضب السكرترية يتصاعد، فقررت مقاطعة رئيسها، ورجتهالوقت، 

 يقابلهما لبضع دقائق لعلهما يرحالن.
وبدت عليه عالمات االستياء، فمن هم يف مركزه ال جيدون وقتًا ملالقاة  ،الرئيس رأسه غاضبا هز

وكل من هم يف هيئة الفالحني. لكنه  ومقابلة إال علية القوم، فضال عن أنه يكره الثياب القطنية الرثة
 وافق على رؤيتهما لبضع دقائق لكي يضطرا للرحيل.
أحد طلبة هذه كان   : إن ابنهما الوحيدلسيدةعندما دخل الزوجان مكتب الرئيس، قالت له ا

خالل الفرتة اليت قضاها يف  ومبا أنه كان سعيدا مروري لكنه توىف يف حادثكامل، ملدة عام   اجلامعة
 لتخليد اسم ابنهما.عبارة عن مبَن اجلامعة العريقة، فقد قررا تقدمي تربع للجامعة  هذه

مبَن وخنلد ذكرى كل من  نقيمأن  ال ميكننا ،سيديت :بل رد ئشونة ،مل يتأثر الرئيس كثريا ملا قالته السيدة
 .بة من املباين والنصب التذكاريةوإال حتولت اجلامعة إىل غا ،درس يف هارفارد

. لكن هنب مبَن حيمل امسه جلامعة هارفاردأن  بل نريد ،حنن ال نرغب يف وضع متثال :ا ردت السيدةوهن
فرمق بعينني غاضبتني ذلك الثوب القطين والبذلة  ،هذا الكالم مل يلق أي صدى لدى السيد الرئيس

مباين اجلامعة ما يربو ! لقد كلفتنا ؟هل لديكما فكرة كم يكلف بناء مثل هذا املبَن :املتهالكة ورد بسخرية
 ليون دوالر!املونصف ماليني على سبعة 

وهنا استدارت السيدة  ،يتخلص من الزوجنيأن  إبمكانه اآلنأن  ظن خالهلا الرئيس ،ساد الصمت لربهة
نشئ جامعة ما دامت هذه هي تكلفة إنشاء جامعة كاملة فلماذا ال ن :سيد ستانفورد :وقالت لزوجها

 فهز الزوج رأسه موافقا. ا؟جديدة حتمل اسم ابنن
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وسط ذهول وخيبة الرئيس، وسافرا إىل كاليفورنيا ليلند ستانفورد وجني ستانفورد  غادر الزوجان "
جامعة ستنافورد العريقة واليت ما زالت حتمل اسم عائلتهما وختلد ذكرى يف مزرعتهما حيث أسسا 
 م.1884حدث هذا عام  وقد ،مل يكن يساوي شيئا لرئيس جامعة هارفاردابنهما الذي 

ال أن  نفهم ونصغي، وسواء مسعنا أم ال، فمن املهمأن  نسمع، وإذا مسعناأن  من املهم دائما :حقا
من املهم أن تعلم عزيزي القارئ  .م وطريقة كالمهمحنكم على الناس من مظهرهم ومالبسهم ولكنته

 .عةمنقوشة يف ساحات ومباين اجلاممازالت أمساء عائلة ستانفورد أن 
 (  و ج حيتفل يعيد األ حى258)

وابنته حني أقبل شهر ذي جورج رجل أمريكي جتاوز اخلمسني من عمره يعيش يف واشنطن مع زوجته وابنه 
فالزوج يستمع ، ملعرفة يوم دخول شهر ذي احلجة بدأ جورج وزوجته وأوالده يتابعون األخبار احلجة

أعلن  وحنياالبن يبحث عن املواقع اإلسالمية يف اإلنرتنت و  ،والزوجة تتابع القنوات الفضائية ،لإلذاعات
عن حتديد أول يوم من أايم ذي احلجة استعدهت العائلة الستقبال العيد الذي يوافق يوم العاشر من ذي 

 .احلجة بعد الوقوف على جبل عرفة يف اليوم التاسع
مت اختياره حسب الشروط الشرعية  الريف لشراء اخلروف احلي الذي إىلذهبت العائلة  التايلويف اليوم 

ومحلوا  ،لألضحية )أن ال تكون عوراء وال عرجاء وال عجفاء( لكي يذحبوه أول يوم من عيد األضحى
 .. وأخذت البنت الصغرية ذات اخلمس سنواتاخلروف على ظهر السيارة وبدأ ثغاء اخلروف ابالرتفاع

أيب ما أمجل عيد األضحى حيث ألبس فستاين  . وقالت لوالدها: اي.تردهد معه بصوهتا العذب اجلميل
مدينة األلعاب لنلهو  إىلاجلديد وأحصل على العيدية وأشرتي هبا دمية جديدة وأذهب مع صديقايت 

 .. ليت كل أايم السنة مثل يوم العيد.آه ما أمجل أايم عيد األضحى ..هناك
من شعائر أن  لقد علمتُ  :العزيز . هتفت الزوجة: اي زوجي.املنزل وتوقفت السيارة إىلوصلوا  وحني

 إىلوثلث هنديه  ،. ثلث نتصدهق به على الفقراء واملساكني.يقسهم اخلروف ثالثة أثالثأن  األضحية
 .ألسابيع القادمةلوالثلث األخري أنكله حنن وندهخر الباقي  ،جرياننا ديفيد واليزابيث ومونيكا

. ومخهنوا أهنا ابجتاه السعودية .لة ليذحبوا األضحية ابجتاههااحتار جورج وزوجته أين اجتاه القب ويف يوم العيد
القبلة وذحبها وقطهع اللحم وقامت الزوجة بتقسيم  إىلأحده جورج سكينته ووجهه اخلروف  ،وهذا يكفي

. فاليوم هو .. وهنا صرخ جورج قائاًل: لقد أتخهران عن الكنيسة.ثالثة أثالث حسب الُسنهة إىلاللحم 
أن  . بل وحيرص.الكنيسة كل يوم أحد إىل. وكان جورج ال يَدَع الذهاب .وتنا القدهاساألحد وسوف يف
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تنا هبذه القصة أحد هنا قاطعه .يصطحب زوجته وأوالده معه ! هل جورج مسلم أم احلضور: لقد حريه
 ؟مسيحي

تقدون أبن . وال يع.قال املتحدهث: بل جورج وعائلته مسيحيون ال يؤمنون أبن هللا واحد بل اثلث ثالثة
 !وسلم هو خامت األنبياء واملرسلنيحممداً صلى هللا عليه 
جورج أن  فمن يصدهق ،وقال أحدهم: ال تكذب علينا اي أمحد، وارتفعت األصوات ،كثر اهلرج يف اجمللس

ويتابع اإلذاعات والفضائيات  ،واملسلمني اإلسالموعائلته يفعلون ذلك؟ فكيف ابملسيحي يقوم بشعائر 
 ويشرتي خروفاً من ماله ويقسهم األضحية و.. و ،معرفة يوم العيد وحيرص على

قال أمحد بتعجهب وابتسامة: اي إخواين وأحبايب ملاذا ال تصدهقون قصيت؟ ملاذا ال تعتقدون بوجود مثل هذا 
الفعل من عائلة مسيحية؟ أليس هناك يف بالد املسلمني عبد هللا وحممد وخالد وخدجية وفاطمة َمن 

… وعيد ميالد  ،وعيد احلب ،أبعياد املسيحيني واليهود؟ ألسنا حنتفل بعيد رأس السنة امليالديةحيتفلون 
..فلماذا ال حيتفل املسيحيون أبعيادان ملَ العجب؟ ملاذا نستنكر على جورج هذا التصرف؟ .. وعيد.وعيد

 وال نستنكر على أنفسنا وعوائلنا املسلمة مثل هذا؟
و ُت يف أمريكا أكثر من عشر سنوات وهللا ما رأيُت أحدًا من املسيحيني أهزه أمحد يده وقال: لقد عش
! حىت احتفايل بعيد الفطر  سأل عن مناسباتنا وال أفراحنا! وال رأيُت أحداً اليهود احتفل بعيد من أعيادان

قاميت يف لقد رأيُت ذلك عند إ ما أحتفل به عيدًا إسالمياً أن  مل جيُِب أحٌد دعويت عندما علموا يف شقيت
 .بلدي اإلسالمي فإذا بنا حنتفل أبعيادهم إىلعدُت  وحنيالغرب 

 حكم هتنئة الكفا  أبعيااهم( 259)
( وكيــف الكريســميس: عــن ُحـــكم هتنئــة الكفــار بعيــد )-رمحــه هللا  -ُســئل فضــيلة الشــي  ابــن عثيمــني 

وهــل  موهنــا هبــذه املناســبة؟وهــل جيــوز الــذهاب إىل أمــاكن احلفــالت الــيت يُقي نــرده علــيهم إذا هنئــوان بــه؟
أيمث اإلنسان إذا فعل شيئا مما ذُِكر بغري قصد؟ وإمنا فعله إمـا جماملـة أو حيـاًء أو إحراجـا أو غـري ذلـك 

 من األسباب؟ وهل جيوز التهشبهه هبم يف ذلك؟
أو غـــــريه مـــــن أعيـــــادهم الدينيـــــة حـــــرام  (نئـــــة الكفـــــار بعيـــــد )الكريســـــميسهت :-رمحـــــه هللا  -فأجـــــاب 
يف كتابـــه أحكـــام أهـــل الذمـــة، حيـــث قـــال: وأمـــا  –رمحـــه هللا  -، كمـــا نقـــل ذلـــك ابـــن القـــيهم ابالتفــاق

يُهنـئهم أبعيـادهم وصـومهم، فيقـول: عيـد أن  التهنئة بشعائر الكفر املختصـة بـه فحـرام ابالتفـاق، مثـل
أن  و مبنزلـةسِلَم قائله من الكفر فهو من احملرهمات، وهـأن  مبارك عليك، أو هتنأ هبذا العيد وحنوه فهذا

هُتنئـــة بســـجوده للصـــليب بـــل ذلـــك أعظـــم إمثـــاً عنـــد هللا، وأشـــده َمــــقتاً مـــن التهنئـــة بشـــرب اخلمـــر وقتـــل 
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ين عنـده يقـع يف ذلـك، وال يـدري قـبح مـا فعـل، فمـن هنهــأ عبـد مبعصـية  النفس. وكثري ممـن ال قـدر للـدِه
 أو بدعة أو كـُـْفٍر فقد تعرهض ِلمقت هللا وسخطه. 

عيـادهم فإننـا ال جُنيــبهم علـى ذلـك، ألهنــا ليسـت أبعيـاد لنــا، وألهنـا أعيـاد ال يرضــاها هللا وإذا هنئـوان أب
تعــاىل، ألهنــا أعيــاد مبتدعــة يف ديــنهم، وإمــا مشــروعة لكــن ُنِســخت بــدين اإلســالم الــذي بـََعــث هللا بــه 

تَـِغ َغـرْيَ اإِلْسـحممداً صلى هللا عليه وسلم إىل مجيع اخللـق، وقـال فيـه:  اَلِم ِدينًـا فـَلَـن يـُْقبَـَل ِمْنـُه }َوَمـن يـَبـْ
 َوُهَو يف اآلِخرَِة ِمَن اخْلَاِسرِيَن{

 .ألن هـذا أعظـم مـن هتنئـتهم هبـا ملـا يف ذلـك مـن مشـاركتهم فيهـا ،وإجابة املسلم دعوهتم هبذه املناسـبة حـرام
أو توزيـــع  ،هلـــداايأو تبـــادل ا ،وكـــذلك حَيـــرم علـــى املســـلمني التهشـــبهه ابلكفـــار إبقامـــة احلفـــالت هبـــذه املناســـبة

لقول النيب صلى هللا عليه وسلم: َمـْن تشـبهه بقـوم  ،أو تعطيل األعمال وحنو ذلك ،أو أطباق الطعام ،احللوى
: (ط املســتقيم خمالفــة أصــحاب اجلحــيماقتضــاء الصــرا)ي  اإلســالم ابــن تيميــة يف كتابــه قــال شــ .فهــو مــنهم

ورمبــا أطمعهــم ذلــك يف انتهــاز  ،عليــه مــن الباطــل ُمشــاهبتهم يف بعــض أعيــادهم ُتوجــب ســرور قلــوهبم مبــا هــم
  .الفرص واستذالل الضعفاء

وَمْن فـََعل شيئا من ذلك فهو آمث سواء فـََعَله جُماملة أو َتودهداً أو حياًء أو لغري ذلك من األسباب ؛ ألنه مـن 
داهنــة يف ديـــن هللا

ُ
يُعـــزه املســـلمني أن  املســـئولوهللا  .ومـــن أســـباب تقويـــة نفـــوس الكفــار وفخـــرهم بِـــدينهم ،امل

  .إنه قوي  عزيز .وينصرهم على أعدائهم ،ويرزقهم الثبات عليه ،ِبِدينهم
 قال وقلت (260)

 ؟صفات املرأة أمجلما هي  :قال
 .احلنان :قلت
 ؟وأمجل صفات الرجل :قال
 .الرمحة :قلت
 ؟وأمجل ما يف الطفولة :قال
 .الرباءة :قلت
 ؟وأمجل ما يف الشباب :قال
 .ماألحال :قلت
 ؟وأمجل ما يف الشيخوخة :قال
 .التقوى :قلت
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 ؟وأمجل ما يف الرجولة :قال
 .احلكمة :قلت
 ما هي أرقى أنواع الصرب؟ :قال
 .حينما جيتمع الصرب والرضا :قلت
 ؟هل للقناعة درجات :قال

 .وقناعة الصرب وقناعة الزهد واألخرية أرقى األنواع االكتفاءقلت: نعم هناك قناعة 
 ؟َن احلنانماذا يع :قال
تاعبـه دون خـوف رحلـة سـفر متعبـة وأن جيـد صـدراً يلقـي عليـه م يسرتيح اإلنسان إىل شـاطئ بعـدأن  :قلت
 .نأو مث استجداءأو 
 ؟ما هي أرقى أنواع احلب :قال
 .ألهنا حب بال مقابل وعطاء بال مثن األمومة :قلت
 ما هي أعلى درجات األخالق؟ :قال
لـــيس خوفـــاً مـــن أحـــد ولكـــن تقـــديرا لذاتـــه ومســـوا بنفســـه وحبـــا  لصـــغائرينـــزه اإلنســـان نفســـه عـــن اأن  :قلـــت

 .للفضيلة
 ؟أيهما أعلى درجة العفو أم التسامح :قال
ولكـــن التســـامح قـــد يقـــرتب ابلضـــعف وقـــد يتســـامح  العفـــو أعلـــى درجـــة الن العفـــو يقـــرتب ابملقـــدرة :قلـــت

 .اإلنسان مكرها ولكنه ال يعفوا أال إذا كان راضياً 
 ؟النجالوماذا عن  :قال
نه أوسع أما نفعل و  يف النجال انه يشعران بقيمة مع نسمة صيف منعشة أمجل ما عرقهإنسان جيفف  :قلت

 .يكون أيضا أوسع أبواب الغرورأبواب الثقة ورمبا 
 كيف تنبت أشجار الغرور يف أعماق اإلنسان؟  :قال
 .الدرجات يف سلم النجالمها اقل  والصدفة والفرصة مع أشخاص صنعتهم صدفة أو فرصة عابرة :قلت
 ما الفرق بني اإلصرار والعزمية؟ :قال
الطمول والعزمية تساندها اإلرادة والطمول  يسانده اإلصرار ضيف عابر والعزمية صديق مقيم واإلصرار :قلت

 .يتغري ابختالف األايم واألشخاص والظروف ولكن اإلرادة أقوى من كل الظروف
 تبيع منزلكأن  قبل (261)
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فذهب إيل احد أصدقائه وهو رجـل أعمـال وخبـري  أفضلبيت  إيليبيع بيته لينتقل أن  حد األشخاصأراد أ
يســاعده يف كتابــه إعــالن لبيــع البيــت وكــان اخلبــري يعــرف البيــت جيــداً أن  وطلــب منــه يف أعمــال التســويق.

دســي الرائـــع مث الكبــرية ووصـــف التصــميم اهلن واملســاحةفكتــب وصــفاً مفصــاًل لـــه أشــاد فيــه ابملوقـــع اجلميــل 
هتمـام ابي صاحب املنزل الذي أصغى إليـه اخل. وقرأ كلمات اإلعالن عل حتدث عن احلديقة ومحام السباحة

لقـد ظللـت  بيـت رائـعمـن صال الرجل اي لـه  القراءةوحني أعاد  أعد قراءه اإلعالن أرجوك: قالو  ، مثشديد
 ابتســممث . مسعتــك تصــفهأن  فيــه إيل أعــيشل عمــري أحلــم ابقتنــاء مثــل هــذا البيــت ومل أكــن أعلــم إنــين اطــو 
الربكـات الـيت  حـصأ قدميـه تقـول أنشـودةمن فضلك ال تنشر اإلعالن فبييت غري معروض للبيـع هنـاك : قائالً 

 .هللا لك واكتبها واحدة واحدة وستجد نفسك أكثر سعادة مما قبل أعطاها
وألننا نرى املتاعب فنتذمر وال نـرى  لدينا. انشكر هللا ألننا ال نتأمل يف الربكات وال حنسب مأن  إننا ننسى
جعـل  ألنهنشكره أن  وكان األجدر بنا نشكو ألن هللا جعل حتت الورود أشواك. إننا :قال أحدهم الربكات

ولكنين شكرت هللا حينما  أتملت كثرياً عندما وجدت نفسي حايف القدمني. :ويقول آخر. فوق الشوك ورداً 
 .وجدت آخر ليس له قدمني

 اآلخرينحتكم على أن  قبل (262)
أجـرت إحـدى املؤسسـات األمريكيـة  تعتقد أنك جتيد احلكم على اآلخرين حسناً ومن منا ال يعتقـد ذلـك! 

اآلخر، حيـث اشـتمل االختبـار اجلامعات لتحديد مقدرهتم على احلكم على  هذا االختبار لعدد من طالب
 :ني صعبنيسؤالعلى 

اثنـان مـنهم ، و ثالثـة مـنهم يعـانون مـن الصـم حبلى، لديها مثانيـة أطفـاِل:امرأة أن  إذا َعرفتَ السؤال األول:  
 ابإلجهـاُض؟ املـرأة تعـاين مـن مـرض الزهـري، َهـْل َتوصـي هلـا تَكانَـ، و أحدهم متخلهف عقليـاً ، و فاقدو البصر

 أقرأ السؤاَل القادَم قبل الَنْظر يف اإلجابة.
 ،عـــاملي جديـــِد، وصـــوتك أنـــت ســـريجح اختيـــار املرشـــحلقـــد حـــان الوقـــت النتخـــاب زعـــيم الســـؤال الثـــاين: 

 :ولديك ثالثة مرشحني هذه صفاهتم
يـدخن بشـراهة ، و لديـه عشـيقتان، و ، وَيستشـرُي العرافـات واملنجمـنيخيـالط سياسـيني منحـرفني :املرشهح األول
 كؤوس مخر يف اليوم.  10إىل  8وَيْشرُب من 
يتنـاول ربـع ، و املخـدرات وهـو طالبـا ابجلامعـة تناول َناُم حىت الظهِر،ْطُرَد ِمْن الوظيفة مرهتني، يَـ  :املرشهح الثاين

 زجاجة ِمْن اخلمر ُكلَّ َمَساٍء.
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ــح الثالــث يُــدخهُن، قلــيال مــا َيْشــرُب اخلمــر ومل خيــن يومــا  كــان بطــَل حــرِب وانل عــدة أومســة. نبــايت، ال  :املرشه
 زوجَته.

 أي من هؤالء املرشهحني ستختار؟
 عندما تقرر قم بقراءة املعلومات التالية. ُر لإلجابة،ال تنظ .قرهُر أوالً 

 روزفلت. .املرشهح األول هو الرئيس األمريكي فرانكلني دي
 الزعيم الربيطاين ونستون َتِشرِشل. املرشهح الثاين هو
 الزعيم األملاين أدولف هتلر. املرشهح الثالث هو

 تلَت بيتهوفن!إذا قُلَت نعم لسؤاِل اإلجهاَض. تكون قد قَ  وابملناسبة،
 كأنين أكلت  (263)

ولكـن هـذا هـو  .(كـأنين أكلـت) ؟هل مسـع أحـد مبثـل هـذا االسـم الغريـب، قصة أغرب اسم جامع يف العامل
 (كـأنين أكلـت)أي  (صـانكي يـدم)اسـطنبول واالسـم ابللغـة الرتكيـة  منطقـة "فـاتح" يف اسم جامع صـغري يف

عـاش يف منطقـة "فـاتح" شـخص ورع حيـث  ا عـربة كبـرية.وفيهـ ،ووراء هذا االسم الغريـب قصـة غريبـة طريفـة
 ،وتتـوق نفسـه لشـراء فاكهـة ،امسه "خري الدين كججي أفندي"، كـان صـاحبنا هـذا عنـدما ميشـي يف السـوق

"صــانكي يــدم" "كــأنين أكلــت" مث يضــع مثــن تلــك  :يقــول يف نفســه أو حلــوى زائــدة علــى حاجتــه ،أو حلــم
وهــو يكــف نفســه عــن كــل  ،يف منزلــه ومضــت األشــهر والســنوات أو اللحــم أو احللــوى يف صــندوق الفاكهــة

حـــىت وكانـــت النقــود تــزداد يف صـــندوقه شــيئا فشــيئا  ،ويكتفــي مبـــا حيتاجــه فقــط اللذائــذ الزائــدة عـــن حاجتــه
رفـــون قصـــة هـــذا وملـــا كـــان أهـــل احمللـــة يع، القيـــام ببنـــاء مســـجد صـــغري يف حملتـــههبـــذا املبلـــغ املوفـــور  اســـتطاع

أطلقــوا علــى اجلــامع اســم "جــامع صــانكي  ،يبــين هــذا املســجدأن  ، وكيــف اســتطاعالشــخص الــورع الفقــري
  .يدم"

وكــم  ؟وكــم مــن املشــاريع اإلســالمية سنشــيد يف جمتمعنــا ويف العــامل؟ املــال ســنجمع للفقــراء واحملتــاجني كــم مــن
ن احلــرام وكـم مـ ؟شــاء هللاأن  وكـم مـن القصــور سنشـيد يف منازلنـا يف اجلنـة ؟مـن فقـري سنسـد جوعــه وحاجتـه

لــو أننــا اتبعنــا مــنهج ذلــك الفقــري الــورع وقلنــا كلمــا دعتنــا أنفســنا لشــهوة زائــدة علــى  ؟والشــبهات ســنتجنب
 أكلت. كأنينحاجتنا: "صانكي يدم" أو  

 املرأة مع الر ل الصاحل (264)
ال  لـذيفقـال: هـو العـدل ا فسـألته: هـل يعـدل هللا يف مجيـع أقـداره وأحكامـه؟، رجل صاحل إىل أةجاءت امر 
قالت: أان أرملة عندي ثالث بنات أقوم عليهن من غزل يدي فلمـا كـان أمـس ؟ ما قصتك :اسأهلجيور، مث 



- 316 - 

 

أبلهـغ بـه أطفـايل فـإذا أان بطـائر قـد انقـض و  أذهب إىل السوق ألبيعهأن  أردتو  شدهدت غزيل يف خرقة محراء
املــرأة مــع الرجــل أطفــايل. فبينمــا أملــك شــيئاً أبلهــغ بــه  بقيــت حزينــة الو ذهــب، و  الغــزلو  أخــذ اخلرقــةو  علــيه 

مائـة دينـار  :ابلباب يطرق عليه فـأذن لـه ابلـدخول وإذا بعشـرة مـن التجـار كـل واحـد بيـده الصاحل تكلمه إذ
 فقالوا أعطها ملستحقها. 

أشـرفنا و  : ما كـان سـبب محلكـم هـذا املـال قـالوا كنـا يف مركـب فهاجـت علينـا الـريحالرجل الصاحلفقال هلم  
 فيهـا غـزل فســدهدان بـه عيـب املركـب فهانـت علينـا الــريحو  إذا بطـائر قـد ألقــى علينـا خرقـة محـراءعلـى الغـرق فـ

هـذا املــال بــني يـديك فتصــدق بـه علــى مــن و  يتصــدهق كـل واحــد منــا مبائـة دينــارأن  نـذران هللو  العيــب انسـدو 
ـــِك يف الـــرب والبحـــر وتســـأ قـــال هلـــا:و  أردت، فالتفـــت الرجـــل الصـــاحل إىل املـــرأة لني هـــل يعـــدل، رب يتجـــر ل

 قال: أنفقيها على أطفالك.و  أعطاها األلف دينارو 
 القرآنو  سلة الفحم (265)

مـع حفيـده الصـغري، وكـان  ،كان هناك رجل أمريكي مسلم يعيش يف مزرعة إبحدى جبال مقاطعـة كنتـاكي
أن  وكــان حفيــده يتمــَن ،اجلــد يصــحو كــل يــوم يف الصــبال البــاكر لــيجلس علــى مائــدة املطــب  ليقــرأ القــرآن

يفعلها وذات يوم سأل احلفيد  يقلده يف كل حركةأن  فقد كان حريصا على وهلذايصبح مثله يف كل شيء، 
ين ال أفهــم  أأقــرأه أجــد أن  ولكــين كلمــا حاولــت أقــرأ القــرآن مثلمــا تفعــل،أن  إنــين أحــاول اي جــدي،: جــده

فمـا فائـدة قـراءة القــرآن ، املصـحفأغلــق أن  وإذا فهمـت منـه شـيئاً فــإنين أنسـى مـا فهمتـه مبجـرد ،كثـرياً منـه
ُخـذ سـلة الفحـم اخلاليـة  :هبدوء وترك مـا بيـده، مث قـال فالتفت ،كان اجلد يضع بعض الفحم يف املدفأة  ؟اً إذ

ففعـل الولـد كمـا طلـب منـه جـده، ولكنـه فـوجئ ابملـاء   !مث ائِتين هبـا مليئـة ابملـاء ،واذهب هبا إىل النهر ،هذه
يـت يف ُتسـرع إىل البأن  ينبغي عليك :صل إىل البيت، فابتسم اجلد قائاًل لهيأن  كله يتسرب من السلة قبل

 املاء تسرب أيضـاً يف هـذه املـرة!جيري إىل البيت. ولكن أن  وحاول فعاود احلفيد الكرَّة،. املرة القادمة اي ُبين
لـدلو لكـي واآلن سـأذهب وأحضـر ا ،آتيـك بسـلة مـن املـاءأن  إنـه مـن املسـتحيل فغضب الولـد وقـال جلـده،

 أملؤه لك ماًء. 
كافيـاً   اً تبـذل جهـد يبـدو أنـك مل أان مل أطلب منك دلواً من املاء، أان طلبت سلة مـن املـاء. ،فقال اجلد: ' ال

كـان احلفيـد موقنــاً   تنفيـذ عمليـة مـلء الســلة ابملـاء! مث خـرج اجلـد مــع حفيـده لُيشـرف بنفسـه علــى! اي ولـدي
مث جـرى أبقصـى سـرعة  ،اً فمـأل السـلة مـاء ،يُري جده ابلتجربـة العمليـة أن أبهنا عملية مستحيلة؛ ولكنه أراد

 : أتظــن أنــه ال فائــدة ممــا فعلــت؟فنظــر اجلــد إليــه قــائالً ! يــت؟ ال فائــدةأرأ وهــو يلهــث قــائالً  ،إىل جــده لرييــه
لسـلة لقـد حتولـت ا مـرة األوىل أهنـا أصـبحت خمتلفـة!للوأدرك  ،فنظـر الولـد إىل السـلة. تعال وانظـر إىل السـلة
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 :قــال لــه ،فلمـا رأى اجلــد الولــد مندهشـاً  مـن اخلــارج والــداخل! اً ســبب الفحــم إىل سـلة نظيفــة متامــاملتسـخة ب
هذا ابلضبط ما حيدث عندما تقرأ القرآن الكرمي. قد ال تفهم بعضه، وقد تنسى ما فهمـت أو حفظـت مـن 

 !مثل هذه السلة اً متام ،آايته. ولكنك حني تقرؤه سوف تتغري لألفضل من الداخل واخلارج
أن  فــإذا أردتَ ، مل منارســه ونطبِهقــه يف حياتنــان إ أننــا لــن نــتعلم شــيئاً  :مــن هــذه القصــة أيضــاولعلــك تســتفيد 

 تطبقه يف حياتك!أن  فعليك ،تتذكر ما فهمَت وحفظَت من القرآن
 قصة ألحد السحرة (266)

، الشـــمالاليمـــني، وواحـــد يف كنـــت يف يـــوم مـــن األايم أمـــام النـــاس واســـتعرض، ومعـــي خنـــاجر، واحـــد يف 
هـذا أن  أستعرض أبن أغرس تلك اخلناجر يف بطين، ويف جنيب، فال أؤذى، والنـاس منبهـرة، ومنشـدة، كيـف

كالــدرع يف صــدري، فكنــت كانــت  الشــياطني  أن  واحلقيقــة ئاً!شــي لــهيطعــن نفســه، ومــا حيصــل أن  يســتطيع
: بينمـا كنـت يف يقـول السـاحرَهُبوُهْم َوَجـاءوا ِبِسـْحٍر َعِظـيٍم{ }َسَحُروْا أَْعنُيَ النَّـاِس َواْسـرتَْ أضرب، وال أؤذى 

إذا ، و الـذين قـد قـله اإلميـان يف صـدورهم نشوة الفرل بني الناس، أغرس هذه السكاكني أمام هؤالء الضعفاء
ُهـَو احْلَـيُّ  الَّ }اّللهُ اَل ِإلَـَه إِ : يتمتم بكلمات عرفت فيما بعد أهنن قولـه تعـاىلأان بشاب يف العشرين من عمره 

وأان يف طريقــي حــىت أغــرس تلــك الســكاكني أمــام النــاس،  نطــق بتلــك اآليــة إذ وهللاأن  يقــول: مــا{ اْلَقيُّــومُ 
، أشــهر يف املستشــفى بقيــت ثالثــةأثرهــا تنــاثرت الشــياطني، فمــا اســتقرت الســكاكني إال يف جنــيب، وعلــى 

 م، وعمليات.وآال
أن   لـو رأيـت يـومقـالوا: وهللا مين العتاب: كيـف ترتكـوين؟ ، فكانين الشياطني يف أول يومتجاءيقول: 

}َوِإَذا ذََكـْرَت َربَـَّك يف اْلُقـْرآِن َوْحـَدُه  ونطق آبية الكرسي طُردان مـن املدينـة كلهـا. دخل ذلك الشاب،
ــْم نـُُفــورًا{  ــى أَْداَبرِِه : كيــف يقــول: فعلــى إثرهــا جلســت أان والشــياطني هنــدد، ونتوعــد، ونزجمــرَولَّــْواْ َعَل

فكــان ممــا قلــت للشــياطني: أان ال أريــد مــن اليــوم أعمــال تعملوهنــا يل، وال أريــد  نــؤذي ذاك الشــاب؟.
شــيطان يقــول: وهللا ألخــرج عينيــه ف فاخــذوا يتوعدنــه. الشــاب. ذاكســحر مــا أريــد يف هــذه الــدنيا إال 

اطمأننــت أهنــم واســتكنت، و  فطمــأنوين، والثــاين يقــول: ســوف أفجــر الــدماء يف عروقــه. أمــام والديــه.
قـــالوا: مـــا  بشـــروا مــا اخلـــرب؟. ويف كـــل يـــوم يـــذهبون مث يرجعــون، ويـــذهبون مث يرجعـــون. ســينتقمون يل.

قــدران. يقــول: فــذللت للشــيطان، وفعلــت أفعــال مل أكــن ألفعلهــا. كلههــا أريــد مــدد مــن الشــياطني حــىت 
ن نعـــدك بعـــد ن الشـــياطني أتيت وتقـــول: خـــالص لـــمـــدة أب بعـــدفوجئـــت ولكـــين  يـــؤذون ذاك الشـــاب.
مـــن  خرجـــتمث }ِإنَّ ِعَبـــاِدي لَـــْيَس لَـــَك َعَلـــْيِهْم ُســـْلطَاٌن وََكَفـــى ِبَربهِـــَك وَِكـــياًل{  اليـــوم. مـــا نقـــدر عليـــه.
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وأان يف كــل يــوم أرســل لــه شــياطني، ويرجعــون صــفر األيــدي ال  ســنوات وأمضــيت ثــالثاملستشــفى، 
 ميكنهم هللا سبحانه وتعاىل منه.

قـال:  الشـياطني أتتيـين تقـول: هـذا الرجـل ال يفـوهت صـالته. وهللا قاهلـا بلسـانه.قـال:  ما الذي كان يعمل؟.
قــد قاهلــا حممــد عليــه الصــالة والســالم قبلــك أيهــا الســاحر قــد قاهلــا: )مــن صــلى الصــبح يف و  الصــالة جنــاة.

ُسـْلطَاٌن َعلَـى  }ِإنَـُّه لَـْيَس لَـهُ شـياطني الـدنيا كلهـا مـا تقـدر  )إنـه لـيس لـه سـلطان(. مجاعة فهو يف ذمـة هللا(.
 .َعَلى َرهبِهِْم يـَتَـوَكَُّلوَن{الَِّذيَن آَمُنوْا وَ 

 خمرتع يريد الا هو  ميل (267)
حـــول العــامل، وهـــو اتبـــع املســتخدمة أكثــر أنـــواع الربيــد اإللكـــرتوين أحـــد ( هــو Hotmail) بريــد اهلُتميـــل 

قصـة  وخلـف هـذا الربيـد السـاخن ضـمن بيئـة )وينـدوز( التشـغيلية،ويبـاع لشركة )مايكروسوفت( األمريكيـة، 
 فصاحب هذا االخرتاع هو: صابر ابتيا.، نذكرهاأن  جنال شخصية تستحق

قِدم صابر إىل أمريكا للدراسة يف جامعة )ستنافورد(، خترج ابمتياز مما أهله للعمل لدى م 1988ففي عام  
ة يُدعى: )جاك مسيـث(. إحدى شركات )اإلنرتنت( مربجماً، وهناك تعرف على شاب خترج من نفس اجلامع

وقد تناقشا كثرياً يف كيفيـة أتسـيس شـركتهما للحـاق بركـب )اإلنرتنـت(، وكانـت مناقشـاهتما تلـك تـتم ضـمن 
الدائرة املغلقة اخلاصة ابلشركة اليت كاان يعمالن هبا، وحني اكتشفهما رئيسهما املباشر حذرمها من استعمال 

ر صــابر اببتكــار بــرانمج يــوفر لكــل إنســان بريــده اخلــاص؛ خدمــة الشــركة يف املناقشــات اخلاصــة! عنــدها فكــ
انتشـر الـربانمج بـني  وبسـرعةم 1996وهكذا عمل سراً على اخرتاع الربيد الساخن وإخراجه للجماهري عـام 

 ميزات ال مُيكن منافستها واملميزات هي كما يلي:اإلنرتنت( ألنه وفَّر هلم أربع مستخدمي )
 أن هذا الربيد جماين. .1

 فردي.  .2

 سري.  .3

 ومن املمكن استعماله من أي مكان يف العامل.  .4
يـــتس( رئـــيس شــــركة غعشـــرة ماليـــني بـــدأ يُثـــري غــــرية )بيـــل اوز عـــدد املشـــرتكني يف أول عــــام وحـــني جتـــ

اء الربيـد السـاخن وضـمه إىل )مايكروسوفت( وأغَن رجل يف العامل، وهكذا قررت )مايكروسوفت( شر 
مليــون  مخســنيصــابر مبلــغ  يعلــعرضــت علــى م 1997ف ويف خريــ ،وينــدوزبــرانمج الشــركة الرئيســي 

مليــون دوالر!  مخســمائةصــابر كــان يعــرف أمهيــة الــربانمج واخلدمــة الــيت يُقــدمها فطلــب أن  دوالر! غــري
مليـون دوالر ربعمائـة وافـق صـابر علـى بيـع الـربانمج أبم 1998وبعد مفاوضات مرهقة اسـتمرت حـىت 
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الربيــد الســاخن  مســتخدموايكروســوفت(. واليــوم وصــل يــتم تعيينــه كخبــري يف شــركة )مأن  علــى شــرط
 مستخدم حول العامل.  3000مليون شخص وينتسب إليه يوميا ما يُقارب  90إىل 

اســتلم ثروتــه حــىت بــَن العديــد مــن املعاهــد الدينيــة والتعليميــة أن  بشخصــية صــابر انــه مــا اإلعجــابومــا يزيــد 
ثروتـــه أن  حـــىت انـــه يقـــال)تعلـــيمهم  إكمـــالرومني علـــى يف بـــالده وســـاعد كثـــريا مـــن الطـــالب احملـــ اإلســـالمية

( وليت ما فعله صابر يف قصة جناحه يصـل إىل مسـامع أثـرايء مليون دوالر فقط 100إىل  بسرعةت اخنفض
يف أحد بنوك سويسرا اليت تستفيد بعوائدها منفـردة  وإيداعهاأمواهلم  وإخفاءالعرب الذين يتفننون يف هتريب 
 والثناء والتأثر هبا كما انه منوذج وفاء كبري جدا لبالده.  الدراسةية مميزه تستحق فشخصية صابر هذه شخص

 لعله خري (268)
وكان كلما أصاب امللـك  وكان امللك يقربه منه ويصطحبه معه يف كل مكان اً حكيم اً كان ألحد امللوك وزير 

إصــبع امللــك فقــال الــوزير "لعلــه  ويف إحــدى املــرات ُقطــع " فيهــدأ امللــكخــريمــا يكــدره قــال لــه الــوزير "لعلــه 
، مث سأله كبري احلرس عما قاله وأمر حببس الوزير فغضب امللك غضباً شديداً وقال ما اخلري يف ذلك؟" خرياً 

 .ومكث الوزير فرتة طويلة يف السجن. لعله خريكان يردد: الوزير   : أبنقالحني علم بنبأ سجنه؟ 
فقبضـوا  اً فمـره علـى قـوم يعبـدون صـنم ،س ليتعقـب فريسـتهويف يوم خرج امللك للصيد وابتعد عـن احلـرا

فانطــلق امللـك مقطـوع اإلصـبع. قـرابهنم أن  اكتشـفواأن  ولكنهم تركوه بعـد ،عليه ليقدهموه قرابانً للصنم
أنقـــذه هللا مـــن الـــذبح حتـــت قـــدم متثـــال ال ينفـــع وال يضـــره وأول مـــا أمـــر بـــه فـــور وصـــوله أن  فرحـــاً بعـــد
نــه أدرك اآلن أب :أيتــوا بــوزيره مــن الســجن واعتــذر لــه عمــا صــنعه معــه وقــالن أ أمــر احلــراسأن  القصــر

ولكنه سأله عندما أمرت بسجنك قلـت "لعلـه خـرياً"  ومحد هللا تعاىل على ذلك ،اخلري يف قطع إصبعه
بـدالً مـن  الصـيد فكـان سـُيقدم قـرابانً  يفنه لو مل يسجنه َلصـاَحَبُه : أبفأجابه الوزير فما اخلري يف ذلك؟

  .امللك. فكان يف صنع هللا كل اخلري
 ليست يعص األمو  كما تبدو (269)

 قـال األرنـب للنسـر: مسرتٍخ يف كسل علـى غصـن شـجرٍة ابسـقة. اً رأى أرنٌب صغري نسر احلالة األوىل: 
اسـتلقى األرنـب  ابلطبع اي عزيـزي األرنـب. أفعل مثلك وأجلس ابسرتخاء دون عمل؟أن  هل استطيع

شـــاهد أن  ومـــا مـــر ثعلـــٌب يف املكـــان. عينيـــه يف مخـــول انســـًيا الـــدنيا ومـــا فيهـــا.علـــى األرض وأغمـــض 
 األرنب متمدًدا حىت قفز عليه والتهمه.

  (ال ميكنك اجللوس دون عمل ما مل تكن من )الناس اللي فوق: مغزى القصة
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ومل ال؟  خرة.ليتــين اســتطيع بلــوغ أعلــى هــذه الصــ كانــت البطــة تتحــدث مــع الثــور فقالــت لــه:  احلالــة الثانيــة:
 يف اليـوم األول، وهكـذا كـان. أضع لـِك بعـض الـروث حـىت تسـاعدك علـى الصـعود.أن  ميكنين أجاب الثور

حثـا الثـور روثـه يف نفـس  ويف اليـوم الثـاين، سكب الثور روثه نـوار الصـخرة فتمكنـت البطـة مـن بلـوغ ثلثهـا.
ث كانــت كومــة الــروث قــد حــاذت قمــة ويف اليــوم الثالــ املكــان فاســتطاعت البطــة الوصــول لثلثــي الصــخرة.

 وضعت قدمها على قمة الصخرة حىت شاهدها صياٌد فأرداها.أن  وما سارعت البطة للصعود، الصخرة.
 ولكنها لن تبقيك طوياًل هناك.  تصعد بك إىل األعلى.أن  ميكن للقذارة: مغزى القصة
رآه محـاٌر عطـوف  وى إىل األرض متجمـًدا.هبت رايل ثلجية على بلبٍل صغري أثناء طريانـه فهـاحلالة الثالثة: 

جـذب الصـوت ذئبًـا  شـعر العصـفور ابلـدفء فطفـق يغـرهد يف اسـتمتاع. ليدفئـه. الوحـلفأهال عليه شيًئا من 
 انتشل البلبل وأكله.ف

، يس كــل مــن ينتشــلك مــن الوحــل صــديًقالــ، و كــل مــن حيثــو الــرتاب يف وجهــك عــدًوالــيس  : مغــزى القصــة
 .تبقي فمك مغلًقاأن  فمن األفضل ما تكون غارقًا يف الوحل،حينواألهم من ذلك كله: 

 هكذا يفعل كثري من املد اء (270)
 :السؤالتوجيه هذا وابدر ب إال أمامه رآهأن  ابنه لغرفته وما األباستدعى 

 حتافظ على الثروة بعد رحيلي؟أن  هل ميكنك :األب
 طبعاً اي أيب؛ فأنت من رابين. االبن:
 تمكن من تربية الدجاج كما كنت أفعل؟ولكن هل ست :األب
 .كيدأ (الشباب ةابندفاع ومحاس) االبن:
 أمــامووقــف  حضــار الكرتــونإب االبــنســارع الــدجاج! و فــراخ فيهــا  اللــيهــات الكرتــون  ،طيــب :األب
 .أبيه
قلـب   وبسـرعةمرة اثنيـة إىل الكرتـون!  الفراخ ستعيدوعلمين كيف  األرضاقلب الكرتون على  :األب
وانــدفع االبــن خلفهــا حيــاول  الغرفــة أرجــاء يففــراخ الــدجاج  رفعهــا حــىت انطلــقأن  لكرتــون ومــااالبــن ا

 ةوقــد ارتســمت علــى وجهــه البالهــ أبيــه أمــامفشــل وقــف أن  وبعــد ،لكــن هيهــات، أخــرىمجعهــا مــره 
 .والغباء
لــدجاج فــراخ اامسـع اي بــين سـأريك يف دقــائق معـدودة عصــارة جتربـة ثالثــني سـنة يف التعامــل مـع  :األب

أن  الكرتــون بعــد األبخــذ أخاصــة يف مثــل هــذه احلالــة الــيت جعلــت وضــعك مــزرايً إىل أقصــى درجــة. 
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أن  مــا لبــث فــراخ الــدجاجبقــوه ميينــا ويســارا وســط صــراخ متواصــل مــن  مث بــدأ برجــه وهــزه الفــراخ فيــه مجــع
 إعياءمن  أصاهباما  نتيجةوانقطع  تالشى
مـن  أصـاهباوشاهد االبن الكتاكيـت ال حتـرك سـاكنا ممـا  إالفعها ر أن  وما. فقط نقلب الكرتون اآلن :األب
 .واليسر ةالسهول مبنتهى الكرتون يفودوار مث قام بتعبئتها  إعياء
أتعـبهم تـراتل،  :والـيت تقـولفـراخ الـدجاج واآلن اي بين أظنك تعلمت أهم قاعدة يف علم التعامل مع  :األب

 ورحيهم تتعب.
 قصة حدثت يف الظهران (271)

 اً جمهــد وكـان .قاصــدا بـرادة املـاء ليشـرب الرطوبـةو  احلـرارةيف هنايــة يـوم شـديد  اجلنسـيةء العامـل السـعودي اجـ
مـأل الكـأس ابملـاء أن  مـا .يتصبب عرقا بعد عناء يوم طويل من العمـل الشـاق حتـت حـرارة الشـمسو  اً متعبو 

ال حيق لك الشرب من و  أنت عامل :جاءه مهندس أمريكي وقال له بغالظه، إال و يربد جوفهأن  أرادو  البارد
أكــون أن  هــل أســتطيع :يســأل نفســهو  أايمو  أخــذ يفكـر أايمو  رجــع املســكني .ابملهندســني اخلاصــةاخلـدمات 

 اجلهـدو  وبعـد السـهر .الليليـةبـدأ ابلدراسـة و  عقـد العـزمو  اتكل على ربـه؟ مهندسا يوما ما وأكون مثل هؤالء
تحـــدة األمريكيـــة علـــى حســـاب بتعاثـــه إىل الـــوالايت املامت  .التعـــب والســـنني حصـــل علـــى شـــهادة الثانويـــةو 

اجتهـاد وأصـبح رئـيس قسـم مث و  ظـل يعمـل نـد .رجـع لوطنـهو  وحصل على بكـالوريوس يف اهلندسـة ،الشركة
  .الشركةأصبح انئب رئيس و  كبري بعد عدة سنوات  اً حقق إجناز أن  شعبه مث رئيس أداره إىل

قــال لــه: أريــد املوافقــة علــى أجــازيت وأرجــو عــدم ، و س األمريكــيث وأن جــاءه نفــس املهنــدحــد، ســبحان هللا
قلـيب  رك مـن كـلأشـكأن  أحـب :فـرد عليـه أبخـالق سـامية .ربط ما حدث نانب برادة املاء ابلعمل الرمسـي

لكن أنـت السـبب بعـد هللا فيمـا أان عليـه و  صحيح أنين حقدت عليك ذلك الوقت على منعي من الشرب،
بعـد ذلـك مت مث  لشـركةل اً للـوطن أصـبح رئيسـو  الـوالء للعمـلو  الوفـاءو  اإلخـالصو  الالكفـو  بعد العرق. و اآلن

 .اختياره ليكون وزيرا للبرتول
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متثــــــل جنمــــــة مرســــــيدس ذات األضــــــالع الثالثــــــة 

 .سيطرهتا على األرض، والبحر، واهلواء
كـــل واحـــدة مـــن الـــدوائر ترمـــز إىل أحـــد مؤسســـي 

 .سم فنسبة إىل أحدهمالشركة بينما اال

  
ميثـــل شـــعار ســـيارة بـــورش شـــعار مدينـــة شـــتوتغارت 

، لركــــــوب اخليــــــلومدرســــــة  إســــــطبلالــــــيت كــــــان هبــــــا 
 .فاختذت من احلصان شعاراً هلا

ترمز اختصارات احلروف إىل ابيرخ موتورين ويرك الـذي 
مم حمركـــــات هوائيـــــة للطـــــائرات العســـــكرية األملانيــــــة صـــــ

 .طائرةدائرة إىل حمرك الويشري األزرق إىل السماء وال

  
)الكثــــري مــــن( وكلمــــة ات ابللغــــة الياابنيــــة  تعـــين تويــــو
ـــــب )األرز( و  ـــــل، وقل ـــــدوائر إىل قلـــــب العمي تشـــــري ال

 .املنتج، والتطور التكنولوجي املستمر

تعــين كلمــة فولفـــو ابلالتينيــة أان أتـــدحرج، وتعــرب الـــدائرة 
،  والســهم عـــن مـــادة الصـــلب الــيت اشـــتهرت هبـــا الســـويد

 . كب املري  ورمزاً كيميائياً للحديدكما ميثا الشعار كو 
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أطلـــــق هـــــذا االســـــم ختليـــــداً لـــــذكرى املكتشـــــف 
ــــــذي  الفرنســــــي أنطــــــوان لوميــــــه دو كــــــاديالك، ال

يغان اســــــــس مدينــــــــة ديرتويــــــــت يف واليــــــــة متشــــــــ
 األمريكية.

شــعار املــازدا يعــرب عــن زهــرة التوليــب وميثــل شــكل 
V  أجنحة ممتدة ترمز إىل اإلبـداع واملرونـة وسـهولة

 .االنقياد

  
نســبة كانــت ســيارات بيجــو القدميــة تســمى األســد 

إىل أســـد بلفـــورت الـــذي قـــام بتصـــميم متثـــال احلريـــة 
 .ومدينة بلفورت هي مقر مصنع الشركة

كانـــــت الشـــــركة تعمـــــل يف بنـــــاء الســـــفن مث عملـــــت يف 
تصــــــميم الســــــيارات، ومتثــــــل املاســــــات الــــــثالث مروحــــــة 

 .ال املعنيوتعين ميتشوبيشي ثالثة من أشكالسفينة 

  
، يرمــــز إىل مؤســــس الشــــركة الســــري هنــــري فــــورد

وابلنســـــــــــبة للشـــــــــــعار فيعـــــــــــود إىل مســـــــــــاعده يف 
 .التأسيس هارولد ويلز

كــــان المربغيــــين حيــــب مشــــاهدة مصــــارعة الثــــريان، 
معظــــم أن  وهلــــذا اختــــار الثــــور شــــعاراً لشــــركته، كمــــا

 . مرتبط ابسم الثورأمساء السيارات 



- 324 - 

 

 فا عله قدوتك عرفته وأحببتهأن  (272)
جيالس ، و يبدأ من لقيه ابلسالم، اشتهاه أكله وإال تركهأن  ما عاب طعاما قط؛، و ما عاب شيئا قط

أشد حياء من ومع ذلك فهو . همأشجع، كان أجود الناس،  جيلس حيث انتهى به اجمللس، الفقراء
يتبسم يف ، و ى األذىحيلم على اجلاهل، ويصرب عل" كان ما سئل شيئا فقال: 'ال، العذراء يف خدرها

، يقبل على من حيدثه، حىت يظن أنه أحب الناس إليه، و وجه حمدثه، وأيخذ بيده، وال ينزعها قبله
يقوم له أحد، كما ينهى عن أن  يكره، يسره حبديث، إال واستمع إليه إبنصاتأن  ما أراد احدو 

، قط إال يف سبيل هللا ما ضرب بيمينه، و إذا كره شيئا عرف ذلك يف وجهه، وكان الغلو يف مدحه
يبغض الكذب. كان أحب العمل إليه ما ، كان زاهدا يف الدنيا،  ال أتخذه النشوة والكرب عن النصرو 
كان إذا أخذ ، و أخف الناس صالة على الناس وأطول الناس صالة لنفسه، كان وم عليه وإن قلاد

و جنب غسل فرجه وتوضأ ينام وهأن  كان إذا أراد، و مضجعه جعل يده اليمَن حتت خده األمين
كان إذا خاف قوما قال اللهم ، و كان إذا جاء أمرا أسره خير ساجداً شكرا هلل تعاىل، و وضوءه للصالة

كان إذا رأى ما حيب قال احلمد هلل الذي بنعمته تتم ، و إان جنعلك يف حنورهم ونعوذ بك من شرورهم
كان إذا صلى ، و بنفسه أكان إذا دعا بد، و الصاحلات وإذا رأى ما يكره قال احلمد هلل على كل حال

وقال استغفروا  عند قربهكان إذا فرغ من دفن امليت وقف ، و ركعيت الفجر اضطجع على شقه األمين
كان ال ينام إال والسواك عند رأسه فإذا استيقظ بدأ و هللا ألخيكم وسلوا له التثبيت فإنه اآلن يسأل. 

كان حيب التيامن ما استطاع يف ، و ميسحهاأن  يده قبلكان أيكل بثالثة أصابع ويلعق ، و ابلسواك
كان يصلي الضحى أربعا ، و كان يذكر هللا تعاىل يف كل وقت، و طهوره وتنعله وترجله ويف شأنه كله

يضطجع على احلصري، ويرضى ، كان كان يتحرى صيام االثنني واخلميس، و ويزيد ما شاء هللا
الرغم من ُحسن خلقه كان يدعو هللا أبن حيسهن على ، و ابليسري، وسادته من أدم حشوها ليف

  .أخالقه ويتعوذ من سوء األخالق
}َوَمن يُِطِع اّللهَ قال تعاىل: هذه بعض صفات وأفعال خامت األنبياء واملرسلني صلى هللا عليه وسلم. 

يِقنَي َوالشَُّهَداء َوالصَّاحلِِنَي َوَحُسَن  َوالرَُّسوَل فَُأْولَِئَك َمَع الَِّذيَن أَنـَْعَم اّللهُ َعَلْيِهم مِهَن النَِّبيِهنيَ  َوالصِهدِه
}َلَقْد َكاَن َلُكْم يف َرُسوِل اّللَِّ ُأْسَوٌة َحَسَنٌة لِهَمن َكاَن يـَْرُجو اّللََّ َواْليَـْوَم  :وقال تعاىلأُولَِئَك َرِفيًقا{ 

 صلى هللا عليه وسلم يف أخالقه وآدابه فاملؤمن احلق هو املتبع لرسول هللااآْلِخَر َوذََكَر اّللََّ َكِثريًا{ 
 صلى هللا عليه وسلم واملسن بسنته وهديه. 
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  اوا أفعال سريعة ولكن اري ذكية  (273) 
 ؟علـــى األزرار ةنضــغط بقــو  ضــعيفة (الرميــوت كنـــرتولجهــاز الـــتحكم عــن بعــد )كانــت بطاريــة   إذا. ملــاذا 1
 .ة(بتنشحن البطاري ايعين كذ)
 .(يعين كذا بندل الطريق) ؟ضيعنا الطريق إذاوت املسجل أو الراديو يف السيارة نقصر على ص . ملاذا2
 .(يعين الزم حيلفون) نصدق وجنرب أبصابعنا .ما؟شفنا على اجلدار: احرتس من الدهان إذا . ملاذا3
 .ي(جيو  بيستحيعين كذا ي) ؟مرة أكثر منأتخر املصعد نضغط على الزر  إذا . ملاذا4
 .(متحسفني على اللي بقى) ؟العلبةب البيبسي وخنلصه هنز نشر  إذا . ملاذا5
)عمـى  ؟نـاتجواالل نشـوف علـى طـو  جـوالرنـة أو  رسـالةنكون قاعدين مبكان عام ونسمع رنة  إذا . ملاذا6

 .أصوات(
 .)داخلني جو( ؟حترك ميني ويسار إذالعبنا بالي ستيشن )لعبة سيارات( نلف مع السيارة  إذا . ملاذا7

 لبيصطبق ا (274)
مهـــروا عقـــب اإلفـــراج عنـــه عـــام أحبـــاب الشـــي  الراحـــل عبـــد احلميـــد كشـــك )رمحـــه هللا( جتأن  حيكـــى
ـــاة يف منطقـــة ديـــر املـــالك ابلعباســـية حيـــث كـــان خيطـــب م 1982 ـــه ملســـجد عـــني احلي مطـــالبني بعودت

الشـي  لســنوات وكـان ذلــك أمـام املســجد عقــب صـالة اجلمعــة وظـل املصــلون يهتفـون مطــالبني بعــودة 
وفجـــأة ظهـــرت ســـيارة نقـــل كبـــرية حمملـــة ابلبـــيض ووقفـــت علـــى مقربـــة مـــن املســـجد ، للخطابـــة الشـــي 

وقــــف ، االســــتهالكيةواندي منــــادي بــــيض طــــازج بنصــــف الســــعر الــــذي يبــــاع بــــه البــــيض ابجملمعــــات 
أن  وتســاءل الــبعض مــا املشــكلة، املتظــاهرون قلــيالً مث بــدأوا يتســللون انحيــة الســيارة للحــاق ابلفرصــة

 ونكمل املظاهرة؟ نبتاع البيض
بعــدها بــدقائق حضــرت  دقــائق قليلــة وألتــف املئــات حــول الســيارة ونفــذ البــيض يف أقــل مــن ربــع ســاعة

، املتظــاهرينصــرف لختــوض معركــة حاميــة الــوطيس أن  قــوات مكافحــة الشــغب والــيت كــان مــن املتوقــع
جلنــود وهــم إىل اده ينظــر لكــن حــدث مــا هــو غــري متوقــع فلقــد وقــف كــل متظــاهر حيمــل البــيض يف يــ

ينزلون من سيارات الشرطة وينظر للبيض الذي يف يده والذي حصل عليه بسعر )لقطـة( وتنبـه ملصـري 
بـدون صـدام فـاجلميع  االنصـرافهذا البيض يف حالـة االسـتمرار يف هـذه املظـاهرة وبـدأ املتظـاهرون يف 

أن  وقد اتضح فيما بعـد، تتكرر الوقفات واملظاهرات لكن البيض لن يُعوهضأن  عنده قناعة أنه ميكن
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شاحنة البيض كانت خطة حمبوكة قامت هبا الشرطة لتفريق املتظـاهرين أو علـى األقـل لتثبـيط محاسـهم 
 وهو ما حدث ابلفعل. 

 كلما  وألفاظ ختالف عقيدة املسلم   (275)
 لى هللا عليـهالنـيب صـأن  عمـر رضـي هللا عنهمـا، ابـنللحلف فال جيوز احللف إال ابهلل، حلديث ، والنيبأواًل: 

لم وأبــو داود والنســائي ان حالفــا فليحلــف ابهلل أو ليصــمت. رواه مالــك والبخــاري ومســمــن كــ :ســلم قــالو 
 وابن ماجه.

هــو مــا ال يليــق بــه و  لــألرزاقســخرية علــى تقســيم هللا و  فيهــا اعــرتاضو  ،بــدون آذان اللــياحللــق  يعطــياثنيــاً: 
 تعاىل.و  سبحانه
مـواتً ال وال لغـرية رزقـاً وال نفعـاً و  لنفسهفالرزق هو هلل وحدة وليس أحد ميلك  ،رزق اهلبل على اجملاننياثلثاً: 

تـنِيُ ْاهلَل ُهـَو الـرَّزَّ أن كتابـه العزيـز:}  يفوال نشـوراً، قـال هللا وال حياة 
َ
فـالرزق بيـد هللا سـبحانه   {اٌق ُذو الُقـوَِّة امل

 وتعاىل يقسمه حلكمة ال يعلمها إال هو.
فـاهلل تعـاىل ال يـؤده  ؛نقوهلـا علـى اإلطـالقأن  ينبغـي لنـاال  مجلـة، رمحـة ربنـا تنـزل يبيخلـ ال بريحم والرابعاً: 

َمــا يـَْفــَتِح اّللَُّ لِلنَّــاِس ِمــن رَّمْحَــٍة فَــاَل ممُِْســَك هَلـَـا َوَمــا عــال: }و  قــال هللا جــل ســلطانه منــازع يفوال ينازعــه  يءشــ
مينع رمحة هللا، فهذا أن  يستطيع الذيفمن هذا املخلوق  ْلَعزِيُز احلَِْكيُم{ِه َوُهَو امُيِْسْك َفاَل ُمْرِسَل َلُه ِمن بـَْعدِ 

 .القول ال جيوز
حيـث ثـور هللا يرمـز لـه و  !كلمة عجيبة، هل هناك ثور هللا! وثريان أخرى للنـاس،  برسيمه يفور هللا خامساً: ث

الـذي يقـول يف حمكـم هللا تعـاىل الغباء والبالهة من دون الثريان األخرى! كالم غريب غري انـه سـوء أدب مـع 
 .ُجوَن ّللَِِّ َوقَارًا{مَّا َلُكْم اَل تـَرْ : }التنزيل

أن  القهـار، هــي تــوحي األحــدهــذه كلمــة خاطئـة ألننــا كلنــا عبيـد هلل الواحــد ، أمورمـعبــد  أانسادسـاً: 
ان احلقيقــة غــري ذلــك، فكــل إنســو  قائلهــا لــيس عليــه أي ذنــب إذا أمــره رئيســه بفعــل مــا يغضــب هللا،

ُ َعنُهمــا عــن النــيب َصــلَّى اّللَُّ   َعَليــِه َوَســلَّم مســئول عــن أفعالــه مســئولية كاملــة، فعــن ابــن عمــر َرِضــَي اّللَّ
يــؤمر مبعصــية، فــإذا أمــر مبعصــية فــال أن  علــى املــرء املســلم الســمع والطاعــة فيمــا أحــب وكــره، إالقــال: 

 ُمتـََّفٌق َعَليِه.. مسع وال طاعة
ولكـن العجلــة  .وطبعـا الغلـط واضـح فــاهلل جـل شـأنه ال يعطـل أحـدا، هللا اي مسـتعجل عطلـكسـابعاً: 

سـلم قـال: و  هللا عنـه، عـن النـيب صـلى هللا عليـه رضـي( هي خطأ حلديث أنـس بـن مالـك االستعجال)
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 أنظر صـحيح الرتغيـب، رجاله رجال الصحيحو  احلديث رواه أبو يعلى(من هللا والعجلة من الشيطان التأين)
 (.1572-اين اجمللد الثاين )برقمالرتهيب لأللبو 

اء عمــره ابهلل هــل ميــوت إنســان قبــل انقضــ إالال حــول وال قــوه  ؟البقيــةمــا هــذه ، ا تــكحيــ يف البقيــةاثمنــاً: 
يستكمل آخـر أن  لن ميوت إنسان قبل .يرثها أحد أوليائه، سبحان هللا هذا هبتان عظيم البقيةحبيث تكون 

 .َساَعًة َواَل َيْستَـْقِدُموَن{ اء َأَجُلُهْم اَل َيْسَتْأِخُرونَ }فَِإَذا جَ قال تعاىل  عمره يفحلظه 
 .يكون هلل حول أو قوةأن  وهنا يريد االختصار ولكن املعَن نفي، حول هللا الاتسعاً: 
 ترتدد على لسان األطباء ومن أجنـز عمـال وهـي مذمومـة شـرعا كثرياً ماهذه الكلمة  ، الباقي على هللاعاشراً: 

 .علي والتوفيق من هللا أديت ما :يقالأن  نا التأدب مع هللا واألحرىوالواجب علي
 .ألن القدر أمر معنوي وهللا هو الذي يشاء سبحانه، شاء القدرأحد عشر: 
ألن فيـه تسـخط مـن خلـق  وهو من أعظم األغالط اجلارية على ألسنة الناس، فالن شكله غلطاثين عشر: 

 .نَساَن يف َأْحَسِن تـَْقِومٍي{َلْقَنا اإْلِ }َلَقْد خَ هللا وسخرية به قال تعاىل 
 .من مشيئته هوهذ لطرد من رمحة هللاااللعن  ،اللي شفتك فيها ،اليوم ،السنةهللا يلعن اثلث عشر: 
هللا، ال زرع لــه وال  ةلعنـ ، فـإن الشــيطان، عليـهخـاطئهـذا قــول ، شـيطاينأو طــالع  شـيطاينزرع رابـع عشـر: 

ْرًعـا خمَُّْتِلًفـا تـَـَر َأنَّ اّللََّ أَنـَزَل ِمـَن السَّـَماء َمـاء َفَسـَلَكُه يـَنَـابِيَع يف اأْلَْرِض مُثَّ خُيْـرُِج بِـِه زَ }أملَْ ه، قـال تعـاىل خلـق لـ
 .رابينأو نبت  رابينوالصواب نقول زرع { أَْلَوانُهُ 

لـن  األقـوالامسـك اخلشـب ومثـل هـذه ، (ةومخيس ة)مخسعينك(  يف ةمخس) شبامسك اخلخامس عشر: 
وال أبس من التحرز من العني واخلوف ممـا قـد  .تدفع حسدا ولن تغري من قدر هللا شيئا، بل هو من الشــــرك

 ابلرقيـةوالتحـرز مـن العـني يكـون . أبذن هللا إالفإن العني حق وهلا أتثـري ولكـن ال أتثـري هلـا  األذىتسببه من 
 إال شـفاءال  الشـايف أنـت، اشـف البـأسب اللهـم رب النـاس، مـذه)صـلى هللا عليـه وسـلم  النـيبرقيه  وكانت
 إالشــــــاء هللا ال قــوه  )مـــــا :جيــب عنــــــد اخلــوف مــن العــني قولــه تعــاىل والــذي (يغــادر ســقما شــفاء ال شــفاؤك
مـع هللا فهـو شـــــرك أو تـدفع الضـر مـن دون هللا  ةومخيسـ ةخلمسااخلشب بذاته أو أن  فـــــإن كان يعتقد (ابهلل

ن يعتقـد أهنـا سـبب وهللا هـو النـافع الضـار فهـذا كـذب علـى الشـرع والقـدر وهـو ذريـع للشــرك أكبـــــر وإن كـا
 .فهو شرك اصغر

تبلـغ مـا بلغـت أن  أحـدكم ليـتكلم ابلكلمـة مـن رضـوان هللا مـا يظـنأن  قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:
تبلــغ مــا أن  ســخط هللا مــا يظــن فيكتــب هللا لــه هبــا رضــوانه إىل يــوم يلقــاه، وإن أحــدكم ليــتكلم ابلكلمــة مــن
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بلغــت فيكتــب هللا لــه هبــا ســخطه إىل يــوم القيامــة(. رواه ابــن ماجــه وابــن حبــان يف صــحيحه وروى الرتمــذي 
 (.2247-ي )برقم الثاينالرتهيب لأللباين اجمللد و  وأنظر صحيح الرتغيب ،واحلاكم املرفوع منه وصححاه

  و قة مهملة (276)
م وبينما كان ينتظر وصول ويف أحد األاي، ان مضطرًا للتنقل بواسطة احلافلة، لذا كمل يكن ميلك سيارة

 وحًبا يف االستطالع، ورغبة يف متضية الوقت،ة؛ ة ملقاة قرب أحد صناديق القمامالحظ وجود ورق ،احلافلة
افلة كان وقبل وصول احل ونسي ما حوله متاًما!! هافيشدهه كثريًا ما ُكتب و  التقط تلك الورقة وأخذ يقرؤها
وذلك أبن اإلسالم  ،الرسالة املوجهة ضمن تلك السطور ال رجعة فيه بقبول صاحبنا قد اختذ قرارًا حامسًا

، وأن عبد هللا ورسوله اً  معبود حبق إال هللا، وأن حممدوأنه ال ،حلق الذي ارتضاه هللا للناس كافةهو الدين ا
  بادة هللا وحده. ععيسى أحد الرسل الذين أرسلهم هللا إلرشاد الناس إىل

، ومته له رغبته الدخول يف اإلسالمعن ربه ، وأخالسعوديني املوجودين يف الفلبني التقى صاحبنا أبحد األخوة
( وهذا امسه بعد بن خالد جهينأخوان ) ي يكتفمل وبدأ يتعلم اإلسالم من ذلك األخ الكرمي.. ذلك

حىت أصبح وخالل فرتة ، ويدعو إىل دين هللا القومي، بل بدأ يُعلم اآلخرين، بتعلم اإلسالم فقط، اإلسالم
  وأسلم على يديه خالل وقت قصري مئات الفلبينيني.، وجيزة من الدعاة املؤثرين

فأصبح أحد الدعاة إىل  النصراين ذلكهكذا أثهرت تلك املطوية الصغرية اليت كانت تشرل اإلسالم على 
و دعم املراكز املهتمهة أ، وذلك بتوزيع املطبوعات؟ يف ابإلسالمابملشاركة يف التعر فهل فكهران جدهاًي ، هللا

، ابجلهد، أو ابملال، عد على نشر اإلسالم والتعريف بهأو سلكنا أحد السبل الكثرية اليت تسا، ابلدعوة
 وغريها الكثري.

 كن سعيدا فالسعااة ا تقد  مبال  (277)
واحــدة كالمهــا معــه مــرض عضــال أحــدمها كــان ن يف غرفــة امــاملستشــفيات كــان هنــاك مريضــان هرِ  يف أحــد

مســموحاً لــه ابجللــوس يف ســريره ملــدة ســاعة يوميــا بعــد العصــر وحلســن حظــه فقــد كــان ســريره نانــب النافــذة 
ريضـان يقضـيان كـان امل،  يبقى مستلقياً على ظهره طوال الوقـتأن  الوحيدة يف الغرفة. أما اآلخر فكان عليه

ويف كـل يـوم بعـد ، هليهما، وعـن بيتيهمـا، وعـن حياهتمـا، وعـن كـل شـيءعن أ نتحداثفي وقتهما يف الكالم
ســـريره حســب أوامـــر الطبيــب، وينظـــر يف النافـــذة، ويصــف لصـــاحبه العـــامل  علـــىالعصــر، كـــان األول جيلــس 

حياته مفعمـة ابحليويـة وهـو يسـتمع اخلارجي وكان اآلخر ينتظر هذه الساعة كما ينتظرها األول، ألهنا جتعل 
بح فيهـا الـبط. واألوالد صـنعوا به للحياة يف اخلارج: ففي احلديقة كان هناك حبـرية كبـرية يسـوصف صاحإىل 
داخـل املـاء وهنـاك رجـل يـؤجِهر املراكـب الصـغرية للنـاس يبحـرون هبـا  هبـامن مواد خمتلفة وأخذوا يلعبون  اً رقزو 
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حول حافة البحـرية وهنـاك  يف البحرية والنساء قد أدخلت كل منهن ذراعها يف ذراع زوجها واجلميع يتمشى
آخــرون جلســوا يف ظــالل األشــجار أو نانــب الزهــور ذات األلــوان اجلذابــة ومنظــر الســماء كــان بــديعاً يســر 
الناظرين فيما يقوم األول بعملية الوصف هذه ينصت اآلخر يف انبهار هلذا الوصف الدقيق الرائع مث يغمض 

ويف أحد األايم وصف له عرضـاً عسـكرايً . خارج املستشفى عينيه ويبدأ يف تصور ذلك املنظر البديع للحياة
ومـرت ، ورغم أنه مل يسمع عزف الفرقة املوسيقية إال أنه كان يراها بعيين عقله من خالل وصـف صـاحبه هلـا

األايم واألسابيع وكل منهما سعيد بصاحبه ولكن يف أحد األايم جاءت املمرضة صباحاً خلدمتهما كعادهتا، 
الـــذي نانـــب النافـــذة قـــد قضـــى حنبـــه خـــالل الليـــل ومل يعلـــم اآلخـــر بوفاتـــه إال مـــن خـــالل فوجـــدت املـــريض 

، حــديث املمرضــة عــرب اهلــاتف وهــي تطلــب املســاعدة إلخراجــه مــن الغرفــة فحــزن علــى صــاحبه أشــد احلــزن
تنقـل سـريره إىل جانـب النافـذة. وملـا مل يكـن هنـاك مـانع أن  وعندما وجد الفرصة مناسبة طلـب مـن املمرضـة

فقد أجابت طلبه وملا حانت ساعة بعد العصر وتذكر احلديث الشيق الذي كان يتحفه بـه صـاحبه انتحـب 
حيــاول اجللــوس ليعــوض مــا فاتــه يف هــذه الســاعة وحتامــل علــى نفســه وهــو يتــأمل، ورفــع أن  لفقــده ولكنــه قــرر

 إىلشديد جتاه النافذة لينظر  مث اتكأ على أحد مرفقيه وأدار وجهه ببطء رويداً رويداً مستعيناً بذراعيه،رأسه 
مل يـر أمامـه إال جـداراً أصـم مـن جـدران املستشـفى، فقـد كانـت النافـذة ، اخلارجي وهنا كانت املفاجـأةالعامل 

كانـت هـذه هـي النافـذة الـيت كـان صـاحبه ينظـر مـن خالهلـا، أن   اندى املمرضـة وسـأهلا. على ساحة داخليـة
انفـذة واحـدة مث سـألته عـن سـبب تعجبـه فقـص عليهـا مـا كـان فالغرفـة لـيس فيهـا سـوى  !فأجابت أبهنا هي

قالــت لــه: ولكــن املتــوىف كــان كــان تعجــب املمرضــة أكــرب، إذ .  يــرى صــاحبه عــرب النافــذة ومــا كــان يصــفه لــه
جيعـل حياتـك سـعيدة حـىت ال ُتصـاب ابليـأس أن  ومل يكـن يـرى حـىت هـذا اجلـدار األصـم. ولعلـه أراد أعمى،

 .فتتمَن املوت
ولكـــن إذا ، إذا جعلـــت النـــاس ســـعداء فستتضـــاعف ســـعادتك إذا جعلـــت اآلخـــرين ســـعداء؟ ألســـت تســـعد

، الناس يف الغالب ينسـون مـا تقـول، ويف الغالـب ينسـون مـا تفعـلأن  ،وزعت األسى عليهم فسيزداد حزنك
ا ولـيكن شـعاران مجيعـ، فـاجعلهم يشـعرون ابلسـعادة، ولكنهم لن ينسوا أبداً الشعور الـذي أصـاهبم مـن ِقبلـك

  .{َوُقوُلوْا لِلنَّاِس ُحْسناً } :وصية هللا
 كنوز احلسنا   (278)

قــال رســول هللا صــلى هللا عليــه وآلــه : واملؤمنــات األحيــاء مــنهم واألمــواتالكنــز األول: اللهــم اغفــر للمــؤمنني 
  .(وسلم: )من استغفر للمؤمنني واملؤمنات كتب هللا له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة



- 330 - 

 

قـال رسـول هللا صـلى هللا عليـه وآلـه وسـلم: )كلمتـان : هللا وحبمـده سـبحان هللا العظـيمالكنز الثاين: سـبحان 
 .حبمده، سبحان هللا العظيم(و  خفيفتان على اللسان، ثقيلتان يف امليزان، حبيبتان إىل الرمحن: سبحان هللا

من قرأ حرفا من كتـاب قال رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم: ): الثالث: قراءة ما تيسر من القرآنالكنز 
لكــن: ألــف حــرف، والم حــرف، ومــيم و  هللا فلــه بــه حســنة، واحلســنة بعشــر أمثاهلــا، ال أقــول }امل{ حــرف

 .(حرف
قـال رسـول هللا صـلى هللا عليـه وآلـه وسـلم: )الطهـور شـطر اإلميـان، واحلمـد هلل  :قـول احلمـد هلل :الكنز الرابع

مـا بـني السـماء واألرض، والصـالة نـور، والصـدقة برهـان، والصـرب  متأل امليزان، وسبحان هللا واحلمد هلل متآن
 ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه، فمعتقها أو موبقها(. 

عن أيب إمامة رضي هللا عنه قال: رآين : ما خلق الكنز اخلامس: سبحان هللا عدد ما خلق سبحان هللا ملء
وسـلم وأان أحـرك شـفيت فقـال يل: )أبي شـيء حتـرك شـفيتك اي أاب إمامـة؟( فقلـت النيب صـلى هللا عليـه وآلـه 

أن  النهـار مـع الليـل؟و  رسول هللا، فقال: )أال أخربك أبفضل أو أكثر من ذكرك الليـل مـع النهـار أذكر هللا اي
، الســماءو  مــا خلــق، ســبحان هللا عــدد مــا يف األرض ءلتقــول: ســبحان هللا عــدد مــا خلــق، ســبحان هللا ِمــ

مــا خلــق، ســبحان هللا عــدد مــا أحصــى كتابــه،  ءلاألرض، ســبحان هللا ِمــو  مــا يف الســماء ءمــلســبحان هللا ِ 
 كل شيء، وتقول: احلمد هللا، مثل ذلك(.  ءلوسبحان هللا مِ 
رســول هللا  :قــال :عــن أبــو موســى األشــعري رضــي هللا عنــه قــال :ابهلل إالال حــول وال قــوة  :الكنــز الســادس

 حـول قـل ال :له وسلم: )أال أدلـك علـى كلمـة مـن كنـوز اجلنـة قلـت بلـى اي رسـول هللا قـالصلى هللا عليه وآ
 (.وال قوة إال ابهلل
عــن جويريــة : رضــا نفســه وزنــة عرشــه ومــداد كلماتــهســبحان هللا وحبمــده عــدد خلقــة و  :الكنــز الســابع
الصـبح وهـي يف النيب صلى هللا عليـه وآلـه وسـلم خـرج مـن عنـدها بكـرة حـني صـلى أن  رضي هللا عنها

أضــحى وهــي جالســة فقــال: )مــا زلــت علــى احلــال الــيت فارقتــك عليهــا؟( أن  مســجدها مث رجــع بعــد
قالت نعـم. قـال صـلى هللا عليـه وآلـه وسـلم: )لقـد قلـت بعـدك أربـع كلمـات، ثـالث مـرات، لـو وزنـت 

مـــداد  و  حبمـــده، عـــدد خلقـــه، ورضـــا نفســـه، وزنـــة عرشـــه،و  مبـــا قلـــت منـــذ اليـــوم لـــوزنتهن: ســـبحان هللا
 كلماته(.
قــال رســول هللا صــلى هللا عليــه وآلــه وســلم: )مــن قــال : مــرة 100ثــامن: ســبحان هللا وحبمــده الكنــز ال

 سبحان هللا وحبمده مائة مرة غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر(.
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ن قــال إذا قــال رســول هللا صــلى هللا عليــه وآلــه وســلم: )مــ: إال هللا وحــده ال شــريك لــهالكنــز التاســع: ال إلــه 
أصبح: ال إله إال هللا وحده، ال شريك له، له امللـك، ولـه احلمـد، وهـو علـى كـل شـيء قـدير؛ كـان لـه عـدل 
رقبة من ولد إمساعيل، وكتب له عشر حسنات، وحط عنه عشر سيئات، ورفع له عشـر درجـات، وكـان يف 

 (.حرز من الشيطان حىت ميسي. وإن قاهلا إذا أمسى كان له مثل ذلك حني يصبح
وسـلم: )مـن صـلى  هللا صـلى هللا عليـه وآلـه قـال رسـول: صلى علـى حممـد وعلـى آل حممـدللهم الكنز العاشر: ا

 .علي واحدة، صلى هللا عليه هبا عشر صلوات، وحط عنه عشر خطيئات، ورفع له عشر درجات(
 كوب من احللي   (279)

ة القحــط واجلـــوع الـــذي متــر بـــه القريـــ خطـــر يف حماولـــة منـــه ملواجهــة غريبــاً  اً طلــب الـــوايل مــن أهـــل القريـــة.طلب
 احلليـبيضـع يف القـدر كـوابً مـن أن  وعلـى كـل رجـل وامـرأة، سيضع قدراً كبرياً يف وسط القريةوأخربهم أبنه 

الــوايل. كــل هــرع النــاس لتلبيــة طلــب . يشــاهده أحــدأن  يضــع كــل واحــد الكــوب لوحــده مــن غــريأن  بشــرط
وال ابملــاء  امــتألفوجــد أبن القــدر قـد   الصــبال فـتح الــوايل القـدر. ويففعــل مــا طلـب منــهمـنهم ختفــى ابلليـل و 

أن  فتبــني فيمــا بعــد ؟احلليــب؟ ملــاذا وضــع كــل واحــد مــن الرعيــة املــاء بــداًل مــن احلليــبأيــن  ؟حليــب يوجــد
من املاء فإنه لن يـؤثر علـى   اً واحد وضعت كوابً  إذا :قال يف نفسه كل واحد من الرعيةأن   يتمثل يفالسبب 
كــل واحــد اعتمــد علــى غــريه يف أن   وهــذا يعــين .الــيت سيضــعها أهــل القريــة يف القــدرالكبــرية  حلليــباكميــة 

وكـل واحـد مـنهم ظـن أنـه هـو  وكـل واحـد مـنهم فكـر بـنفس الطريقـة الـيت فكـر فيهـا غـريه رعاية مصـاحل البلـد
 احلليب.الوحيد الذي سكب ماًء بداًل من 

 كيف أنظر إىل والدي  (280)
  .أيب هو األفضل :امأعو  4وأان عمري 
 .يعرف كل الناس أيب :أعوام 6وأان عمري 
 .أيب ممتاز ولكن خلقه ضيق :أعوام 10وأان عمري 
 .أيب كان لطيفا عندما كنت صغريا :عاما12وأان عمري 
 .أيب بدأ يكون حساسا جدا :عاما 14وأان عمري 
 .يتماشى مع العصر احلايلأن  أيب ال ميكن :عاما 16وأان عمري 

 .مرور كل يوم يبدو كأنه أكثر حدة أيب ومع :عاما 18 عمري وأان
 .تتحملهأن  أمي استطاعتأستغرب كيف  ،أسامح أيبأن  من الصعب جدا :عاما 20وأان عمري 
 .أيب يعرتض على كل موضوع :عاما 25وأان عمري 
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  .ا كان شاابعندم من أيب جديترى تعب  هل اي ،أتفق مع أ أن  الصعب جدامن  :عاما 30وأان عمري 
  .أفعل نفس الشيءأن  والبد ،أيب رابين يف هذه احلياة مع كثري من الضوابط :عاما 40وأان عمري 
  .يربينا مجيعاأن  كيف أستطاع أيب  ،أان حمتار :عاما 45وأان عمري 
يربينــا وحيـــافظ أن  كـــم تكبــد أيب مــن عنــاء ألجــل  ،مــن الصــعب الــتحكم يف أطفــايل :عامــا 50وأان عمــري 

 .ناعلي
 .أيب كان مميزا ولطيفا ،أيب كان ذا نظرة بعيدة وخطط لعدة أشياء لنا :عاما 55وأان عمري 
 أيب هو األفضل  :عاما 60وأان عمري 

 .أعـــوام 4عامـــا إلهنـــاء الـــدورة كاملـــة ليعـــود إىل نقطـــة البـــدء األوىل عنـــد الــــ  56إىل  احتـــاجمجيـــع مـــا ســـبق 
قـال ، نـا أفضـل ممـا كنـا نعامـل والـدينايعاملنـا أطفالأن  ولنـدع هللا، يفـوت األوانأن  فلنحسن إىل والدينا قبـل

هُ َوَقَضــى رَبُّــَك َأالَّ تـَْعُبــُدوْا إِ } تعــاىل: ُلَغنَّ ِعنــَدَك اْلِكــرَبَ  َواِبْلَوالِــَدْيِن ِإْحَســاانً  الَّ ِإايَّ ــا يـَــبـْ فَــاَل   َأَحــُدمُهَا أَْو ِكاَلمُهَــاِإمَّ
َهرْ  َمـا َكَمـا َوقُـل رَّبِه اْرمَحْهُ  نَـاَل الـذُّلِه ِمـَن الرَّمْحَـةِ َواْخِفْض هَلَُما جَ * مُهَا َوُقل هلََُّما قـَْواًل َكرميًاتـَُقل هلََُّمن ُأفٍه َواَل تـَنـْ

 .{رَبَـَّياين َصِغريًا
 جترحأن  كيف تعات  اون  (281)

 كون أسـلوابً لكن العتاب ال ي العتاب فيه صفاء النفوس والعتاب على قدر احملبة، قول يتداوله الناس،
ي تتقبل العتـاب اللطيـف بصـدر ذناسب الإذا استخدم يف الوقت املناسب ومع الشخص امل إالفعاال 

 .وال هتجـر دون اسـتعتاب ،ال تقطع أخاك علـى ارتيـاب :عمر بن اخلطاب رضي هللاوقد قال رحب، 
 :الشأننصائح يف هذا  6نقدم لك فيما يلي  ،من عتابك هلم أصدقاءكوحىت ال ختسر 
وال حتـــول كالمـــك لنـــوع مـــن  ،يزيـــد عتابـــك علـــى حـــد معــنيأن  فـــال جيــب :حـــدد عتابـــكالنصــيحة األوىل: 

  .حىت ال يتحول كالمك لنوع من اهلجوم غري احملبب ،وال تلح كثريا تقولهوال تكرر ما  ،التوبي 
 يــنقص عــن الأن  أيضــايلــزم  ،يزيــد عتابــك علــى حــد معــنيأن  بينمــا ال جيــب :ال تتهــاونالنصــيحة الثانيــة: 

ومـن مث يتمـادى يف  ،مـن قبـل صـديقك األمـراستسـهال  إىليـؤدي  أحيـاانفالتهـاون  ،فعاال جيعلهاحلد الذي 
  .عدم مراعاة ما يضايقك

للــدفاع عــن  فتضــطره ،تضــع صــديقك موضــع املــتهمأن  فــال جيــب :اهتامــا مباشــرا توجــهال النصــيحة الثالثــة: 
  أوجزئيـا  ختسـرهورمبـا  ،جتاهـك صـدرهفـذلك يـوغر  ،ة مؤكـدةمن هتمـ شخصه يربئ هوكأنبطريقة تبدو  نفسه
  .كليا
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 ،هضـايقتك منـ الـيت األشـياءعندما تعاتب صديقك حدد بدقـة  :ضع النقاط على احلروفالنصيحة الرابعة: 
 إالهو  وان عتابك ما ،صداقتهعند عتابك انك ابق على  التأكيدمع  ،تضع النقاط على احلروفأن  مبعَن

 على الود القدمي.  من ابب البقاء
حـىت  ،بعنايـة ألفاظـكوانتـق  ،األدبكلمـات خارجـة عـن   أبـدافال تسـتخدم  :كن مهذابالنصيحة اخلامسة:  

  .ال حترج صديقك فال يعود ينسى كلماتك
 .وتكلم هبدوء ودون انفعال وتذكر انك تعاتب وال تشاجر ،ترفع صوتك ال :كن هادائالنصيحة السادسة:  

 مجال 17كيف تقس م   (282)
فكــان األول ميلــك نصــفها،  مجــال عــن طريــق اإلرث بنســٍب متفاوتــة 17كــان هنــاك ثالثــة رجــال ميتلكــون 

 وحسب النسب يكون التوزيع كاآليت  والثاين ثلثها، والثالث تسعها:
 8.5( = 2÷17األول ميلك النصف )
 5.67( = 3÷17الثاين ميلك الثلث )
  1.89= (9÷17الثالث ميلك التسع )

وا طريقة لتقسيم تلك اجلمال فيما بينهم، دون ذبح أي منها أو بيع جزء منها قبل القسمة فمـا كـان ومل جيد
هـل يل إبضـافة مجـل  :، فقـال هلـمملشـورته وحـل معضـلتهم العارفني بعلم املواريثإىل أحد ذهبوا أن  إالمنهم 

ابلتوزيـــع   مث قـــام ،المجـــ 18فصـــار جممـــوع اجلمـــال  !فوافقـــوا بعـــد اســـتغراب شـــديد ؟مـــن مجـــايل إىل القطيـــع
 :كالتايل

 9( = 2÷18األول ميلك النصف )
 6( = 3÷18الثاين ميلك الثلث )
 2( = 9÷18الثالث ميلك التسع )

فأخــذ كــل واحــٍد مــنهم حقــه  مجــال! 17اجملمــوع النهــائي بعــد التقســيم يكــون أن  ولكــن الغريــب يف املوضــوع
 مجله )الثامن عشر(! الشي واسرتد 

 كرتككيف تقوي ذا   (283)
وإذا طـرأ  ال تـدع التوقعـات السـلبية هتزمـك، إذا توقعـت الفشـل فلـن ختـوض التجربـة،: . ثق بنفسـك1

سـيكون احلـال  الحقـاً لكـن و  رمبا أنسى بعض األمسـاءعلى ذهنك ال أستطيع تذكر األمساء فأستبدهلا ب
 .أفضل
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شـي فضـع جمهـودك وطاقتـك يتـذكر كـل أن  ال يستطيع أحد: تتذكره فعالأن  . ركز انتباهك على ما تريد2
تلوم ذاكرتـك اسـأل أن  يعترب قلة تركيز فقبل ة ابلنسبة لك، الكثري مما يسمى النسيانيف األشياء األكثر أمهي

 .كنت يف حالة تركيز أم الأن   نفسك
اسـرتجاع الـذاكرة، عنـدما تشـعر يف التوتر يتدخل مع مهام الذاكرة فاالسـرتخاء عـادة مـا يسـاعد : . اسرتخ3

تصـبح مشـغول البــال بعـدم القـدرة علــى التـذكر أو اســرتجاع أن  ر حـول احتمــال النسـيان، مـن املمكــنابلتـوت
 كاســـــرتجاع فهـــــذا يســـــاعد يف، اً عميقـــــ اً تســـــرتخي وأتخـــــذ نفســـــأن  املعلومـــــات الـــــيت حتتاجهـــــا، احلـــــل هـــــو

 .املعلومات
 حـــني كٍل أكـــرببشـــالنـــاس يف مجيـــع مراحـــل العمـــر يتعرضـــون للنســـيان : . امـــنح نفســـك املزيـــد مـــن الوقـــت4

لـديك وقـت كـاف للتفكـري فيمـا تريـد حتقيقـه أو إجنـازه  ولكـن عنـدما يكـونمن أمـرهم،  ةعلى عجل نيكونو 
أو  ،نـك حتتـاج ملزيـد مـن الوقـت الكتسـاب معلومـات جديـدةأك للنسـيان يكـون أقـل، رمبـا تكتشـف فتعرض

إمكانيــــة فــــك شــــفرة  وترقــــب اً اســــرتجاع معلومــــات مــــن الــــذكرايت البعيــــدة، فــــأعطى لنفســــك وقــــت إضــــافي
 .املعلومات واسرتجاعها

لتحســني و ، نــاك مكــان لكــل شــي وكــل شــي لــه مكــانه: تقــولالــيت  ةقدميــال ةقولــامل تــذكر: . كــن منظمــا5
بتطوير مهاراتـك التنظيميـة طبقـا ألي طريقـة حسـب أمهيتهـا لـك، فمـثال إذا كنـت معتـاداً علـى  قم، ذاكرتك

 . نفس املكان فلن تضيع وقتك حبثاً عنهافواتريك وحافظتك يف ،نظارتك ،وضع مفاتيحك
 ؟تس  شخصية  ذايةاك (284)

أن  ويكون مبثابـة تـذكرة املـرور إىل القلـوب كـان ال بـد مـن ،ألن الشكل أول ما جيذب العني :املظهر -أواًل 
 وبطبيعــة احلــال أان ال أعــين هنــا اخللقــة ،نضــعه يف أول أولوايتنــا وأن نوليــه القــدر الكــايف مــن االهتمــام

لكــن أقصــد األانقــة وحســن اهلنــدام، واالهتمــام ابلنظافــة الشخصــية كاألظــافر  ،فلــيس مبقــدوران تغيريهــا
والعنايــــة ابلشــــكل، واحلــــرص علــــى وضــــع عطــــر هــــادئ ومجيــــل، ألن أغلــــب العطــــور الفواحــــة تســــبب 

العطـــور أن  الصـــداع وتثـــري عنـــد الـــبعض احلساســـية وابلتـــايل تشـــعر مـــن جتالســـهم ابلضـــيق، إضـــافة إىل
 نـدرك أنـه لـيس شـرطاً أن  وعلينـا .ال تصلح للمجـالس واألمـاكن املغلقـة -عما ذكر  فضالً  -واحة الف
لكــن يــتم ذلــك مــن خــالل  ،يرتــدي أحــدان أغلــى املالبــس ويبتــاع أمثــن العطــور ليحقــق هــذه الغايــةأن 

 ،تبـــدو مبتســـماً هاشـــاً ابشـــاً أن  حـــاول .االهتمـــام ابلتناســـق بـــني ألواهنـــا حـــىت وإن اتســـمت ابلبســـاطة
 .على العكس متاماً من الضحك ،وال تتعارض أبداً مع الوقار ،فاالبتسامة تعرف طريقها إىل القلب
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توليــه كــل اهتمامــك وال تتشــاغل أن  عنــدما جتلــس مــع أحــد حــاول بقــدر اإلمكــان :آداب اجملالســة -اثنيــاً 
لـــل مـــن احلركـــة وال حتـــرص علـــى االلتصـــاق بـــه، فقـــد يكـــون معـــك مـــا ينفـــره منـــك، وق ،ابلنظـــر إىل األرض

أن  وحـاول ،وانتبه لكل حركاتك ألنك قد تغفل وتقوم ببعض العادات السـيئة ،وااللتفات فهي دليل احلمق
جتعـل كـل تفكــريك يف حـديث مــن يقابلـك فقــد يسـألك عــن نقطـة وال تســتطيع اإلجابـة عليهــا فيأخـذ ذلــك 

 .حديثه مماًل وال يروق لكأن  على
وفكر جيـداً يف صـفة   ،تكون متحداثً أن  ون منصتاً ومستمعاً أكثر منتكأن  حاول :آداب احلديث -اثلثاً 

وال تتحدث فيمـا ال تفقـه بـه أو مـا ال يتـوفر لـديك  ،وانتق مفرداتك بشكل جيد ،تنطق بهأن  كالمك قبل
وال تقــاطع حمــدثك حبــديثك  ،ولكــن حتـدث بشــكل هــادئ وطبيعــي ،وال ترفــع صــوتك ،معلومـات كافيــة عنــه
وال تكثـر مـن االعرتاضـات  ،توضيحاً أو اعرتاضاً ما مل يتوجـه لـك ابستيضـال أو سـؤالحىت وإن كان لديك 

أن  يكـون ذلـك بطريقـة لطيفـة ولبقـة، وحـاولأن  حىت وإن كنت على حـق، وإن كنـت ال بـد فـاعاًل فحـاول
يكـــون احلـــديث يف نفـــس اجملـــال الـــذي حـــدثك بـــه، وال تبـــادر يف فـــتح جمـــال جديـــد للحـــديث حـــىت تعـــرف 

تبدأ أنـت احلـديث حـاول أن  فقد تتحدث مبا ال يناسبه أو ميسه، وإن كان ال بد من ،جتالس توجهات من
وال حتـــرص علـــى التحـــدث فيمـــا ال يصـــدق حـــىت وإن كـــان ذلـــك حقيقيـــاً وحـــدث  ،انتقـــاء املوضـــوع الشـــيق

وابتعـد عـن الغيبـة  ،يشـارككأن  وال حترص على اإلسهاب حبديثك، وأعط من جيالسك الفرصـة يف ،ابلفعل
 .والنميمة وكثرة االنتقادات

وأن حتفـظ  ،من أهم حقوق رفاقك عليك احملافظـة علـى مـا يـدور بينـك وبيـنهمن إ :حقوق الصحبة –رابعاً 
واألدب والتهذيب مطلوابن مع مجيـع النـاس  ،وأن تبتعد عن املزال الثقيل والكالم اجلارل ،هلم الود واالحرتام

النـاس  أن  ولتعلم ،فمن يزرع احلب ال جيين إال احلب ،ة والقربحىت األقارب منك مهما بلغت درجة العالق
 .كاملرآة ال يعكسون إال ما يقع أمامهم
 عاجل السرطانكتشف و ا  (285)
حيسهن حياته ابحثـاً عـن أسـباب آالمـه وآهاتـه ليضـع حـاًل لعقـود أن  منذ زمان واإلنسان حياول بشىت الطرق

نسان وهو املرض. وكثرياً ما حتدث العلماء واألطباء عن مـرض طويلة من الصراعات عنيفة مع ألده أعداء اإل
. انجح ينهي هذا الوابء من احلياة السرطان واضعني التصورات والتحليالت، ابحثني بكل الوسائل عن حل

 املشكلة ال تزال موجودة والسرطان موجود وكثريون يعانون منه. 
للتعــرف علــى أســباب هــذا املــرض وطــرق الــتخلص منــه  فلنــرتك كــل مــا قيــل ســابقاً، ولنبــدأ معــاً رحلــة قصــرية

  .فالسرطان مرض ككل األمراض وليس حكم إعدام أو هناية للحياة
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تظهــر مــن خــالل االختبــاراِت أن  ُكــل إنســان لديــه خــالاي ســرطانِية يف جســده. هــذه اخلــالاي ال ميكــن  -1
ة بليــوانت، فتبــدأ ابلظهــور كــأورام تتضــاعف هــذه اخلــالاي وتصــل إىل بضــعأن  القياســيِة الطبيــة العاديــة، إىل

خبيثة. لذلك عندما خُيـرُب أطبـاء السـرطاِن مرضـاهم أبنـه مل يعـد هنـاك أي خـالاي سـرطانِية يف أجسـاِمهم بعـد 
االختبـارات الطبيـة غـري قـادرة علـى إجيـاد خـالاي السـرطان ألهنـا مل تصـل بعـد إىل أن  املعاجلِة، هذا يعين فقط
 احلجم القابل للكشف!

 مرات يف حياة كل فرد.  10إىل  6اخلالاي السرطانية تظهر من  هذه -2
 لكن إذا كان جهاز املناعة قوايً سيتم تدمري هذه اخلالاي ومنعها من التكاثر وتشكيل األورام. -3
عندما يكون اإلنسان مريضـاً ابلسـرطان، فهـذا دليـل علـى وجـود نقـص غـذائي متعـدد. قـد يكـون انجتـاً  -4

 راثية، غذائية وحياتية سيئة. عن عوامل بيئية، و 
للتغلـــب علـــى الـــنقص الغـــذائي املتعـــدد، جيـــب تـــدعيم جهـــاز املناعـــة مـــن خـــالل تغيـــري النظـــام الغـــذائي  -5

 وتضمني بعض املكمالت.
أغلـــــب مرضـــــى الســـــرطان حاملـــــا تظهـــــر لـــــديهم األورام يتجهـــــون دون تفكـــــري إىل أن  لألســـــف نشـــــاهد -6

يــة أو األشــعة أو حــىت العمليــات اجلراحيــة، وكــل تلــك املعاجلــات هلــا العالجــات املوجــودة كاألدويــة الكيميائ
العالجـات الكيمائيـة الـيت تُعطـى للمرضـى ، فدمري مـا بقـي مـن صـحة اجلسـد وقوتـهأثرها السليب اخلطـري يف تـ

تقوم بتسميم اخلالاي السرطانية اليت تتصف بسرعة النمو، لكنهـا ويف الوقـت ذاتـه تقـوم بقتـل وحتطـيم اخلـالاي 
تسـبب أضـراراً أن  سليمة احلية والضرورية، أيضاً يف مكان تكاثرها كنخـاع العظـم واملنـاطق املعويـة. وميكنهـاال

 ابلغة يف أهم األعضاء، كالكبد والكلى وحىت القلب والرئتني 
 العالج ابألشعة يقتل اخلالاي السرطانية، لكنه حيرق ويدمر اخلالاي واألنسجة احلية واألعضاء السليمة. -7
العالجات اإلشعاعية والكيميائية يف بداية تطبيقها سُتنقص حجم الورم، لكـن ابسـتخدامها املطـوهل لـن  -8

 يبقى هلا أي أتثري عليه. 
ـــاًل بكثـــري مـــن مســـوم العـــالج الكيميـــائي، يكـــون  -9 عنـــدما يصـــبح اجلســـد مرهقـــاً ابلعـــالج اإلشـــعاعي وحممه

عدية.أن  داجلهاز املناعي مثبطاً أو حمطماً ابلكامل، لذلك جن
ُ
 املريض يتعرض لكثري من األمراض امل

العالجات الكيميائية واإلشعاعية جتعل خالاي السرطان نفسها أن  يتمثل يفاألخطر من كل ما سبق  -10
تطفر وتصبح أكثر مقاومة وأصعب يف اإلزالة. وعمليـات االستئصـال اجلراحيـة قـد تـؤدي إىل انتشـار خـالاي 

 السرطان إىل مناطق أخرى. 
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طائهـا األغذيـة الطريقة األفضل للقضاء على السـرطان هـي جتويـع اخلـالاي السـرطانية، ابلتوقـف عـن إع -11
 يتمثل فيما يلي:غذاء اخلالاي السرطانية أن  ، حيثالضرورية لتكاثرها

ـــة تتغـــذى أواًل وبشـــكل رئيســـي علـــى الســـكر املكـــرر! بقطـــع هـــذه املـــادة ســـنمنع -أواًل   هـــذه اخلـــالاي اخلبيث
 ،NutraSweetبـــدائل الســـكر أي احمللهيـــات الصـــناعية مثـــل: ، و د الغـــذائي األول للســـرطاناإلمـــدا

Equal، Spoonful،  لـــذلك اعتمـــد علـــى البـــدائل ؛ ضـــارة ألهنـــا حتتـــوي علـــى األســـباراتموغريهـــا
 ملــح املائــدة حيــوي مــواداً كيميائيــةأن  ، كمــاهــة اجملففــة لكــن بكميــة قليلــة جــداً الطبيعيــة مثــل الــدبس أو الفاك

 جتعله أبيض اللون. فاستبدله مبلح البحر الطبيعي. 
احلليب ومشتقاته يسـبب إنتـاج الـبلغم أو املخـاط يف اجلسـم، وخاصـة يف القنـاة اهلضـمية. والسـرطان  –اثنياً 

لهــى، يــتم جتويــع احملغــري اســتبداله حبليــب الصــواي أو الــرز يتغــذى علــى هــذا املخــاط. إبلغــاء احلليــب احليــواين و 
 ان. خالاي السرط

ين ابللحـوم وخاصـة احلمـراء تزدهر خالاي السرطان يف الوسط احلمضي. وهو ما ينتج عن الطعـام الغـ –اثلثاً 
كمــا حتتــوي معظــم اللحــوم يف األســواق علــى مضــادات حيويــة مرتاكمــة، وهرمــوانت وطفيليــات وهــي  ،  منهــا

ن يعاين من السرطان. 
َ
 كلها ضارة جداً خاصة مل

% من غذائنا مـن اخلضـار الطازجـة، احلبـوب الكاملـة، قليـل مـن البـذور  80يل يكون حواأن  جيب -رابعاً 
يكــون أن  % منــه مُيكــن 20، جنعــل اجلســم يف حالــة قلويــة صــحية واملكســرات، والقليــل مــن الفاكهــة، لكــي
عصــــري اخلضــــار الطازجــــة يعطيــــك أنزميــــات حيــــة ســــهلة أن  كمــــاطعامــــاً مطبوخــــاً مــــن ضــــمنها البقوليــــات.  

، مةدقيقـــة، فتغـــذي وتـــدعم منـــو اخلـــالاي الســـلي 15م، وتصـــل بســـرعة إىل اخلـــالاي خـــالل االمتصـــاص واهلضـــ
أفضل مصدر لألنزميات احلية هو شرب عصري اخلضار الطازج مع بعض البقوليات املربعمة وتناول اخلضار و 

 ة. مئوي 40األنزميات تتدمر إذا رفعت درجة حرارهتا إىل أن  النيئة مرتني أو ثالثة يومياً. وللعلم
نستطيع أخذ بدائل صـحية  .. وكل شيء حيتوي على الكافينيتةجتنهب القهوة والشاي والشوكوال –خامساً 

يُفضـل شـرب املـاء النقـي أو و ولطيفة كالزهورات أو الشـاي األخضـر مـثاًل ولـه خصـائص مضـادة للسـرطان. 
ملعـــادن الثقيلــة يف ميـــاه وااملفلــرت واملوضــوع يف جـــرة مــن الفخــار الطبيعـــي، وذلــك لتفــادي كثـــري مــن الســموم 

 لماء املقطر حامضي األثر، فاجتنبه.أما ابلنسبة ل احلنفية.
الربوتينــات اآلتيــة مــن اللحــِم صــعبة اهلَْضــم وتَتطَلُّــب الكثــري ِمــْن اإلنزميــات اهلضــمية. بقــااي اللحــوم  -سادســاً 

 . غري املهضومة يف األمعاء تفسد فُتؤدهي إىل تراكم مزيد من السموم يف اجلسم
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جــدران اخلــالاي الســرطانية هَلــا غطــاء بــروتييِن قاســِي. ابالمِتنــاع عــن أكــل اللحــوم ســُيتال املزيــد مــن  -ســابعاً 
َُهامَجَــة اجلــدران الربوتينيــة خلــالاي الســرطان، فيصــبح إبمكــان خــالاي اجلســم املداِفعــة حَتْطــيم خــالاي 

األنزميــات مل
 السرطان بسهولة. 

ـــاً   ،IP6، Flor-essenceئيـــة تبـــين وتقـــوي جهـــاز املناعـــة، )بـَْعـــض املكمـــالت الغذا -اثمن

Essiac، anti-oxidants، vitamins، minerals، EFAs etc ممـا يسـمح ).
خلـــالاي اجلســـَم الدفاعيـــة بَتْحطـــيم خـــالاي الســـرطاِن املكمـــالت األخـــرى مثـــل فيتـــامني إي، يســـبب "اســـتماتة 

ربَمج، وهي طريقة اجلس
ُ
 طلوبة. املغري ضررة أو م املعتادة للتخلص من اخلالاي املتاخلالاي"، أَو موت اخلليِة امل

وجــود روٍل حيويــة أن  هــذا يعــين، و يف الفكــر واجلســد وأبعــاده األخــرىالســرطان مــرض لــه جــذور  -اتســعاً 
الغضـــب واحلقـــد وعـــدم التســـامح سيضـــع ، و ســـاعد اجلســـم علـــى حماربَـــة الســـرطانإجيابيـــة ونفســـية ســـليمة َسيُ 

يعلــم أنــه أبعــد مــن حــدود اجلســد املــادي أن  لــذلك علــى اإلنســان؛ و لــة مــن احلموضــةَم يف تــوتر ويف حااجلســ
 ، يف حياة سليمة طيهبة متد جسده ابلطاقة اإلجيابية.والرضاوأن يرتقي بنفسه ليعيش التسامح واحلب 

ة خالاي السرطان ال تستطيع العيش يف بيئة غنية ابألوكسجني، لذلك من الضـروري ممارسـة الرايضـ -عاشراً 
 البسيطة ومتارين التنفس العميق إليصال األوكسجني إىل مجيع مناطق اجلسم وخالايه. 

 كيف حال والديك  (286)
خيتفــي ويــرتك خلفــه مئــات  ،يف قــدومك هلــذه الــدنياخيتفــي مــن حياتــك مــن كــان ســبباً  بــني عشــية وضــحاها

املـوت دائمـاً أييت علـى حـني الذكرايت اليت متـأل عقلـك وقلبـك، خيتفـي فجـأة دون سـابق إنـذار، وهـذا دأب 
 ،أمك( قد مات وأنت ال تصـدقأو أابك ) غفلة وال يفرق بني كبري أو صغري. تصحوا على اخلرب املزعج أن

 لقد كان معي منذ أايم وكنا نتكلم يف الزواج والبيت واألسرة وكان ميأل البيت ضحكاً بتعليقاته الساخرة. 
أنــه مل  الصــاحل يف بــرهم آبابئهــم فقــد روى املــأمونقصــص ســلفنا مــع هــذه املقدمــة وكــالم كثــري تالهــا تــذكرت 

فقــد كــان أبــوه ال يتوضــأ إال مبــاء ســاخن، فلمــا دخــال الســجن أببيــه،  أبــر مــن الفضــل بــن حيــي اً يــرى أحــد
منعهمـــا الســـجان مـــن إدخـــال احلطـــب يف ليلـــة ابردة فلمـــا انم أبـــوه قـــام الفضـــل وأخـــذ إانء املـــاء وأدانه مـــن 

ائماً به حـىت طلـع الفجـر، فقـام أبـوه فصـب عليـه املـاء الـدافئ، فلمـا كانـت الليلـة األخـرى املصبال فلم يزل ق
أخفــى الســجان املصــبال فقــام الفضــل فأخــذ اإلانء فأدخلــه حتــت ثيابــه ووضــعه علــى بطنــه حــىت يــدفأ حبــرارة 

 . دة املاء واجلوبطنه متحماًل بذلك برو 
هـاجر  ،مـن سـادات قومـه وكـان لـه ابنـاً يسـمى كـالابً  أميـة الكنـاين كـان رجـالً أن  جاء يف بعض الكتبوقد 

فأقـــام هبـــا مـــدة مث لقـــي ذات يـــوم بعـــض الصـــحابة فســـأهلم أي  ،إىل املدينـــة يف خالفـــة عمـــر رضـــي هللا عنـــه
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فأرسله عمـر رضـي هللا عنـه  ،، فذهب كالب إىل عمر يريد الغزوفقالوا: اجلهاد ،األعمال أفضل يف اإلسالم
 ،ال تـدع أابك وأمـك الشـيخني الضـعيفنيعلـم أبـوه بـذلك تعلـق بـه وقـال لـه: ا فلمـ فـارسبالد  يفإىل جيش 
أرضـى أن  مث خـرج غـازايً بعـد ، حـىت إذا احتاجـا إليـك تركتهمـا؟ فقـال: أترككمـا ملـا هـو خـري يلربياك صغرياً 

 أابه، فأبطأ يف الغزو وأتخر. 
فرخهــا الصــغري وتلهــو معــه وتــرول وكــان أبــوه وأمــه جيلســان يومــاً مــا يف ظــل خنــل هلــم وإذا محامــة تــدعوا 

وجتئ، فرآها الشي  فبكى فرأته العجـوز يبكـي فبكـت مث أصـاب الشـي  ضـعف يف بصـره، فلمـا أتخـر 
د وهللا اي ابـن اخلطـاب لـئن مل تـر  عنـه ودخـل عليـه املسـجد وقـال: ولده كثـرياً ذهـب إىل عمـر رضـي هللا

فلمــا قــدم ودخــل بــرد ولــده إليــه، ، فكتــب عمــر رضــي هللا عنــه علــي ولــدي ألدعــون عليــك يف عرفــات
أحلـب لـه أن  أردتأن  وكنـت ،كنت أُفضـله وأكفيـه أمـرهعليه قال له عمر: ما بلغ برك أببيك؟ قال:  
حـىت تـربد  ركها حىت تستقر مث أغسل أخالفها أي ضـروعهالبناً أجيء إىل أغزر انقة يف أبله فأرحيها وأت

ل فـدخل علــى عمـر رضـي هللا عنــه وهـو يتهــاوى فبعـث عمــر إىل أبيـه فجـاء الرجــ مث أحلـب لـه فأســقيه
أنـت اي أاب كـالب؟ قـال: كمـا تـرى  كيـفد ضعف بصره واحنَن ظهره وقال له عمر رضـي هللا عنـه:  وق

اً، مــا أفــرل ئــري وال مــا أحــب اليــوم شــيئقــال: ؟ اي أمــري املــؤمنني فقــال: مــا أحــب األشــياء إليــك اليــوم
فأةـه ةـة وأضـمه كـالابً ولـدي عنـدي أن   أحـب ،بلـىقـال:  فقـال عمـر: فـال شـيء آخـر يسوءين شر
 . شاء هللاأن  أموت فبكى رضي هللا عنه وقال: ستبلغ ما حتبأن  ضمة قبل

خيــرج وحيلــب ألبيــه انقــة كمــا كــان يفعــل ويبعــث بلبنهــا إليــه فقــام ففعــل ذلــك مث جــاء أن  مث أمــر كــالابً 
اإلانء ليشـرب وقربـه كـالب فلمـا تنـاول   وانول اإلانء إىل عمر فأخذه رضي هللا عنه وقال أشرب اي أاب

هـذا  فبكى عمر رضي هللا عنه وقـال:  رائحة يدي كالب وهللا اي أمري املؤمنني إين ألشممن فمه قال: 
نـه فوثب إىل ابنه وهو يضمه ويعانقه وهو يبكي فجعل عمر رضي هللا ع كالب عندك وقد جئناك به

يـــا مث اعتـــَن بشـــأن نفســـك ك فجاهـــد فيهمـــا مـــا بقااي بـــين الـــزم أبـــو واحلاضـــرون يبكـــون مث قـــال عمـــر: 
 . بعدمها

تصـــحو يومـــا علـــى مفاجـــأة مفزعـــة أن  هيـــا أخـــي احلبيـــب ابدر بـــرب أبويـــك وكـــن كهـــؤالء األفـــذاذ قبـــل
 .فقد مات والديك، عظم هللا أجركوالناس حولك يقولون لك 

 من طفلك   ال   اصنع (287)
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صغرية أبمه فـالن ينمهـي اإلحسـاس ابملسـئولية وُيشـعر الطهفـل أبنـهه التكنية: مناداة الصغري أبيب فالن أو ال :أوالً 
وقـد كـان املعتـاد وحيـسه مبشـاهبته للكبـار. أكرب من سـنهه فيـزداد نضـجه ويرتقـي بشـعوره عـن مسـتوى الطفولـة 

اِس ُخُلًقـا وََكـاَن يل َأٌخ َكاَن النَّيبُّ َأْحَسَن النَّـ  :يكينه الصهغار فَعْن أََنٍس رضي هللا عنه قَالَ ـ عليه السالم ـ النيب 
طـائر صـغري كـان )! !اَي َأاَب ُعَمـرْيٍ َمـا فـََعـَل النـُّغَـرْيُ  :َأحسـُبُه َفِطيًمـا وََكـاَن ِإَذا َجـاَء قَـالَ  :يـَُقاُل َلُه أَبُو ُعَمرْيٍ قَـالَ 

 [. 5735]رواه البخاري: (يلعب به
لقهـح فهمـه ويزيـد يف عقلـه وحيملـه علـى حماكـاة أخذه للمجامع العامة وإجالسه مع الكبار: وهذا ممـا ي :اثنياً 

ـ عليـه الكبار ويرفعه عن االستغراق يف اللهو واللعب وكذا كان الصحابة يصحبون أوالدهـم إىل جملـس النـيب 
ِلُس ِإلَْيِه َكاَن َنيبُّ اّللَِّ ِإَذا َجَلَس جيَْ   :ما جاء عن ُمَعاِويََة بن قـُرَّة َعْن أَبِيِه قَالَ  :ومن القصص يف ذلكالسالم ـ 

ث ] رواه النسـائي نـََفٌر ِمْن َأْصَحاِبِه َوِفيِهْم َرُجٌل َلُه اْبٌن َصِغرٌي أَيْتِيِه ِمْن َخْلـِف َظْهـرِِه فـَيُـْقعِـُدُه بَـنْيَ يََديْـِه احلـدي
 وصححه األلباين يف أحكام اجلنائز [. 

وانتصـارات املسـلمني: لـتعظم الشـجاعة  حتديثهم عن بطوالت السابقني والالحقني واملعارك اإلسـالمية :اثلثاً 
 .نفوسهم وهي من أهم صفات الرجولة يف

عـن َسـْهِل بْـِن َسـْعٍد قَـالَ :  :إعطاء الصغري قدره وقيمته يف اجملـالس: وممـا يوضهـح ذلـك احلـديث التـايل :رابعاً 
أن  اَي ُغــالُم َأأَتَْذُن يل  :ْوِم َواأَلْشــَياُخ َعــْن َيَســارِه فـََقــالَ ُأيتَ النَّــيبُّ ِبَقــَدٍل َفَشــِرَب ِمْنــُه َوَعــْن مَيِيِنــِه ُغــالٌم َأْصــَغُر اْلَقــ

ه.  :قَالَ  ؟أُْعِطَيُه األْشَياخَ   َما ُكْنُت ألوثَِر ِبَفْضِلي ِمْنَك َأَحًدا اَي َرُسوَل اّللَِّ فََأْعطَاُه ِإايَّ
 :َعـْن َأيب أَُماَمـَة بْـِن َسـْهٍل قَـالَ  خامساً: تعليمهم الرايضات الرجولية: كالرماية والسباحة وركوب اخليـل وجـاء

ــِن اجْلَــرَّالِ  ــَدَة ْب أمحــد يف أول مســند عمــر بــن  رواه اإلمــامُمــوا ِغْلَمــاَنُكْم اْلَعــْوَم ]َعلهِ أن  َكَتــَب ُعَمــُر ِإىَل َأيب ُعبَـْي
 [. اخلطاب

ومشـطة كمشـطتهن  فيمنعـه وليهـه مـن رقـص كـرقص النسـاء ومتايـل كتمـايلهن :سادسـاً: جتنيبـه أسـباب امليوعـة
ًئا ِمـْن أن  َوَأاَن َأْكـَرهُ  :رضـي هللا عنـهومينعه من لبس احلريـر والـذههب، قـال مالـك بـن أنـس  يـَْلـَبَس اْلِغْلَمـاُن َشـيـْ

هُ أن  الــذََّهِب ألَنَّــُه بـََلَغــيِن  ــرِي ِمــنـْ ــَأاَن َأْكَرُهــُه لِلرهَِجــاِل اْلَكِب ــِغري ]موطــأ َرُســوَل اّللَِّ هَنَــى َعــْن خَتَــتُِّم الــذََّهِب َف ْم َوالصَّ
ـــعر واحلركـــات مالـــك ـــات الشه [. فـــال بـــد مـــن االهتمـــام ابحلشـــمة يف مالبســـه وجتنيبـــه امليوعـــة يف األزايء وقصه

 واملشي وجتنيبه لبس احلرير الذي هو من طبائع النساء. 
مســئوليات تــه تولي، استشــارته وأخــذ رأيــه، ويكــون أبمــور مثــل: إلقــاء السهــالم عليــهســابعاً: إشــعاره أبمهيتــه: 

 استكتامه األسرار. ، تناسب سنهه وقدراته
 كيف يفكر   ال األعمال  (288)
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دوالر كإعــارة مـــن  5000ذهــب احـــد رجــال األعمـــال املعــروفني إىل بنـــك يف مدينــة نيويـــورك وطلــب مبلـــغ 
من رجل األعمال ضـماانت البنك طلب  وقد نه يريد السفر إىل أورواب لقضاء بعض األعمال.إ ك وقالالبن
 !الرولزرويز إىل البنك كضمان مايلمفتال سيارته بتسليم الرجل  فقامكي يعيد املبلغ، ل

رجل األمن يف البنك بفحص السيارة وأوراقها الثبوتية ووجدها سليمة، وهبذا قبل البنك سيارة الرولزرويز  قام 
 قيمتهـا بــوالـيت تقـدر  إليداعـه سـيارته الرولزرويـز ،رئيس البنك والعاملون ضحكوا كثـريا مـن الرجـل كضمان.
دوالر. وقـــام احـــد العـــاملني إبيقـــاف الســـيارة يف  5000دوالر كضـــمان ملبلـــغ مســـتدان وقـــدره  250000

 5000بعــد أســبوعني، عــاد الرجــل مــن ســفره وتوجــه إىل البنــك وقــام بتســليم مبلــغ  مواقــف البنــك الســفلية.
  دوالر. 15.41دوالر مع فوائد بقيمة 

! لقـد العجـبأشـد  متعجبني، ولكننا سيدي، حنن سعداء جدا بتعاملك معنا :نكيف الب اإلقراض قال مدير
 5000حبثنــا يف معامالتــك وحســاابتك وقــد وجــدانك مــن أصــحاب املاليــني! فكيــف تســتعري مبلــغ وقــدرة 

سـيدي،  :رد الرجـل وهـو يبتسـم وفـوق ذلـك تقـوم بـرهن سـيارتك الفارهـة! دوالر وأنت لسـت حباجـة إليهـا؟
أن  دوالر دون 15.41 مقابـلستطيع إيقاف سـياريت الرولزرويـز  مدينة نيويورك الواسعة أهل هناك مكان يف

 أجدها مسروقة بعد جميئي من سفري؟
 ا تغض  حني أنظر إىل زو تك (289)
أن  مدينــة أســوان حينمــا وجــد إىل القــاهرةاألوىل ابلقطــار املتجــه مــن  ابلدرجــةكــان صــديقي يهــم ابجللــوس 

 ليواجهـا الكرسـيني خلفهـم فجلـس ةيجلس عليـه هـو والكرسـي الـذي نـواره مقلوبـوضعية الكرسـي الـذي سـ
 جمـيءلـيجلس ابلكرسـي اجملـاور لـه مث  الريفيـةرجل يف العقد السـادس مـن العمـر يرتـدي املالبـس  وكان يقابله
 كان يبدو عليهم أهنم حديثي الزواج ليجلسوا ابلكرسيني املواجهني هلـم ولألسـف كانـتو  زوجتهو  زوج شاب
قصــري وبلــوزه حبمــاالت تكشــف عــن ذراعيهــا وصــدرها حــىت نصــف ثــدييها  برمــودةترتــدي بنطلــون  الزوجــة
مث فوجئ ابلرجـل الريفـي الكبـري يف السـن  ،هلم وانشغل بقراءة اجلريدة اليت معه فلم يلقي صديقي ابالً ، تقريبا

ذه واضـعا ذقنـه علـي قبضـة والذي تبدو عليه عالمات الوقـار واالحـرتام يرتكـز بكـوع ذراعـه علـى عظمـة فخـ
صــدرها تكــاد خترتقــه لقــرب  الــيت جتلــس ابلكرســي املواجــه لــه ونظــرة عينــاه مثبتــه حنــو الزوجــةيــده يف مواجهــة 

جل كبـري عيـب اللـي بتعملـه ده ر  أنتاحرتم نفسك  :وقال للرجل وغضب زوجها الزوجةتضايقت ، املسافة
قولــك حقــال للــزوج الغاضــب أان مــش أن  يفــيفمــا كــان مــن الرجــل الر  .تلــف الكرســيو  وايريــت تقعــد عــدل

 أنـترب ختليها متشي ملط مادمت  حر اي أنتوعيب عليك ختلي مراتك تلبس عراين  أنتاحرتم نفسك 
 ملبسها كده عشان نشوفها ونتفرج عليها ادينا بنتفرج عليها زعالن ليه بقه بص اي أنتقولك حقابل لكن 



- 342 - 

 

 أنــتتــك مـن حقنــا كلنــا نشــوفه واللــي مســتور مــن حقــك بـين اللــي تقبــل انــه يكــون مكشــوف مــن جســم مرا
  أشـــوفنظـــري ضـــعيف وكنــت عـــايز  هإيــمقـــرب راســي شـــويه اعمـــل  إينوان كنــت زعـــالن ، لوحــدك تشـــوفه

خاصـة بعـدما تعالـت أصـوات ، كلمـات الرجـل فمـه وامحـر وجـه زوجتـهوهنا مل ينطق الزوج وأجلمت  . كويس
يقــوم مــن مكانــه أن  إالومل ميلــك الــزوج ، ي للــزوج الشــابالرجــل الريفــ أعطــاه ابلــدرس الــذي إعجــاابالركــاب 

 .وأيخذ زوجته ويغادرا عربة القطار
 ا حدوا للقد ة البشرية (290)

رئيســاً لــبالده وهــو يف احلاديــة والســبعني مــن عمــره أي يف الســن  أصــبح فالــداس آدمكــوسم 1998يف عــام 
ن ء توليــه هــذا املنصــب اخلطــري يف هــذا الســالــيت يتقاعــد فيهــا كثــري مــن النــاس، وعنــدما ســئل عــن الســر ورا

كــل درس تتعلمــه طــوال حياتــك   .احليــاة هــذهود للقــدرة البشــرية يف ال حــدالكبــري، أجــاب "فالــداس" قــائال: 
تـدرك ذلـك وتسـعى بكـل أن  سوف يفتح أمامك الباب إلدراك مفهوم الالحـدود لـديك، ومـا عليـك سـوى

 ابجنازه! )د. شريي كارتر سكوت( طاقاتك لتفعيل هذه القدرات لتحقق كل ما حتلم
 ا شيخوخة مع التمر (291)

مـــن املـــاء  %33مـــن الــدهن و %2.5مــن الكربوهيـــدرات و %70.6فيـــه أن  -أظهــر حتليـــل التمــر اجلـــاف 
 2ب - 1ب -من األلياف وكميات من الكورامني وفيتامينات أ  %10من األمالل املعدنية و %1.32و
والكلــس واحلديــد والفوســفور والكربيــت والبــواتس واملنغنيــز والكلــورين  ج، ومــن الربوتــني والســكر والزيــت -

 والنحاس والكالسيوم واملنغنيزيوم. 
للتمر قيمة غذائية عظيمة وهو مقٍو للعضالت واألعصاب ومرمم ومؤخر ملظاهر الشيخوخة، أن  وهذا معناه

 ضمي ضعيفاً. وإذا أضيف إليه احلليب كان من أصلح األغذية وخاصة ملن كان جهازه اهل
إن القيمة الغذائية يف التمر تضارع بعض ما ألنواع اللحوم وثالثة أمثـال مـا للسـمك مـن قيمـة غذائيـة، وهـو 
يفيـــد املصـــابني بفقـــر الـــدم واألمـــراض الصـــدرية ويعطـــى علـــى شـــكل عجينـــة أو منقـــوع يغلـــى ويشـــرب علـــى 

  والناقهني والنحيفني والنساء احلامالت.دفعات، ويفيد خاصة األوالد والصغار والشبان والرايضيني والعمال 
ويقوي الرؤية وأعصـاب السـمع جحوظ كرهتا  ويزيد التمر يف وزن األطفال وحيفظ رطوبة العني وبريقها ومينع

ويهدئ األعصاب ويقويها وحيارب القلـق العصـيب وينشـط الغـدة الدرقيـة ويشـيع السـكينة واهلـدوء يف الـنفس 
ويلــني األوعيــة الدمويــة ويرطــب األمعــاء وحيفظهــا مــن الضــعف وااللتهــاب بتناولــه صــباحاً مــع كــأس حليــب، 

ة وزوغان البصر والرتاخي والكسـل ويقوي حجريات الدماغ والقوة اجلنسية ويقوي العضالت ويكافح الدوخ
 . عند الصائمني واملرهقني
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يفيـد  ومنقوعـةكلـى، والتمر سهل اهلضم سريع التأثري يف تنشيط اجلسم ويدر البول وينظف الكبد ويغسـل ال
ضــد الســعال والتهــاب القصــبات والــبلغم وأليافــه تكــافح اإلمســاك، وأمالحــه املعدنيــة القلويــة تعــدل محوضــة 
الدم اليت تسبب حصيات الكلى واملرارة والنقرس والبواسري وارتفاع ضغط الدم وإضافة اجلـوز واللـوز عليـه أو 

  .ر إال عن البدينني واملصابني ابلسكري تناوله مع احلليب يزيد يف مفعوله، وال مينع التم
الرطــب حيــوي مــادة مقبضــة للــرحم تشــبه األكسيتوســني فتنــاول الرطــب يســاعد علــى خــروج أن  ولقــد وجــد

الرطـب فيـه مـواد حافظـة للضـغط الـدموي فهـذا يسـاعد أيضـاً علـى أن  اجلنني وتقليل النزف بعد الوالدة، مبـا
 ة مما يتطلب طاقة والرطب غين ابلسكر الذي يعطي هذه تقليل النزف، وكذلك عملية الوالدة جمهد

 الطاقة. 
أمــا فيتــامني )أ( الــذي حيتويــه التمــر فهــو يســاعد علــى النمــو ويقــي مــن العشــا )عمــى الليــل( ويســاعد اجللــد 

 تظل سليمة. أن  واألغشية الناعمة الرطبة اليت تبطن األنف واحللق على
ة اجلهــاز العصــيب ويقــي مــن تــوتر األعصــاب وانســداد الشــهية، والفيتــامني )ب( يف التمــر حيــافظ علــى ســالم

ويســـاعد علـــى هضـــم الكرميائيـــة والدهنيـــة وحيـــافظ علـــى ســـالمة اللســـان والشـــفتني ويقـــي مـــن البالجـــر )علـــة 
   يصحبها طفح جلدي وضعف واضطراب األمعاء واجلهاز العصيب(.
اجلسـم ويتمثلهـا بسـهولة فتصـل سـريعاً إىل  وأما سكرايت التمر فهي الغليكوز والليكولوز والسكاروز ميتصها

الدم فإىل األنسجة واخلالاي يف الدماغ والعضالت فتمنحها القـوة واحلـرارة وهـي مـدرة للبـول وانفعـة للكليتـني 
 التمر غين ابلفوسفور الذي يزيد يف حيوية الدماغ والنشاط اجلنسي أن  كما  والكبد.

 عمر ين عبد العزيز (292)
)للخالفــة(، انصــدع قلبــه مــن البكــاء، وهــو يف الصــف األول،  عبــد العزيــز خــرب توليتــهتلقــى عمــر بــن حــني 

يـتكلم أن  فأقامه العلماء على املنـرب وهـو يرجتـف، ويرتعـد، وأوقفـوه أمـام النـاس، فـأتى ليتحـدث فمـا اسـتطاع
أنــت، فانــدفع مـن البكــاء، قـال هلــم: بيعــتكم أبعنـاقكم، ال أريــد خالفــتكم، فبكـى النــاس وقــالوا: ال نريـد إال 

 يتحدث، فذكر املوت، وذكر لقاء هللا، وذكر مصارع الغابرين، حىت بكى من ابملسجد. 
يقـول رجــاء بــن حيــوة: وهللا لقـد كنــت أنظــر إىل جــدران مسـجد بــين أميــة وحنــن نبكـي، هــل تبكــي معنــا! مث 

راكب واملوكب كما كان يفعـل بسـلفه، قـال: ال، إمنـا أان رجـل مـن 
َ
املسـلمني، غـري أين أكثـر نزل، فقربوا له امل

املسلمني مِحاًل وعبئاً ومسئولية أمام هللا، قربوا يل بغليت فحسب، فركـب بغلتـه، وانطلـق إىل البيـت، فنـزل مـن 
 قصره، وتصدق أباثثه ومتاعه على فقراء املسلمني. 
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ــا مــن املســاكني والفقــراء  واألرامــل، مث نــزل عمــر بــن عبــد العزيــز يف غرفــة يف دمشــق أمــام النــاس؛ ليكــون قريًب
استدعى زوجته فاطمة، بنت اخللفاء، أخت اخللفاء، زوجة اخلليفة، فقال هلا: اي فاطمة، إين قـد وليـت أمـر 

اخلارطــة الـيت كــان حيكمهــا عمـر، متتــد مـن الســند شــرقًا إىل أن  وتعلمـون –أمـة حممــد عليـه الصــالة والســالم 
قــال: فــإن كنــت تريــدين هللا والــدار اآلخــرة،  –نــواًب الــرابط غــراًب، ومــن تركســتان ةــااًل، إىل جنــوب أفريقيــا ج

فســلهمي ُحليهــك وذهبــك إىل بيــت املــال، وإن كنــت تريــدين الــدنيا، فتعــايل أمتعــك متاعــاً حســًنا، واذهــيب إىل 
بيــت أبيــك، قالــت: ال وهللا، احليــاة حياُتــك، واملــوت موُتــك، وســلهمت متاعهــا وحليههــا وذهبهــا، فرفـََعــه إىل 

 . املسلمني بيت مال
وانم القيلولة يف اليوم األول، فأاته ابنه الصاحل عبد امللك بن عمر بـن عبـد العزيـز، فقـال: اي أبتـاه، تنـام وقـد 
وليــت أمــر أمــة حممــد، فــيهم الفقــري واجلــائع واملســكني واألرملــة، كلهــم يســألونك يــوم القيامــة، فبكــى عمــر 

 يكمل العشرين. أن  واستيقظ. وتويف ابنه هذا قبل
عيشــة الفقــراء، كــان أيتــدم خبــز الشــعري يف الزيــت، ورمبــا أفطــر يف الصــبال  –رضــي هللا عنــه  –عــاش عمــر 

 حبفنة من الزبيب، ويقول ألطفاله: هذا خري من انر جهنم. 
عـز  –يسـألين هللا أن  أتى إىل بيت املـال يـزوره، فشـم رائحـة طيـب، فسـده أنفـه، قـالوا: مالـك؟ قـال: أخشـى

طيـب املسـلمني يف بيـت املـال. إىل هـذه الدرجـة، إىل هـذا املسـتوى، إىل هـذا  يوم القيامـة مل ةمـت –وجل 
 الُعمق. 

دخل عليه أضياف يف الليل، فانطفأ السراج يف غرفته، فقام يصـلحه، فقـالوا: اي أمـري املـؤمنني: اجلـس قـال: 
 عبد العزيز. ال، فأصلح السراج، وعاد مكانه، وقال: قمت وأان عمر بن عبد العزيز، وجلست وأان عمر بن

تِصـفي عمـر؟ قالـت: وهللا مـا كـان ينـام الليـل، وهللا لقـد أن  تويف: نسألك ابهلل،أن  قالوا المرأته فاطمة بعد
اقرتبت منـه ليلـة فوجدتـه يبكـي وينـتفض، كمـا ينـتفض العصـفور بلَّلـه القطْـر، قلـت: مالـك اي أمـري املـؤمنني؟ 

اجملهد، والفقري املنكوب، واملسكني اجلائع، واألرملـة، مث ! توليت أمر أمة حممد، وفيهم الضعيف !قال: مايل
  لقيامة عنهم مجيعاً، فكيف ُأجيب؟ال أبكي، سوف يسألين هللا يوم ا

 ( ا ت  ل ااستمتاع يوقتك293)
فسـأله  ذهب صديقان يصطادان األمساك فاصطاد أحدمها مسكـة كبـرية ووضـعها يف حقيبتـه وهنـض لينصـرف

 :فـرد الرجــل لقــد اصـطدت مسكـة كبـرية جـدا تكفيـين إىل البيـت :فأجابـه الصـديق !هب؟إىل أيـن تـذ :اآلخـر
عنـدما تصـطاد  فـرد الرجـل !وملاذا أفعل ذلك؟ :فسأله صديقه انتظر لتصطاد املزيد من األمساك الكبرية مثلي

 لـه كـي حتصـل علـي املزيـد مـن املـالقـال  وملاذا أفعـل هـذا؟ :فسأله صديقه تبيعهاأن  أكثر من مسكة ميكنك
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وملـاذا  :فسـأله تـدخره وتزيـد مـن رصـيدك يف البنـكأن  ميكنـك :فرد الرجـل .وملاذا أفعل ذلك :فسأله صديقه
فرد الرجل تستطيع يف يوم  !وماذا سأفعل ابلثراء؟ :فسأله الصديق لكي تصبح ثراي :فرد الرجل ،.أفعل ذلك

هـذا هـو ابلضـبط  :فقال لـه الصـديق العاقـل. تستمتع بوقتك مع أوالدك وزوجتكأن  ما تكربمن األايم عند
 !أليس كذلك رجل عاقل ع العمرأكرب ويضي حىتال أريد أتجيله و  ما أفعله اآلن

 حني تسري ابجتاه مغاير (294)
ول فنس بوسنت أصبح يف كما يقولكن اإلنسان   ،املستقبل من نصيب أصحاب األسئلة الصعبة ال أبنيق

أن  فيصبح من املستحيل بينما هو يتجه غراب ،تتجه شرقا هذا العامل مثل النملة اليت تركب على ظهر الفيل
اطن فيفكر أبربعة أما عقله الب ،خلية فقطملاذا ألن عقل اإلنسان الواعي يفكر أبلفني  تصل إىل ما تريد

أن  وال يستطيع معركة مع نفسه ومع العامل املتغري املتوحش ن معركتنيوهكذا يعيش اإلنسا .ماليني خلية
 .يصل إيل سر السعادة أبدا

 نقطتني من الزيت( 295)
مشى الفىت أربعني يوما  أحد التجار أرسل ابنه لكي يتعلم سر السعادة لدى أحكم رجل يف العاملأن  حيكى

وعندما وصل وجد يف قصر  سكن احلكيم الذي يسعى إليهوفيه ي حىت وصل إىل قصر مجيل على قمة جبل
احلكيم ابنتباه إىل الشاب مث قال  أنصت انتظر الشاب ساعتني حني حيني دوره احلكيم مجعا كبريا من الناس

وأضـــاف  يقـــوم نولـــة داخـــل القصـــر ويعـــود ملقابلتـــه بعـــد ســـاعتنيأن  الوقـــت ال يتســـع اآلن وطلـــب منـــه :لـــه
امسـك هبـذه امللعقـة يف يـدك طـوال جولتـك  :قدم للفـىت ملعقـة صـغرية فيهـا نقطتـني مـن الزيـتاحلكيم وهو ي

 .ينسكب منها الزيتأن  وحاذر
هل رأيـت  :مث رجع ملقابلة احلكيم الذي سأله أخذ الفىت يصعد سالمل القصر ويهبط مثبتا عينيه على امللعقة

ارتبــك  وهــل اســتوقفتك اجمللــدات اجلميلــة يف مكتبــيت؟ ميلــة؟احلديقــة اجل الســجاد الفارســي يف غرفــة الطعــام؟
 :فقـال احلكــيم فقــد كـان مهـه األول أال يســكب نقطـيت الزيـت مــن امللعقـة ،الفـىت واعـرتف لـه أبنــه مل يـر شـيئا
عـاد  تعتمـد علـى شـخص ال يعـرف البيـت الـذي يسـكن فيـهأن  فـال ميكنـك ارجع وتعرف على معامل القصر

وعنـدما  شـاهد احلديقـة والزهـور اجلميلـة يتجول يف القصر منتبها إىل الروائع الفنية املعلقة علـى اجلـدرانالفىت 
ولكــن أيــن قطــرات الزيــت اللتــان عهــدت هبمــا  :فســأله احلكــيم رجــع إىل احلكــيم قــص عليــه ابلتفصــيل مــا رأى

أســديها أن  تلـك هــي النصـيحة الــيت أسـتطيع :فقـال لــه ة فالحــظ أهنمـا انســكبتانظـر الفــىت إىل امللعقـ إليـك؟
فهــم الفــىت  .تســكب أبــدا قطــريت الزيــتأن  تــرى روائــع الــدنيا وتســتمتع هبــا دونأن  إليــك ســر الســعادة هــو



- 346 - 

 

فهمـــا التعويـــذة  وقطـــرات الزيـــت مهـــا الســـرت والصـــحة ،بـــني األشـــياء املوازنـــة يف تتمثـــلمغـــزى القصـــة فالســـعادة 
 .الناجحة ضد التعاسة

 ( مشكلة السنا  296)
نعــيش يف  ، فـنحنمتثـل الفجـوة بـني قــدراتنا وتوقعاتنـا أهنــايقـول إدوارد دي بونـو أفضـل تعريــف للتعاسـة: هـو 

فهـي تقضـي  فالسناجب تفتقر إىل القدرة علـى التنظـيم رغـم نشـاطها وحيويتهـا هذه احلياة بعقلية السنجاب
 .وأكثر من حاجتها هتاعمرها يف قطف مثار البندق بكميات أكرب من قدر 

 ( سذا ة الكساىل297)
يشـرتي مـنهم كـل أن  ابلقـرود الـيت انتشـرت فيهـا علـى اإلمسـاكرجـاًل طلـب مـن أهـل بلدتـه أن  يذكر 

وأخـذوا يف بيعهـا علـى الرجـل وبعـد فـرته  ،يسـتطيعون فـتحمس الرجـال ومجعـوا مـا ،رايالت( 10)ـقرد ب
وهــو يشــرتي مــنهم  ،كثــرأ فصــاروا يصــيدون رايالً ( 20) إىلون عــن الصــيد فرفــع القيمــة بــدأوا يتكاســل

ففرحــوا ورجعـوا للصــيد وهــو يشــرتي مــنهم كــل قــرد رايل ( 25) إىلوعنـدما بــدأوا يكســلون رفــع الســعر 
ليحـثهم علـى جتميـع اكـرب قـدر مـن  رايالً ( 50) إىل( مث رجعوا للتكاسـل فرفـع السـعر مـرة وحـدة 25)ـب

 إىل( بعد عودته من املدينة اليت سيسـافر إليهـا سـافر الرجـل 50)ـقرد ب أيالقرود ووعدهم أبن يشرتي 
 أبســـعاراملدينـــة وتـــرك مســـاعده لرعايـــة القـــرود الـــيت مجعهـــا مـــن عمليـــات الشـــراء الســـابقة والـــيت كانـــت 

ف القــرود اجملتمعــة عنــده يشــرتون آال إهنــمملســاعد وجــد الفرصــة فــأقنع أهــل البلــدة ا (25 ،20 ،10)
( كما طلبها منهم عند عودة التـاجر مـن املدينـة 50ا على التاجر بسعر )يبيعوهنأن  ( على35بسعر )

أن  حـىت ابعهـا املسـاعد هلـم ولكـن املشـكلة(35)ـميلكون لشـراء القـردة بـ بذلك واحضروا كل ما طبعا فرحوا
مــن املدينــة فبقــي أهــل املدينــة بــدون مــال  أبــداالتــاجر مل يرجــع أن  كمــا  ،القريــة خلســة غــادراملســاعد أيضــاً 

 .وذهب الرجل مباهلم بسبب طمعهم ،( عفواً القرود ابآلالف جالسة على قلوهبماألسهم)معهم تلك و 
 لفا النا  (298)
وكان آخر من يغادر املخبز غالبا. كان فرن املخبز كبـريا حيتـاج  ،كان حكمت عامال جمتهدا يف خمبز البلدية

ل. كـان اليـوم األخـري ألحـد األعيـاد. غـًدا يف بعض األحيان إىل تنظيف، وكثـريا مـا يقـوم حكمـت هبـذا العمـ
تنتهــي العطلــة الرمسيــة وتعــود البلديــة لبيــع اخلبــز مــن جديــد. ذهــب حكمــت يف ســاعة متــأخرة مــن الليــل إىل 

 املخبز لينظف الفرن الرئيسي.
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دخل املخبز وقفل الباب اخلارجي، سينظف الفرن من داخله ويعود إىل منزله فورا، وعنـدما أييت العمـال يف  
الساعة الرابعة فجرا سيجدون الفرن نظيفا، فيضغطون على الزر الكهرابئي إليقاده، وما هي إال دقائق حىت 
حتصـــل احلـــرارة املطلوبـــة بينمـــا يكونـــون هـــم قـــد انتهـــوا مـــن العجـــني وأعـــدوه للخبـــز. كـــان حكمـــت يف الفـــرن 

خــل املخبــز زميلــه راغــب الرئيســي مستســلما لعملــه منفصــال عمــا حولــه متامــا. ويف تلــك األثنــاء ابلضــبط د
ليأخذ مالبسه املتسخة للغسل. فتح الباب اخلارجي يف حـرية، ومتـتم قـائال: 'عجيـب! أبلـغ اإلمهـال إىل هـذا 
احلد ليرتكوا األنوار مفتوحة يف الداخل؟' تناول مالبسه واجته حنو الباب اخلارجي فوجد ابب الفرن مفتوحـا، 

كادت األنوار تنطفئ حـىت هـرع حكمـت إىل ابب الفـرن ابرتيـاع،   فدفعه برفق، ومل يهمل إطفاء األنوار. وما
لكن دون جدوى إذ كان الباب مقفاًل. أخذ يصرخ مبا لديه من قوة صوت، وضـرب بقبضـتيه البـاب بشـدة 

 ومرات متكررة بال فائدة. ال أحد يسمع صوته وال أحد يشعر أبنينه وصراخه. 
رهيبة. مل يصح مـن الصـدمة ملـدة طويلـة. نظـر إىل السـاعة. اقشعر جلده واعرتته رجفة عنيفة وأخذته دهشة 

احلاديــة عشــرة ومخــس دقــائق. مل يبــق ســوى مخــس ســاعات فقــط. مخــس ســاعات بينــه وبــني املــوت. املــوت 
ينتقل إىل أن  يقف ماثال حمددا أنظاره النارية إليه مكشرا عن أنيابه املرعبة. ها هو سيلقى يف انر جهنم قبل

يتخيــل مــا ســيحدث، ســتزداد حــرارة الفــرن رويــدا رويــدا، وسيشــعر أوال ابلعــرق يبلــل كــل دار اآلخــرة. أخــذ الـ
جسـده، مث ينفـد اهلـواء النقـي وتطبــق عليـه اجلـدران حـىت ختنقـه، وتكثــر احلـرارة وتتلظـى النـريان ويتميـز املكــان 

ميــوت غيظـا وحــدة، وأيخــذ دهــن جســده يـذوب بــبطء، وتلفــح ألســنة النــار حلمـه فتشــويه. ومــن يــدري فقــد 
حتدث كل هذه األمور بسكتة قلبية، أو قد يفقد عقله ويصرخ كاجملنون. آه ليته جين، اجلنون أفضل أن  قبل

ينجو من عذاب انر التفكـري املتأججـة يف دماغـه. وتـذكر لـذع احلـرارة عنـدما   اً شيء يف مثل هذا املوقف، إذ
مل يكـن يطيقـه فيلقـي ابألرغفـة مـن يديـه  كان خيرج األرغفة من الفرن املضطرم، ذلك القدر من احلرارة فقط

فورا. ولكن هـا هـو سيشـوى اآلن حيـاً. قبـل بضـعة أايم بينمـا كـان يغلـي شـااي علـى موقـد صـغري مـع زمالئـه 
مسـت يـده طرفــا مـن احلديــد احملمـر كـاجلمر، اي إهلــي، كـم كــان األمل فظيعـا وكيـف انتفخــت أصـابعه بســرعة، 

ويلة عله خيفف مـن آالمـه. أمـا اآلن، فلـن حيـرتق أصـبع أو أصـبعان بـل  فأسرع بوضعها يف املاء البارد ملدة ط
كــل جســده وكــل ذرة يف جســده. متثلــت أمــام عينيــه مشــاهد مــن بعــض األفــالم، رجــال وقــد اشــتعلت فــيهم 
النـــار أتكلهـــم وهـــم يتلـــوون مينـــة ويســـرة ويســـقطون علـــى األرض دون جـــدوى ويصـــرخون ننـــون ويســـتغيثون 

ة ارتفعت. هل ضـغط الرجـل علـى مفتـال الفـرن حـني أغلـق البـاب اي تـرى؟ وإال حيث ال مغيث. كأن احلرار 
ملــاذا ارتفعـــت حـــرارة املكــان هكـــذا؟ اي إهلـــي! هـــل حانــت اللحظـــة الفظيعـــة؟! نظــر إىل ســـاعته مـــرة أخـــرى، 
النصــف بعــد الواحــدة لــيال. كيــف مضــت ســاعتان هبــذه الســرعة؟ مضــت الــدقائق كــالريح اجلاريــة، كــالعمر 
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ه إىل اجلــدران احلديديــة ئــوف وملســها أبنفــاس متالحقــة وقلــب يكــاد يفــر مــن مكانــه. تــنفس متامــا. مــد يــد
زوجتـــه وولـــده الوحيـــد قلقـــان اآلن أن  الصـــعداء. مـــا زال احلديـــد ابردا. محلتـــه خـــواطره إىل املنــــزل، ال شـــك

يكـون أكثـر  أن يغادر املنزل، هل استحقت ذلك اي ترى؟ كـان عليـهأن  بشأنه. ملاذا صرخ بوجه زوجته قبل
عنهما أمام هللا وسيؤدي حساهبما أيضا.  مسئولرقة لرفيقة حياته. ليته مل يضرب ولده الوحيد. ال ريب أنه 

دعينـا : لكنـه رفـض حمتجـا تصـلي اي عزيـزيأن  أتوسـل إليـكأشارت إليه زوجته حني قالـت لـه:  ليته فعل ما
سان سيحاسب عن مرحلة الشيخوخة فقط وليس كأن اإلن  ما لنا وللصالة يف ربيع حياتنا؟ نستمتع ابحلياة،

عن العمر كله. ملاذا مل يذهب إىل املسجد الذي يقع على طريقه؟ أمل يسمع مرات ومرات املؤذن وهـو يعلـن 
من أعماق قلبه عظمة اخلالق ويدعو الناس إىل سبيل النجاة؟ لو أنه استجاب إىل داعي الصالة هذه الليلـة 

األقـــل، وإن كانـــت أول وآخــر صـــالة. ومــن يـــدري، لعــل هللا يشـــفع لـــه لــتمكن مـــن أداء صــالة وقـــت علــى 
بفضل هذه الصالة فيغفر له ذنوب األوقات األخرى اليت أمهلها طـوال حياتـه. أمـا اآلن فهـو ذاهـب إىل هللا 

وجوههم بنور الصالة. ماذا عن ولدي؟! إنه يف السابعة  تتألألبوجه خال من نور السجود. ليتين كنت ممن 
. ملاذا مل أهتم بتكوين قلبه وروحـه بقـدر مـا اعتنيـت إبشـباع بطنـه وإلباسـه املالبـس اجلميلـة؟ ملـاذا مل من عمره

أوجهــه توجيهــا ســليما ينــري لــه طريــق احليــاة؟ ملــاذا مل أنقــش يف قلبــه حــب هللا ورســوله، بــل ملــاذا نســيتهما أان 
هـا يف أيـة حلظـة؟ ملـاذا؟ مث شـردت بـه وأسلمت نفسي إىل غفلة أنستين أنـين لسـت خملـدا يف احليـاة وقـد أفارق

خـــواطره إىل صـــباه مث إىل أايم شـــبابه، واســـتعرض فصـــل الشـــباب يومـــا بعـــد يـــوم، فلـــم جيـــد ســـوى الـــذنوب 
واألخطاء اليت يستنكرها كل قلب سليم ويستحيي منها كل عقل بصري. مرت مجيع أخطائـه أمـام عينيـه، اي 

يتـــيمم يف الفـــرن أن  عـــت يف خـــاطره فكـــرة كـــالربق؛إهلـــي، هـــل أحاســـب علـــى كـــل هـــذه األخطـــاء؟ رابه. مل
أذهــب مســود الوجــه إىل ريب، ورمحــة هللا واســعة. أن  ويصــلي، ولكــن أيــن الــرتاب؟ لــيكن، ذلــك أفضــل مــن

ضرب بيديه على مكان يف الفرن وتيمم ووقف للصالة. أليس هو املالذ الوحيد الذي يلجأ إليه كل مضـطر 
بــواب؟ ألول مــرة يف حياتــه حيــس أبنــه يتحــدث إىل خــالق الســماوات يف اللحظــات الــيت تســد فيهــا مجيــع األ

يرتشـــف اإلنســـان مـــن هـــذا النبـــع يف كـــل صـــالة. وألول مـــرة يـــدرك بعمـــق معـــَن أن  واألرض بينمـــا املفـــروض
االلتجاء إىل هللا واالستعانة به وحالوة مناجاته. وسجد حكمت ملبدع الزمان واملكان نميع كيانـه، وانجـاه 

أدى أن  . بعدم من كل عظيم اي أرحم من كل رحيماي أعظخالص شاعرا بعجزه الالهنائي: اإلبصوت ملؤه 
صـــالة العشـــاء أخـــذ يقضـــي مـــا فاتـــه مـــن الصـــلوات. أجـــل إان هلل. وإان إليـــه راجعـــون. إنـــه اآلن يـــدرك هـــذه 

 بصــوت املصــري إليــه. وملــا شــعر ابلتعــب جلــس وأخــذ يســتغفر هللاأن  احلقيقــة بكــل ذراتــه. ليتــه مل يــنس أبــدا
حزين ودموع صادقة. وكلما أفـاق مـن اسـتغراقه العميـق وذكـر أنـه مسـجون يف هـذا املكـان الضـيق شـعر أبن 
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اجلدران تصب عليه انرا سوداء. أما راغب فقد ذهب إىل بيتـه واسـتغرق يف نـوم عميـق. لكنـه فجـأة انـتفض 
يقه حكمــت حيــرتق يف الفــرن وســط مــن نومــه، نظــر إىل ســاعته، الثالثــة والربــع. أعــوذ ابهلل، رؤاي مرعبــة، صــد

راغب النجدة! النجـدة! راغـب!' مـا هـذه الـرؤاي؟ فجـأة  متأججة ويصرخ بصوت ميزق األحشاء راغبنريان 
بــرق يف ذهنــه خــاطر رهيــب. رابه! هــل أغلــق ابب الفــرن علــى حكمــت اي تــرى؟! هــرع إىل الشــارع كــالريح 

تح األنوار وأسـرع حنـو الفـرن، فـتح البـاب وصـال: يكون قد فات األوان. أدخل املفتال ابرتباك، فأن  خشية
'حكمت!' مل يسمع سوى صدى صوته. هتـف عـدة مـرات أخـرى. كـان حكمـت يف نفـس اللحظـة يصـلي 
وســـط دمـــوع غزيـــرة حـــارة وقـــد غـــرق يف عـــوامل علويـــة مساويـــة. فـــانتفض علـــى أثـــر صـــوت راغـــب. كـــال هـــذا 

خص ما يهتف ابمسه الفرن. أجل هناك شمستحيل، ال شك أنه مسع خطأ. فدوى نفس الصوت يف أركان 
وها هي أنوار املخبز تضيء املكـان. قـام مـن الصـالة بفرحـة  مرة بعد أخرى: حكمت، حكمت، حكمت.

أى شـبحا غامرة وخرج من الفرن مبتهجا فرأى صديقه. انتفض راغب ذعرا ومجد يف مكانـه مشـدوها كأنـه ر 
ظلتـا فـارغتني، يديـه أن  ليحتضن صديقه، غريحكمت ذراعيه فتح  مروعا، كان يرتعد وجال: من أنت؟

 وال أدري مـن أغلـق أان حكمت، حكمت اي رجل، أال تراين؟ دخلـت الفـرن لـيالقال ودموعه تسيل: 
. مـــاذا يقصـــد؟ مـــا معـــَن هـــذا تكـــون أنـــت حكمـــتأن  كـــال هـــذا مســـتحيل، ال ميكـــن  علـــي البـــاب.

بالـه فكـرة رهيبـة، هـرع إىل املـرآة التصرف الغريب؟ ما هـذا الكـالم، أهـو وقـت مـزال؟ وفجـأة خطـرت ب
يكــون هــذا الوجــه وجهــه، وهــذا الشــعر شــعره! أخــذ يتحســس أن  ونظــر إىل وجهــه. ال، ال، ال ميكــن

وجهه الشاحب املتجعد وشعره األشيب. اي إهلي، لقـد هبطـت عليـه الشـيخوخة يف ليلـة واحـدة. كـان  
مرة أخرى. فقد أخافـه منظـره الـذي  كل جسده ينتفض بنشيجه وبكائه. مل جيرؤ على النظر إىل املرآة

   رآه!
أحــس اإلنســان حبقيقـة االحــرتاق يف النــار لشــاخت نفـوس كثــرية يف حلظــة واحـدة! وظــل حكمــت هكــذا  لـو

 ممسكا برأسه بني يديه مستغرقا يف تساؤالته. 
 هذه القصة حقيقية وقعت يف إحدى مدن تركيا :مالحظة

 احلما  الشياطني ملاذا يرى الديك املال كة يينما يرى (299)
لوا هللا مــن فســ الديكــةإذا مسعــتم أصــوات ) حــديث الرســول الكــرمي صــلى هللا عليــه وســلم الــذي يقــول فيــه:

م مسعنـا هـذا كـ.  هلل من الشيطان فإهنـا رأت شـيطاان(مسعتم هنيق احلمري فتعوذوا اب وإذا فضله فإهنا رأت ملكا
رة اجلهـاز قـدن ، يتمثـل يف أن اهبـر العـاملاكتشافا علميا نه حيمل يف طياته  نتوقع املو  احلديث ومل نقف عنده

قــدرهتا عــن القــدرة والــيت بــدورها ختتلــف يف  وختتلــف عــن القــدرة البصــرية للحمــري البصــري لإلنســان حمــدودة
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 األشـعةوال مـا فـوق  احلمـراء األشـعةال ترى ما حتـت  اإلنسانوابلتايل فإن قدره البصر لدى  ةالبصرية للديك
كيــــف يــــرى احلمــــار والــــديك اجلــــن :  والســــؤال هنــــا، تعــــدى ذلــــكواحلمــــري ت الديكــــةن قــــدرة لكــــ البنفســــجية
حتــت  األشــعةأي مــن  الشــيطان وهــو مــن اجلــان خلــق مــن انراحلمــري تــرى األشــعة احلمــراء و ن إ ؟واملالئكــة
ة مــن بنفســجية واملالئكــة خملوقــأمــا الديكــة فــرتى األشـعة ال رى احلمــري اجلــن وال تـرى املالئكــةلــذلك تــحلمـراء 
اذا هتـــرب الشـــياطني عنـــد ذكـــر هللا وهـــذا يفســـر لنـــا ملـــ لـــذلك تراهـــا الديكـــة نفســـجيةأي مـــن األشـــعة الب نـــور

ملـــاذا هتـــرب ، ولكـــن يـــذكر فيـــه هللا فتهـــرب الشـــياطني ن املالئكـــة حتضـــر إىل املكـــان الـــذيوالســـبب هـــو أل
 اجتمعـتإذا  . مبعَن أخرالئكةاجلواب ألن الشياطني تتضرر من رؤية نور امل ؟الشياطني عند وجود املالئكة

 .فإن األشعة احلمراء تتالشى بنفسجية واألشعة احلمراء يف مكانفوق األشعة 
 لو ولد  سعوا   ماذا أفعل؟ (300) 

لـو ولــدت سـعودايً لطرحــت سـؤااًل مفــاده، مـا الــذي سـيزيد مــن أمهيـيت ابلنســبة لـدول العــامل؟ حتمـاً إنــه لــيس 
فهـذا املـورد مـورد اندر جـداً. والسـؤال هـو كيـف نفعهِـل قيمـة هـذا البـرتول مـع  رملي وال مجايل بل إنـه بـرتويل،

 ندرته يف املستقبل؟
هبــذه الكلمــات، بــدأ يل كــوان يــو، ابين دولــة ســنغافورة احلديثــة، خطابــه أمــام منتــدى التنافســية العــاملي وقــال 

ترســلوا أبنـــاءكم أن  ا، والبــدتقيمــوا صــناعات تســـمح ملــواطنيكم ابالســتثمار فيهــأن  أريــدكم خماطبــاً احلضــور
 للعمل يف الدول املتقدمة مث العودة إىل أتسيس أعمال صناعية ومصارف إسالمية جديدة يف بلـدكم، فـاملهم

 تتعلموا كيفية استثمار احتياطكم البرتويل وكيفية إدارة مواردكم لتحقيق أكرب فائدة ممكنة.أن 
ســـنة واحـــدة ضــرورية لكـــي تنمـــو بـــذرة قمـــح، وعشـــر  لقـــد أدركنـــا احلكمـــة الصــينية الـــيت تقـــول :وأضــاف يـــو

ضرورية لكي تنمو شجرة، ومائة ضرورية لكي ينمو إنسان، وعملنا على إنتـاج جمتمـع آمـن ومسـتقر، وركـزان 
على الثقافة والفنون، فتمكنَّا من تكوين أشخاص قادرين على اختيار مواقعهم ووظائفهم يؤمنون أبن احليـاة 

 أجل أبنائهم.تستحق العناء من أجلهم و 
أنـتم يف بالدكـم لـن جتـدوا صـعوبة يف تطـوير التعلـيم مـن  :ململكة العربية السـعودية، قـال يـووحول الوضع يف ا

التعلــيم الــديين إىل التعلــيم العلمــي الــذي يــنقلكم إىل مراتــب متقدمــة مــن التطــور، فبالنســبة لكــم العــامل القــدمي  
رات عظيمة لتطوروا أسلوب حيـاتكم، وأمـامكم الفرصـة كان مكوانً من بدو ومجال ولكن اآلن أمامكم خيا

املواتية ألن تتساءلوا عن كيفية تطـوير حيـاتكم واقتصـادكم لكـي تعيشـوا حيـاة ذات مسـتوايت مرتفعـة للغايـة 
 بعد حقبة البرتول.
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دقيقة ابحلديث وحده أمام مجوع غفرية من احلضور، يقدر عـددهم أبلـف  60وانفرد يل كوان يو ألكثر من 
وامرأة، كانوا يتطلعون إليه إبعجاب وهلفة شـديدين، وهـو يـروي قصـة هنضـة سـنغافورة مـن علـى منصـة  رجل

 منتدى التنافسية العاملي. 
وأتيت أمهية هذه الكلمات كون قائلها هو يل كوان يو، صاحب معجزة دولـة سـنغافورة احلديثـة، والـذي قـاد 

 م. 1992م إىل 1959ثة عقود من عام مسريهتا حنو االستقالل وترأس حكومتها ألكثر من ثال
ويعرف يو علـى نطـاق واسـع بصـانع معجـزة سـنغافورة التنمويـة وارتقائهـا مـن بلـد انم يف العـامل الثالـث، علـى 

 حد تعبريه، إىل مصاف األمم املتحضرة يف العامل األول. 
قع لتكريـر البـرتول، ومركـز ففي ظل قيادته، حتولت سنغافورة إىل أنشط ميناء حبري يف العامل، واثلث أكرب مو 

عاملي رئيسي للصناعات التحويلية واخلدمات، لريتفع بذلك املتوسط السنوي لدخل الفرد احلقيقي فيها من 
 دوالر أمريكي خالل ثالثة عقود فقط.  30.000دوالر أمريكي إىل قرابة  1000أقل من 

لعشـرين املـيالدي املاضـي. فعنـد اسـتقالل ومتثل رحلة الصعود املذهلة لسنغافورة واحدة من معجـزات القـرن ا
ـــة متثـــل ثالثـــة أرابع  ســـنغافورة يف مطلـــع اخلمســـينيات امليالديـــة كانـــت عائـــدات القاعـــدة العســـكرية الربيطاني

مصــاف  إىلدخلهــا القــومي ممــا عــزز التشــاؤم حــول قــدرة هــذه الدولــة الصــغرية علــى النمــو مبفردهــا والــدخول 
 الدول املعرتف هبا. 

 قت املعجزة؟ كيف حتقولكن  
عاما أحضر زمالئي العامل )سيدين برميري( للقائي، وكان عاملاً  25قال يو أمام منتدى التنافسية العاملي؛ منذ 
دولــة صــغرية كســنغافورة إذا كانــت لــديها عزميــة وتبنــت تطــوير أن  متخصصــاً يف علــم امليكــروابت، وشــرل يل

سـية للتقنيـة، فقلنـا فلنحـاول وبـدأان بتأسـيس املعهـد هذا العلم فإهنا ستصبح ذات شـأن ألن هـذه العلـوم أسا
العلمــي للجينــات البيولوويـــة واســتقدمنا خـــرباء مــن بريطانيـــا والســويد واليـــاابن ووســعنا عملنـــا معهــم. وألننـــا 

 عملنا على مستوى دويل، فقد كان االتصال معهم سهاًل وأصبحت لنا صناعة طبية متطورة للعقاقري. 
ملهارات من مجيع مناطق العـامل ونسـتخدم علمـاء يتحـدثون اللغـة االجنليزيـة، حيـث فنحن جنتذب ا :واتبع يو

 نبـنيِه أن  أننا من خالل هؤالء األخصائيني املهرة وبفضل تعاوهنم معنـا حققنـا أكـرب اسـتفادة. وجـدير ابلـذكر
هنــم حيصــلون أل ؛الدهالــذين أيتــون إلينــا ويلتحقــون بدراســات إنســانية يف بــالدان، فــإن بعضــهم ال يعــود لــبأن 

 وهكذا ننمو بسرعة.؛ على ما يريدون
وقبلـه االعتمـاد علـى القـيم احلضـارية والتـاري   اإلنسـانوقد اعتمـدت سـنغافورة يف حتقيـق معجزهتـا علـى بنـاء 

والتقاليــد ومــن مث االنطــالق إىل األخــذ مبقومــات بنــاء دولــة حديثــة ال تعــرف حــدوداً للتطــور، وقــد جنحــت 
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مليــون نســمة، يصــل  4.3يبلــغ عــدد ســكان ســنغافورة، اجلزيــرة الصــغرية النائيــة، حنــو التجربــة ابلفعــل. واآلن 
 يف العامل. دخول األفرادأعلى  أحدألف دوالر أمريكي، وهو  30دخل الفرد منهم إىل 

مصـــرفاً جتـــارايً، إضـــافة إىل بورصـــة مزدهـــرة لتبـــادل  60مؤسســـة أجنبيـــة و 700وتضـــم ســـنغافورة أكثـــر مـــن 
مليار دوالر أمريكي سنوايً، إضافة إىل إمياهنم الكامـل حبقيقـة اقتصـادية واحـدة  60دود العمالت الصعبة حب

 خيتلف عليها السنغافوريون.أن  ال ميكن
 ماذا عملت سنغافورة؟

م 1970يف عــام  %1.9تبنــت نظامــاً حازمــاً لتحديــد النســل، حيــث مل تتجــاوز نســبة زايدة الســكان 
 ولكـن مـا جـار السـكاين الـذي يعرقـل التنميـة.كارثـة االنفم، مما جنـب الـبالد  1980يف عام  %1.2و
أصــبح االقتصــاد الســنغافوري يف حاجــة إىل مزيــد مــن األيــدي العاملــة املؤهلــة، حــىت غــريت الدولــة أن 

سياستها السكانية يف االجتاه املعاكس ابعتماد برانمج جديـد يهـدف لتحفيـز املـواطنني لـزايدة النسـل، 
 مليون دوالر أمريكي.  300ـ حيث خصصت له ميزانية تقد ب

كــل مولــود جديــد يف مرحلــة التخلــف يعــين أن   وهــذا التغــري يف السياســة الســكانية لســنغافورة انتــج عــن
عبئــاً علــى االقتصــاد، بينمــا يف مرحلــة النمــو والتقــدم ومــع تــوفر اخلــدمات التعليميــة والصــحية الالزمــة 

 عجلة االقتصاد إىل األمام.  لألطفال، فإن ذلك جيعل منهم ثروة بشرية تدفع بدورها
ابعتمـــاد أفضـــل املنـــاهج يف العـــامل، حيـــث تتصـــدر ســـنغافورة األوملبيـــاد الـــدويل يف  وحتديثـــهعممـــت التعلـــيم  

 امتحاانت املواد العلمية. 
ألـــف موظـــف ال أكثـــر( وعلـــى  50اعتمـــدت بريوقراطيـــة صـــغرية احلجـــم ذات كفـــاءة عاليـــة )قوامهـــا حـــوايل  

 والتعليم والثقافة.  درجة كبرية من املهنية
يــتم التعيــني يف الوظــائف عــرب منــاظرات عامــة مفتوحــة للجميــع، حبيــث حيصــل موظفــو القطــاع أن  حرصــت 

ألــف دوالر أمريكــي راتــب ســنوي  200مل يكــن أعلــى )ن إ العــام علــى رواتــب تنافســية مثــل القطــاع اخلــاص
ســنغافورة تتصــدر أن  واملــايل إىل حــد اإلداريللــوزير كمثــال(، إىل جانــب الشــفافية واخنفــاض نســبة الفســاد 

 املراتب األوىل ملؤشر الشفافية الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية. 
تتحول هذه اجلزيرة الصـغرية إىل حاضـرة عامليـة مزدهـرة تضـم أجنـح أن  حني استقلت سنغافورة مل يتوقع أحدو 

حتتـل املرتبـة العامليـة الرابعـة يف متوسـط شركة طريان يف العامل، وأفضل مطـار جـوي، وأنشـط مينـاء حبـري، وأن 
 .دخل الفرد احلقيقي
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تعــد ســنغافورة اآلن مــن أكثــر بلــدان العــامل نظافــة، فشــوارعها أكثــر نظافــة مــن مونــت كــارلو، ومبانيهــا أكثــر و 
حداثــة مــن انطحــات نيويــورك. وهــي مــن أكثـــر بلــدان األرض أمنــاً ومــن أكثرهــا اطمئنــاانً. وهــي منـــوذج يف 

 البيئة ومثال يف احملافظة على مستوى املعيشة. إهنا تتقدم اآلخرين يف كل شيء. احملافظة على
يل كـوان يـو، الـذي جـاء أن  لقد كان من املذهل إقامة مثل هذه الدولـة يف فقـر آسـيا قبـل أربعـة عقـود. غـري

لـــذلك بـــَن إىل املســـتعمرة الربيطانيـــة الســـابقة، كـــان حيلـــم أبن يبـــين وطنـــاً للنـــاس ولـــيس لـــه. و  وأكســـفوردمـــن 
. وأغلـق السـجون ليفـتح املـدارس. وأقـام اإلذاعـةإىل  ابإلصـغاء. وأمـر النـاس ابلعمـل ال اإلذاعاتاملصانع ال 

يف آسيا منوذجاً مناقضاً لكتاب ماو الشيوعي وثوراتـه الثقافيـة. ومل يسـمح للمـذابح لـدى اجلـارة اإلندونيسـية 
بـالده إىل سـجن تطعـم فيـه الفئـران كوجبـات دمسـة،   ابلتسرب إىل بالده. وطبهـق حكـم القـانون لكنـه مل حيـول

كما لدى جارته بورمـا. كـان يل كـوان يـو خليطـاً سـحرايً مـن آداب املاضـي وآفـاق املسـتقبل. وكـان قبـل أي 
شــيء حريصــاً علــى الكرامــة البشــرية، فحــارب الفقــر ابلدرجــة الــيت عــارض فيهــا نفــوذ أمريكــا. وجعــل لكــل 

 لف مواطن كوخ من الصفيح.يكون لكل أأن  مواطن بيتاً بدل
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