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 مقدمة
 

 احلضر ويف وحيملين، أمحله السفر يف خليلي غدا الذي.. الكتاب  آنسين مثلما شيء يؤنسين مل
  وفاء  ملسة  وأملسه احلقيقي، وجهه  يل فُيظهر إليه  وأنظر به،  وُأَسر   يب وُيَسر   إيل،  وُيِسر   إليه  ُأِسر  

 - حني إىل - أفارقه وعندما. فيها سطر بكل يل يبوح أوراقه أداعب وعندما قلبه، يل فيفتح
 من ألتناوله وأُْهرَعُ  إليه، فأحن  .. يعارض وال يؤذي، وال يتحرك، فال الوداعة، غاية يف يكون

  أبخبار فيأتيين روح، له  تكون  أن متنيت وكم. األرواح ذوي عن - غالبا   - به  مكتفيا   جديد، 
  ألعرف.. عديدة أخرى وبلغات .. النائية البالد ويف.. الغابر التاريخ يف.. بعيدة أخرى كتب
 . يرتوي  ال الذي  هنمي وأشبع.. أكثر وأتعلم.. أكثر

  برقَّة، أغلفتها ومسحتُ  بيدي، تناولتها.. والدورايت الكتب من األلوف عشرات على اطَّلعت
 ! املدرسي الكتاب  ىسو  أعرف ال.. صغري وأن  منها ُحرمت أن بعد.. بلهف صفحاهتا وقلبت

 أبرز من اجلهل كان  صغري، بلد يف الصغري، أيب حانوت  كانت  فيها نشأتُ  اليت اخلاصة ومكتبيت
  قدمية، جرائد هناك كانت  بل.. جملة وال جريدة، وال كتاب،  فال.. مكتبة هناك تكن فلم. مساته

  ورقة  إحضار  فكان ،الدكاكني يف تباع  اليت للحاجيات  لفائف ستخدمتُ  عربية،  وغري عربية بلغات 
  صورها،  يف وانظر كتاابهتا،  وأقلِ د هبا، أتغزَّل.. أايما   معها أمضي ألن فرصة  ورقتني، أو منها

 .مرة من أكثر وأقرؤها

  املدينة  إىل ينزل أن  أيب قرر  عندما.. كلها  األسرة وحياة  حيايت يف املشهود اليوم ذلك  أنسى ولن
 ! الكربى شقيقيت بنيو  بيين مشرتكا    يكون مصحفا ، ليستوهب

.. أعلى إىل ويرفعه خشوع،  يف ميشي وهو  كبرية،  ببسمة .. وعاد.. ذلك  أجل من املدينة  ونزل
 ! رؤوسنا فوق وجنعله نقبِ له،  إليه،  وقمنا

 !اليوم ذلك  مثل  صغري يف سعيد يوم ميرَّ  مل

  له خصص لديووا.. األخضر احلرير من مجيلة حافظة له عملت فوالديت خلدمته، منا كل    وتبارى
  واحملافظة نظافته أسلوب يف وشقيقيت أتفنن وكنتُ .. الصغار إليه يصل ال القبلة جهة يف مكان  
 ولتحديد الُكتَّاب، عند إليها وصلنا اليت اآلايت  مكان حتدد خاصة أوراق وعمل الغبار، من عليه



3 

 .. والكهف  يس سوريت موضع

 .. معلم دونب الكرمي القرآن ختم يف وأسابق.. األايم ومتر  

 عامل، البلد يف ليس.. ولكن.. أكثر ويعلمين يل، يفسِ ر عمن - اهلجري يف كالظامىء  - وأحبث
 .معلِ م وال

 أصحاب  سوى هبا ينتفع ال اليت القدمية واجلرائد التالفة، األوراق حبيسة املتنوعة ثقافيت وبقيت
 ..احملالت 

 بني غريب خرب على عيين تقع أن - اإلعدادي األول يف أصبحت وقد - يل مفاجأة وكانت
  توصَّل  نتيجة أغرب )) :يقول واخلرب.. اليوم هذا حىت الكبرية حروفه أذكر زلت ال األوراق، تلك 
 !((غراما   21 تزن اإلنسان روح :العلم إليها

 . البريوتية النهار  جريدة  مالحق أحد  خيص كان  أنه وأظن

  يف العلماء أورده وما الصغري، بعقلي الدقيقة العلمية معانيه وقلبتُ  عديدة، مرات  نصَّه وقرأت 
  يف  الدم جتمد ألمر وحساهبم مباشرة،  وبعدها بلحظات، الوفاة قبل الوزن أثناء احتياطاهتم

 . إخل.. السيالن عامل وبني ذلك  بني والفرق العروق،

 ! شيئا   عنها  أعرف مل و اختفت، إهنا  مث..  عديدة سنوات  القصاصة بتلك  واحتفظت

  تكن  مل  اليت املدرسة، مكتبة  خالل من الكتب على وتعرَّفت.. األنفاس طويلة نوات الس  ومتر  
  وما والشيوعية االشرتاكية كتب  مثل السقيمة، املكررة  موضوعاهتا  إىل إضافة  التالميذ،  سنَّ  تالئم
  التاريخ  تشويه أو  االجتماعي، والفساد اخللقي التفسخ على تبعث أخرى ورواايت  إليها،

 ..للنظر الفت بشكل متوفرة كانت  اليت زيدان  جرجي رواايت  ثلم اإلسالمي،

 !احلني ذلك  منذ الكتاب  فارقين وما .. طالبا    زلت ما وأن الكتب من جملدات  وقرأت 

  موضوعه، عن وخمتصر املطلوبة، بيانته مع قرأته،  كتاب   كل  عنوان فيه  أدوِ ن دفرت لدي وكان
  تركته،  اجلامعة يف أصبحت وعندما.. املعلومات  ت فاختصر  الكتب، تتالت مث . الكتاب  يف ورأيي

 دفرت)) مسيته هلا، دفرت ختصيص إىل تنظيمها ودعاين بقصاصات، ابالحتفاظ واكتفيت
  ( 43) منه فاخرتت  طلبته،  حىت الكشكول هذا مشروع ذهين إىل تبادر إن ما  الذي ،((العجائب

 .كله  الدفرت فقرات  عدد هي اليت فقرة، (119) بني من فقرة

  عليها  تقادم كتب  جمموعة مشاريع عندي كثرت  عندما إال الكتاب  هذا فكرة أمامي تتوضح ومل
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  يف هبا واحتفظت وأخرى،  مدة  بني إليها  أعود  كنت  مهمة معلومات  فيها  أخرى  وأوراق الزمن،
  وتفيد وترتبها جتمعها ال ملاذا :يل تساؤل مبعث كانت  اليت وهي عديدة، لسنوات  خاص ظرف

 ! ؟اآلخرين هبا

 . جيمعها عنوان وال مبعثرة،  مشتتة، كانت  موضوعاهتا لكن

 .الظرف ذلك  يف وتبقى

  من كبريا    قسما   مجعت أن بعد  تركتها  متخصصة، موضوعات  ذات  أخرى  ظروف  إليها  وتنضم
 معها تتفاعل نفسي أن أو  منها،  أهم هو ما  حنو  االجتاه إال إليها  العودة من منعين وما  مادهتا،

  كان   ولو فيه، الكتابة عزمت ما مثل يف تبكُ   أنه رأيت كلما  عزمييت ينتاب  وفا  عز  إن مث.. أكثر
 .. هكذا فأدعه.. قليال  

 خمتلف من سنوات  مدى على مجعتها الكتاب، هذا ثنااي يف مبعثرة كثرية  أمثاال   - مثال   - وسرتى
  يف  وأساليبها ،الشعوب  تلك  تفكري على تدل   نئية، بعيدة  دول ومن الدورايت، وخباصة  املصادر،

 هذا إىل فضممته برأسه، قائما   كتااب    كان  وقد. وتقاليدها وعاداهتا االجتماعية، وأحواهلا احلياة،
 .الكشكول

 .أيضا   الكتاب  هذا فقرات  بني بثثته   لكنين معظمه، ُأجنز ((العلماء مواقف)) عن آخر وكتااب  

  خرب أقدم إن حيث الكتاب، هذات وموضوعا يتالءم ما  منه اخرتت  القدمي،  ((العجائب دفرت))و
  خرب  حقا   وهو م، 1977 (يونيو )  حزيران  شهر إىل يعود - أيضا   الكتاب  هذا يف هو  الذي  - فيه

  سيئة آاثرا   يولِ د زال ما كبري  بشر تنذر لكنها طريفة، إحصائية يف ذكر فقد مهمة، داللة ذو ندر
 احللقات ((أبطال)) اجملرمون ستحقهاي اليت السجن سنوات  عدد أن وهو عامة، اجملتمعات  على

  أجرت وقد!! عاما   ((3633)) هو  املتحدة الوالايت  يف  واحد أسبوع  يف أذيعت اليت التلفزيونية
  الرأفة استعمال االعتبار بعني خذأُ و  التلفزيون، برامج ملراقبة  أهلية أمريكية مجعية اإلحصائية هذه

 . (731) رقمه واخلرب!!  األحكام هذه إصدار يف

  وكانت اجلامعية، املرحلة  أثناء  مجعته السورية، الدورايت  من هو الدفرت ذلك  من خذأُ  ما وكل
  فرصة االمتحانت، ألداء ودمشق الفراتية اجلزيرة  بني ابحلافلة أقطعها كنت  اليت الطويلة املسافة

 ! الغالف إىل الغالف من اجملالت  أقرأ ألن

 . (( لغتك  حصح ِ )) انبعنو  منه موضوعات  أعددت  قد كنت  آخر ومشروع
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  كنت  اليت والغرائب والعجائب. ((..اإلسالمي الشعر من جوانب )) بعنوان آخر  مشروع  إىل إضافة
 ...العجب على يبعث ما فيها  رأيت كلما  هبا  أحتفظ

 يف الرتكيز وكان. ((كشكول)) أنه دام ما ((موضوعيا  )) يكن فلم هنا عليه سرت  الذي املنهج أما
 لتكملة عامة معلومات  وضع مع. معا   كلتامها  أو ((غريبة)) أو (( فيدةم)) تكون أن فقراته

  معانيها يعرف فال اليومية  حياته يف يسمعها أو  هبا مير   قد اليت ،القارئ ثقافة من ((جوانب))
 من جوانب لتقدمي حماولة أهنا  كما.  املوضوعات  بقية مع (( هضمه)) لـ دافعا   هذا ويكون املتكاملة،

  امليسرة السهلة الثقافة  يعتمد  ما  غالبا  و  اجملاميع، بقراءة يكتفي  الذي للقارىء ةمتخصص ثقافات 
 .منها املتخصصة الصعبة على املرور  دون ،((املعلومايت))  تكوينه يف

 أسرار يف والتعمق واالستغراب  التفكري على تبعث فإهنا الغريبة، والصور النادرة األخبار أما
  تالئم  ال  أهنا القارئ يرى قد  أخرى صور  وهناك. خمفية منها وانبج أعين كنهها،   ومعرفة األشياء

  لتكون  أوردهتا أنين واحلق. كتبه   سائر يف التزمه  الذي الكاتب منهج تالئم ال أهنا  أو الكتاب،
 األخبار من وغريها هي ولتكون قوم، حضارة على تدل اليت والرتجيح، واملوازنة التفكري إىل مبعثا  

  بني  ويقارن يكون، أن  ينبغي ما وبني واقع  هو ما بني  فيها  يوازن احثللب زادا   األخرى،
 .والسلبيات  اإلجيابيات 

  مفيد،  هو  ما إال كله  الكشكول هذا  يف يكون أال  فأرجو إيرادها، من اهلدف  هو هذا كان   وإذا
  وترفيه املباحة، األمور من يكون - تقدير أقل على - بعضها أن أو التأمل، على يبعث أو

  اجملتمعات  يف اخلفية واجلوانب العامة األحوال على ويطلع يتثقف  أن  املرء حق ومن. النفس
.. سليم تخطيطوب ،يلزم ما ملتزم منهج خالل من يقدم حىت مجيعا ، األحياء وعوامل واحلضارات 

 فهي املتخصصة، الكتب يف واملطالعة اجلادة القراءة على تبعث الكتب هذه أمثال أن عن عدا
 فينقدح الفكر، َشرار  تقدح اليت الذكية، األفكار لكوامن واستخراج النفسية، حةللرا حمطات 
)الثقافة   اجملاميع كتب  إىل أتلفت كنت  عندما شأين هذا وكان .. وندر مؤثر  هو ما منه وينتج

 . منها النادر وخباصة ،العامة(

  اآلن حىت منها  صدرت أ اليت النادرة  الكتب لسلسلة امتدادا   الكتاب  هذا  أعترب وذاك، هذا وبعد
 .من بعد( أحد عشر عدد ا)صارت  أعداد سبعة

  واجتاهاهتم مؤلفيها ثقافة  إىل إضافة يستجد، مبا غريها عن تتميز  عصر كل  جماميع أن شك  وال
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 . هبا  تنصبغ اليت العلمية وختصصاهتم الفكرية

 على البارزة ندلسيةاأل للسمة أبشياء، األدابء وحماضرات  األخبار عيون عن يتميز الفريد فالعقد
 األخري على تغلب اليت ،- والتبيني كالبيان  - اجلاحظ جماميع عن ختتلف مبجموعها وهي األول،
 .. املعتزيل مؤلفها ومنهج البالغية الثقافة

  املأثورة األخبار  نكت  يف املنثورة  الزهرات  عن خيتلف للحصري والنوادر ُملح ـال يف اجلواهر ومجع
 .. السالطني وأبناء األمراء من املتأدبني تثقيف كتابه  من األخري قصد حيث مسَّاك، البن

 العاملي، الدين لبهاء  واملخالة الكشكول عن  خيتلف التوحيدي حيان أليب والذخائر والبصائر
  والنحو، ابلكالم وعامل فيلسوف فاألول املؤلفني، بني والتجميع التفكري منهج يف لالختالف

 .متشيِ ع أديب واآلخر

 كل  من" وبني (املصري والشاعر األديب) للجيالين " األديب ندمي" بني  حديثا   الفرق يف ويقال
 كتاب  عن خيتلفان وهذان.. واالهتمام التخصص الختالف.. العمري الدين خلري "(حجر واد

 خيتلف واألخري احلموي، السمان احلسن حملمد النوادر وغرائبه الكون عجائب يف اخلواطر مجال
 .وهكذا..  طولون  البن التارخيية النكت يف لربقيةا اللمعات  عن

 كذلك   يشمل وهو فقراته، اختيارِ  ملنهج مسات   من ذكرت  مبا غريه عن الكشكول هذا ويتميز
 األخبار من غريها مع للهضم قابلة تكون متخصصة، علمية جلوانب وتوضيحات دقيقة تعريفات 

  اترخيية التفااتت  إىل إضافة  ندرة،  يبةغر  وصور خرب 300 من أكثر وإيراد ذكرت، كما   النادرة
 .األمور بعواقب والتفكري اخللقي االلتزام على تبعث تربوية وفقرات  ذكية،

 ! عنوانه هو كما  وغرائب، فوائد  فيه كشكول  :ابختصار إنه

  واختصار واختيارها، الطوال، السنني هذه فقراته جتميع  على الصرب سوى  يد  من فيه  يل وليس
 .. للنشر وإعدادها فهرستها، مث  ومن وترقيمها، وترتيبها  منها، جوانب وحترير بعضها،

  أوهلا يف كنت  ،(هـ1415 - 1397) عاما   عشر تسعة - املنظ م غري - النشاط هذا امتد وقد
  على مجعها وكان. عمري من الرابع العقد أمتمت  أكون هنايتها ويف عاما ، والعشرين الواحد أبلغ

 .الغالب يف األخرى، أعمايل على  يؤثر أن ودون حمدد، زمين امالتز  بدون متقطعة، فرتات 
 وقُبيل دفعه للطبع أضفُت إليه موضوعات عديدة من جمالت كانت حتت اليد.. 

 يف تقصدتُ  وقد - مواده ترتيب لعدم معينة معلومة إىل الوصول القارئ على يصعب كان  وإذا
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 الكشكول ملوضوعات  اهلجائي الفهرس نفإ - لإلمالل دفعا   البعض بعضها عن موضوعاهتا إبعاد
  للوصول وسريعا   سهال   دليال   يكون  - املكتيب العرف  يف ((املوضوعات  رؤوس )) يسمى  الذي -

  فهرس  إىل ضافةإ  لألعالم، آخر فهرس مع الثاين، اجمللد آخر يف وهو املطلوبة، املعلومات  إىل
 املتسلسلة، لألرقام هي الفهارس هذه مجيع يف الواردة واألرقام األلف، فقراهتا يف املوضوعات 

 .الصفحات  أرقام وليست

  وعمدي،  خطئي يل يغفر وأن  الكرمي،  لوجهه خالصا   هذا عملي يتقبل أن  العظيم هللا وأدعو
  طريق يريين وأن اتباعه، ويرزقين احلق   طريق يل ينري وأن مين، به أعلم هو وما وهزيل، يوجد  

  يعينين  وأن اآلخرين، به وينفع علمين، مبا وينفعين ينفعين، ما يعلمين وأن اجتنابه،  ويلهمين الباطل
. أعلم ال ملا واستغفره أعلمه، شيئا   به أشرك أن به وأعوذ.. وأنعم به تفضَّل ما على شكره، على

 .وآخرا   أوال   هلل واحلمد
 

 ري يوسفحممد خ
 هـ 14/11/1415 
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 ! شيئا   عنها  نعلم  ال ..قوانين (1)

  له  اليقظة حالة  يف  فهو . شيئا   عنها نعلم ال  لقوانني خيضع. يوم كل  حياته  يف  ساناإلن يتغري
  ختضع ال أشياء يرى اإلنسان ينام عندما ولذلك . نعرفه ال آخر قانون له النوم حالة ويف قانون،
 فوق من يسقط أو طويلة، فرتة منذ هللا رمحة إىل انتقلوا أشخاص مع يتكلم أنه يرى.. للعقل
  وعيناه  يرى وهو. معدودة دقائق يف ويعود الدنيا آخر إىل يذهب أنه أو بسوء، ُيصاب  فال جبل

  أنه  ويرى. يتحرك ال اثبت ولسانه ويتكلم تتحركان،  ال السرير فوق وقدماه وميشي. مغمضتان
َعم أو يـَُعذَّب   !يـَنـْ

  رمبا.. ومالن قانون إىل اليقظة  قانون  من اإلنسان انتقال.. واحدة حلظة يف حيدث  هذا كل  إن
 !دقيقة من أقل يف حيدث 

  فإن التشابه  هذا ورغم! املوت  إىل احلياة  من انتقاله  يشبه  النوم  إىل اليقظة من اإلنسان وانتقال
  إىل  روحه ترد ال يتوىف والذي  يستيقظ، عندما جسده إىل روحه تـَُرد   فالنائم. خمتلفة القوانني
 :قائل من عز قال. القيامة يوم إال جسده

َها اْلَمْوَت وَ اّللَُّ ﴿ يـُْرِسُل   يـَتَـَوىفَّ األَنـُْفَس ِحنَي َمْوهِتَا َوالَّيِت ملَْ مَتُْت يف َمَناِمَها فـَُيْمِسُك الَّيِت َقَضى َعَليـْ
 . (1)﴾اأُلْخَرى ِإىَل َأَجل  ُمَسمًّى ِإنَّ يف َذِلَك آلاَيت  لَِقْوم  يـَتَـَفكَُّرونَ 

  كما  ولتبعُثنَّ  تنامون، كما  لتموُتنَّ  إنكم بيده  فسين والذي )) :والسالم الصالة  عليه ويقول
 . ((..تعملون مبا ولتحاسُبَّ  تستيقظون،

  إن . هبا يتم اليت الكيفية البشر من أحد  يعرف أن دون يتم قانون، إىل قانون  من االنتقال هذا
  علينا تقع هنا أ رغم عنا  غائبة قوانني كلها ..  األول احلال إىل عودة  مث  حال، إىل  حال من تغري   هذا

 . (2) ..فينا وتؤثر

 
 !األرض تلفظه ميت (2) 

 : قال أنه  أنس عن البخاري روى
 

 . 42( سورة الزمر: اآلية 1) 
 . 8ـ  7هـ[، ص   1414نظر: هناية العامل: كيف ومىت؟/ حممد متويل الشعراوي.ـ القاهرة: الكتاب العاملي، ]ي( 2) 
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  فكان  نصرانيا ،  فعادَ  . للنيب ِ  يكتبُ  فكان عمراَن،  وآلَ  البقرة وقرأ فأسلم، نصرانيا ،  رجل   كان
 ! له كتبتُ   ما إال حممد   يدري ما :يقول

  منهم  َهَرب  ملَّا  وأصحاِبه، حممد   ِفْعلُ  هذا :فقالوا األرُض، َلَفظَْتهُ  وقد فأصبح  فدفنوه،  هللا،  فأماته
 . صاحبنا عن نبشوا

  نبشوا  وأصحابه،  حممد فعلُ  هذا :فقالوا األرض، َلَفظَْتهُ  وقد فأصبح فأعمقوا، له، فحفروا فألقوه،
 .منهم هرب  ملَّا  صاحبنا  عن

 !األرض َلَفظَْتهُ  قد فأصبح وا،استطاع ما األرض يف له فأعمقوا له، فحفروا القرب، خارج فألقوه

 ! (3)فألقوه  الناس، من ليس أنه فعلموا

 
 عربي  كتاب أول (3)

 بن مرامر أنه يروون العلم أهل أن إال.  إمساعيل هو العريب الكتاب  وضع من أول إن يقال
   .األنبار من ومها ساله، بن وأسلم مرة

 الكتابة؟  علمكم الذي من : املهاجرين بعض سئل وقد

 .احلرية أهل هم علمنا  الذي إن :اقالو 

 ! (4) األنبار من تعلمناها لقد :قالوا احلرية أهل سئل وملا

 
 ؟تعلم هل (4)

  املصرية  اآلاثر عن عبارة  هي  (74) ـال الربيطاين املتحف غرف من غرفة 30 من أكثر أن 
 أطنان؟ عشرة عن وزهنا يزيد اآلاثر  تلك  وبعض املنهوبة،

 ( 5)!أكثر؟ يكن مل إن ذلك  مثل فرنسا ويف

 

 . 182ـ  4/181اب املناقب، ابب عالمات النبوة يف اإلسالم  صحيح البخاري، كت( 3) 
 هـ( .  1399)رمضان   27الفيصل ع ( 4) 
.ـ بريوت: دار احلداثة،  2تغريب الرتاث العريب بني الدبلوماسية والتجارة: احلقبة اليمانية/ حممد عيسى صاحلية.ـ ط ( 5) 

 . 5هـ، ص  1405



10 

 
 إسالمي  زواج عقد  أول اكتشاف (5)

 

  القرن  أواخر إىل اترخيه  يعود مكتوب  إسالمي زواج عقد أول املصريون اآلاثر علماء اكتشف
 .اهلجري األول

 بدأ.. هجرية 91 عام عليه مدون هو كما  تسجيله  ومت الربدي، أوراق إحدى على مكتوب  العقد
 . هبرية بن عامر ابن دعىوي الزواج راغب اسم  مث ابلبسملة

 كان  الذي الصداق مقدار القيمة هذه وتكشف دننري، عشرة الصداق مقدار أن العقد يف جاء
 !الزواج لراغيب أو للزوج مرهق وغري قليال   كان  أنه وكيف للزوجة، يعطى

 ذكرت صيغته هناية ويف مثار، بن عدون بن هللا عبد وهو الزوجة أمر ويل اسم أيضا   فيه وجاء
  بن وعمارة سيف، بن ونعيم مشر، أيب بن حممد : ابلرتتيب هم رجال  أربعة وعددهم الشهود أمساء

 . عياش وابن عمرو،
 

 
 

 القرن يف سيما  ال  اإلسالمية الدولة يف والثقافية االجتماعية احلياة من هاما   جانبا   يوضح العقد
  وكان الزوجة ويل بني عليه فقويت مكتوبة، عقود دون ذلك  قبل يتم كان  فالزواج اهلجري، األول

 . أيضا   والده الغالب يف وهو الزوج وكيل وبني والدها، الغالب يف

  هو  كما   وخطبة مقدمة على حيتو  فلم موضوعه، يف ابلبساطة  اكتشافه مت  الذي العقد ويتميز 
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 . (6)للعروسني والدعاء التقدمي من الزواج يف معروف

 
 الشاهين (6) 

 ! فيموت  بنفسه األرض يضرب  أنه  درجة إىل بضراوته، ويشتهر. لصيدل يستعمل اجلوارح من طائر

 من أصلب وعظامه. حتومي دون فريسته على االنقضاض بشدة ويتميز الصقر، جنس من وهو
 .اجلوارح كل  عظام

 .كثريا    الكركي يصطاد أبنه  يُعرف

 .(7)قسطنطني به  اصطاد من أول أن ويروى

 
   األوروبية  األمثال في األمثال (7) 

 . التجربة أبناء األمثال :زيانكلي

 . يكذب  قلما السائر  املثل :اسكتلندي

 . ختدع اليت هي املثل ألفاظ إمنا خيدع ال املثل :أملاين

  . َمَثل القيصر كلمة  :روسـي
 . الناس عملة األمثال    

 . هللا  صوت  املثل :إسـبـانـي

  .الطائر منقار من أقصر املثل :ريـويس ـس
 . مثن أبرخص درس أحسن ك أبذني  تشرتي ابملثل

 . التجربة صدى األمثال

 .لطيف معناها لكن جافة األمثال من كثري  

 .الظالم يف تضيء الكالم  يف األمثال :بـوسـنـي

 

 

 هـ.  17/6/1408ـ  157املسلمون ع ( 6) 
 . 151هـ( ص  1398)حمرم  7ع  1يصل س الف( 7) 
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  المعتمر  بن منصور بكاء (8)

  له  فتقول يبكي،  وكان ! هنارها ويصوم ليلها يقوم! سنة ستني صام املعتمر بن منصور غياث  أبو
 ودهن عينيه،  كحل  الصبح كان   فإذا. بنفسي صنعت مبا أعلم أن :فيقول قتيال ؟  قتلت بين اي  :أمه

 ! الناس إىل  وخرج شقتيه، وفرَّق رأسه،

  هلا  يقول فكان . حقا   عليك  وجلسمك  حقا ، عليك  لعينك  إن بين اي  : أمه له  تقول وكانت
 . ـ املوت  يعين - طويال   نوما   النفختني بني  فإن منصورا ، عنك  دعي :منصور

 !( 8) البكاء من عمش قد وكان
 

   !مصحف أصغر (9) 

. جدا   الصغري احلجم من مصحف جبدة واملعسرين السجناء جلنة عضو متبويل، سعيد حممد لدى
  آاثر أي به وليست جيدة، حبالة وهو طويل، زمن منذ حوزته يف املصحف هذا إن إىل وأشار
 . الداخلية أوراقه يف أو اخلارجي غالفه يف  سواء التآكل، أو للتلف

 

 
 

 

 . 5/41حلية األولياء/ أبو نعيم األصبهاين ( 8) 
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 . مميزة  إسالمية نقوش غالفه وعلى سم، 1.5 وعرضه سم 2.5 طوله ويبلغ

  املوجودة  والتنقيط للتجويد طبقا   به التشكيل عامل بوجود أيضا   يتميز  املصحف أبن علما  
  جانب إىل الكبري، احلجم ذي  العادي املصحف يف عليه هي  كما  الكلمات، على بوضوح
  يضم وفهرس اآلايت  بني والفواصل أبنواعها الوقف بعالمات  اخلاصة املصطلحات  على اشتماله 
 . (9)الكرمي القرآن سور عدد كامل
  حيث .. أيضا   احلجم صغري مصحف اجلوية األرصاد مبصلحة املوظف  خوجه  أكرب هللا عبد ولدى
  ميتلكه الذي املصحف من ملم 2 مبقدار الطول يف أقل أي سم 2 وعرضه سم 2.3 طوله يبلغ
 .ملم (5) مبقدار العرض يف وأكرب املتبويل، تاذاألس

 

 
 

 من وابلرغم طويلة، سنوات  من حوزته يف وكان الوالد، من املصحف هذا على حصل إنه ويقول
  يصيبها أو تتآكل ومل ورقه، مبتانة حيتفظ مازال املصحف أن إال.. الطويلة السنوات  هذه مرور

..  الكرمي القرآن سور  مجيع على حيتوي فهرس ودبوج يتميز  املصحف هذا أبن علما  .. الذوابن
  أي والفواصل، الوقوف بعالمات  اخلاصة واملصطلحات  والتنقيط التشكيل عامل وجود إىل إضافة

 . (10) حمتوايته مجيع يف  الكبري املصحف مياثل أنه

 

 هـ( .  2/11/1415)  11684املدينة ع ( 9) 
 . هـ(  9/11/1415)  11691املدينة ع ( 10) 
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 .الكتاب  هذا من (999) الرقم يف املصحفني هذين من أصغر ويرد :قلت

 
  البرناسية (10)

 يف الذاتية مذهب نهإ حيث من األدب، يف الرومانسي املذهب ملعارضة قام الذي األديب املذهب
  اعتبار  على الربنسية تقوم بينما  الذات؛ عن للتعبري وسيلة الشِ عر اختاذه حيث ومن الشعر،
 فنا   الشعر جتعل أن  تريد الربنسية أن أي الذات، عن للتعبري وسيلة ال ذاته يف غاية الشعر

 .الطبيعة مظاهر من وامتزاجه اجلمال حنت مهه ذاته، يف وغاية يا  موضوع

  من  لطائفة الناشرين، أحد نشرها اليت القصائد من جمموعة على مصادفة االسم أطلق وقد
  ببالد  الشهري (الربنس) جبل إشارة ((املعاصر الربنس)) اجملموعة ومسى الفرنسيني، الشعراء
 . (11) اليونن

 
   أخرى  لمصلحة العدو من االنتقام عدم (11)

 أحدا   عليهم يطلع ومل له، تعاىل هللا إلخبار واحدا ، واحدا   املنافقني يعلم  الكرمي الرسول كان
  يقاتلهم،  ومل ألحد، يعينهم فلم ذلك  ومع ،( هللا رسول سر ِ  صاحب)  اليمان بن حذيفة سوى

  يتولد  ولئال املسلمني، كلمة  فرقةت يف سببا   ذلك  يكون  لئال  املؤمنني،  صفوف بني من يطردهم ومل
 أهنم مع اإلسالم، يف الدخول من الناس فينفر أصحابه، يقتل حممدا   إن :فيقال منه أشد هو ما

 عدم يتطلبان واملصلحة فاملوقف املسلمني؛ بني الفنت نر ويشعلون واملسلمني، لإلسالم يكيدون
 .منياملسل  صفوف بني من املدينة  عن نفيهم أو منهم االنتقام

 بني من طردهم أو قتاهلم وهو - واملسلمني اإلسالم حبق األخذ طاعة ترك املقام هذا ففي
 مسعة عل احملافظة وهي للمسلمني، وأصلح أنفع تكون قد أخرى، لطاعة - املسلمني صفوف
 توجب اليت واحلالة واملكان  للزمان نظرا   واالهنيار، والتصدع التفكك  من وكياهنا  ووحدهتا  األمة،

 

 هـ( .  1400)رجب    37الفيصل ع ( 11) 
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 . (12)لك ذ
 

   البيولوجية  الحرب أمراض (12)

 من وذلك  كلها  البشرية سالمة هتدد اجلرثومية - الكيماوية احلرب  أن إىل اإلحصاءات  آخر تشري
 : اآلتية األمراض خالل

  ساعتني، خالل كيلومرتا    عشرين بعد إىل وعدواه فريوساته مدى ويصل اخلبيثة، اجلمرة مرض •
  مباشرة، شخص ألف  160 حنو على يقضي فإنه  نسمة  مليون 2.5 تضم مدينة  ضرب  وإذا

 واملضادات واألمصال اللقاحات  استخدمت وإذا خمتلفة، وعاهات  أبمراض ألفا   250 ويصيب
 .ألفا   85 إىل يرتاجع الوفيات  عدد فإن احليوية

  اء واهلو  املياه بواسطة عدواه وتنتقل كليومرتا ،  22 إىل املرض هذا فريوسات  مدى يصل الكولريا،• 
  ألف  450 من أكثر فإن  الكولريا بفريوسات  نسمة  ماليني  3 تضم مدينة ضربت وإذا واألغذية،

  مما  أشهر مدى على ابملرض يصابون شخص ومليون أايم، بضعة خالل حتفهم يقضون شخص
 .خمتلفة بعاهات  إصابتهم إىل يؤدي

 . ابملئة  35 نسبة ب اإلصاابت  عدد وختفض احلالة، هذه مثل يف مفيدة واملضادات  واللقاحات 

  ألف 175 على ويقضي جدا   معد مرض وهو كيلومرتا ،  15 إىل فريوساته  مدى يصل الطاعون• 
  مليون 1.2 إىل الضحااي عدد  يصل شهر وبعد نسمة،  مليوين أصل من واحدة  دفعة شخص

 . ابملئة 25 بنسبة اإلصاابت  عدد ختفض  احليوية  واملضادات . نسمة

  من نسمة  ألف 250 وتصيب دقيقة، 65 خالل كيلومرتا    12 هتافريوسا مدى  القالعية احلمى• 
 . ابملئة 28 بنسبة مفيدة واملضادات  ماليني، 3 أصل

 ألفا   125 ضحاايه وعدد دقيقة، 40 خالل كيلومرتات   8 فريوساته مدى الوابئي، التيفوس• 
 . ابملئة  18 بنسبة مفيدة واملضادات  نسمة، ميلوين أصل من

  من  ألفا   145 اإلصاابت  وعدد كيلومرتا ،  12 فريوساهتما  مدى ... لوالشل  الصفراء احلمى • 

 

الدوحة: دار الثقافة،   -هللا العبادي. ألحوال، أتليف عبدتقدمي طاعة على أخرى أو تركها نظرا  للزمان واملكان وا( 12) 
 . 148ـ  147هـ، ص  1413
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 عدد من ختفف واملضادات  واللقاح سريعة، األمراض هذه  وعدوى نسمة، مليوين أصل
 . (13) اإلصاابت 

 
 والجفاف  الفقر يد (13) 

 

 

 
 

  اجلفاف ضرهباي أن قبل (( يوغندا -  أفريقيا لؤلؤة)) -ب يسمى كان  فيما يوغندي لصيب املرتعشة األصابع
 اإلفريقية الدول من  كثري  مثل مثلها

 

 العربية  السنة من اإلفرنجية السنة استخراج (14) 

 واترك (33) على العربية السنة فقسم العربية السنة من اإلفرجنية السنة تستخرج أن أردت  إذا 
  السنة هو اتجفالن (622) الباقي إىل وأضف املقسوم من القسمة خارج اطرح مث ُوجد، إذا الباقي

 .اإلفرجنية

 :ذلك  مثال

  .القسمة خارج 40=  33 1329

 

 م( .   22/10/1990) 1619األسبوع العريب ع ( 13) 
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1329 - 40  =1289. 

 . (14)املطلوبة اإلفرجنية السنة وهي 1911=  622+  1289
 

د أنت (15)    ! متشد ِّ

د إنك  : دينار بن  سلمة حازم أليب رجل قال  !متشدِ 

 ؟عدوا   عشر أربعة ترصَّدين وقد أتشدَّد ال يل وما :حازم أبو فقال

 .يبغضين ومنافق يقتلين، وكافر حيسدين، ومؤمن  يفتنين، فشيطان :أربعة أما

، والعطش، اجلوع،  فمنها :العشرة وأما  واملوت، والفقر، واملرض، واهلرم، والُعري، والرَبْد، واحلَر 
 . (15)التقوى من أفضل سالحا    هلنَّ  أجد وال اتم، بسالح أإال أطيقهنَّ  وال. والنار

 
  األرقاء ينب أمير (16)

 يف يقلب ((األرقاء بني أمري)) :عنوان حيمل الذي الكتاب  هذا مؤلف (( ألفورد تريي)) كان  بينما 
 أوائل يف أمريكا خارجية  وزير من رسالة على ابلصدفة عثر األمريكي، الكونغرس  مكتبة أوراق
 البحث من سنني عدة وبعد إبراهيما، الرمحن عبد يدعى عبد حترير بشأن املاضي،  القرن

  سفينة ظهر على نفسه وجد الذي املسلم األمري حياة عن هذا كتابه  أصدر والتدقيق، والتنقيب
 األفارقة والسادة األمراء آالف من واحدا   وكان أمريكا، إىل مغادرة كئيبة،  مكتظة ضخمة، رقيق

  يكافح  ظل األوىل اللحظة ومنذ. اجملهول املظلم القامت املصري ذلك  إىل األقدار قادهتم الذين
  غريبة  وقصة أليمة، حياة  بعد  أفريقيا، تراب  فوق  ليموت  عاما ، أربعني بعد عاد حىت  الغربة،

  .(16)..مدهشة
 

 

 . 6هـ، ص  140مفتاح الذهب: اتريخ ملوك اإلسالم وخلفاء العرب/ أمحد السيد.ـ بريوت: دار ابن زيدون، ـ ( 14) 
 . 3/231حلية األولياء/ أبو نعيم األصبهاين ( 15) 
 . 44ـ  42م( ص    15/10/1990)  1618أبسلوب مشوق طنوس داغر يف جملة »األسبوع العريب« ع  عرضه ( 16) 
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 الخيول  عالم في غرائب (17)

  ولد  ((سوبرمي بروكلني)) اسم حيمل نقي، بلجيكي دم من عمالقا   كان  العامل، يف وزن   األكثر اجلواد
 .غراما    كيلو  84 و  طنا   وزنه وكان  سنة عشرين وعم ر 1928  - إبريل - نيسان 12 يف

 - مارس - آذار 14 يف ونفق 1959 يف ولد. العامل يف جواد أضخم كان  ((فريبون)) :اجلواد
 .غراما   كيلو  35 طنا و  ووزنه سنتمرتا   16 و مرتين الغارب  من طوله بلغ 1974

 رقم أعلى وهو عاما ، 62 عاش وقد كليزي،اإلن ((بيلي أولد)) هو  التاريخ، يف عمرا   األطول اجلواد
 .قبله من جواد  يبلغه  ومل اجلياد، أعمار يف

  اليت املالحة  شركات  إلحدى عمره  من الثانية يف أي 1762 العام يف وبيع 1760 العام يف ولد
  أحيل حيث 1819 العام حىت  الوظيفة  هذه يف وظل  الشواطىء، من الزوارق  جر  يف  ((شغلته))

  - نوفمرب - الثاين تشرين 27 يف ونفق املزارع،  إحدى  يف عمره بقية وقضى التقاعد، على
1822. 

  أيضا   فمعروضة مججمته  أما بدفورد، متحف يف معروضا   زال وما ابلتب، وُحشي رأسه جلد سلخ
 .مانشسرت متحف يف

 العام يف ونفق عاما ، 54 الفرنسية األلب جبال مزارع إحدى يف عاش  عمرا ، األطول املهر
1919. 

 الدريب سباق  يف قياسي  برقم األول الفائز كان  الذي ((كوالربريد  سبيكتا ))  هو العامل يف جواد أغلى
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 .1976 يف ((بريد)) ولد وقد 1979 عام  األمريكية كنتاكي  والية يف

 سجلت األثرايء من جملموعة  دوالر مليون 22 -ب  صاحبه  ابعه 1980 - مارس - آذار ويف
  ألف  550وقيمتها عليه املتوجبة احلصة منهم كل دفع ثراي ، أربعون وهم أبمسائهم، ملكيته
 . (17)دوالر

   والجزار البار (18)

 حمل أمام وصراخا   ضجة مسع منزله إىل عائد إمساعيل أبو صالح الشيخ وبينما الليايل إحدى يف
  كان   بينما  هأن اجلزار فأخربه األمر، حقيقة عن مستفسرا   إليهم فتوجه منزله، من القريب اجلزارة

 اللحم من كيلوا    يبيعه أن  إليه يتوسل عجوز رجل جاءه التايل، لليوم اللحمة إعداد يف مشغوال  
 فجاء اللحم، حساء من بطبق أخريا   والده أقنعه  وقد فرتة، منذ الطعام يذق مل الذي املريض  البنه

  ألن  يبيعه أن يستطيع ال أنه الشيخ فيخرب اجلزار ويستطرد. اللحم من الكيلو هذا طالبا   مهروال  
  له اقتطع العجوز الرجل إحلاح حتت ولكن معروف، لقانون تنفيذا   اليوم هذا يف  ممنوع اللحم بيع

  جهة،  كل  من واملباحث األمن رجال به أحاط حىت استلمه إن ما الذي للرجل، وسلمه كيلوا  
  يفلح فلم.. اخلري إال أراد  ما  أنه يقنعهم أن  اجلزار وحاول !! مباحث رجل  العجوز هذا فإذا

  مينع  قانون   هناك أن  فأخربوه السبب؟ ما سائال   إمساعيل أبو  الشيخ  فجاء توسالته،  وال استجداؤه
 . األسبوع من أايم ثالثة اللحم بيع

 هذا إن :إايهم خماطبا   األمن رجال فسأل مفتوحا   حمال   فوجد حوله إمساعيل أبو الشيخ وتلف ت
  فسأهلم!! جزارة وليست  مخارة هذه إن  فأجابوه صاحبه؟ على تقبضوا مل فلماذا... مفتوح احملل
  أبو  الشيخ فعلق. األسبوع أايم طوال تعمل أبهنا  فأجابوه اخلمارة،  خالهلا  متنع  اليت األايم عن

 واللحم.. األسبوع أايم كل  تباع واضحة بنصوص تعاىل هللا حرمها اليت اخلمرة إن :قائال   إمساعيل
 !عجيب ألمر إنه  وهللا...  حترمونه هللا أابحه  الذي

 . (18) !!!! العريب  عاملنا متأل العجيبة األمور من كم  شيخنا  اي حقا  

 
   األبدال (19) 

 

 م( .  9/1983/ 5) 1247األسبوع العريب ع ( 17) 
 هـ.  1409مجادى اآلخرة   1س  1الفرقان ع ( 18) 
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 . ضعيفة كلها  خمتلفة، أبلفاظ  طرق له األبدال خرب :السخاوي قال

 :وقال فيهم،  الواردة  األحاديث ساق  مث

 أربعون وهم ابلشام، يكونون الءالبد)) :مرفوعا    علي عن أمحد خرب كله  تقدم مما  وأصح
 . ((...رجال  

 . (19) ثقة  وهو عبيد، بن  شريح غري الصحيح، رجال رجاله :السخاوي قال مث
 

  الدماغ جنس (20)

  دكتوراه ) موير آن أتليف  من كتاب   عنوان (( والنساء الرجال بني احلقيقي الفارق : الدماغ جنس))
  يف صدر  املنيس، بدر ترمجة ؛( تليفزيونية مجبرا ومقدم كاتب) جيسيل وديفيد  (الوراثة علم يف

 .هـ 1413 عام الكويت

  واختباره،  الدماغ داخل اجلنس الفروق، والدة الفروق، :هي فصول عشرة على حمتوايته  توزعت
  األمهات  تكون ال ملاذا الدماغني، زواج القدرات، فجوة األدمغة، نضج اكتمال الطفولة، فروقات 
 . العمل مكان  يف التميز عمل،ال جمال يف العقول آابء ؟،

 الفروقات  يربط  أن  وحياول البعض، بعضها عن ختتلف اجلنسني أدمغة أن كيف  الكتاب  ويوضح 
 ..واملرأة الرجل من كل  يف مالحظتها ميكن اليت املختلفة السلوك جوانب من
 

  واحدة قدم على ساعة 12  (21) 

  قياسيا   رقما   - عاما   وعشرين ثالثة العمر من يبلغ أندونيسي مواطن وهو - إخالص حممد سجل
 عشرة االثنيت على تزيد ملدة بتوازنه االحتفاظ من متكن حيث واحدة، ساق على الوقوف يف

 . سيمارانج مدينة يف ساعة

  وأسرتاليا  والياابن  واهلند  وبلجيكا أملانيا  من املسابقة هذه يف مشرتكا   سبعني على بذلك  وفاز
 24 السبت يوم أندونيسيا بوسط جاوه إقليم يف املسابقة هذه يمتأق وقد وأندونيسيا، وهولندا
 احلرارة درجة إىل املسابقة هذه يف الفوز من متكنم عدم األجانب املتسابقني من كثري  وعزا شعبان،

 

 . 367ردود على أابطيل/ حممد احلامد، ص ( 19) 
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  أكثر املسابقة هذه يف الصمود املتسابقون هؤالء يستطع مل حيث االستوائي، الطقس عن النامجة
 . (20)ساعتني من

 
  (1) عامية عربية أمثال (22)

 . األحيان بعض ينفع الغباء -

 . بكيت وإن ضحكت إن أعرفك  -

 .ابألجسام هي ما ابلقلوب  الرجال -

 .ماء والطبخة احلطب كثري  -

 .أخرب والناس أخضر الزرع -

 . عنب اي حامض قال العنقود عليه بعد ملا -

 . ابلباذجنان  يرموك بعدين وإال حاسب -

 .املعرفة تقلل الكالم كثرة  -

 .تندم جترب  تفرح، تسمع -

 .صاحب   الدار يف له ما العواقب يف يفكر ما اللي -

 !حيرق الفلفل أن عرفت دلوقت عجيب -

 .أيكل جاي   رايح  املنشار زي -

 .ينفع وال يصر ال مرفع رجل -

 . يد يف والنجاسة يد يف الصابونة -

 .تبتل   أن احذر له وقال البحر يف ورماه  ابحلبال ربطه -

 . تكدر ما  واترك تصفى، ما خذ -

 .حلافك  قدر عى رجلك  مد -

 . عنده والربيع ميوت  صاحبه يداريه  ما اللي املال -

 .تغديين وال القيين -

 

 هـ( .  1415/ 28/10)  11680املدينة ع ( 20) 
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 .قصري عمره الكذب  -

 .املمات  وقت دموعه يوفر حي  وأن علي يبكي ما اللي -

 .الرجال له ترصد من ويل اي -
 

   الحيوان عالم من عجائب (23) 

 177 ويزن مرتا ، وثالثني ثالثة طوله  يبلغ إذ األرض، وجه على كائن  أضخم هو زرقاأل احلوت 
 . إفريقيا   فيال   ثالثني وزن يعادل ما وهو كيلوجرام،  ألف

  الواحد  طول يزيد ال الذي الصغري (اجلمربي) الربيات  من نوع هو األزرق احلوت  أيكله ما وأشهى
 .ملليمرتات  ستة عن منه

  هو فوزهنا  تطري، ال  ولكنها  كيلوجراما ،  156 وزهنا  يبلغ اليت  النعامة هي  قا  إطال الطيور وأضخم
  ثقيل وألنه. كيلوجراما    14 يزن الذي  احلباري وهو  الطريان، ميارس طائر أضخم وزن أمثال عشرة

 على جري طول بعد وذلك  وجيزة، وملدة بسيط، ارتفاع على التحليق يتجاوز ال طريانه فإن
 .ابجلناحني شديد وخفق األرض

  أجنحتها وتكاد  األرض عن جبسمها ترتفع فال تطري،  ال اليت الطيور من وغريها النعامة أما
 .السريع اجلري على قادرة قوية أرجل لديها ظهرت  فقد الطريان من وبدال   تنقرض،

 اكتشف فقد. بدراستها املختصني دهشة مصدر دائما   هي احلركة على احلية الكائنات  وقدرة
  شكل يف موجودة فهي اجلبال، متسلقي أعظم من هي العادية الضفدعة أن حليوانا علماء

  .كيلومرتات   مثانية ارتفاعها البالغ اهلمالاي  جبال قمم على ضخمة جتمعات 
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  سطح حتت مرتا   340 عمق وعلى الفحم، مناجم قيعان يف  عليها  العثور مت  أنه هذا من واألغرب 

 .البحر

  لكن ورشاقته،  خلفته يندهش أنه  بد  فال الصغر،  البالغ الكائن ذلك  الربغوث، يراقب ومن
 عن يزيد ال فطوهلا التواثب، على قدرة احلية الكائنات  أكثر هي الربيطانية املطقطقة اخلنفساء

 هجمة من بنفسها لتنجو  (سنتيمرتا   30) ملليمرت ثالمثائة ارتفاع إىل تقفز لكنها ملليمرتات، عشرة
 .عدو

  ال مرت،  ألف تبلغ ملسافة الطريان على تقدر األربعة األجنحة  ذات  الطيارة، كة السم كانت  وإذا
  اخلرشنة  فإن أخرى، مرة أعلى إىل لرتتفع بذيلها، متسه أبن تكتفي بل املاء،  سطح حتت فيها تنزل

 أو الثالث  السنوات  طوال املاء على أو األرض على يسرتيح ال (النورس يشبه حبري طائر وهو)
 .الساخن اهلواء تيارات  على فقط يسرتيح فهو حياته، يف وىلاأل األربع

 

 
 

 يرحتل إذ اهلجرات، أطول صاحب هو  منه القطيب فالنوع  أموره، معظم يف عجيب طائر  واحلرشنة
 من الشمايل القطب إىل يعود مث  اجلنويب، القطب إىل األصلي، عشه حيث الشمايل، القطب من

 . سنواي   ومرتكيل   ألف أربعني بذلك   قاطعا   جديد،

  يف سرعتها  وتبلغ الوحشية، السنانري من وهي الشينا،  ذكر من بد  فال احلركة  عن احلديث دام وما
 .الساعة يف كيلومرتا    ومثانني ستة القصرية املسافات 
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  االستوائية الغاابت  أشجار يف يقيم أدرد حيوان وهو ((الكاسالن)) فهو الثديية احليوانت  أبطأ أما
 .الساعة يف أمتار تسعة حوايل تبلغ بسرعة ويتحرك والوسطى، اجلنوبية أمريكا يف

 دهشة مصدر هي اإلفريقية الزدريلال فرائحة وأحجامها،  حركتها عند تقف ال احليوان وعجائب
 عن تكشف نفاذة رائحة وهي األعداء، خطر نفسها عن به  تدرأ الذي سالحها إن إذ فائقة،
  .مرت 1500 مسافة على من احليوان هذا وجود

  مثاين  يف إنسان   438 اهلندية الشامبورات  منور من منرة افرتست فقد.. احليوان وحشية عن أما
 . (21) سنواي   إنسان ألفي املاحلة البحريات  متاسيح تفرتس حني يف سنوات،

 
 والوثن الصنم (42)

   :املنذر أبو حممد بن هشام قال 

  كان  وإن صنم، فهو إنسان صورة على ذهب، أو فضة، أو خشب، من معموال   الصنم كان  إذا
 . (22) وثن فهو حجارة من
 

  م1994 عام طالق أغرب (25)

  متكئا   طهران يف حمكمة دخل هبرامي، إمساعيل حممد امسه إيراين بطلها طالق حالة أغرب  كان
  أهنا  إىل  ابإلضافة تطيعه، تعد مل ألهنا  فاطمة  زوجته  من الطالق طالبا   أوالده من اثنني ذراعي على

 

 . 40هـ( ص 16/10/1412ـ  10)  303األوسط ع  جملة الشرق ( 21) 
 . 5/367معجم البلدان/ ايقوت احلموي  ( 22) 
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  وبينها بينه  مشرتك حساب  يف موجودة كانت  اليت األموال كل  وحدها حساهبا  إىل وحولت غافلته
  سنوات، 105 هي سنه أن أي 1889 مواليد من الزوج أن  احلالة يف  الغرابة. البنوك أحد يف

 الذان الولدان أما متزوجان،  سنة 75 وهلما سنة،  100 سنها منها الطالق يطلب اليت والزوجة
 عن الزوجة وبسؤال. سنة  60 والثاين سنة 70 األول فسن ذراعيهما على متكئا   الزوج خلد

 . (23) !!تطاق  تعد مل معه حياهتا ألن الطالق منه تطلب قبله  هي إهنا فاطمة قالت رأيها

 السبيل ماء (26)

  احيةالن من سواء اإلسالمي،  اجملتمع  يف املهم دورها هلا كان   عمرانية معمارية منشآت  األسبلة
 . االقتصادية أو االجتماعية  أو  السياسية أو الصحية أو  الدينية

 بتوفري وذلك  اآلخرة، ثواب  يف وأمال   هللا إىل تقراب   األسبلة ينشؤون املسلمني أثرايء كان  جهة فمن
 يف العطش نتيجة للمرض يتعرضون قد الذين الطرقات  يف للمارة سيما وال والشرب، للسقاية املاء

 . الشمس حرارة

  إذا خصوصا   هبم لإلشادة  وسيلة يكون  أن السبيل إنشاء من البعض يقصد قد أخرى  جهة ومن
.  عليه والثناء الناس إىل التقرب  يف يطمع أو مرموق اجتماعي أو سياسي مركز ذا املنشىء كان  ما

  يه، عل  للصرف مستمرة مالية  موارد توفري يستلزم كان   وصيانته  وإدارته وجتهيزه السبيل وتشغيل هذا
 .الالزمة األموال تغل أراض أو عقار من يلزمه ما  سبيله على يوقف السبيل منشىء كان  مث ومن

  كل   عند جارية  عادة إنشاؤه  كان  وقد. ابملياه السبيل عابري  لتزويد أقيمت مائية منشأة :والسبيل
 وال يب، العر  الشرق مناطق معظم يف املسلمني عند أكثر  بصفة كانت  أهنا إال القدم، منذ امللل
 .املاء  قليلة اجلهات  يف سيما

  يف وأنواعه العثماين السبيل عمارة فيبني موثق، بشكل املوضوع هذا يعاجل ندر  كتاب   صدر وقد
  الصهريج  مثل ومكونته شبابيك،  والثالثة  والشباكني الواحد  الشباك ذات  األسبلة مثل القاهرة،
  الباقية  العثمانية  لألسبلة  وصفية  دراسة أتيت مث. وكتاابهتا  زخارفها مث وملحقاهتا، السبيل وحجرة
  فيه، العمل وأوقات  وتشغيله، السبيل إدارة على القيام كيفية  تبني اليت واملالحق القاهرة، مبدينة

 ..ومصروفاته ومرمَّته وإصالحه وإضاءته،  وتنظيفه،.. املستعملة واألدوات 
 

 هـ( .  13/8/1415)  2619أخبار اليوم ع ( 23) 
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  حامد حممود أتليف /(1798 - 1517) القاهرة مبدينة العثمانية األسبلة :هو والكتاب 
  .ص 575 هـ، 1408 مدبويل،  مكتبة :القاهرة -.احلسيين

 
 الليل  قيام صالة افتتاح (27)

  يفتتح   هللا نيب   كان   شيء  أبي  :املؤمنني أمَّ  عائشة  سألت :قال عوف بن  الرمحن عبد عن
 : صالته افتتح الليل من قام إذا كان  :قالت الليل؟ من قام إذا صالته 

  أنت والشهادة، الغيب عامل واألرض، السماوات  فاطر وإسرافيل، وميكائيل جربائيل ربَّ  اللهم))
  من هَتْدي إنك  إبذنك،  احلق من فيه اْخُتِلفَ  ملا اهدين خيتلفون، فيه كانوا  فيما عبادك بني حتكم
 . (24)((مستقيم صراط إىل تشاء

 
   أستونية أمثال (82)

 

 . 2/185رواه مسلم، كتاب صالة املسافرين، ابب الدعاء يف صالة الليل وقيامه ( 24) 
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  أضعنا فقد رديئا   الزراعي املوسم كان  وإذا كامال ،   أسبوعا   رنخس  ففد التنور خبز احرتق إذا -
 . كله  العمر خسرن فقد مشؤوما   الزواج كان  وإذا أبكمله، عاما  

 .لزوجتك  فافشه أمر يُذاع أن أردت  إذا -

 .العامل سكت املال تكلم إذا -

 .أعمى األب  أصبح األم ماتت إذا -

 .مطر إىل حتتاج ال املبتلة األرض -

 .األحياء يعلمون ألموات ا -

 . خالد األم وحب القرب، إىل يبقى األب  حب -

 . املال فيه ألقيت إذا إال شيئا   يكتب ال احملامي حرب -

 .السرقة أول الكذب  -

 .لص أعظم الكسول -

 .يستحي  ال ملن شرف ال -

 .ُكسر  ينحنِ  مل من -

 .يسرق يكذب  من -
 

  الكتب إهداء (29) 

  هبا،  غالب وأبو مرسينة،  على غلبته  أايم إليه وجَّه اجليش أاب األمري أن لبغا أيب العامل ترمجة يف
 يف يزيد أن على دينار ألف إليه  فوجه وإكثارا ، اختصارا   مثله يؤلف مل اللغة يف كتااب    ألف وقد

  يل بُذلت لو  وهللا :وقال الدننري فردَّ  ((جماهد اجليش أليب غالب أبو  أل فه مما )) الكتاب  هذا ترمجة
.  عامة للناس ولكن خاصة  لك  أؤلفه مل فإين الكذب، استجزت  وال أفعله مل  ذلك  على الدنيا

 .  (25) ونزاهتها العامل هذا لنفس وأعجب وعلو ها  الرئيس هذا هبمَّة فأعجب
 

 

 . 80هـ، ص  1353فية، من أخالق العلماء/ حممد سليمان عنارة.ـ القاهرة: املطبعة السل( 25) 
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 ( 26) ديك وأكبر حصان أصغر (30)

 

 
 
 

 والهرهور الزبزاب (31)
 

 م( .  9/1983/ 5) 1247األسبوع العريب ع ( 26) 
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 . ةاحلرك سريعة العمق، قليلة كبرية   سفينة الزبزاب  

 . والعبور للتنز ه  بعد فيما استعماهلا عمَّ  مث  فيها، يُقاتل اليت املراكب من وكانت

 :بقوله الشعراء بعض وصفها وقد
ــزاب  ــي زبـــــــــــــــــــــــــــــ ريت  إذا حتكـــــــــــــــــــــــــــــ  ســـــــــــــــــــــــــــــــُ

 

ــااب    ــري عقــــــــــــــــــــــــــ ــى وجتــــــــــــــــــــــــــ ــق علــــــــــــــــــــــــــ  زئبــــــــــــــــــــــــــ
 

   .(27) العدو سريع احلجم، صغري السفن، من ضرب   واهلرهور
 

 رباعيات (32)

ــا فـــــــــــــــــــريوز اي حنـــــــــــــــــــن ــاد مـــــــــــــــــ ــا عـــــــــــــــــ  لنـــــــــــــــــ
 

ــو أُذن     حتــــــــــــــــــــــــــــــــــــن   وللَّحــــــــــــــــــــــــــــــــــــن.. هتفــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

ــل   ــا كـــــــــــــــــــــــ ــا مـــــــــــــــــــــــ  ودم   جـــــــــــــــــــــــــراح   فينـــــــــــــــــــــــ
 

 تــــــــــــــــــــــــــئن   حــــــــــــــــــــــــــرَّى كبــــــــــــــــــــــــــد    مــــــــــــــــــــــــــن نزف   
 

ــا رَّة   أذن   تطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــربُ  إمنـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ
 

 مطمـــــــــــــــــــــــــــــئن   قلـــــــــــــــــــــــــــــب   يفـــــــــــــــــــــــــــــرح إمنـــــــــــــــــــــــــــــا 
 

 ولظـــــــــــــــــــــــــــــــى نر   حيميـــــــــــــــــــــــــــــــك  وطـــــــــــــــــــــــــــــــين
 

 وفــــــــــــــــــــــــــن   أغاريــــــــــــــــــــــــــد   حيميــــــــــــــــــــــــــك  لــــــــــــــــــــــــــيس 
 

 
 ظَْبيـــــــــــــــــــــــــــــــــة   محـــــــــــــــــــــــــــــــــان يف ســـــــــــــــــــــــــــــــــاءلتين

 

ــبيَّهْ  عـــــــــــــــــــــــني يف الشـــــــــــــــــــــــوق َأحتـــــــــــــــــــــــب     صـــــــــــــــــــــ
 

ــق ال :قلــــــــــــــــــت  نعســــــــــــــــــا   طَْرفــــــــــــــــــا   أعشــــــــــــــــ
 

هْ  وشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــفاها   وخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدودا     قرمزيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَّ
 

 عـــــــــــــــــــــــــامرا   صـــــــــــــــــــــــــدرا   أعشـــــــــــــــــــــــــق إمنـــــــــــــــــــــــــا
 

هْ  ويـَْزهــــــــــــــــــــــــــو املــــــــــــــــــــــــــوتَ  حيمــــــــــــــــــــــــــلُ    ابملنيــــــــــــــــــــــــــَّ
 

تْ   :ظَْبيـــــــــــــــــــيت وقالـــــــــــــــــــت ســـــــــــــــــــر ِي أدركـــــــــــــــــــَ
 

هْ  غــــــــــــــــــري تعشــــــــــــــــــق ال أنــــــــــــــــــت   !(28)البندقيــــــــــــــــــَّ
 

 
  الماء تحت المطاردات (33)

  معظمها الضفادع جالور  الغواصات  بني واملطاردات  تتوقف،  ال املاء حتت التجسس عمليات 
 . نووية  غواصات  وبعضها غامضة،  ظروف يف الغواصات  من عدد اختفاء وكذلك  سري،

  ((السونر))ـب يسمى وما يزر، الل  وأشعة احلمراء حتت األشعة استخدام املطاردات  هذه حمور
  وتعين. الصوتية األصداء بواسطة األعماق ويف املياه حتت األجسام كل  الكتشاف املخصص

 

 . 109ـ  108هـ( ص  1408)ذو احلجة   138الفيصل ع ( 27) 
 . 30، 10هـ، ص  1390رابعيات من فلسطني/ يوسف العظم.ـ بريوت: املكتب اإلسالمي، ( 28) 
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 املتحدة الوالايت  طورته  حبري سونر وأول. (الصوتية املوجات  بواسطة االكتشاف) سونر كلمة
 : ابآليت السونر عمل اختصار وميكن هرتز، كيلو  45 بقوة يعمل كان  الثالثينات  مطلع يف
 

 
 
 . كشفه  املراد اهلدف من التحقق حىت اهلدف مع االتصال على احملافظة• 

 .حتملها اليت الصواريخ وأنواع وطاقتها  نوعها  ومتييز األعماق يف املختبئة الغواصات  كشف•  

  مرور  ملنع رادارية حواجز  وإقامة املعادية، الرادارات  من احلليفة القوات  حلماية  عازلة منطقة إجياد• 
 .اخلصم اتصال أجهزة على وللتشويش الغواصات 

  ومن الغريبة، األجسام كشف  يف فاعلية واألشد األخطر تعترب فإهنا  الاليزرية لألشعة  ابلنسبة أما
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 : مميزاهتا  أبرز

  كشفه  أو تدمريه، املراد اهلدف ابجتاه مستقيم خبط وإطالقها  مكثفة ضوئية حزمات  تركيز• 
 . العسكرية أسراره ومعرفة ورصده

 األلغام وكشف وبُعدها املدمرات  اجتاه ومعرفة العدوة واألسلحة الغواصات  اختباء أماكن حتديد• 
 .البحرية

  وتركيز برية أهداف ابجتاه البحر من تطلق اليت أو املاء حتت املدى البعيدة  الصواريخ توجيه• 
 . ابلغة بدقة أهدافها إلصابة  اجتاهها

 املطاردات  هذه وتعترب الروبوت، أجهزة من عدد  هبا يقوم اليت تلك  املاء حتت املطاردات  وأغرب 
 . (29) املستقبلية البحرية  النزاعات  يف خطورة األشد

 
  النبوة؟  المتنبي عىاد   هل (34)

 :السؤال هذا الشعراوي متويل حممد الشيخ سئل

 : لقوله النبوة  ابدعاء  اهتمه البعض إن  حىت الشعرية، عبقريته املتنيب غرَّ  لقد

 خنلـــــــــــــــــــــــــــــــــــة أبرض مقـــــــــــــــــــــــــــــــــــامي مـــــــــــــــــــــــــــــــــــا
 

 اليهــــــــــــــــــــــود بــــــــــــــــــــــني املســــــــــــــــــــــيح كمقــــــــــــــــــــــام  إال 
 

 هللا تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداركها أمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة يف أن
 

ــاح  غريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب  ــود يف كصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 كشاعر؟  أوال   يهف رأيك  فما

 ولكن اجلوانب، بعض يف الشعراء بعض فاقه وإن  جمموعه،  يف العربية شعراء  سيد املتنيب  :فأجاب 
 . آخر شاعر أي  جمموع من خري جمموعه يف

 حقا ؟  النبوة ادعى هل -

 يعجز مبا أييت نيب كان  إن  شئت، كما  ادَّعِ  : له نقول النبوة  يدعي فمن معجزته؟ فما  ادعاها هبه
  كان  إنه :املعارض هذا يقول ال حىت مواهبه، كل  املعارض جيمع حىت  ويتحدى بشر،ال عنه

 .ذلك  إبمكاين

  إذن ! هبا؟  إال يُعرف ال  أصبح حىت ابملتنيب اإلشاعة  هذه ألصق الذي فما .. إشاعة هذه أن وهب
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  عباقرةال وآفة . عنها فعدل عاد  مث انتابه، غرور فرتة يف  األصل كان   وإن أصل،  هلا  كان   أهنا  بد ال
  بك،  مرت  اليت خواطرك سجِ ل له  وقلنا الورعني، أبورع جئنا  ولو . عليهم تسجل خواطرهم كل  أن

 . (30)ملحد (يطلع) فرمبا
 

رين شيخ (35)     المصريين المعم 

 العكرمي علي إبراهيم املصريني املعمرين لشيخ املناسب اللقب هذا. قدمني على يسري اتريخ
 وتفضيل الفطرة على عاش فقد. متعاقبة مصرية أجيال  3 ميثل عاما   168 العمر  من يبلغ الذي

 ! اليوم أطباء منهما حيذر اللذين البلدي والسمن الدمسة احلمراء اللحوم

 3 قدره مهرا   األوىل لفاطمة قدم فاطمتني، من مرتني تزوج املصريني املعمرين شيخ أن والطريف
  احلياة  قيد على زال وما ذكور،  7و بنات  7 منهما  وأجنب جنيهات، 10 للثانية  وقدم جنيهات، 

  140 أحفاده عدد ويبلغ عاما ، سبعني العمر من يبلغ الذي  ((حنيدق)) أصغرهم سبعة منهم
 .مصر حمافظات  يف ينتشرون حفيدا  

 

 
 

 

.ـ )سلسلة اقرأ،  48ـ  47هـ، ص  1411لشعراوي/ مأمون غريب.ـ القاهرة: دار املعارف، حديث الروح مع الشيخ ا ( 30) 
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  فالرجل العصيب، والشد والفكري  البيئي التلوث  ضحية  اليوم شباب  أن  العكرمي الشيخ ويؤكد
  اللب  يتناول مث  طويلة، ملسافات  ميشي الفجر صالة فعقب. مبكرا   نومه من االستيقاظ دائم كان

  .اإلفطار طعام يف األسود أو األبيض والعسل

  إهنا )) :ويقول العربية جمتمعاتنا يف حاليا   تنتشر اليت األدوية تعاطي كثرة  ظاهرة من الشيخ وحيذر
 .اإلنسان لصحة واخلراب  الدمار وجتلب ((مسوم

 لكرب منها خروجه وعدم عاما   150 منذ هبا يقيم اليت غصني عني بلدة يسود ذيال اهلدوء ورغم
  أايم  عن (( صعبة)) و  (( زمحة)) أصبحت اآلن الدنيا  أن يشعر أنه إال ومسعه، بصره وضعف  سنه 
 ومشكالت  واجلريان، واألصدقاء األهل حىت الناس  بني كثرت   واملنازعات  فاملشاجرات . زمان
  وكثرة البال فراحة. اإلنسان صحة على أتثري له هذا وكل تعددة،وم كثرية أصبحت احلياة

  قناة حفر يف الشيخ شارك  وقد. العمر طول يف كبري  دور  هلا  - العكرمي يؤكد كما  - الضحك 
 .السويس

  شهرهتا حملافظتهم أعطى الذي  فهو العكرمي، الشيخ جيدا   يذكرون اإلمساعيلية حمافظة وأهايل
  كان   فقد اإلمساعيلية، يف  ماجنو شجرة أقدم بغرس  قام حيث  املاجنو،  أنواع أجود  إنتاج يف  العاملية

  من فالتقطها انتباهه شدت  نفاذة رائحتها ماجنو  مثرة  بذرة  ورأى  عمره  من عشرة اخلامسة يف شااب  
  نواة  فكانت الفور، على وغرسها ابإلمساعيلية اإليطاليني من جمموعة منزل أمام من القمامة سلة

  يف األنواع أجود تنتج  شجرة ألف  150 على حاليا   تزيد واليت اإلمساعيلية يف جنو املا ألشجار
   .(31)العامل

 
 والرب  العبد بين الحب (36)

  الفكر  دار عن صدر احملاميد،  نصيب أمحد ملؤلفه كتاب   عنوان  هو ((والرب  العبد  بني احلب)) 
 .ص 199 يف ويقع هـ، 1400 سنة بدمشق

 :فيقول التأليف هذا على باعثال مقدمته يف املؤلف يذكر

  حمبة وجوب  وعلى وكرما ، تفضال   لعباده،  هللا  حمبة على الشك، تقبل ال اليت األدلة تضافرت ))
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 ...وطاعة تقراب   لرهبم، العباد

 أنه من اإلسالم إىل وجهت اليت املطاعن من وقع ما.. املوضوع هذا اختيار إىل دعاين والذي
  هللا إلرادة إذعان صلة هي برهبم املسلمني صلة وأن والعباد، هللا بني احلب من خيلو جاف دين

 !وحب قداسة  صلة ال وقهر،

 فلفظ. احلنيف الدين  هذا بتعاليم وجهل سيئة، نية أصحاب  هم هذا يقولون الذين أن شك  وال
 الرب  جبانب  هو ما  منها خمتلفة، أساليب على كثرية،  مواضع يف الكرمي القرآن  يف تردد ((احلب))

  ما ومنها  ،  الرسول حمبة إىل يشري ما ومنها للرب، العباد جبانب هو ما ومنها لعباده، حانهسب
 . ((...لبعض بعضهم الناس  حمبة إىل يرشد

 
  (1)  فرنسية أمثال (37)

 . أبجوبته  ال أبسئلته الرجل على احكم -

 .القمر عمل بطل الشمس أضاءت  إذا -

 .أبدا   يكذب  ال الطيب األصل -

 . ذاهُتا  الشهية.. شهيات امل أفضل -

 .فلسامعيها كلماتك   أما لك  أفكارك -

 .مسرعا   تكون  عندما ببطء  البس -

 . وزن   األثقل هي القوي نظر  وجهة إن -

 . أحياء ومها يفيدان ال واخلنزير البخيل -

 .األقدام على مشيا   وتذهب اجلواد ظهر على املصيبة أتيت -

 . ابألرمين تثق وال اليونين، قبل وابليهودي  اليهودي، قبل ابحلية ثق -

 .النوم طعم يذوق ال احلاقد -

 . القانون يبيحه   ما تعمل أن احلرية -

 . نور بال  كمصباح  امرأة بال حياة  -

 . يبكي  وهو املرء يقشرها كالبصلة  احلياة -

 .سبقوهم من  أخطاء  الناس يعد دائما   -
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 . املرأة  كتابُ   الدنيا -

 .يشيب  ال اجملنون رأس -
 

 الغابات في  للتنقل (38)

 احلقول يف للتنقل استخدامها ميكن احلجم صغرية عربة املكسيكيني املهندسني أحد صمم
 : مميزاهتا  أبرز ومن الوعرة، واألراضي والغاابت 

 

 
 
 . األملنيوم تركيبه يف يدخل خاص  معدن من مصنوعة وهي الوزن، وخفة املتانة بني  جتمع أهنا• 

  لتسهيل وذلك  الوسط،  عند سم 65 حدود حىت األرض عن مرتفعة جيعلها بشكل صنعت• 
 .واحلجارة الصغرية والتالل احلفر فوق التنقل

 متني مطاط من صنعت والعجالت  مشقة، أي  بدون  واحد  حصان  وجيرها لشخصني، تتسع• 
 .السيارات  عجالت  حال هي كما  للثقوب  يتعرض وال الوزن وخفيف

  متحركة حماور ذات  وهي كيلوغراما ،  225 حنو محل هناوإبمكا كيلوغراما    52 وزهنا يتعدى ال• 
   . (32)واالستدارة االجتاهات  بكل االنعطاف لتسهيل

 
   للعصافير  جماعي  انتحار (39)

  يف  سنواي   اجمليء إىل العصافري ألوف تدفع اليت الغامضة األسباب  دراسة على هنود خرباء ينكب
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  أنواع عشرات  تقوم حيث اهلند، شرق لمشا آسام  والية غابة  يف لتموت  سبتمرب أيلول شهر
 متوت نفسها اتركة أو النار يف نفسها رامية مجاعي، ((ابنتحار))  املاء عصافري وخاصة العصافري

  الغابة  يف األخرى الضوء مصادر عن العصافري لتحويل مضاءة أبراج وأقيمت  الغابة، يف جوعا  
 العصافري أن اخلرباء بعض ويعتقد قوهتا، نيأتم  إىل العصافري لدفع أرجائها خمتلف يف الطعام ونثر

 . (33) املنطقة يف املغناطيسية احلقول مواقع تغري بسبب طريقها تضل

 
  الفاحشة نتيجة (40)

 العالج عند رئوي سل اإليدز وفوق ابإليدز، إصابته النتيجة فكانت اللواط مارس إفريقي شاب 
  .(34) والذل واملعانة الشقاء من سنة  بعد مات  ا  وأخري  والشلل، الدماغ ابلتهاب  أُْتبع  مث  له، النوعي

 

 
 

  !الماء تشرب  ال فئران (41)

  يقضي أن  يستطيع.. األمريكية املتحدة  الوالايت  يف يعيش  الفئران من نوعا   هناك  أن تعلم هل
  ويف.. الصبار نبات  ولب.. الرطبة األعشاب  على يتغذى فهو .. املاء يشرب  أن  دون كلها  حياته 
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 طاقة إىل يتحول الذي السكرية املواد هضم طريق عن املاء على جسمه حيصل اجلفاف فصل
 . (35) !وماء الكربون أكسيد واثين

 
 التنباك شارب يا (42)

اِربَ  اي ــَ اكِ  شـــــــــــــــ ــَ بـــــــــــــــ ا التـ نـْ ــَ ــا مـــــــــــــــ  َأْجرَاكـــــــــــــــ
 

نْ   ذي َذا مـــــــــــــــــــــــَ ْرِبه يف  الـــــــــــــــــــــــَّ  أَْفتاكـــــــــــــــــــــــا؟ شـــــــــــــــــــــــُ
 

ن   رَابَهُ  أنَّ  أََتظــــــــــــــــــــــــــُ  ُمســــــــــــــــــــــــــتعذب   شــــــــــــــــــــــــــَ
 

ل أَم   ن   هــــــــــــــــــــــــَ ــُ ــهِ  أبنَّ  َتظــــــــــــــــــــــ ذاكا ِفيــــــــــــــــــــــ ــِ   غــــــــــــــــــــــ
 

لْ  ع   ِفيـــــــــــــــهِ  هـــــــــــــــَ ىت؟ اي ظـــــــــــــــاهر   نـَفـــــــــــــــْ  فـــــــــــــــَ
 

ــال،    ال كــــــــــــــــــ ــَ ــه فــــــــــــــــــ َوى فيــــــــــــــــــ ــِ   إيــــــــــــــــــــذاكا ســــــــــــــــــ
 

رَّة    روائـــــــــــــــــــح   وُخبـــــــــــــــــــثُ  تَبـــــــــــــــــــدو، َمضـــــــــــــــــــَ
 

ة،   ؤذي َمكروهـــــــــــــــــــــــَ   ُجلســـــــــــــــــــــــاكا هبـــــــــــــــــــــــا تـــــــــــــــــــــــُ
 

، وفُتــــــــــــــــورُ  اءُ  ِجســــــــــــــــم   َمفاصــــــــــــــــل واْرختــــــــــــــــِ
 

يق مـــــــــــــــع   عفِ  أنفـــــــــــــــاس، ضـــــــــــــــِ  قواكـــــــــــــــا وضـــــــــــــــَ
 

الفُ  د ال مـــــــــــــال   وتــــــــــــَ ه ِعوضـــــــــــــا   جتـــــــــــــَ  لـــــــــــــَ
 

ــان ، إال     د ُدخــــــــــــــــــ ــَ ــى قــــــــــــــــــ ــاكا َحشــــــــــــــــــ   أحشــــــــــــــــــ
 

را   تكــــــــــــــــونَ  أبن فيــــــــــــــــه وَرضــــــــــــــــيتَ  ذِ   ُمبــــــــــــــــَ
 

ــو   ر وأخــــــــــــــــــــــ ــذِ  بــــــــــــــــــــــ
ُ
ن مل امل ــُ ــا َيكــــــــــــــــــــــ  خَيْفاكــــــــــــــــــــــ

 

رت  فــــــــــإذا قوا مبجلـــــــــــس، َحضـــــــــــَ  واْستَـْنشـــــــــــَ
 

ــن   ــا ، ِفيـــــــــــــــــكَ  مـــــــــــــــ ونَ  رحيـــــــــــــــ ــُ ــا َيْكَرهـــــــــــــــ  لِقاكـــــــــــــــ
 

ا   َيكفيـــــــــــــك  نْ  مجيـــــــــــــعُ  أنَّ  فيـــــــــــــه َذمـــــــــــــ   مـــــــــــــَ
 

 ِفكاكـــــــــــــــــــــا يـــــــــــــــــــــود   يشـــــــــــــــــــــربُه، كـــــــــــــــــــــان  قـــــــــــــــــــــد 
 

ارفق ن آاثر تَّبـــــــــــــــعوا بِنفســـــــــــــــَك، فـــــــــــــــَ  مـــــــــــــــَ
 

ن ال أهــــــــــــــــــداك،    أَْغواكــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــد فيــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــَ
 

لبا   ُكنــــــــــــت  إن هُ  صــــــــــــَ ن وال فاْجَتِنبــــــــــــْ  تكــــــــــــُ
 

ربه يف    هِلَواكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ُمســــــــــــــــــــــــــــــــــــــتتبعا   شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ
 

َتِمعْ  َنصـــــــــــــــــحُتكَ  إين  لَِنصـــــــــــــــــيَحيت فاســـــــــــــــــْ
 

نْ  قــــــــــــــــــولَ  فــــــــــــــــــاتْـَبعْ  وهُنيــــــــــــــــــتَ    ــا مــــــــــــــــــَ  يَنهاكــــــــــــــــ
 

ــذلتُ  ويل وبــــــــ ــَ ــحا   قــــــــ ــىت اي لــــــــــكَ  نصــــــــ  فــــــــ
 

 

لُ  فـََعســــــــــــــاك   ــَ ــا َتقبــــــــــــ ــاكاعَ  أقــــــــــــــولُ  مــــــــــــ  (36)ســــــــــــ
 

 
   !أكثر المزرعة  لتنتج الطفل  ذبحوا (43) 

 وتقاليدهم عاداهتم على قرابن   عمره من الرابعة  يف طفال   اهلند يف الفالحني من عدد قدم
 ..وفري حمصول على احلصول ابتغاء وطقوسهم

 

 هـ.  1405/ 14/1ـ  10106األخبار ع ( 35) 
 . 169هـ، ص 1413اجم؛ بريوت: مؤسسة الرسالة، التصدي ألمراض العصر/ حممد نبيل النشوايت.ـ دمشق: دار املع( 36) 
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 امساخل اليوم يف وضع مث أايم، أربعة  ملدة ابلبسكويت كودو  أشوك الصغري الطفل إطعام مت وقد
 . رأسه قطع مت  حيث املذبح على

  يناير  من العاشر يف الطرق أحد  جانب  على الرأس املقطوع  اجلسد على البوليس  رجال عثر وقد
 قرية من الطفل ابختطاف مانريام يدعى رجل اعرتف وقد. مصرعه من أايم ستة بعد أي 1985
 . (37)مزرعته على ةالضحي دماء وبنثر امرأة، أحدمها  شركائه من اثنني مبعاونة جماورة

 
   أنجوال في المسلمون (44)

  أورواب مساحة بثلثي مساحتها وتقدر أفريقيا، من الساحلي اجلنويب الغريب اجلزء يف أجنوال تقع
 قبل أهلية حراب   - أجنوال - البلد ذلك  عاش وقد مربع، مرت كيلو (1246700) الغربية

  فئات  بني مستمرة واحلروب  التطاحن كان  ايلالربتغ االستعمار فرتة بقاء  أثناء ويف االستقالل،
  (( االستوائية الدول مفتاح)) أجنوال على ويطلق م،1975 عام االستقالل إعالن حني إىل الشعب
  اإلسالمية املصادر إلحصاءات  ووفقا   منه، شاسع  امتداد وعلى للساحل احملاذية  رقعتها  التساع
 أي مسلم، ألف ((900)) -ب  يقدر أجنوال يف املسلمني عدد فإن الثمانينات،  مطلع الصادرة

  ال املسلمني نسبة أن  إىل املسيحية الغربية املصادر  تشري وبينما. السكان جمموع من/ 15 بنسبة
 ولكن ،%35 عن يقل ال أجنوال يف املسيحيني عدد أن إىل األخرية املصادر  تشري ،%3 تتعدى

  .((%50)) -ب   نسبتهم  تقدر يةالبدائ املعتقدات  بعض ألصحاب  وجود  هناك هذا جانب إىل
 

 

 هـ.  15/5/1405ـ  4513هـ، اجلزيرة ع  15/5/1405ـ   6071الرايض ع ( 37) 
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  املتامخة  الشرقية واملناطق زائري حلدود املتامخة الشمالية املناطق يف ينتشرون أجنوال يف واملسلمون
  قبائل وهي ((ندو البامبو)) و  (( جنو الباكو ))و  ((البانتو)) كقبائل   قبائل لعدة وينسبون زامبيا، حلدود
 هناك املسلمني عادات  وختتلط اإلسالم، مع جنب إىل جنبا   البدائية الداينت  فيها تنتشر

  داينت  أصحاب  وكأهنم  املناطق  تلك  يف املسلمون فيظهر  السكان، بني املنتشرة الوثنية  ابلعادات 
  يبغضون كما  أهلية، حروب  من هلم سببته  ملا  الشيوعية اإليديولوجية املواطنون ويكره . بدائية
 على من الغربيون مارسها اليت الرقيق بتجارة أذهاهنم يف ءهؤال ارتبط إذ املسيحيني من الدعاة

 .أجنوال سواحل  بينها ومن إفريقيا غرب  سواحل

 من حظا   أكثر كانت  اليت إفريقيا شرق من املسلمني التجار طريق عن أجنوال اإلسالم دخل لقد
 الدعاة إىل أجنوال يف اإلسالم  نشر يف الفضل وينسب اإلسالمي، الدين أصول تعلم يف غرهبا

 إفريقيا، غرب  مشال ويف إفريقيا  شرق يف العرب  املسملني أيدي  على اإلسالم تعلموا  الذين األفارقة
 واإلكراه البطش أعمال مارس الربتغايل االستعمار أن إال اإلسالميني، الدعاة جهود برغم ولكن
 . (38) ةكبري   نسبة إىل مؤخرا   املسيحيني عدد تزايد حىت الكنيسة وساند املسلمني ضد

 

 

 هـ.  12/5/1413ـ  405املسلمون ع ( 38) 



40 

   !االتفاق عجائب من (45)

  هللا  رمحهم - والعراقي والبلقيين، امللقن، ابن :الثالثة  حجر ابن شيوخ أن  االتفاق عجائب من
 سنة ولد امللقن، ابن أوهلم وكان! بعام بعده وتويف بعام، اآلخر قبل منهم واحد كل    ُولد - تعاىل
 ! (39)هـ804 سنة وتويف هـ، 723

 
  نوعةمت مخالفات (46) 

  اخلطبة،  خامت  :النكاح يف املخالفات  لبعض عده  أثناء  يف  األلباين الدين نصر  حممد  الشيخ قال
 على الذهب خامت حترم صحيحة لنصوص صرحية خمالفة  فيه الكفار، تقليد من فيه ما مع فهذا

 .الرجال

  من إليهم سرى وأنه  للكفار، تقليد اخلطبة خامت  أن من ذكره ما مبينا   احلاشية  يف قال مث
  العروس إهبام  رأس على اخلامت  يضع العروس كان  عندما قدمية عادة  إىل  ذلك  ويرجع :النصارى
  يضعه مث . االبن ابسم : ويقول السبابة  رأس  على له  واضعا   ينقله  مث . األب  ابسم :ويقول اليسرى

 حيث رالبنص يف أخريا   يضعه آمني، :يقول وعندما. القدس روح ابسم :ويقول الوسطى رأس على
 !يستقر

  كبيع   فعلها،  أو احملرمات  لبيع  يستأجره  ملن وحنوه الدكان  أتجري  جيوز  ال : ابز ابن الشيخ قال• 
  والعدوان،  اإلمث  على التعاون  من ذلك  ألن ذلك، وحنو اللحى وحلق احملرمة، واألفالم  الدخان

  املائدة،  سورة] ﴾َونُوا َعَلى اإِلمثِْ َواْلُعْدَوانِ َوتـََعاَونُوا َعَلى اْلربِ  َوالتـَّْقَوى َوال تـََعا﴿ :سبحانه قال وقد
 [.2 اآلية

 إىل سؤال ورد وقد. املنازل ويف واملدارس احلفالت  يف التصفيق املسلمني جمتمعات  يف شاع مما• 
 :نصه هذا السعودية يف لإلفتاء  الدائمة اللجنة

 لتلميذ التصفيق الفصل يف التالميذ من يطلب أن أو طفله، ملداعبة الرجل من التصفيق جيوز هل
 لتشجيعه؟ وذلك  آخر

 

هـ،   1413التأصيل ألصول التخريج وقواعد اجلرح والتعديل/ بكر بن عبد هللا أبو زيد.ـ الرايض: دار العاصمة، ( 39) 
 اهلامش.  1/17
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 : نصه مبا اللجنة فأجابت

 من أيضا   وألنه اجلاهلية، خصال من لكونه الشديدة الكراهة أحواله وأقل التصفيق، هذا ينبغي ال
 . السهو عند الصالة  يف للتنبيه النساء خصائص

  ابطل وهذا. طريانه أثناء  يف الكعبة فوق مير ال املكي احلرم محام أن من بعضهم يظنه ما• 
 . ابملشاهدة

 : ابلسعودية العلمية للبحوث  الدائمة اللجنة جواب  يف جاء

  وال صيده جيوز ال أنه سوى احلمام من غريها دون  ختصها ميزة مكة حلمام وال املدينة حلمام ليس
 ... تنفريه

 من وهذا! يهف يقرأ الشيطان أن حبجة مفتوحا   املصحف ترك عدم الباطلة االعتقادات  من• 
 ابهلل أقسم الذي وهو املصحف يف - يزعمون كما  - الشيطان يقرأ فكيف وإال. املركب اجلهل
 . له وهجرهم للقرآن القرآءة عن إبعادهم إايهم إغوائه ومن. املخلصني إال عباده ليغوين

 .كسابقه  وهذا. عليها يصلي الشيطان أن حبجة مفروشة  السجادة ترك عدم :ومنها

 إذا النساء بعض أن ذلك  ومعىن. ((املالبس تشهيد)) -ب  يسمونه ما الباطلة قادات االعت من• 
 تقوم - احليض دم عليها نزلت اليت املالبس وخباصة - فيها تصلي اليت مالبسها غسلت

 املاء، من هبا علق مما نفضها عند مرات  أو مرة هللا، إال إله ال أن أشهد :بقول أي بتشهيدها،
 .التشهد بلفظ إال تتم ال الطهارة أن وتعتقد

  بين زمن إسرائيل بين عن بكفرهم انفصلوا (( يهود)) فإن. ابإلسرائيليني (( يهود)) تسمية اخلطأ من• 
 . شيء  منها ليهود ليس إسرائيل لبين كانت  اليت الفضائل فإن وهلذا إسرائيل،

....  رذائل عنهم وحيجب فضائل يكسبهم (( يهود)) على إسرائيل بين اسم إطالق فإن  وهلذا
 .إسرائيل بنو فهم به آمن من فأما ، مبوسى يؤمن مل ملن َعَلم ( يهود)  أن واخلالصة

 . ((اليهود)) -ب  تسميتهم من يشمئزون  فهم وهلذا

  يف هلا وجود ال حادثة  تسمية  فهذه . ((النصارى)) على ((املسيحيني)) اسم إطالق ذلك  ومن• 
  بدين يهود عمل كما  وحرفوه، املسيح دين بدلوا  ى النصار  ألن  العلماء، استعماالت  وال التاريخ 
َوَما ﴿ :((املسحيني)) ال ((النصارى)) هللا مساهم وإمنا أصل، هلا ليس تسمية وهذه.  موسى

 [.34 اآلية األنفال، سورة] ﴾َكانُوا أَْولَِياَءُه ِإْن أَْولَِياُؤُه ِإالَّ اْلُمتـَُّقوَن َوَلِكنَّ َأْكثـََرُهْم ال يـَْعَلُمونَ 
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 أنواع من شيئا   معهم حيملون كوهنم  من املسلمني بعض على يالحظ  ما أيضا   املخالفات  من• 
 .. (40) الكفار من ورثوه  إمنا العمل وهذا للمرضى، عيادهتم  عند والزهور الورود

 
 ثلث القرآن (47)

 قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:
ن"؟ قالوا: وكيَف يَقرُأ ثُلَث القرآن؟ قال: "ُقْل هَو هللاُ  "أيَعِجُز أحدُكم أْن يَقرَأ يف ليلة  ثُلَث القرآ 

 (.811رواه مسلم يف صحيحه رقم ) .أحد  َتعِدُل ثُلَث القرآن"
 

 المتفسخ الشباب (48) 

ان مشــــــــــــــــي ميشــــــــــــــــي وهــــــــــــــــو رأيتــــــــــــــــه  فنــــــــــــــــَّ
 

ــارس كأنــــــــــــــــــــــه     ميــــــــــــــــــــــدانِ  وســــــــــــــــــــــط يف فــــــــــــــــــــ
 

 حُبلتـــــــــــــــــــــــه إعجـــــــــــــــــــــــااب   عطفيـــــــــــــــــــــــه يهـــــــــــــــــــــــز
 

 آنِ  إىل آن مـــــــــــــــــــــــــــن الشـــــــــــــــــــــــــــعر وميســـــــــــــــــــــــــــح  
 

ــا األعطــــــــــــاف تــــــــــــربز (لــــــــــــةبد) يف ــة مــــــــــ  ثلــــــــــ
 

 (كفســــــــــــــــــــــــــــــــتانِ ) وزواايهــــــــــــــــــــــــــــــــا أركاهنـــــــــــــــــــــــــــــــا  
 

ــل قــــــــوم اي أرى مـــــــاذا فقلـــــــت  مســــــــخت هـــــ
 

ــاع   ــواين صــــــــــــــــــــحيب طبــــــــــــــــــ  وأقــــــــــــــــــــراين وإخــــــــــــــــــ
 

 فكيـــــــــــــــــــــــــــف قـــــــــــــــــــــــــــردا   بيـــــــــــــــــــــــــــنكم أرى إين
 

 إنســــــــــــــانِ  لــــــــــــــبس ألبســــــــــــــتموه وكيــــــــــــــف أتــــــــــــــى 
 

ــه الــــــــــــروح ظريــــــــــــف شــــــــــــيخ فقــــــــــــال  يعجبــــــــــ
 

ــة حبــــــــــــــــــــك   ــانِ  جــــــــــــــــــــد يف الفكاهــــــــــــــــــ  وإتقــــــــــــــــــ
 

 مثقفــــــــــــــــــــة ،(قــــــــــــــــــــرد) إنــــــــــــــــــــه أخــــــــــــــــــــي اي ال
 

 والشـــــــــــــــــــأنِ  الفكـــــــــــــــــــر عبقـــــــــــــــــــري أخالقـــــــــــــــــــه، 
 

 رائعـــــــــــــــة كـــــــــــــــل  منـــــــــــــــه تســـــــــــــــمع وســـــــــــــــوف
 

 البـــــــــــــــاين والُنهـــــــــــــــى املصـــــــــــــــفَّى البيـــــــــــــــان مـــــــــــــــن 
 

ــا فكــــــــــان) ــا كــــــــــان  مــــــــ ــره لســــــــــت ممــــــــ  (أذكــــــــ
 

 الــــــــــــــــــداين إســــــــــــــــــفافه ومــــــــــــــــــن اهلــــــــــــــــــراء مــــــــــــــــــن 
 

ــيخ فقلــــــــــــــــــت ــااب   للشــــــــــــــــ ــة إعجــــــــــــــــ  بنكتتــــــــــــــــ
 

 القـــــــــــــــــــــــــــــــــاين أســـــــــــــــــــــــــــــــــلوبه يف وابلطرافـــــــــــــــــــــــــــــــــة 
 

ــرد   القـــــــــــــــــــــرد ــه رقـــــــــــــــــــــت وإن قـــــــــــــــــــ  مشائلـــــــــــــــــــ
 

م وإن   واجلــــــــــــــــــــــانِ  نــــــــــــــــــــــساإل نطــــــــــــــــــــــق تعلـــــــــــــــــــــَّ
 

ــراه ــد يف يـــــــــــــــــــرقص تـــــــــــــــــ  هـــــــــــــــــــَزل ويف جـــــــــــــــــ
 

 (طــــــــــــــرزان) مثــــــــــــــل منــــــــــــــه النــــــــــــــاس ليضــــــــــــــحك  
 

 

ص   1هـ، ق 1413مقتطفات من كتاب »خمالفات متنوعة«/ عبد العزيز بن حممد السدحان.ـ الرايض: دار طيبة، ( 40) 
 . 80ـ  79،  76، 75، 61، 59ـ  58، 57،  55ـ  54، 49، 48، 21ـ  20
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ــه مـــــــــــــــــن وأييت ويلهـــــــــــــــــو يلغـــــــــــــــــو  عجائبـــــــــــــــ
 

   (41)فنـــــــــــــــانِ  قـــــــــــــــرد كـــــــــــــــأحلى  ابملضـــــــــــــــحكات، 
 

   بلجيكية أمثال (49)

 . أصدقائي أصدقائي أصدقاء -

 . هلا  اتريخ ال السعيدة األمم -

 . الستعماهلا األعذار خلقت -

 .تبالر  من أحسن الشرف -

 . البيت سقف تكسر لن األطفال كثرة  -

 .يعمل  بدأ إذا الكسالن من أنشط أحد ال -
 

  الولد على  الزائد الخوف (50)

 الطبيعي اخلوف حدود املريبِ   يتجاوز عليه، واخلوف ابلولد، التعلق وزايدة احلب، فرط بسبب
  رعبا   وميلؤها بادرة،وامل اإلقدام معاين كل  النفس  يف يقتل خوف  إىل النفس عليه  جبلت الذي
 ! شيء ألي وتوج س شيء، كل  من خوف  :ابختصار إنه اجملهول، من وهلعا  

  اخلوف وحبيس الوهم، رهني وجتعله وقدراته، نفسه إىل االطمئنان النشء تفقد الرتبية وهذه
  ألنه عمال ،  ابشر إن  الفشل وخياف مرتفعا ، تسلق إن  السقوط خياف فهو . فعل كل  من املوهوم

  لئال  خفيفا   كان   وإن  شيء  أي  حيمل أن  وخياف أبذى،  ُيصاب  أن  خمافة العمل  من مُينع أن  داعتا
 !منه يسقط

 :أبرزها من لعل الفرد على  سيئة آاثر الرتبية وهلذه

 ... التوكل وضعف اليقني، ضعف - 1

 من لفردا فرائص ترتعد اإلقدام، ويعوزه  الشجاعة، تنقصه جبان   جيال   لألمة خترج الرتبية هذه - 2
 ! أقرانه إال أمامه يكن مل وإن احلديث عند ويتعثَّر موقف، أدىن يواجه عندما هؤالء

 .. التجديد يف الرغبة على والقضاء اإلبداع، روح قتل - 3

 

 . 443ـ  441األزاهري/ حممد بن علي السنوسي، ص ( 41) 
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  املعلوم، من وخوفا   اجملهول، من خوفا   تعاىل، هللا  لغري واملسكنة  االستكانة  نفُسه أتَلفُ  - 4
 .  (42) ابلدون  وترضى املغامرة تكره  ألهنا املعايل، طلب عن نفسه وتضعف

 
 وال عة أغلى (51) 

 استغرق وقد.. العامل يف والعة أغلى - املعروف الفرنسي اجملوهرات  مصمم - ((كارتيه)) نتجأ
  حجران  وأخريا   السفري حجر من قطعة 260 و  ماس قطعة 1121 وهبا ساعة 900 فيها العمل

  140 حوايل يوازي ما  وهو فرنسي، فرنك  ألف 950 إىل الوالعة هذه مثن وصل وقد. الزمرد من
  وهي فقط،  واحدة نسخة سوى  (( كارتيه))  منها  يصنع  مل  العامل يف والعة وأغلى.. دوالر ألف

  أبهنا الثمينة الست القطع وتتميز .. وحلقا   وعقدا   وخامتا   وأسورة ساعة أيضا   تضم جمموعة ضمن
 . (43) الثمينة واألحجار البالتني من ابلطبع كله   ولكنه ..النمر  هو مفرتس حيوان برأس مزينة كلها

 

 

  1415من أخطائنا يف تربية أوالدن وطرق عالجها يف اإلسالم/ حممد بن عبد هللا السحيم.ـ الرايض: دار العاصمة، ( 42) 
 . 128ـ  126هـ، ص 

 هـ( .  6/10/1403) 3066املصور ع ( 43) 
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  الدنيا (52) 

  يكون  ما  أكثر وما العقل، يف فساد من وإما اإلميان، يف فساد من إما اآلخرة على الدنيا  إيثار
 ! منهما

  أيلفوها،  ومل وأطرحوها قلوهبم، عنها وصرفوا وأصحابه،  هو  ظهره وراء  هللا رسولُ  نبذها وهلذا
  لنالوا أرادوها ولو الزهد، حقيقة فيها فزهدوا. جنَّة ال سجنا   وعد وها إليها،  مييلوا ومل روهاوهج
  فردَّها، كنوزه  مفاتيح  عليه ُعرضت فقد. مرغوب  كل  إىل منها ولوصلوا حمبوب، كل  منها

 دار ال ممر  و  َمْعرَب  أهنا وژعلموا هبا، اآلخرة من حظَّهم يبيعوا ومل هبا فآثروا أصحابه على وفاضت
  طيف وخيال قليل، عن تنقشع صيف سحابة وأهنا  سرور، دار  ال عبور دار  وأهنا ومستقر، مقام

 . (44)ابلرحيل  أذَّن حىت الزايرة  استتمَّ  ما
 

 

ـ   123هـ، ص  1402.ـ بريوت: دار النفائس، 3الفوائد/ ابن قيم اجلوزية؛ ختريج وحواشي أمحد راتب عرموش.ـ ط ( 44) 
124 . 
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   الزالزل أشهر (53)

 .م1973 عام إىل 1755 عام من الفرتة خالل وقعت اليت الزالزل أشهر من
 الزلزال  وصف والدولة املوقع التاريخ 

 الربتغال لشبونة، 1755

 من كبريا   جزءا   ضربت هزات  ثالث 
 عليه زاد شديدا ، دمارا   دمرت .. املدينة
  بسببها تويف النريان واندالع البحر هياج

 .نسمة 20000

 إيطاليا  كاالبراي، 1783

 من املدة  يف أساسية هزات  ست  حدثت
  بلغ. مدن عدة دمرت . مارس إىل فرباير
  مث .. مةنس  ألف  60 ضحاايها عدد

 .ذلك  بعد اهلزات  مئات  حدثت

 كارولينا   ساوث  تشارلتون، 1886

 الساحل ضربت اليت الزالزل أسوأ
  املتأثرة  املناطق مساحة بلغت. األطلنطي

 عانت. مربع ميل ماليني ثالثة به
  ما  أن إال  ابلغة أضرار  من تشارلتون

 يعترب أضرار من اجملاورة املناطق أصاب 
 .قليال  

 املكسيك  سونورا، 1887
 سيريا من الشمايل اجلزء ارتفاع إىل أدت 
  يف  كثرية  وقرى مدن   دمرت . ترياس

 .األودية

 اهلند  كاجنارا، 1905

  اهليماالاي  سفوح إىل آاثره امتدت 
 على آاثرها وظهرت . البنجاب  ومنطقة
  مليون ونصف 1 مساحتها تبلغ مناطق

 ألف عشرون آباثرها وتويف. مربع ميل
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 الزلزال  وصف والدولة املوقع التاريخ 

 . نسمة

 إيطاليا  ورجييو، ميينا 1908

  األضرار  وكانت. جزئيا   املدينتان  هدمت
  وضيق املباين قدم إىل  أساسا   راجعة

 األمواج األضرار من زاد كما. الشوارع
  مائة  بني الضحااي عدد تراوح. اهلائجة

 . نسمة ألف  وعشرين ومخسة ومائة

 عدد يقدر. والقرى املدن مئات  دمرت  الصني كانسو، 1920
 . نسمة لفأ مبائيت الوفيات 

 الياابن  هونشو، جزيرة 1923

  ويوكوهاما طوكيو :مدينيت الزلزال ضرب 
 من أكثر القتلى عدد بلغ. أخرى ومدن  
  أكثر  املهدمة املباين وعدد ألفا ، 140

 .مبىن مليون نصف من

 نيبال ومملكة  اهلند  بيهار، 1934
  املنطقة  مساحة بلغت. مدن عدة دمرت 

 مليوين من أكثر ابلزلزال أحست اليت
 .مربع ميل

 شيلي كونسبشن، 1939
  كما .. جزئيا   كونسبشن مدينة دمرت 

  وبلغ  أخرى،  مدينة عشرين الدمار حلق
 .ألفا   ثالثني حوايل القتلى عدد

 تركيا  تركيا،  وسط 1939

  كلها   األنضول مشلت اهلزات  من سلسلة
  املدن من عددا   الدمار حلق.. تقريبا  

  قتلىال عدد وبلغ  والقرى، والبلدان
 .ألفا   مخسني

  املائية  الزالزل أكرب من واحدة تعترب الدومينكان  مجهورية 1946
  املناطق  الدمار مشل. ابألمواج املصحوبة
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 الزلزال  وصف والدولة املوقع التاريخ 

  يف  ابلغة أضرارا   أحلق كما . الساحلية
 . بورتوريكو

 اهلند  بورما،  الصني، التبت، 1950

  يف التبت جبال ارتفاع إىل الزلزال أدى
 أحست الاي،اهليما من الشرقي الطرف

  واهلند والصني كلها  التبت منطقة هبا
 املنطقة جغرافية تغريت  عموما  . وبورما
 .ملحوظ بشكل

 مراكش 1960

  بلغ.. احلرائق اندالع  إىل أداي زلزاالن
 مدينة دمرت .. آالف عشرة القتلى عدد

 وأربعني مخسة إىل ابإلضافة أغادير،
 . مأوى بدون نسمة ألف

 .آالف عشرة وقتلت بلدة مائيت مرت د إيران غريب مشال 1962

 وشردت ألفا   وقتلت املدينة معظم دمرت  يوغوسالفيا سكوبلجي، 1963
18500. 

  وشرد  ثالمثائة  وقتل برقة مدينة  ضربت ليبيا  شرقي مشال 1963
1500. 

 بريو مشايل 1970

 العصر يف الزالزل أسوأ من واحدة
  حوايل  الضحااي عدد بلغ . احلاضر
  عدة دمرت . وشريد  قتيل بني ألفا   سبعني

 .كامال    تدمريا   وقرى جبلية مدن

 إيطاليا  وسط 1971
.  كبري  حد إىل توسكافيال مدينة دمرت 
  اثنان  وقتل فنية ثروات  عدة دمرت  كما

 .آالف أربعة وشرد وعشرون

 مدن وعدة سييت مكسيكو دمرت  املكسيك  جنويب 1973
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 الزلزال  وصف والدولة املوقع التاريخ 

 . (45) مئات  عدة وقتل. أخرى

 
  السبحات صناعة (54)

 .اليسر على أصال   قائمة السبحة صناعة   أن املكرمة مبكة السبح  صانعي أحد يذكر
  أييت  اليماين.. وشامي مياين نوعان وأشكاله األحجام، خمتلفة خشبية أعواد عن عبارة هو واليسر

  وجوده  واصل فيما فرتة،  منذ  جدة  من اليسر وجود انقطع وقد مدورا ، فيأيت  الشامي أما عريضا ،
 . ((جمموعة))  حزم هيئة على اليسر ويباع.. والوجه ضبياء و  أبملج

 : هي اليسر سبح صناعة يف تستخدم اليت واألدوات 

 .متحرك واآلخر دائم فخذ :فخذين  من مكونة وهي التختة، -

 .القاعدة وهي بشتحنة -

 .السيخ -

 .البوالد -

 .القردانة -

 .الزيت وحجر القردانة، حجر -

 .القوس -

  كهرابئي،   منشار ذلك  بعد فصنع بطيئة، الطريقة وهذه العادي، ابملنشار يسرال نقطع كنا  :قال
  له وهذا اإلمام، نقطع التقطيع ومع. اليسر حبات  من عدد أكرب نصنع  أن  أجل من وهذا

  اليسر نضع مث والقردانة، البوالد نسن ذلك  بعد. العادية احلبات  من أطول أنه  حيث اهتمام،
 مرحلة تسمى وهذه السيخ، على القوس بلف وذلك  احلبة خبرم دأنب مث املثقاب، داخل املقطع

  الفضة أو ابلقصدير احلبة تنجم التخرمي بعد املطلوب، الشكل وتعمل القردانة أتيت مث التنظيف،
 التنظيف من االنتهاء وبعد. ابلقردانة الزائد القصدير ننظف التنجيم بعد مث الذهب، أو

  على وتكون العادية، احلبة من أطول اإلمام حبة أن  حيث اإلمام، نصنع جاهزة احلبة وأصبحت

 

 هـ( .  1398)مجادى اآلخرة   12الفيصل ع ( 45) 
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 .يطلبها اليت السبحة شكل حيدد الذي املشرتي أو الصانع قبل من واملختار األنسب الشكل
 

 
 

 : منها  كثرية،  :فقال األنواع عن وحتدث 

 . سادة محصي -

 .محصي إمام -

 .والكبري الصغري من واملنجم السادة نياشني -

 .منجم محصي يونالع أبو إمام -

 .أبنواعها عرجية إمامات  -

 . شاهود نيشان -

 .ذهب من والعيون فضة التنجيم إمامات  -

 . عيون 4 وعرجية عيون 6 عرجية -

 . بقالوة محص -

 . متحركة فيها العدسة إمامات  -

 .احلر القصب من تكون  فغالبا   الكتلة أما -

 :فقال املهنة يف آخر عامل وحتدث 



51 

 . الطائف جبال من حنضره الذي الزيتون خشب من الزيتون سبح تصنع
 

 
 
  جزء  كل  طول أجزاء، إىل العظم يقص العظم حتضري وعند.. اجلمل قوائم من فيؤخذ العظم أما

 الكبوت  على قوس وتر  ويلف الكبوت  يف القلم يوضع مث أقالم، شكل على وينجر سم، 15
 حجم حيدد حيث البوالد دور  أييت ك ذل بعد.. وإاياب   ذهااب   دائرية  بطريقة القلم يتحرك حبيث
 عملية يف وهكذا القلم، عن وتفصل ابملثقاب  تثقب مث ابلقردانة، اجلزء هذا يصفى مث احلبة،

 .واإلمام النيشان

  وأيخذ ابحلناء يصبغ حبيث أخرى بطريقة أو  األبيض، وهو الطبيعي بلونه  يباع أن إما :وأضاف
..  نيشان حبة وثالثني ثالثة كل  يتخلل حبة، نيوتسع تسعة من السبحة وتتكون. البين الشكل
 .اسطنبويل أو مدور أو عنايب :أقسام ثالثة إىل حجمها وينقسم

 .ومرغوب  كبري  احلبة وحجم سعرا ، أغلى هو واملدور

 .اجليد القطن من مصنوع حببل األخرى حبجم حبة كل  تنظم ذلك  بعد

  تصنع اليت احمللية السبح  حمل احلديثة حالسب حلت :البائعني أحد يقول احلديثة للسبح وابلنسبة
 بعضها خمتلفة وأنواع خمتلفة أبحجام والتشيك  الياابن  من املستوردة فالسبح بسيطة، آبالت 
 الكرمية، األحجار من تصنع سبح وهناك الزجاج، من مصنوع وبعضها البالستيك  من مصنوع
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 .(مقصود شاه) زهري وبن  واملرجان والفريوز والياقوت  والزمرد الصدف سبح مثل

 الفريوز أما كذلك،  والياقوت  اهلند من والزمرد اتيوان، من وحاليا   األردن، من أتيت الصدف فسبح
  من أتيت زهري بن وسبح  إيطاليا،  من أييت واملرجان  ونيسابور،  مشهد مدينة  من إيران من فيأيت

   .وإيران األفغان

 السبح أنواع أفضل وإن والتشيك، ندواهل الياابن هي للسبح املصدرة الدول أشهر إن :وأضاف
  ما السبحة قيمة يبلغ وبذلك  رايال ، ستني الواحد الغرام قيمة يبلغ حيث الكهرمان، هي املستوردة

  وهذه رايل، 1000 السبحة قيمة  يبلغ حيث الكوك  سبح  مث .. رايل مثامنائة  إىل ستمائة  بني
 . (46)اسطنبول من وأتيت ندرة السبحة

 
  طعام مائدة أطول (55) 

  يف مرت، كيلو  1.4 طوهلا بلغ فقد! العامل يف  طعام مائدة  أطول مباليزاي السياحة يف خرباء أقام
..  مدعو ألف 20 من أكثر املائدة على أقيمت اليت العشاء مأدبة حضر حيث.. بينانج  جزيرة
 الطعام نم شهية أبطباق املائدة هذه لتغطية الطعام وتوفري إعداد يف اشرتك فندقا   20 أن وذكر

 . (47) !!وألوانه أشكاله مبختلف
 

   فنلندية أمثال (56) 

 . ابلثعالب تصاد الثعالب -

 . عظيما   أجرا   تتقاضى  لكنها حقيقي معلم الدنيا -

 . اخلطيئة تسهل الشهرة -

 . ابخلبز ُضرب  إذا يتأذَّى ال الكلب -

 ويف السع،  برد لشتاءا ويف كثري،   ماء الربيع ويف كثري،   وحل   اخلريف يف الكسول؟ يعمل مىت -
 . الفح حر   الصيف

 

 هـ( .  20/11/1411)  8379الرايض ع ( 46) 
 هـ( .  1415/ 6/8)  2618أخبار اليوم ع ( 47) 
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 .أكثر مهوم له والعزب  كثرية  مهوم له املتزوج -

 .رأسه  حيين ال الذي احلصان تسقي أن الصعب من -

 .املوز ِع  يد يف العظم يبقى -
 

   والكور واألجناد المخالف (57)

 . (48)اإلقليم على للداللة اليمن أهل يستخدمه جغرايف  اصطالح (( خمالف)) كلمة

 أهل عند  ((الكور)) و  الشام، أهل عند ((األجناد )) كلمة  تؤدية  الذي نفسه املعىن حيمل وهو
 . (49)العراق

 
   دقائق 3 كل امرأة  يقتل اإلجهاض (58)

 امرأة كل  ومقابل. العامل من ما نحية يف سري، إجهاض أعقاب  يف امرأة متوت  دقائق ثالث  كل
  مدى على وأحيان ، جدية، صحية مشكالت  من يعانني امرأة وأربعني ثالثني بني ما هناك متوت،
 . احلياة

 . والسكان والبيئة االقتصاد، مسائل يف ومتخصصة خاصة أمريكية  جمموعة نشرهتا األرقام هذه

  رمبا امرأة،  ألف 200 والبالغ  ابإلجهاض،  مينت اللوايت للنساء السنوي الرقم أن  اجملموعة وتعترب
 من وأكثر. إحصاؤها الصعب من السرية اإلجهاض عمليات  لكون الواقع من أقل رقما   كان

 إفريقيا، بعدها أتيت مث آسيا، شرقي وجنوب  اجلنوبية، آسيا يف حصلت الوفيات  هذه نصف
  السبب اإلجهاض فيها يعترب اليت الدول رأس يف أتيت رومانيا ولكن فالكارييب،  الالتينية، فأمريكا
 معدل يبلغ الالتينية  أمريكا ويف ،(%88) احلامالت  ءالنسا لدى الوفيات  يف ارتفاعا   األكثر

 ترتاوح اليت النساء معدل ضعف  والثالثني اخلامسة يتجاوزن  اللوايت النساء  عند اإلجهاض
 وهلن متزوجات  جيهضن اللوايت النساء معظم أندونيسيا، ويف. سنة 34و 20 بني أعمارهن

 

 . 37، 1/25لبلدان/ايقوت احلموي  معجم ا ( 48) 
 . 1/883لسان العرب/ ابن منظور  ( 49) 
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 . (50)والعشرين اخلامسة أعمارهن وتتجاوز ثالثة،  أو طفالن
 

   !قطار أطرف (59)

 من الرهيب العدد هذا وألن. غريها أو صودا علبة ماليني عشرة عام كل  الياابنية املصانع تنتج
  يف  ايابنية ملدن حملية جمالس عدة يف املسؤولون فكر فقد.. القمامة صفائح يزحم الصفيح العلب
 هذه مجع األطفال من لبوافط.. مدهنم جتميل نفسه الوقت ويف العلب، هذه من للتخلص اقرتاح

 . مجيلة أشكاال   منها صنعوا فنيني ومبساعدة العلب،
 

 
 

  يف  عرض  الذي مرت 2.3 وارتفاعه مرت 1.4 وعرضه  مرتا   11 طوله يبلغ الذي القطار وهذا
  يف  صنعوا نفسها وابلطريقة. صفيح  علبة 146 و  ألفا   31 إىل صنعه احتاج طوكيو،  العاصمة

 !  (51)العلب هذه من وكلها آليا ،  إنسان  و  ديناصورات  أخرى مدن
 

 

 م( .  10/1990/ 8) 1617األسبوع العريب ع ( 50) 
 هـ( .  26/10/1403) 3069املصور ع ( 51) 
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   الحيوان عند  الهواء تكييف (60)

  النمل  بيوت  أن يدري ال ولكنه  صيفا ،  اهلواء مكيفة بيوت  يف يعيش عندما اإلنسان يستمتع
  تزال وما األرض، سطح على املخلوقات  هذه ظهرت  أن  منذ اهلواء مكيفة كانت األبيض
 .كذلك 

 الصحراء يف أقدام ستة ارتفاعها يبلغ الشكل هرمية الطني من بيوت  اءببن األبيض النمل ويقوم
 إىل أعماقها تصل البيوت  هذه حتت أنفاقا   وحيفر اإلفريقية، كاالهاري  صحراء وخصوصا   احلارقة،

 إىل صاعدا   يتبخر املاء  فإن املاء، إىل يصل وعندما. اجلوفية املاء جداول عن حبثا   قدم مخسمائة
 من أخرى شبكة األبيض النمل ويبين.. فيها الرطوبة مستوى من ليزيد النمل ت بيو  يف األعلى

  تربيده يتم آخر هواء يدخل بينما القدمي، احلار اهلواء منها ليصعد السطح من ابلقرب  األنبيب
 منافذ النمل بيوت  ولبعض. البيت أجزاء بقية  على يتوزع ومنها البيت، قاع يف التهوية غرفة يف

 . منها  املتجدد النقي   اهلواء يدخل البيت سفلأ يف وفتحات 

  بينها،  فيما اجلهود بتنسيق ((العمياء)) الشغاالت  ماليني تقوم احملكم اهلندسي العمل هذا ولبناء
  األخرى اجملموعات  تقوم بينما  التهوية، أنفاق من جزء  بناء  على منها جمموعة  كل  تشرف  حيث

  هذه  يف األبيض للنمل الرئيسي الغذاء وهو لبيت،ا داخل الفطر إمناء  يف  الرطوبة ابستغالل
   .(52)اجلرداء الصحراء

 
  وياقوت  ..الفارابي  (61) 

 . أشخاص عدة االسم وهذا النسبة  هبذه ُعرف

  إليها نسب وقد  الرتكستان، بالد حدود على وإقليم بلد ،(فاراب ) إىل نسبة الفارايب :الفارايب - 1
 : منهم كثريون

  أشهر  وهو الثاين، ابملعلم وامللقب اإلسالم، فالسفة أول الفارايب، دحمم  بن حممد نصر أبو* 
 .الفارابيني

  بيان ) أيضا   وله  ،(األدب  ديوان ) املسمى الشهري املعجم صاحب الفارايب، إسحق إبراهيم أبو * 
 

 بقلم هشام أبو عودة.   76هـ( ص  1412)مجادى اآلخرة   180الفيصل ع ( 52) 
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 . (الكاتب أدب  شرح)و ،(اإلعراب 

  اشتهر لكنه الفارايب، بنسبة يشتهر ومل لغوي، آخر فارايب وهو  اجلوهري، محاد  بن إمساعيل* 
 .(الصحاح) املسمى الكبري املعجم صاحب وهوژ  ،(اجلوهري)  األخرى بنسبته

 : هللا عبد بن ايقوت  الدر أبو  يسمى منهم كل  أربعة،  واحد وقت يف جند :ايقوت  - 2

 . اآلفاق يف خطه  وژانتشر اخلط، حسن  وكان املوصلي،  هللا  عبد بن ايقوت  الدر  أبو* 

 احلموي الرومي ايقوت  غري وهو) ببغداد شاعرا   كان  وقد الرومي، هللا عبد نب ايقوت  الدر  أبو* 
 .(الشهري واجلغرايف اخلطاط

  أيضا   واشتهر  شعر، له  كان   الدين،  مجال الرومي املستعصمي هللا  عبد بن ايقوت  الدر أبو * 
 .اخلط حبسن

 معجم) صاحب وهو  ء،استثنا بال أشهرهم وهوژ احلموي، الرومي هللا عبد بن ايقوت  الدر أبو* 
 .(53) (البلدان معجم)و (األدابء

 
 الكريم القرآن في  الهجاء حروف حصر (62)

 .مرة 48800 الكرمي القرآن يف ( أ)  األلف حرف ورد - 1 

 .مرة 11202 الكرمي القرآن يف  (ب ) الباء  حرف  ورد - 2

 .مرة 10199 الكرمي القرآن يف  (ت ) التاء  حرف  ورد - 3

 . مرة 1276 الكرمي القرآن يف  (ث ) الثاء  حرف  ورد - 4

 . مرة 3273 الكرمي القرآن يف  (ج) اجليم حرف  ورد - 5

 . مرة 3990 الكرمي القرآن يف  (ح) احلاء حرف  ورد - 6

 . مرة 2416 الكرمي القرآن يف  (خ) اخلاء حرف  ورد - 7

 . مرة 5642 الكرمي القرآن يف  (د) الدال حرف  ورد - 8

 . مرة 4699 الكرمي نالقرآ يف  (ذ) الذال حرف  ورد - 9

 .مرة 11793 الكرمي القرآن يف  ( ر) الراء  حرف ورد - 10

 

 محد نصرة. ، بقلم صربي أ141هـ( ص  1406)حمرم   103الفيصل ع ( 53) 
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 .مرة 1570 الكرمي القرآن يف ( ز) الزاي  حرف ورد - 11

 .مرة 5890 الكرمي القرآن يف (س)  السني حرف ورد - 12

 .مرة 2253 الكرمي القرآن يف (ش)  الشني حرف ورد - 13

 .مرة 1180 رميالك القرآن يف (س)   الصاد حرف ورد - 14

 .مرة 2293 الكرمي القرآن يف (ض)   الضاد حرف ورد - 15

 .مرة 3174 الكرمي القرآن يف (ط ) الطاء  حرف ورد - 16

 . مرة 842 الكرمي القرآن يف (ظ ) الظاء  حرف ورد - 17

 .مرة 9020 الكرمي القرآن يف (ع ) العني حرف ورد - 18

 .مرة 2208 الكرمي القرآن يف (غ ) الغني حرف ورد - 19

 .مرة 8499 الكرمي القرآن يف (ف)  الفاء  حرف ورد - 20

 .مرة 6813 الكرمي القرآن يف (ق)  القاف  حرف ورد - 21

 .مرة 10354 الكرمي القرآن يف (ك)  الكاف حرف ورد - 22

 .مرة 33522 الكرمي القرآن يف ( ل) الالم حرف ورد - 23

 .رةم 26565 الكرمي القرآن يف  (م) امليم حرف ورد - 24

 .مرة 26354 الكرمي القرآن يف ( ن)  النون حرف ورد - 25

 .مرة 19070 الكرمي القرآن يف (هـ)  اهلاء حرف ورد - 26

 .مرة 26565 الكرمي القرآن يف ( و ) الواو حرف ورد - 27

 .مرة 4099 الكرمي القرآن يف (ال) ألف الالم حرف ورد - 28

 .مرة 25909 الكرمي القرآن يف ( ي)  الياء حرف ورد - 29
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 أما. كلمة  77437 جمموعها يف تكوِ ن حرفا ، 323671 مجيعه القرآن حروف عدد يصبح وهبذا

 . (54)نقطة 150681 فهو  القرآن يف النقط جمموع
 

   الناجح  المعوق  الكفيف (63)

 الذات أتكيد يف رغبة هللا خلق وأكثر واحلنو، والعطف الرعاية إىل حاجة هللا خلق أكثر املعوقون
 وأكثرهم اجملتمع  فئات  أجنح ومن يعانوهنا،  اليت والنفسية  واحلسية العضوية النواقص على تغلبوال

 .واالجتماعي الذهين العطاء على قدرة  أحيان  

  كف   مثل حسية إعاقة %40 بينهم  من معوَّق، مليون 22 حنو العريب العامل يف أن تؤكد األرقام
 الذراعني أو الساقني أحد برت أو األطفال شلل  خاصة عضوية، إعاقة %35 و والصمم، البصر
  جناحات  الكبرية األرقام هذه بني  ومن. أخرى إعاقات  مث %12 حادث  وقوع أو احلرب، بسبب
 . نجحون ولكنهم ملعوَّقني رائعة ومناذج واسعة

 

 

، ص  1412ة اجلديدة للنشر، حصر الفوائد يف القرآن الكرمي/ حممد حممود عبد هللا.ـ اخلرب، السعودية: الدار الوطني ( 54) 
9 . 
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 يف عصره ((أيوب )) يسمونه األزهر جبامعة اإلسالمية  والثقافة الدعوة أستاذ  عثمان زكي الدكتور
  واملال  احلركة  على والقدرة البصر  فقد.. الصعاب  ختطي على الفائقة  وقدرته وكدحه  وجلده صربه 

  مسرية وبدأ بنفسه، وثقته ابهلل إميانه يفقد مل ولكنه معدمة، فقرية أسرة يف  نشأ حيث واجلاه،
 . األعناق على حمموال   أو متحرك كرسي  فوق من النجاح

 أعوام، عشرة وعمره الكرمي القرآن حفظ حيث صحاء،األ أقرانه كل  على دائما   األول كان
 املاجستري على حصل عامني ويف القاهرة، معهد يف األزهرية الثانوية  يف األول املركز على وحصل

  أحب وأن  إرادة، كل فوق  هللا إرادة إن : زكي الدكتور يقول مؤمنة ابتسامة ويف. والدكتوراة
 . (55)جاحالن هذا الناس يقدر أن وأمتىن النجاح،

 
 أوكرانية  أمثال (64)

 

 هـ.  28/8/1413ـ  420املسلمون ع ( 55) 
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 .النجاح من  أكثر يعلمك  اإلخفاق - 

 .زوجته  ذنب ذلك  فإن السن يف كبريا    الزوج كان  إذا -

 .توقظها فال  املصيبة نمت إذا -

 . الناس  ألسنة تربط أن تستطيع لن إنك  -

 . زوجته قانون الزوج -

 . مرض والشيخوخة جنون الشباب  -

 .يعبدها  ال األصنام صانع -

 .يدىفء ال  لكنه  أيضا   يضيء القمر -

 . سنوات  سبع قبل زوجتك  على تُثنِ  ال -

 .املوت  بعد توبة ال -

 .الغىن يف طمع من بل القليل، ملك  من الفقري ليس -

 .مضاعفة عطيته كانت  احلاجة وقت أعطى من -

 .الذابب  أكله عسال   صار من -

 .الدود من حىت  خاف  احلية لدغته من -

 .ثالرباغي مع استيقظ كالب ال مع نم من -
 

   !ابتالء وال ِّنعم الكرامات (65) 

  عرش  رأى ملا سليمان نبيِ ه عن تعاىل قال. واملال والسلطان كامللك   وابتالء، امتحان الكرامات 
ُلَوين أََأْشُكُر أَْم َأْكُفرُ ﴿ :عنده بلقيس   تحانوام هللا من ابتالء فالنِ عم. (56)﴾َهَذا ِمْن َفْضِل َريبِ  لِيَـبـْ
 .الكفور وكفر الشَّكور ُشكر  هبا يظهر

فََأمَّا ﴿ :تعاىل قال ابملصائب،  يبتلي كما  ابلنِ عم  يبتلي فهو سبحانه، منه بلوى املَِحن أن كما
فـََقَدَر َعَلْيِه رِْزَقُه  َوأَمَّا ِإَذا َما ابـَْتالُه  *اإِلنَساُن ِإَذا َما ابـَْتالُه َرب ُه فََأْكَرَمُه َونـَعََّمُه فـَيَـُقوُل َريبِ  َأْكَرَمِن 

 

 . 40سورة النمل: اآلية ( 56) 
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  ذلك  يكون ونعَّْمُته وأكرمُته عليه وسعتُ  من كل  ليس :أي (57) ﴾...َكالَّ   *فـَيَـُقوُل َريبِ  أََهاَنِن 
 . (58) له مين إهانة ذلك  يكون وابتليُته رزقه عليه ضيَّقتُ  من كل  وال له، مين إكراما  

 
 م1987 عام انتحروا سوفيتي ألف 45 (66)

 عن نوعها، من األوىل وهي (الطبية اجمللة) (( غازيتا ميديتسكااي)) جملة نشرهتا إحصاءات  أفادت  
 .م 1987 عام يف انتحروا سوفييت ألف وأربعني مخسة أن السوفيايت، االحتاد يف االنتحار ظاهرة

 من شخصا   عشر تسعة السوفييت االحتاد يف االنتحار نسبة جيعل الرقم هذا أن اجمللة وأوضحت
  وواحد  املتحدة، الوالايت  يف عشر واثين بريطانيا، يف تسعة مقابل مواطن، ألف ةمائ كل  أصل

 .فرنسا يف وعشرين واثنني الغريبة، أملانيا يف وعشرين

  النسبة  هذه وأن النساء،  عند  النسبة أضعاف ثالثة  تبلغ الرجال من املنتحرين نسبة  أن واتبعت
  األعمار يف أضعاف ستة  إىل ترتفع السنة ه هذ وأن  النساء، عند النسبة أضعاف  ستة إىل ترتفع
 .عاما   39 و 25 بني ترتاوح اليت

 و 2 بني ترتاوح حيث الوسطى وآسيا القوفاز يف فهي. اجلمهورايت  وفق االنتحار نسبة وختتلف
 حيث البلطيق، مجهورية  ويف االحتادية روسيا مجهورية يف منها بكثري أقل ألف مائة كل  من 8

 . شخص ألف مائة كل  من 29 و 23 بني ترتاوح

 للقيم أكرب احرتام إىل يعود الفارق هذا  إن : اجمللة وجهته  سؤال على ردا   املتخصصني أحد  وأوضح
 . اجلنوبية اجلمهورايت  يف الدينية

  ذكر اليت املناطق سكان  به يدين الذي اإلسالم أن يعلم وهو عمدا   أغفل االختصاصي ولعل
  سكان من العظمى األغلبية وأن ذلك، يف الرئيسي بالسب هو  فيها االنتحار  نسبة اخنفاض

 .القوقاز وكذلك  املسملني، من هم - سوفياتية مستعمرات  وكانت - الوسطى آسيا مجهورايت 

 مهجية إىل الزائفة احلضارة تتحول حني احلقيقية  احلضارة قمة دائما   اإلسالم يبدو وهكذا
 .. (59) شقية

 

 . 15سورة الفجر، اآلية ( 57) 
 . 203هـ، ص   1402.ـ بريوت: دار النفائس، 3د راتب عرموش.ـ ط  الفوائد/ ابن قيم اجلوزية؛ ختريج وحواشي أمح( 58) 
 هـ.  1409مجادى اآلخرة،    23ـ  6، 15الرائد )اهلند( ع ( 59) 
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 سنة آالف 3 عمرها جثة (67)

. األقل على سنة (3000) قبل ما إىل وفاهتا اتريخ يعود المرأة كاملة  جثة بكني يف اكتشفت 
  امللونة  وثياهبا األشقر شعرها حىت  طبيعيا   زال ما  اجلثة تلك  يف شيء كل  أن األمر يف والغريب
  رغم سليمة حبالة البشري اجلسم هلذا البقاء سبب إن اخلرباء ويقول. وصدرها  وأصابعها املزركشة

 استعملت اليت الفرعونية الطريقة عن خيتلف الذي الطبيعي التحنيط هو الطويلة املدة ذهه مرور
 . (60) كيماوية  مواد

 
   التفي ة أمثال (68)

 .الزوج أقارب  من أكثر يكرمون الزوجة أقارب  -

 .سريعا   يتسخ األبيض الثوب  -

 . مدينا   تستيقظ أن من  جائعا    تنام أن لك  خري -

 .سكاكينهن النساء تشحذ أين رفيع ال نفسه الشيطان -

 األكل؟ بعد امللعقة فائدة ما -

 .علينا حيصل  الذي هو  املال وليس املال على حنصل الذين حنن -

 .الغذاء نصف املبتسم الوجه -
 

   والرزق لقمان (69) 

  هللا  أن الرزق، طلب يف نيته  وضعفت يقينه،  قصر من ليعتربنَّ  بين، اي  :فقال ابنه  لقمان  وعظ
  هللا أن حيلة وال كسب  منها  واحدة  يف له يكن ومل وآاته، أمره، من أحوال ثالثة  يف خلقه تعاىل

 مكني، قرار يف هناك،  يرزقه أمه رحم يف كان   فإنه ذلك، أول أما. األربعة احلاالت  يف سريزقه
  ويربيه، يكفيه، أمه لب من رزقا   له وأجرى ذلك، من أخرجه مث برد، وال حر، يؤذيه ال حيث

 

 م.  30/10/1980أخبار األسبوع  ( 60) 
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  له  ورمحة  برأفة أبويه كسب  من رزقا   له  وأجرى ذلك  من فطم مث  قوة،  وال به  حول غري من نعشهوي
 عقل إذا حىت  كثرية،  أحوال يف أنفسهما  على يؤثرانه  إهنما  حىت ذلك، غري ميلكان ال  قلبيهما من

  نفسه  على وأقرت ماله  يف حقوقا   وجحد بربه الظنون  وظن أمره،  به ضاق لنفسه واكتسب وكرب
 بين اي العبد فبئس والعاجل، اآلجل يف تعاىل هللا من ابخللف يقني وسوء رزقه إقتار خمافة عيالهو 

 . (61)هذا
 

   والصرف  النحو  وضع من أول (70)

 .الدؤيل األسود أليب  طالب أيب بن علي النحو وضع من أول أن اشتهر

  وابب ((إن)) ابب  األسود أليب  علي   رسم  : ((النحو يف احملرر)) كتابه   يف الرازي الفخر قال
 التعجب ابب  صنف مث النعت، وابب  العطف ابب  األسود أبو صنف مث اإلمالة، وابب  اإلضافة

 .االستفهام وابب 

 . األسود أبيب خُيَرَّج وكان التصريف، وضع من أول اهلرَّاء معاذا   أن على واتفقوا

  األسود، أيب وابنا يعمر، بن وحيىي األقرن، وميمون الفيل، عنبسة :مخسة  األسود أاب خلَّفَ  مث
 . (62) حرب  وأبو وعطاء،

 .العالء  بن عمرو  وأبو عمر،  بن وعيسى إسحاق، أيب بن هللا  عبد هؤالء خلف مث

 !(63) بعده  أحد يدركه  ومل قبله، من ففاق اخلليل، خلفهم مث
 

 يبكي كان ..هتلر (71)

 تشرشل، قال هكذا. صخر من ُقدَّ  قلبا   صدره يف حيمل كان  الراحل أملانيا  دكتاتور هتلر أدولف
 !نفسه يف آخر رأي له كان  هتلر لكن

 

 . 53اإلرشاد ملن طلب الرشاد/ حممد حسن نئيين ـ بريوت: دار الصادق، د. ت، ص ( 61) 
 هكذا يف املصدر. ( 62) 
علم أصول النحو/ جالل الدين السيوطي؛ بتحقيق أمحد صبحي فرحات.ـ استانبول: جامعة إستانبول،   االقرتاح يف( 63) 

 . 112هـ، ص  1395كلية اآلداب، املعهد الشرقي، 
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  دائما   أحرص كنت  لكنين كثريا ،  بكيت طيعة، دموعي كانت  لقد :يقول مذكراته يف كتب  فقد
 .(64) الثالث الرايخ  رجال عيون عن بعيدا   وحدي، أبكي أن على

 
 الشخير (72)

 اجلدار على يرتكز جدا   طويل نك ح شراع وجود يف كلها  تتلخص أسباب، ثالثة للشخري 
 .األسباب  من لسبب متضيق، لبلعوم اخللفي

 هذه وأهم ابلشخري، املصابني  عند حيدث  الذي  الليلي االختناق عن مسؤولة عوامل عدة وهناك
 اجلدار  على جدا   طويل حنك  شراع انطباق عن ينتج  وهو االنسدادي، العامل هو العوامل
 .للبلعوم اخللفي

 تقع اليت مارين، سانت مدينة لسكان شاملة دراسة اإليطاليني الصدر أطباء دأح أجرى وقد
  حيث املختلفة، أبعمارهم شخص (22800) عددهم والبالغ إليطاليا، الشرقي الشاطىء على

َرضية ونتائجه الشخري انتشار أسباب  معرفة أجل من كاملة،  لفحوص مواطن كل  خضع
َ
 .. امل

  بشكل  %20 ابلشخري، مصابون  - األطفال فيهم  مبا  - ان السك جمموع من %35 أن  تبني وقد
 .متقطع بشكل  15 و اثبت

 طوال ويشخرون النساء، من %15 و الرجال من %25 النساء، من أكثر يشخرون والرجال
 - كحول) مهيئة عوامل عند إال يشخرون ال النساء من %13 و الرجال من %15 بينما . الليل
 . ( كبرية  وجبة - تعب

  النسبة  هذه  تتجاوز ال بينما  دائم، بشكل يشخرون البدينني األشخاص من %54 من وأكثر
 .(65) الطبيعي الوزن  ذوي األشخاص عند 34%

 
  !فرنسية (73)

 

 . هـ(  8/12/1404)  115األفكار ع ( 64) 
  1409ار احلصاد، الشخري: انتصر عليه واستعد لياقتك/ أتليف كلود هنري شوار؛ ترمجة سامر سقا أميين.ـ دمشق: د( 65) 

 هـ.
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 من إغاثة  ملركز زايريت عند هبا أتثرت  اليت األمور من :السميط الرمحن عبد الرحالة الطبيب يقول
  الرابعة  عمرها يتجاوز مل شباهبا،  ريعان  يف املركز هذا تدير  فرنسية فتاة  رأيت  أين األوروبية، املراكز

  واإلشراف اإلغاثة أبعمال تقوم أهنا ذكرت  هنا،  وجودها سبب عن سألتها  وعندما. والعشرين
 منطقة ويف السودان، جنوب  يف كانت  أهنا فذكرت قبل؟ من كانت  أين سألتها. املركز هذا على
 . املنطقة هذه  من بكثري صعوبة أكثر

  طباع وخشونة املفرتسة، واحليوانت  البعوض من الكثري فيها ماء، وال كهرابء  بدون اآلن عملها
  راتبا   إال تتلقى ال وهي اإلنسانية؛ اخلدمة أجل من :فقالت هنا؟ هي ملاذا سألتها. هناك الناس
 ! (66)جيب كمصرف  جدا ، بسيطا  

 
  (1)  المتحدة  العربية اإلمارات من أمثال (74) 

 . وجمنون عاقل بني شقين ما الثوب  -

 .صخلة عقل والعقل خنلة طول الطول -

 .مواعينه يكسر ما إبليس -

 . قرصه صوب  الضو يهيل كل  -

 .يثمنك  ما يعرفك  ما اللي -

 . مكان له واحد وكل دكان القلب -

 .الدروب  بعد مب القلوب  بعد البعد -

 .ميلونك  خالنك  على الدوس تكثر ال -

 . جهاهلا من الدار علوم خذ -

 . (67) املرقة خانته اللحمة اسرتخص من -

 
   !صبية  تصير  عجوز (75)

 

 . 80هـ، ص 1414رحلة خري يف إفريقيا/ عبد الرمحن محود السميط.ـ الكويت: مطبعة الفيصل، ( 66) 
 . 25ـ  1/23هـ،   1413عن كتاب أمثال وأمثال لكل األجيال/ مجع وحتقيق مخيس إمساعيل.ـ ديب: مطابع البيان، ( 67) 
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  الصني، أواسط ومن عمرها من والثمانني السادسة  يف  عجوز فالحة  وهي  سولني،  كيسيا  السيدة
 بدأت فقد. غريب شيء هلا حدث  بعدما نفسها،  هي أهنا تصدق ال مذهولة، املرآة أمام تقف
  هلا  كانت  اليت قلبها ونبضات  األصلي، شعرها ولون فقودة،امل أسناهنا تستعيد العمر، هذا يف وهي
 .الشباب  شرخ يف وهي

 تستطيع ال الفراش، طرحية أشهر بضعة منذ كانت  هوبيي، مدينة مواليد من هي اليت وكيسيا
 عدم فجأة العجوز الفالحة قررت  مثمر غري طيب عالج وبعد. قلبها ضعف بسبب النهوض

 . تدرجييا   تتحسن صحتها أن اكتشفت  كبريةال ولدهشتها  أدوية،  أي تناول

 شعرها استعاد  مث. عليها تستند  كانت  اليت ابلعصا جانبا   وألقت لألكل، شهيتها  واستعادت 
  يف جديدة أسنان مخس ظهرت  حني يف جديد،  من ينمو وعاد الطبيعي، األسود لونه األبيض

 .اخلايل فكها

  أايم يف ولكن األوبرا، أعشق كنت صغرية شابة  كنت عندما)) : العجوز الفالحة وقالت
  شابة أين أشعر أصبحت شيء، كل  تغري فقد اآلن، أما. شيء أي أتذوق أعد مل الشيخوخة

 .(68) (( ابألوبرا أمتتع جديد من وبدأت  صغرية
 

  أرقام  في سويسرا (76)

  بنحو فرنسا مساحة من أصغر أي مربعا   كيلومرتا    41288 إىل اإلمجالية سويسرا مساحة تصل
  جنيف، زوريخ، ،( العاصمة) برن مدهنا أهم. نسمة مليون 6.6 إىل يصل سكاهنا وعدد مرة، 13

 من 1648 عام االحتادية سويسرا مجهورية وأتسست وإيطالية، وأملانية فرنسية اللغة لوزان، ابزل،
 . مركزية لسلطة ابلنتيجة خيضع  ولكنه  حملية ذاتية  إدارة يف احلق واحد لكل إقليما   22

 ابلزراعة االهتمام إىل إضافة هذا املالية، والشؤون واملصارف ابلصناعة عاملون سكانال معظم
 . رأس مليون 4.2 حنو متلك  وهي واخلنازير،  األبقار وخصوصا   املاشية  وتربية

  واألدوية  املختربية واآلالت  الدقيقة واألدوات  الساعات  بصناعة عاملية شهرة سويسرا اكتسبت
 ...والطائرات  واملدافع الدابابت  مثل الثقيلة الصناعة إىل إضافة املعلبة واألغذية

 

 . 78م( ص    19/12/1983) 1262األسبوع العريب ع ( 68) 
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 الفرد دخل ويعترب العام، القومي الدخل من  ابملئة 52 حنو السياحة مع تؤمن السويسرية املصارف
 .الدوالرات  مليارات  مئات   املصارف هذه وتضم كله،  العامل يف األعلى سويسرا يف

 األمحر، والصليب الدويل، العمل  مكتب منها  الدولية،  املؤسسات  من العديد سويسرا وتضم
 الكربى احلروب  خالل الدولية االتفاقات  من العديد مدهنا وشهدت  الدويل، الربيد واحتاد

 ... وبعدها

  عدد إىل قياسا   العامل يف جيش  أكرب متلك  وهي  حروب، أي سويسرا تعرف مل عاما   150 منذ
 . جندي ألف 625 إىل ويصل السكان،

  وقيام السيدا، وتفشي املخدرات، على واإلدمان التلوث، نسبة  ارتفاع سويسرا ت مشكال أهم من
  حنو  تصدير  إىل إضافة  هذا... الفراغ وملء للرتفيه وسائل  عن  حبثا   الشباب  أوساط يف املظاهرات 

  طريق عن الفاسدة األدوية  وتصدير األوسط، والشرق إفريقيا إىل السموم من طن ألف 200
 .(69)نسيات اجل متعددة مافيات 

 
 الدالئية  الزاوية (77) 

  وال والسياسة، والعلم الدين ميادين يف املغرب، اتريخ يف هامة أبدوار (( الدالئية الزاوية)) قامت 
. والعلوية السعدية الدولتني بني املضطربة الفرتة تلك  يف اهلجري، عشر احلادي  القرن يف سيما 
  الشريف  بن الرشيد امللك  قضى أن  إىل سلطان،ال يف ونفسوهم العلويني الدالئيون  حارب  وقد

 .زاويتهم على العلوي

 لألطلس الغريب ابجلنوب  زاويتهم اجملاطيون فيها  أسس اليت األرض على ((الدالء)) كلمة  وتطلق
 . (دلو  مجع) عريب الدالء ولفظ. اتدال سهول على املشرف  املتوسط

  يرجع  الذين الربانس من جذم هي اليت  صنهاجة فروع إحدى  جماط،  قبيلة إىل الدالئيون وينتسب
 . الرببر أنساب  مجيع البرت مع إليهم

  بن بكر أبو أسسها اهلجري، العاشر القرن من األخري الثلث يف الدالئية الزاوية أتسيس وكان
 .القسطلي عمر أيب شيخه من إبشارة  الدالئي، سعيد بن حممد

 

 . م( 7/1990/ 9) 1604األسبوع العريب ع ( 69) 
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 : وهي نص،ال هذا مرجع إىل ابإلضافة كتب،  ثالثة فيهم ألفت وقد

 . اليازغي بكر أيب بن حملمد /البكرية الدالئية الزاوية أبهل التعريف يف  الندية األزهار حدائق -

 . التازي عمر بن الودود لعبد /البكريني الدالئيني العلماء مناقب يف  املرضيني األخبار نزهة -

 . (70)احلوات  سليمان  يعالرب أليب /الدالئية الزاوية أهل ابلسادات  التعريف يف الضاوية البدور -
 

   الخروع (78)

 .وإفريقيا  اهلند  بالد من أصله شجر

  أمتار ثالثة إىل ارتفاعها  ويبلغ للحمرة، الضاربة السمراء وساقه العريضة أبوراقه املنظر، مجيل وهو
 .الصيف فصل طوال  بذوره  من ويتكاثر. أحيان  

  يستعمل الذي اخلروع زيت منها وُيستخرج بذوره  وتعصر الرملية، الطينية األرض وتوافقه
 . (71)أيضا   املراهم بعض لتحضري ويستعمل جيد، مسهِ ل وهو. أحيان   لالستصباح

 
 داود نجمة (79)

  يف االصطالح استخدم وقد. (( داود درع)) :احلريف معناها عربية  عبارة وهي. ((دافيد ماجن)) أو 
 . السداسية النجمة إىل ةلإلشار  هذا بعد استخدم مث.  اخلالق إىل لإلشارة البداية

  القدمي  العهد يف ال  اهلندسي  الشكل هلذا  إشارة توجد ال إنه  إذ  للغاية، غامض الرمز هذا وأصل
  يف اليهودية املعابد بعض على مرسومة وجدت  النجمة  هذه أن من الرغم وعلى. التلمود يف وال

  يف ) يهودية  غري بيئات  يف شيوعا   أكثر وبشكل هذا قبل ُوجدت  فإهنا امليالدي،  الثالث القرن
  الصوفية الكتاابت  يف األمر بداية الرمز هذا ظهر  وقد. (املسيحية الكنائس يف مث الرومانية املعابد

  ختم )) إما يسمى وكان . املسيح أي  داود، ابن لدرع يُرمز كان حيث واليهودية،  والسحرية
  لرؤية ورمز سرية عالقةك ((تسفي شبتاي))  أتباع استخدمه وقد. (( داود درع)) أو ((سليمان
  القرن  حوايل يف إال ككل  لليهود كشعار  النجمة تستخدم ومل. امليعاد ألرض والعودة اخلالص

 

 هـ.  1384انظر الزاوية الدالئية ودورها الديين والعلمي والسياسي/ أتليف حممد حجي.ـ الرابط: املطبعة الوطنية،  ( 70) 
 . 158هـ( ص  1397)شوال  4ع  1الفيصل س ( 71) 
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 عندما ((روتشيلد))  عائلة درع على النجمة ظهرت  فقد عشر التاسع القرن يف أما. عشر السادس
 . هلا شعارا   الصهيونية اختذهتا مث النبالء، ملرتبة االمرباطور رفعه

 الدولة علم على يظهر الذي ((إسرائيل دولة)) شعار اآلن السداسية النجمة صبحتوأ
 . (72) الصهيونية

 
  !العالم  في وردة أكبر (80)

  رافليسيا)) ابسم  ويعرف  أندونيسيا يف وسومطرة جاوا جزر يف موجود العامل يف  الورود أنواع أكرب
  .((ابدرا

 

 
 

  أحيان   عرضها يصل حيث حبجمها تتميز أهنا إال فت،ال بشكل مجيلة الزهرة هذه  تبدو ال وبينما 
 .جرامات   كيلو  7 إىل ووزهنا مرت إىل
 

 

 . 90هـ، ص  1414يل، لاجل عمان: دار  -األعياد واملناسبات والطقوس لدى اليهود/ غاري السعدي.( 72) 
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 هذا اكتشف من وأول. متوت  أن قبل أايم 10 و أسبوع بني ما إىل الغابة يف الزهرة عمر ويصل
 الذي (م 1749 - 1836) سنة (وافليس) الربيطاين (سومطرة) حاكم هو الزهور من النوع

 . (73) امسه من امسها هرةالز  أخذت 
 

 
 

 

 هـ( .  10/1410/ 28)  1106اليمامة ع ( 73) 
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 بوسنية  أمثال (81) 

 . غريه فُتح ابب، أُغلق إذا - 

 . فاتركه الشيطان يرتكك  مل إذا -

 . اخلنازير أكلتك  ابلنخالة، نفسك  مزحت إذا -

 . مشال بال كيمني   صديق  بال إنسان -

 . سيفك  تعري أن تستطيع ال املعركة يف إنك  -

 .عاقال   نفسك  حتسب  أن اجلهل درجات  أول -

 .بكاء الضحك  وبعد ضحك، البكاء بعد -

 .اإلنسان جناحا احلسن اخلُلق -

 .اجلاهل وسيد العاقل عبد الغين -

 . البداية من أكثر النهاية  يف فكِ ر -

 .العودة يف فكر ترحل أن قبل -

 . بطيئة خطواته كانت  ابحلمل  مثقال   ظهره كان  من -

 . وحده هلل الوحدة -

 . ومحار جواد الواحد االصطبل يف يوجد -

 
  ولندن باريس (82)

ــدن)) قالـــــــــت ((ابريـــــــــس)) أرى كـــــــــأين  ((للنـــــــ
 

ــايَلْ   ــل ِ   علـــــــــــــى تعـــــــــــ  نعتـــــــــــــدي الفضـــــــــــــائل كـــــــــــ
 

ايَلْ   عنـــــــــــــــوة   الرذيلـــــــــــــــة نشـــــــــــــــر علـــــــــــــــى تـَعـــــــــــــــَ
 

ــل  يف لإلصـــــــــــــــــالح ونقعـــــــــــــــــد   مرصــــــــــــــــــد كـــــــــــــــ
 

ت داها فلبــــــــــَّ  أختهـــــــــــا وهـــــــــــي ((لنـــــــــــدن)) نـــــــــــِ
 

 تـــــــــــــــــرتدد مل ((املشـــــــــــــــــروع)) ذلـــــــــــــــــك  وعلـــــــــــــــــى 
 

ــا أوارُ  أذكــــــــــــت وقــــــــــــد فراحــــــــــــت  جحيمهــــــــــ
 

 أوقــــدي أخــــتُ  اي الصــــوت  أبعلــــى وصــــاحت 
 

ــدعُ  فمـــــــــــــن ــق لإلصـــــــــــــالح يـــــــــــ ــارن يلـــــــــــ  بنـــــــــــ
 

  (74)يتهـــــــــــــوَّدِ  أو - يـــــــــــــنجُ  - يتفـــــــــــــرنج ومـــــــــــــن 
 

 
 

 . 50هـ، ص   1388.ـ الكويت: الدار الكويتية، 2الشعاع/ وليد األعظمي.ـ ط  ( 74) 
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   األحاديث هذه عن تغفل ال (83)

 مؤمن بكل ِ  له هللا  كتب  واملؤمنات، للمؤمنني استغفرَ  من)) :والسالم الصالة عليه قال - 1
 . (75) ((حسنة ومؤمنة

 تطلع حىت هللا يذكرُ  قعد مث مجاعة،  يف الفجرَ  صلى من)) :والسالم ةالصال عليه قال - 2
  اتمَّة، اتمَّة،))  :  هللا رسول قال. ((وعمرة ةحجَّ  كأجر   له كانت  ركعتني،  صلى مث الشمس،

 . (76) ((اتمَّة

  احلمد، وله امللك  له له، شريك  ال وحده هللا إال إله ال :فقال السوق دخل من)) :  وقال - 3
  ألف  ألف له هللا كتب  قدير، شيء كل ِ   على وهو اخلري بيده ميوت، ال حي   وهو ومييت، حييي

 .(77) ((اجلنة يف بيتا   له وبىن درجة،  ألف  ألف له ورفع سيئة، ألف  ألف  عنه وحما  حسنة،
 

  بالضآلة يشعر عمالق (84) 

  يف لمهاع ليحمل سم، (257) العامل يف رجل أطول جنة عامل حممد اختيار ابكستان قررت 
  املشرفة، الكعبة أمام التامة ابلضآلة يشعر أنه  العمالق هذا وذكر. م 1988 عام سيؤول أوملبياد
 كلما  ((العظيم اخلالق سبحان)) جلملة الناس برتديد سعيد إنه وقال. العمرة ألداء طريقه يف وكان

  !(78) شاهدوه
 

 

 . 6026، صحيح اجلامع الصغري رقم 1/210حديث حسن، رواه الطرباين عن عبادة. جممع الزوائد ( 75) 
إسناده أبو ظالل، وهو متكلم فيه، لكن له شواهد. وحسنه األلباين يف   رواه الرتمذي وقال: حسن غريب. ويف ( 76) 

 . 6346صحيح سنن الرتمذي برقم 
، صحيح اجلامع  229حديث حسن رواه اإلمام أمحد والرتمذي وابن ماجه واحلاكم عن ابن عمر. الكلم الطيب ( 77) 

 . 6231الصغري 
 هـ.  7/8/1408ـ  164املسلمون ع ( 78) 
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  علي كرد (85)

  رئيس طلب :ملخصه ما -ه1367 سنة طبعت اليت - مذكراته أول يف علي كرد  حممد يقول
  بعد - املأل يف وسألين عشرة الثالثة الدورة مؤمتر افتتاح يوم ابلنيابة  العربية للغة األول فؤاد جممع

 ،((علي كرد)) أسرتنا اسم حقيقة عن الغطاء أكشف أن - واملنسوابت  املضافات  يف تكلمت أن
 الغامض اللغز هذا أحل وأن طلبه، إبجابة وعدتهف اإلضافة، وهذه النسبة هذه يف األصل وأذكر
  هذا  مجلتها ومن كثرية،   الدنيا  ومصائب مصيبة، يف فيهما كنت  ورد، أخذ موضع كان  طاملا  الذي
 !االسم

  150 حنو قبل دمشق وسكن (العراق مشال)  األكراد بالد من السليمانية مدينة  من جدي جاء
 يقبل ال آري جنس من وكفر آمن من أنف مرغ على فأن قفقاسيا، من شركسية وأمي سنة،

 وظفت وملا... بفريد وكناين حممدا   أيب مساين. دمي يف يقول ما للشرقي وال للغريب وليس النزاع،
  اسم وحذف فريد، مبحمد فاكتفى أسريت، اسم إىل يعيدين أن الديوان رئيس يرض مل احلكومة يف

 امسي إىل أعود أن مهي أقصى كان  صحفال يف أكتب بدأت  وملا. األتراك عادة على عائليت
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 طول عليه حافظت أن واغتبطت ،((كردعلي  حممد)) فأصبحت القدمي، بيتنا لقب وإىل األول،
 عن متجاهلني أو جاهلني حييدون من الناس يف أن ذلك  بعد يل واستبان. اشتهرت  وبه  عمري،
 مسامعه على كررته  ولو  ا  امس حيفظ ال أو  املناكدة، حيب من ومنهم اخرتته، الذي  االسم إطالق

  يف تداخلوا أن والوزارات  الرايسات  يف ظهوري أايم يف حىت عرفوين من بعض لبث فما . مرة ألف
 الثاين العقد يف به ُأصبت الذي البالء إىل فعدتُ  هلم، يرتاءى مبا يبدلوه أن حياولون امسي صيغة

 ...عمري من
 

 والشعلة .. البرميل (86) 

  أمريكيا ،  جالون   12 يساوي  وهو  منتجاته، أو البرتول من معني حجم لقياس وحدة الربميل يعترب
 .لرتا   159 حوايل أو عاداي ،  جالون   35 أو

 يف فيها املرغوب  غري الزائدة الغازات  من للتخلص وذلك  ومشعل، أنبيب جمموعة هي والشعلة
 .(79) التكرير معامل يف أو البرتول، زيت معاجلة حمطات  يف أو الغاز، أو للزيت املنتجة  اآلابر

 
 النفسية السامة المواد (87)

  الفيزيولوجية،  وظائفه اختالل  إىل مؤدية املصاب  للجندي املركزية  العصبية اجلملة  يف تؤثر مواد هي
 . املعركة من مؤقتا   خروجه وإىل

  لوسيبني،والبسي والبسيلوسني، واملسكالني الليسرجيك  محض إتيل ثنائي النفسية السامة املواد ومن
  و  ،2 - البوتني وليديتيل بري  ثنائي  - 4.1 و  البنزيل، ومشتقات  اإِلندول، مشتقات  من ومها

’B,B - األمني إتيل ثنائي   سيان ثنائي (IDPN) . النفسية السامة املادة  أمهها ومن BZ . 
  ة الدرج يف وتغلي س  ه 165 الدرجة  يف تنصهر الرائحة،  عدمية اللون، بيضاء  متبلورة  مادة وهي

 .الليسرجيك  محض من وتشتق املاء، يف جدا   االحنالل ضئيلة وهي س، ه 320

 يف أبمل ويصاب  عقله، فيختل العصبية مجلته يف مؤثرا   للمصاب  التنفسي اجلهاز BZ -ال يصيب
 . ابهللوسة ويصاب  حرارته، درجة وترتفع النعاس، على وحُيَملُ  نظره، يف وتدهور  رأسه،

 

 . 145، 143هـ( ص  1404)ربيع األول   81الفيصل على ( 79) 
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  هذا  ويستمر ل،/مغ 0.1 حنو  اهلواء يف تركيزه بلوغ من ساعة صفن خالل BZ -ال أتثري يبدأ
 . (80) أايم ثالثة أو يومني التأثري

 
  من ا   تمطر السماء (88) 

  املنطقة يف وذلك  املاء،  عن عوضا   نشائية مادة أمطرت  السماء  أن (( االحتاد)) جريدة ذكرت 
َن ِ  َحبَّات  رأوا فقد اندهاش،  أي  ةاحلادث هلذه  األهايل ُدهش وقد . (81) وجرابلس منبج  بني الواقعة

  امل
 وعملوا وطحنوه،  منها  كبرية   كمية  ومجعوا األهايل، أسرع  هلذا. اجلوزة  بقدر كبرية   السماء من النازلة 

 .جدا    لذيذا   فكان خبزا ،  منه

 .دمشق وإىل حلب يف الوالية إىل منبج  قائمقام فأرسلها منه، بكمية جيء وقد

 ما األهايل فادَّخر.. واجلوع الفقر من متوت  كادت  اجلهات  تلك  يف يلاألها أن األمر يف والغريب
 . شهور عدة يقوهتم

 . (82) اخلميس يومهـ 1352 سنة حمرم 9 املؤرخ 94 العدد ((اجلزيرة)) جريدة  من نقال    انتهى،

 
 (1)  إيطالية أمثال (89)

 .اهلدااي من كثريا    لك  يقدم من احذر - 

 .العصا وجود من أوال   أتكد كلب،  ضرب  أردت  إذا -

 . بنائه ومواد   أحجاره يفقد اآلخرين، أرض يف يبين الذي -

 .لنفسه الرسوم جيمع والطبيب الصحة، يـََهبُ  هللا -

 . أقلها ينجز معا ، أعمال عدة يف يشرع الذي -

 .ابلنقود  جيوبك  متتلىء أن من ابلكتب مكتبتك  تزخر أن بكثري األفضل من إنه -

 

  1409د. م. د. ن،  -ها/ صالح حيياوي، معتز العجالين.األسلحة الكيماوية والبيولوجية احملرمة والوقاية من أخطار ( 80) 
 . 106هـ، ص 

 بلدان يف مشال حلب. ( 81) 
ليه   األزهري؛ قرأه وعلق عمجال اخلواطر يف عجائب الكون وغرائبه النوادر/ حممد احلسن السمان احلموي احلسيين( 82) 

 . 9/ 5هـ،   1401دمشق: دار املأمون للرتاث،  -أمحد يوسف الدقاق.



76 

 . رديئا   عامط كل  يرى املتخم البطن -

 . غدا   دجاجة من أفضل اآلن،  اليد يف بيضة -

 .للحزن طبيعي مبيد التفاؤل -

 . والنار واملاء  اجلندي  :بسهولة طريقهم جيدون  ثالثة -

 .سالح بال دولته حيكم احلب -

 . ذنبه هبز ِ  اخلبز على حيصل الكلب حىت -

 . الدَّين من شيئا    يسد   ال عام مائة  حزن -

 . رأينا يف  جدا    احم اآلخرين خبز -

 .القاضي أمام بكى من دمعه خسر -

 . أسد ذيل من أفضل قطة رأس -

 .التجديد سهل القدمي الشجار -

 . أحد   صديق  ليس إنسان كل ِ   صديق -

 .شاهد ألف من خري الضمري -

 .الشيطان من أكثر يعرفن النساء -

 . الثروة بزايدة اجلشع يزيد -

 والسجود الركوع أدعية من (90) 

 : قال.. الصالة  إىل قام  إذا    الرسول عن   طالب  أيب  بن علي اإلمام  رواه طويل  حديث يف 

 وَبَصري مسعي لك  َخَشعَ  أسلمُت، ولك  آمنُت،  وبك  ركعُت، لك  اللهم :قال ركع  وإذا... ))
 .وَعَصيب وعظمي وخُمِ ي

  ما وِمْلءَ  بينهما  ما ِمْلءَ و  األرضِ  وِمْلءَ  السماواتِ  ِمْلءَ  احلمدُ  لك  ربَّنا  اللهم :قال رفع وإذا
 . بعدُ  شيء   من شئتَ 

  َخَلقه  للذي وجهي َسَجدَ  أسلمُت، ولك  آمنُت، وبك  سجدُت، لك  اللهم :قال سجد وإذا
 . (83) ((..اخلالقني أحسن هللا  تبارك  وَبَصره،  مسعه وَشقَّ  وصوَّره

 

 . 2/185رواه مسلم، كتاب صالة املسافرين، ابب الدعاء يف صالة الليل وقيامه ( 83) 
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   المصحف زخرفة (91)

  املصحف أن من الرغم وعلى تاب،ك  هيئة على يكتب كامل  عريب نص أول الكرمي القرآن كان
 إىل طريقها  تعرف مل الزخرفة فنون  أن إال العريب، الكتاب  فن مظاهر فيه جتلت خمطوط أول كان

 أن من يتحرجون كانوا  ذلك  قبل ولعلهم تقريبا ،  الثالث  القرن يف نسبيا ، متأخرة  إال املصاحف
  بني فواصل هناك تكن فلم ه، من ليس ما إليه  يضيفوا  أن  أو املصحف شكل  يف شيئا   جيددوا

  مساحة عن قليال   تزيد بيضاء مساحات  السور بني الفواصل وكانت تعشري، عالمات  أو اآلايت،
 .السطور من سطر

 

 
 
 ويف واألخرية، األوىل الصفحات  يف أماكنها وتتخذ املصاحف، إىل تتسلل الزخارف أخذت  مث

  تتخذ الزخارف أخذت  مث التعشري، مات عال ومواضع اآلايت  هناايت  ويف السور، بني الفواصل
 لتشمل امتدت  مث الصفحة، من املكتوبة  ابملساحة حتيط  زخرفية  جداول أو  إطارات  شكل

 .السطور بني اليت الفراغات  يف متتد خمتلفة  نباتية ووريقات   وسيقان فروع هيئة على كلها  الصفحة

  النباتية والزخارف سية اهلند ابألشكال تكتظ كاملة بصفحات  وختتم تبدأ  املصاحف  وكانت
  جلود فكانت وجلده، املصحف غالف إىل امتد بل ذلك، على األمر يقتصر ومل. امللونة
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 . (84) آخر  حينا   والعاج ابلعظم ومطعمة ملونة إسالمية بزخارف حتلى املصاحف
 

   !قلب زراعة عملية أغرب (92) 

  سنه  لرجل األمريكية انميتشج والية مستشفيات  أحد يف أجريت اليت هي جراحية عملية أغرب 
  قلبه من بدال   له زراعته  يتم له مالئم قلب وجود  انتظار يف سنوات  4 أمضى قد وكان عاما   58

  يف  إجازهتا قضائها أثناء مرور حادث  يف حتفها فتاة لقيت أغسطس 12 يوم ويف.. املصاب 
  للتربع املتحمسني ن م أهنا تبني أوراقها  يف وابلبحث. مرت كيلو  ألف  حنو مسافة على تينس  والية

  األطباء  قام الفور وعلى. وفاهتا بعد أبعضائها تربع بطاقة على وقعت وأهنا اجلسم أبعضاء
  هذا أن  تبني االنتظار يف اليت احلاالت  وببحث للزراعة، صاحلة  حالة  يف  ووجدوه قلبها ابستخراج

 .ميتشجان والية مريض يناسب القلب

  وفاهتا  بعد قلبها واستؤصل املرور  حادث  يف ماتت اليت تاة الف أن  يتبني أن  ذلك  بعد الغريب كان
 واملناقشات االتصاالت  من أسبوع وبعد.. مرت كيلو  ألف بعد على املنتظر القلب مريض ابنة هي
 بقلب يعيش وأصبح.. سنوات  أربع منذ ينتظرها كان  اليت العملية له جترى أن على األب  وافق
 ! ابنته

 . (85)م1994 عام ذلك  وكان
 

 طبقات ذات سفن (39) 

  الصناعة ميادين  يف  وصعوبة  تعقيدا   األكثر عدة،  طبقات  ذات  املتطورة السفن صناعة تعترب
 البحرية الصناعات  بتطوير تُعىن كندية مؤسسة إنتاج من املستقبلي واالبتكار. كافة البحرية

 . واملدنية العسكرية

  من تتألف  طبقة وكل الشكل، دائرية  طبقات  مخس  من مؤلفة كوهنا  يف املستقبلية  السفينة وتتميز 
 . ضخمة حبرية عمارة  تكون  أهنا يعين مما غرفة، 35

 

 هـ(.  1399)رمضان   27الفيصل ع ( 84) 
 هـ(.  13/8/1415) 2619اليوم ع ( 85) 
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  السفينة  هذه  وتصلح. والقوة السرعة بني اجلمع على القادرة  النووية  ابلطاقة فيعمل احملرك أما
 . (86) الكمالية واخلدمات  التجهيزات  أبحدث  جمهز ضخم  سياحي  كفندق  املستقبلية

 
 قديمة مةمترج حكمة (94)

 !األغنياء من غيب إىل العلماء، من فاضل احتياج الوجود، هذا يف يدهشين ما أكرب 

 
 لالنتحار  ..اليأس قفزة (95)

 مل أنه اعتقدت  أهنا حد إىل عاما   18 العمر من البالغة (إيدين جول) الفتاة أمام الدنيا اسودت 

 

 م( .  7/1990/ 9) 1604األسبوع العريب ع ( 86) 
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 .أجله من تعيش أن يستحق شيء هلا  يتبق

  مدينة  وسط  يف طوابق سبع  من مبىن سطح  إىل جول  صعدت  قاتل  أيس لطه خا اكتئاب  نوبة  ويف
 .األسفل يف الرصيف  إىل نفسها إللقاء الرتكية اسطنبول

  املدين  الدفاع برجال لالتصال الفطنني املارة لبعض الفرصة أاتح تقفز أن قبل جول  تردد أن غري
 .املوت  من السابقة السكرترية أنقذت  أمان شبكة ونشروا املكان إىل هرعوا الذين

 . عائلية مشكالت  إىل تعود مرتا   20 ارتفاع من االنتحار جول حماولة أن التحقيقات  وأوضحت

  زواج وهو شقيقها،  من تتزوج لكي عليها  تضغط املتوفاة أمها حمل حلت اليت أبيها  فزوجة
 . بشدة جول  عارضته

  أهنا  وجدت  وأخواهتا، إخوهتا من 9 تضم أسرة يف تعيش وإهنا العمل، عن عاطل والدها أن ومبا
 . معمارية شركة يف كسكرترية  احملدود دخلها من هلم العيش لقمة توفري يف كبرية  مسؤولية تتحمل

  أبايم االنتحارية  حماولتها وقبيل. صديقاهتا  منازل بني متنقلة سنوات  3 منذ املنزل جول وغادرت 
  لتعيش انتقلت مث ومن طنبول،اس يف مسنة سيدة رعاية منها تتطلب جديدة  وظيفة على عثرت 
 .مسكنها يف معها

  كل  عليها تتزايد الضغوط أبن فشعرت . النقود من ابملزيد يطالبها والدها كان  األخرية اآلونة ويف
 .يوم
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 يف للتسوق ذاهبة أهنا قائلة اسطنبول يف العجوز السيدة مسكن غادرت  األايم أحد صباح ويف

 .مركزي متجر

  لديها ألن)) العمل إىل تعود لن جول إن قائال   املسنة  ابلسيدة هاتفيا   لرج اتصل ساعتني وبعد
 . ((اليوم هذا تفعله أن  ينبغي الذي الكثري

 الطوابق ذي املبىن سطح على شوهدت  نفسه اليوم ظهر من والنصف الواحدة الساعة حوايل ويف
  فيها  فرغ اليت اللحظة يف املبىن سطح من قفزت الرتدد من ونصف  ساعة  مضي وبعد. السبعة
 يشاهدون السابلة من املئات  كان  بينما املبىن، أسفل األمان شبكة نصب من املدين الدفاع رجال
 مستشفيات  أحد يف جسمها غطت اليت واخلدوش الصدمة من العالج إىل وانتهت .. اليأس قفزة

 . (87)اسطنبول

  اجملتمع  يف احلقيقية انتهامك املرأة  ولتأخذ بناهتم،  يف اآلابء ليتقي اخلرب هذا أوردت  وإمنا
  الذي الغماري، هللا لعبد /االنتحار جرمية عن األشرار قمع :كتاب   إىل القراء وأحيل.. اإلسالمي

 . اإلسالم يف وحرمته االنتحار، جرمية بشاعة يبني

 
   الضحك؟  معد ل انخفض لماذا (96)

 كان  ،1936 عام الفرنسي، ناملواط إن تقول املشهورة  الفرنسية الفيغارو صحيفة نشرهتا  إحصائية
 . يوميا   دقيقة عشرة تسع مبعدل يضحك 

 الفرنسي يضحك  ال احلايل، والعام. اليوم يف دقائق ست إىل الضحك  معدل هبط ،1980 عام
 .يوم كل  واحدة  دقيقة سوى

  ثالثة  إعداده استغرق جاد علمي حبث نتيجة هي بل السخرية، عن تكون  ما أبعد اإلحصائية
 من وفريق اآللية، احلاسبات  أجهزة أحدث  مستخدما   االجتماعية للعلوم معهد به وقام أعوام،
 .االجتماعيني الباحثني صفوة

  السبب ألن رمبا الدرجة، هذه إىل الضحك  معدل الخنفاض سببا   تعط مل اإلحصائية لكن

 

 هـ( .  20/2/1412)  8467الرايض ( 87) 
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 . اليوم عاملنا من آخر مكان كل  يف بل وحدها، فرنسا يف ال واضح،

 كانت  :ابملشكالت  حافل عام خالل يوم كل  دقيقة عشرة تسع مبعدل يضحك  الفرنسي كان
 األهلية احلرب  نريان  واشتعلت أورواب،  مساء يف تتجمع  بدأت  قد الثانية  العاملية  احلرب  غيوم

  حكم  سوموزا الدكتاتور وتوىل الراين، منطقة على وهتلر أثيوبيا، على إيطاليا  واستولت اإلسبانية، 
 على ملكا   فاروق وأصبح التطهري، اسم عليها أطلق اليت التصفية ةمحل  ستالني وبدأ  نيكاراغوا،

 .والسودان مصر

  ألن  وإمنا مشكالت، من العامل يواجه مبا استخفافا   أو  استهتارا   ال الضحك، كثر  ذلك  ومع
 .بعد األمل فقد قد العامل  يكن ومل خبري، كان  التفاؤل

 إنسان أي يضحك  وملاذا األايم؟ هذه ضحك ال إىل العامل، يف مكان أي أو العامل، يدفع وماذا
 .واألمل؟ التفاؤل من حرم أن بعد اليوم يف دقيقة من ألكثر

 الكبت عن نفسي تفريج هي بل أمل، أو بتفاؤل مدفوعة ليست احلالية الضحك  ودقيقة
 . (88) االنفجار ملنع صغري أمن وصمام والتشاؤم،

 
 العلماء إمالء غرائب من (97)

  أمحد  قال)) :2/621 احلفاظ تذكرة يفهـ 292 سنة  املتوىف الَكجِ ي املسند ة ترمج يف الذهيب ذكر 
 مستملني، سبعة جملسه يف فكان غسان، رحبة يف أملى بغداد، الكجِ ي قدم ملا :اخلُتَّلي جعفر بن

 حضر من وُحسب الرحبة، ُمسحت مث قياما   عنه الناس ويكتب اآلخر، منهم واحد كل  يُبلغ
 . ((النظارة سوى حمربة ألف وأربعني نيفا   ذلك  فبلغ مبحربة،

 . (89)اإلمالء انقطع وبه هـ، 872 سنة أملى السيوطي مث جملس، 1000 حجر ابن احلافظ وأملى
 

   مغربية أمثال (98) 

 مث عمل يف طويلة مدة قضى ملن يضرب ) هللا متاع يقول أن يعرف وال السعاية يف عنده امشال -

 

 م( بقلم دافيد بيشاي.  4/1987/ 17)  1589احلوادث ع ( 88) 
 . 182وشرح شاكر أللفية السيوطي ص  338انظر تدريب الراوي ص ( 89) 
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 . ( يتقنه ال هو

 . (به أعمل فلن لنفسك  برأيك  افتِ  أي) قشابتك  يف رأيك  أفتِ  -

 :املشرق يف ويقابله والكفاف، العفاف لتعليم يضرب ) عبيد متلكونش ال سيدن، قلنالكم أال -
 .(كله  أتكله ما عسل حبيبك  كان  إن

 . (تذهبها بسيئة يبيعها مث  يريدها، أو  حسنة أييت فيمن يضرب )  دكه اجلمل حدت  اللي -

 . (احلذر شديد  فيصبح مرة، يصاب  ملن يضرب ) الشريط من يخافك  احلنش عضه اللي -

 .خسرك عرفك  ما اللي -

 .(تعقيدا   األمور  فيزيد اإلصالح يدعي فيمن يضرب ) عماه  يطب ه  جا -

 .(كحلها  ليس املشكلة وقوع أن يعين) منه كاخلروج  ليس احلمام دخول -

 .( أصلها أو مصريها إىل تعود  األشياء أن  أي) الرحى عني إىل ويعود يدور الزرع -

 . يلعنهما  هللا  :فأجاب  املنحدر؟ أم العقبة :لك  أحسن أيهما : مرة احلمار سئل -

 . (هدى غري على الطرق يف والسري البطالة عن كناية ) الزنيت ويعود الدروب  خييط فالن -

 .(عقب على رأسا   وقلبها األمور  تدبري سوء يف يضرب )  البهيمة قبل الشكيمة كيدير  -

 منفرة سريرته لكن اخلارجي، منظره يعجبك  ملن يضرب ) الداخل من خبارك اش برا، من ملزوقا -
 . ( دنءة أو لسوء

 
 والفزع  الطمع (99)

 بعينه وأنت معك  هللا فإن وحدك، كنتَ   ولو ورسوله هللا إىل والتحي ز الناس خمالفة تستصعب ال 
 .وصربك يقينك  امتحن وإمنا لك، وحفظه وكالءته

  هان  منهما جترَّْدتَ  فمىت والفزع، الطمع من التجر د :هللا  عون بعد هذا على لك  عواناأل وأعظم
 الطمع بك  قام ومىت ورسوله، هللا فيه الذي اجلانب يف دائما   وكنت ورسوله، هللا إىل التحي ز عليك 
 .به نفسك  حتدِ ث  وال األمر هذا يف تطمع فال والفزع

 والفزع؟ الطمع من تجر دال على أستعني شيء فبأي :قلتَ  فإن

  ابلسيئات  يذهب وال هو،  إال ابحلسنات  أييت ال أبنه  وعلمك  ابهلل والثقة والتوكل ابلتوحيد :قلت
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 . (90) شيء هللا مع ألحد ليس  هلل، كله  األمر وأن هو، إال
 

 حبر   قلم ثمن دوالر ألف 100( 100)

  أبدوات  الفعليني للخرباء خصيصا   (لكية امل املاسة) ((روايل  سوليتري مايسرتشتاك بالن  مون)) قلم ُصمم
 نظرا   فقط  الطلب حتت  ويصنَّع  متكاملة،  ماسات 4810 -ب مرصع فهو. التقليدية غري الكتابة

 متس ك خيتصران للتقليد  القابلني غري وتصميمه أدائه  كمال  أن كما.  العامل يف حرب قلم  أمثن أنه إىل
 . والذهب  اجملوهرات جمال يف لغنيةا القدماء احلرفيني بتقليد  (( بالن مون))  شركة

 

 
 

  كامال    ويزن املاس من إلطار أساسا   اخلالص ابلذهب املصقول الرائع ((مايسرتشتاك)) قلم ويوفر
  أي  يبقى ال كي  املعروفة ((EEZAV))ـال بطريقة اجملوهرات  رصف  يف كبري  جهد وبُذلِ . قرياطا   22
 املكربِ   الزجاج حتت تنفذ اليت ((امللكي روايل)) قلم وصناعة. اجملردة ابلعني يُرى منه فعلي أثر

  ونعمة براقة ماسات  4810 -ب  املرصوف اإلطار بوميض تبهر  إمتامه وبعد. كبريا    تركيزا   تتطلب
 . (91)امللمس

 
   كيمبردج مكتبة (101)

  مبخطوطاهتا  متتاز عام، بوجه الغريب العامل ويف خباصة بريطانيا يف اجلامعية املكتبات  أشهر من

 

 . 151هـ، ص   1402.ـ بريوت: دار النفائس، 3الفوائد/ ابن قيم اجلوزية؛ ختريج وحواشي أمحد راتب عرموش.ـ ط  ( 90) 
 هـ.  14/7/1415ـ  11625احلياة ع ( 91) 
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  فيها،  الفارسية املخطوطات  فهرس  جرانفيل إدوارد  وضع وقد خباصة، واإِلسالمية الفارسية  النادرة،
  صفحة، 440 يف  اإِلسالمية املخطوطات  وفهرس  ،(م 1896 كيمربدج) صفحة 371 يف

  املستشرق قام كما  ،(م 1922 كيمربدج) اإلسالمية املخطوطات  وذيل (م 1900 كيمربدج)
  ، (م 1936 كيمربدج) املكتبة  على ووقفها  براون مجعها اليت املخطوطات  فهرس  بوضع  نيكلسون

 . (92)(1936 كيمربدج)  والعربية النصرانية املخطوطات  فهرس بوضع  منغنا املستشرق وقام
 

 للصيد جديدة شباك (102) 

  تعىن اليت اإلسبانية  املؤسسات  إحدى ابتكرت  العاملي،  املستوى على الصيد  عمليات  تطور بعد
  بني  جتمع  مواد من املصنوعة الشباك من جديدا   نوعا   البحري،  الصيد وأجهزة  سفن وتطوير  جإبنتا 

 . البحر وملوحة ابملياه تتأثر  ال وهي والليونة، املتانة 
 

 
 

 . 146هـ( ص 1403)مجادى اآلخرة   72الفيصل ع ( 92) 
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 إىل تصل جر   قوة وتتحمل والكبرية، الصغرية األمساء صيد تستطيع أهنا الشباك هذه مميزات  ومن

  حنو  صيد يضمن مما مربع مرت 1500 تتعدى منبسطة يوه الشباك هذه  مساحة. كلغ  2500
 . (93)ساعات  بضع كل  املختلفة األمساك من كيلوغرام  2000

 
  المنزلي  الجرذ (103)

  وقد . الصليبية احلروب  فرتة  وهي عشر، الثاين القرن يف األوروبية  القارة إىل املنزيل  اجلرذ وصل
 - 1347 عامي بني القصرية  الفرتة ففي بة، رهي فواجع فيها  وسبب هناك،  ذريعا   انتشارا   انتشر

 . أورواب سكان عدد من %25 على ابلطاعون قضىهـ 1352

 مليون 11 على األسود اجلرذون قضى م 1918 - 1892 العامني بني وحدها اهلند ويف
 .إنسان

 والَكَلب الطاعون منها  وقاتلة، معدية عديدة ألمراض الرئيسي املصدر هو األسود واجلرذون
 . والرتيشينوز الصفراء واحلمى فوسوالتي

 .سنوات  سبع إىل أربع من يعيش وهو

 مدة العام، يف مرات  7 حنو حتمل وهي َحَلمة، 12 - الرمادي وكذلك  - األسود اجلرذ واألنثى
 ..مولودا   عشر اثين إىل ستة من مرة كل  يف تضع  يوما ، 24 تدوم محلها

 !.. (94)البشر من أعداد فيها يعيش مما أكثر اذيناجلر  من أعداد - النظيفة املدينة  - ابريس ويف

 
 واللهيب ..الكواهلة (104)

  يف بينهما واجلزيرة واألزرق األبيض النيلني على السودان يف العرب  قبائل أشهر من الكواهلة 
 .مدين وواد  عبور جهيت

 

 م( .  10/1990/ 1) 1616األسبوع العريب ع ( 93) 
واملقدمة.ـ   149ـ  148هـ، ص  1406بريوت: دار املقاصد اإلسالمية  -حيوانت يف منزلك/ مصطفى الرواس.( 94) 

 .   (2)سلسلة احليوانت وتوازن البيئة؛ 
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 فروعهم منو  احلمدة، مع الرهد غرب  يف يسكنون ابدية ومنهم.  العوام بن الزبري إىل وينتسبون
 . والشنابلة احلسنات  :الشهرية

  اجلوالن للهيب أقرابء  وهم  العراق، من أصلهم إن  ويقال حلب،  حمافظة  قبائل من واللهيب
 . (95)الرشيدات  الفرج،  الزايرة، :منها أفخاذ، عدة إىل وينقسمون مسعان، جبل يقطنون

 
 !((أنثى)) الدفتر في مكتوب (105) 

 :!البداية من القصة

 البداية؟ من القصة هي ما : تسائال  م قاطعته

 ملستخرج وفقا   ((كأنثى)) اآلن  أمامك  واملاثل نقيب برتبة  حامد سيد  مصطفى الضابط  أن  :قال
  ذهبت عندما - املاضي  األربعاء  يوم - الصباح هذا اكتشفت. يديك  بني الذي  امليالد  شهادة 

  أن  بعد  ميالدي شهادة  نم رمسي مستخرج الستخراج العال أبو  بوالق مدين سجل مكتب إىل
 .قنا من عام قبل عوديت خالل شخصييت إثبات  أوراق معظم فقدت 

  األايم ومرت . العائلية البطاقة وكذلك  فقدته الذي الشرطة  ((بكرنيه)) حمضرا   حررت  ويومها
  هبدف  سفر جواز إلصدار اجلوازات  إىل لتقدميها األوراق هذه لتجديد اخلاصة ظرويف ودفعتين
 . احلايل العام بنهاية وتنتهي  عام منذ مرتب بدون أخذهتا  اليت اإلجازة خالل عربية ولةد إىل السفر

 مقر  له التابع العال أبو بوالق مدين سجل مكتب إىل اجتهت عندما املفاجأة كانت  :وأكرر
  عبد  وفاء لتفاجئين املاضي األربعاء صباح يف - العال أبو  بوالق أمام يوليو 26 شارع 64 سكين
 !!. ((أنثى)) النوع خانة حتت حامال   الرمسي ابملستخرج - املدين السجل موظفة - املنعم

 

 

 قبائل العرب لكحالة.  كتاب:   عن (95) 
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 كيف؟   :وتساءلت املفارقة هذه من الدوار أصابين

 ! ((أنثى)) الدفرت يف مكتواب   وجدتك  هكذا :وقالت

 ! هبذا أفاجأ ومل يب اخلاص الرمسي للمستخرج صورة من أكثر استخرجت أن سبق ولكن :قلت

 ! أوراق مع أتعامل أن .. ذنيب وما :قالت

 ..! ذكر ..أنين ستجدين لديكم العائلية بطاقيت ألوراق عودي :قلت

 ! بذلك  يل شأن ال :قالت

 !هذا وتصحيح للتدخل السجل أمينة فلنستدع :قلت

 .اإلجراءات  تصحيح من بد ال :السجل أمينة وقالت

 إجراءات؟ أي :قلت

 !! أايم عدة يف تنتهي اإلجراءات  من  ومتاهة وكذا.. كذا  واكتب..  كذا  منوذج هات  :قالت

 .السفر فرصة علي تضيع ال حىت  ساعات  خالل تقدميها مطلوب  أوراقي ولكن :قلت

 الرمسي املستخرج صورة  على تكتبها أن السجل أمينة وأمرت  ((أنثى)) تقول األوراق :قالت
 !السجل خبامت وختتمها

 ..! أنثى إىل الذكر حتول اليت هذه  أوراق أية  :أبخرى كفا    أضرب  وأن قلت

 االسم؟ يف متشاهبات  شقيقات  لك  أليس :مقاطعة قالت

 !أعوام أبربعة وتصغرين.. هدى.. الوحيدة أخيت :قلت

 . سنوات  أربع .. أسر.. وعندي الشرطة مستشفى يف طبيبة من متزوج وأن

  دفعة طةالشر  كلية  من وخترجت حساب  ألف اآلخرون  له  يعمل رجل أن  صدقيين :قائال   وأنفجر
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 مبركزي ألعمل 1987 عام أسيوط إىل انتقلت ومنها.. اخلاصة ابلقوات  والتحقت 1986
 1990 عام يف الوزارة ديوان إىل عدت  مث 89 عام قنا إىل انتقلت وبعدها. وصدفة منفلوط
  أوراقي لتجهيز واضطررت  السفر يف فكرت  وعندما. خاصة لظروف راتب  بال  إجازة  وأخذت 
 . عنها حتدثينين اليت املفاجأة  هذه كانت

 !! األوراق  إهنا ولكن : قائلة كتفيها  وهزت  املدين السجل أمينة تعبأ مل كله  ذلك  ورغم

 االسم تدوين يف هل! اخلطأ؟ وأين عجيبة؟ املفارقة هذه أليست :قصته هناية يف مبرارة وتساءل
 ماذا؟ أم.. مقصود تالعب أم ابلدفرت؟

  رجال اي  أنتم  دبرون  : عليه طرحته بتساؤل اكتفيتو  املزيد، أقول أن  أشأ  مل قصته وأمام
 !! (96)الشرطة

 
  للزكاة الشرعي النصاب (106) 

  حلول مع يعوهلم ومن حاجياته عن الفاضل للنصاب  مالك  حر مسلم كل  على جتب الزكاة
 من ركن والزكاة. وليهما وخيرجها. واجملنون الصيب مال يف وجتب. كامل  هجري عام وهو. احلول
 قال. للمستحقني إلعطائها  األغنياء على تعاىل هللا  أوجبها  مالية  عبادة وهي. سالماإل أركان
يِهمْ ﴿ :تعاىل   أنكر ألنه  جاحدها ويكفر [ 103 :]التوبة ﴾ ُخْذ ِمْن أَْمَواهِلِْم َصَدَقة  ُتَطهِ رُُهْم َوتـُزَكِ 

 .عاص مؤمن فهو  خبال   تركها  من أما ابلضرورة، الدين من معلوما  

 الذهب من جراما   ومثانني مخسة  يساوي  ما فهو  املال، من الزكاة  عنه يدفع الذي  النصاب  أما
 يقوم أيدينا يف الذي املال ألن  الزكاة، فيه جتب فال ذلك  من أقل كان  إذا أما. فأكثر 21 عيار

 نقص فلو. هجراي   عاما   يستمر أن على به، مغطاة األموال ومعظم. وأدق أشهر ألنه ابلذهب
  الزكاة  فتجب زاد لو  أما. وهكذا جديدا ، حوال   استأنف  ذلك  بعد كمل  ولو. زكاة  فال احلول أثناء

  فيها  يشرتط فال والثمار  الزروع  زكاة  أما %2.5 أي  العشر ربع وجيب. الزايدة ويف األصل يف
  :]األنعام ﴾َوآُتوا َحقَُّه يـَْوَم َحَصاِدهِ ﴿ :تعاىل قال. احلصاد مبجرد فيها الزكاة  جتب بل. احلول
 مايل مبجهود أي ابلراحة سقيت إذا العشر ونصف  املطر، مباء سقيت إن العشر وفيها. [141

 

 هـ( .  6/10/1412) 3874األهرام ع ( 96) 
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 . (97)كيلة  مخسني بلغت إذا بدين، أو

 
 وعاشرها ..أولها ..األخالق (107)

رة   املكــــــــــــــــــــــــارمَ  إن  أخــــــــــــــــــــــــالق  مطهــــــــــــــــــــــــَّ
 

ا فالعقـــــــــــــــــــــــــلُ    اثنيهـــــــــــــــــــــــــا والـــــــــــــــــــــــــدين أوهلـــــــــــــــــــــــــُ
 

م اثلثهــــــــــــــــــا والعلــــــــــــــــــم  رابعهــــــــــــــــــا واحلِلــــــــــــــــــْ
 

 ســــــــــــــــاِديها الصــــــــــــــــدقو  خامســــــــــــــــها والصــــــــــــــــرب 
 

 اثمنهـــــــــــــا واجلـــــــــــــود ســـــــــــــابعها والشـــــــــــــكر
 

يها واللـــــــــــــــــــــني اتســـــــــــــــــــــعها والرفـــــــــــــــــــــق  ــِ  عاشـــــــــــــــــــ
 

ثها عيـــــــــــين مـــــــــــن تعلـــــــــــم والـــــــــــنفسُ   حمـــــــــــدِ 
 

ــان  إن  ــا مـــــــــــــن كـــــــــــ ــا مـــــــــــــن أو حزهبـــــــــــ  أعاديهـــــــــــ
 

قها حـــــــــــال يف عمـــــــــــري ولســـــــــــتُ   أصـــــــــــدِ 
 

ــيها حـــــــــــــــــــــــني إال الرشـــــــــــــــــــــــد أرى وال   أعصـــــــــــــــــــــ
 

 
 الجمهوريات رؤساء في   إال التغيير (108)

  مع  السياسية األمور بعض يف حتدث  أنه  جالل سيد ذكر :الشعراوي تويلم حممد الشيخ قال
 وهذه سامل، ممدوح وزارة  تغيري حول شائعات  الوقت هذا يف هناك وكان السادات، أنور الرئيس
 للرئيس املعهودة بصراحته جالل سيد وقال. شهرين حبوايل الوزارة تغيري قبل معروفة كانت  الشائعة

 .سامل ممدوح يظلم أالَّ  السادات 

 : قائال   السادات  الرئيس عليه وردَّ 

 .التغيري بتحب الناس  سيد،  عم اي -

 : جالل لسيد الشعراوي الشيخ وقال

  رؤساء  يف إال التغيري بتحب الناس  الرئيس، سيادة  اي  نعم :واحدا   ردا   عليه ترد أن جيب كان  -
 . اجلمهورايت 

 !(98) الذكرايت  هذه يستعيد وهو  طويال   الشيخ وضحك 
 

 !تصوير خدعة (910)
 

 هـ )إجابة األستاذ أيب سريع عبد اهلادي، أستاذ الشريعة جبامعة القاهرة( .  19/5/1408ـ  153املسلمون ع ( 97) 
 . 54هـ، ص  1411حديث الروح مع الشيخ الشعراوي/ مأمون غريب.ـ القاهرة: دار املعارف، ( 98) 
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 ! (99) أمه يدي بني صغري طفل رأس  هو بل ،((عسل قرع)) من ((حبة)) هذه ليست
 

 
 

   الشرع هايقر   ال بدعة ((البشعة)) (101)

 من وعاء وهي (البشعة) إىل اجلرائم من جرمية يف ابملتهم يذهبون النائية مصر مناطق بعض يف
  سوء، يصبه  مل بريئا   كان  فإن  بلسانه،  املتهم سهويلم يتوهج، حىت شديدة نر  على حيمى احلديد

 ذلك؟ يف اإلسالم حكم فما..  ذلك  على بناء عليه وحيكم أصيب،  مذنبا   كان  وإن

  حيمى  الذي احلديدي الوعاء ألن عنها،  نسمعه ما صح لو  غريبة مسألة ((البشعة)) مسألة -
  عنها، يقال ما صحة يف ثريا  ك  أشك  فإين ولذا  بلسانه، يلمسه أن إنسان أي يستطيع ال ابلنار
  أن  يرضى  ال سوف أنه  الطبيعي ومن. ذنبا   ارتكب من خيوفوا أن  هبا الناس أراد أكذوبة ولعلها
 . احملماة  احلديدة تلك  على لسانه وضع على يقدم

  القرآن من سند  له  وليس . يقره وال الشرع يؤيده  ال املوضوع  هذا فإن شيء  من يكن  ومهما
 . بويةالن السنة أو الكرمي

 

 هـ.  12/11/1406املدينة )السعودية( ( 99) 
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 معرفة يف الفيصل هو وهذا (( أنكر من على واليمني اد عى من على البي نة )) :يقول الشرع إمنا
 . (100)التوفيق وابهلل.. اإلدانة أو ابلرباءة احلكم عليه يرتتب والذي املذنب

 
 واق  .. الواق (111) 

  اإلفريقية، ارةالق يف تقع اليت مدغشقر جزيرة على (( واق الواق )) اسم أطلقوا من أول املسلمون
 .الرأي هذا يؤكد دليل خري ((اإلدريسي)) املسلم العامل إىل املنسوبة واخلريطة

 جزء على ليس ((واق الواق)) اسم أطلقوا قد املسلمني أن أتكيد حياولون املستشرقني بعض أن إال
 .(101) الياابن  جزائر هو املقصود كان  بل الشرقي، آسيا ساحل من
 

 رومانية أمثال (211)

 .العذبة كلماتك   ال إحسانك، -

 .تشاء  كما   زوجات  جتد ولكن اثنيا ، وأما   أاب   جتد لن إنك  -

 . الزيت من شيئا   فيه يضع أن من أقل فال السراج يستخدم من إن -

 . اجلديدة القوانني سن ِ  عند اللصوص تكثر -

 . امليت األسد تسب   األرانب حىت -

 .العسل يوجد ال  النحل يوجد ال حيث -

 . اجملهولة :األمراض شر   -

 . أوله  يف املرض عاجل -

 .معك  جيلس حظك  فإن كسول  إىل جتلس ال -

 . تكره أن وإما حتب أن إما املرأة -

 . تدفئ ال املعارة  املالبس -

 . يتأخر يتقدم مل من -

 

 هـ )إجابة حممد الطيب النجار ـ رئيس مركز السنة والسرية مبصر( .  1408/ 19/10ـ  174املسلمون ع ( 100) 
 هـ( .  1399)شعبان   26الفيصل ع ( 101) 
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 .للعقل انقيادهم من أكثر للعادة ينقادون الناس -

 . بسهولة وتتدحرج  مستديرة النقود -

 .الثور من أغلى السمكة فيها  اليت للمدينة ويل -

 
   عينيه إلى الضوء تعيد صاعقة (311)

.  النظر له فأعادت  أعوام، تسعة منذ حادث  إثر بصره فقد قد كان  رجل على الصاعقة وقعت
  من  البالغ الرجل هذا. املتحدة الوالايت  يف ((مني)) والية أطباء  نشره الذي املدهش اخلرب هو هذا

 احلادث  إثر العمل ترك إىل اضطر مث. شحن سيارة كسائق  يشتغل سابقا   انك  عاما   (62) العمر
 . العمى  له سبب الذي

 يعرف أن غري من شجرة حتت فوقف عاصفة هب ت إذ منزله جوار يف متلمسا   ميشي كان  وبينما 
 عشرين مدة عليه مغميا   وظل األرض على فوقع عليه الصاعقة فسقطت.. شجرة حتت واقف أنه

  حادثته  منذ  به يعتين كان   الذي  الطبيب عيادة إىل فذهب.. يبصر أنه الحظ هنض ا ومل.. دقيقة
 .(102) نفسه يصدق  يكاد ال وهو
 

   فوائد (411) 

  فحارهبا، . شهوة صارت  تفعل مل فإن الفكرة، فدافع. فكرة صارت  تفعل مل فإن اخَلْطرة، دافع• 
ه تتداركه مل فإن ،فعال   صارت  تدافعها مل فإن ومهَّة، عزمية صارت  تفعل مل فإن   عادة،  صار بضدِ 

 . عنها االنتقال عليك  فيصعب

 !مقتل يف وقع جرح   وُربَّ  جراحات، الذنوب • 

 !خلفها؟ تعدو  فكيف إليها، أقدامك  نقل تساوي  ال الدنيا• 

  وال يُِهْنها،  مل من أكرمها ما  فوهللا  هتادهنا،  وال منها،  إال قط  بالء أصابك  فما نفسك، احذر • 
 !حُيزهنا مل من فرَّحها  وال خيوِ فها، مل من أراحها وال يكسرها، مل من َجرَبها وال يُِذهلَّا، مل من أعزَّها

 

 م.  16/10/1980أخبار األسبوع  ( 102) 
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 من خملصا   صادقا   تركها من أما. هللا لغري تركها َمنْ  والعوائد املألوفات  ترك يف املشقةَ  جيدُ  إمنا• 
  فإن! كاذب   أم تركها  يف هو ادق أص لُيمتحن وهلة أول يف إال مشقة تركها يف جيد ال  فإنه هلل قلبه
 ! (103) لذَّة   استحالت قليال   املشقة تلك  على صرب
 

   األنبياء أسماء بعض تفسير (511) 

 .األعايل يف األب  :ابلعربية  معناه : إبراهيم

 . يسمع هللا  :ابلعربية معناه : إمساعيل

 . أبمته تكفَّل أو هللا،  من حظ ذا كان  ألنه  بذلك  مسي :الكفل ذو

  عمه  ألن ابلشيء، االلتصاق  أي ((اللَّوط)) من مأخوذ لعله :اخلليل إبراهيم أخي ابن ، لوط
 .به والتعلق له  احلب شديد كان  إبراهيم

 . املاء من انتشلته فرعون ابنة ألن بذلك   مسي املاء، من املخلَّص :ومعناه عربي، : موسى

  الرمحة  معناه :وقيل واملعرفة، لعلماب َحِييَ  ألنه بذلك  مسي : (املعمدان يوحنا )  زكراي بن حيىي
 . (104) ابلعربية

 
   الطاعون  فضل في الماعون بذل (611)

 .وخامتة أبواب  مخسة على رتبه (105)العسقالين حجر ابن للحافظ ندر كتاب   عنوان هذا

  وجعله األمة،  هلذه ورمحة السابقة،  األمم على رجز  وأنه  الطاعون، مبدأ األول الباب  يف عرض
 .فصول أربعة

  ابلوابء،  وقارنه فيه، األطباء وأقوال اللغوي، اشتقاقه  وذكر الثاين، الباب  يف  الطاعون عرَّف مث
  اليت  األحاديث به  أحلق مث . ذلك  من واحلكمة اجلن،  وخز من أنه  يفيد ما األحاديث من وذكر

 

. وهي خمتارات  18د 17، 13، 9، 6هـ، ص  1412جملد، ثالثون فائدة وفائدة/البن قيم اجلوزية.ـ الرايض: دار ا( 103) 
 من كتابه »الفوائد«. 

 . 20ـ  19قاموس األمساء العربية واملعربة وتفسري معانيها/؟.ـ د. م: دار الفنون،؟، ص ( 104) 
 هـ.  1411صدر بتحقيق أمحد عصام عبد القادر الكاتب.ـ الرايض: دار العاصمة، ( 105) 



95 

 .فصول تسعة وجعله اجلن،  كيد  من قائلها حترس

 ومراتب الشهيد ملعىن وتعرض للمسلمني، ةشهاد  كونه  على األدلة الثالث  الباب  يف وذكر
 عشرة وجعله النبوية، املدينة الطاعون دخول لعدم تعرض وكذلك  الشهادة، وشروط الشهداء

 .فصول

  دخوله، أو فيه،  يقع الذي البلد من كاخلروج  أحكام، من ابلطاعون يتعلق ما الرابع  الباب  وضمَّن
  أربعة وجعلها  العدوى، ومسألة لصحابة، ا واختالف ،(( َسرْغ)) من  عمر  رجوع  قصة وذكر

 .مطولة فصول

  واالجتماع  برفعه، كالدعاء  الطاعون، وقوع عند فعله للناس يشرع ما اخلامس الباب  يف وذكر
  وختم. العيادة وآداب  به، أصيب مبن املتعلقة واآلداب  ابإلرث، منه يتعلق وما عدمه، أو لذلك 

  بعض  فيه ذكر فصال   هبا وأحلق هـ، 848 سنة إىل اإلسالم يف الواقعة الطواعني بذكر الكتاب 
 ..ذلك  وغري والصفدي الوردي ابن مقامة فساق الطاعون، يف األدابء أقوال

 
   !العجيبة ..البراغيث (711)

  طعامها،  أنواع من نوع أي تناول دون أشهر عدة احلياة قيد على تظل أن تستطيع الرباغيث
 . (106)جديد من احلياة  ىلإ تعود مث كامال    عاما   متجمدة وتبقى

 
  المليونية المدن (811) 

 هذه إىل وصلت قد لندن وأن عشر، التاسع القرن قبل الصني يف بدأت  املليونية  املدن  أن املعتقد
 .1860 عام يف نيويورك مث ،1820 عام يف ابريس وتلتها  ،19 القرن بداية مع املرتبة

 عام يف مدينة اخلمسني إىل ارتفع مث العشرين، بلغ قد املليونية املدن عدد كان  1920 عام ويف
 .م 1979 عام منتصف يف مدينة (162) -ب  عددها ُقدِ ر مث.. م 1940

 حيث م، 1914 عام يف السكانية املرتبة  هذه  إىل إستانبول وصلت فقد اإلسالمي العامل يف أما
  عام بعد املرتبة هذه عن ذلك  بعد تراجعت وإن  نسمة، مليون من أبكثر آنذاك سكاهنا عدد ُقدِ ر

 

 .   (12/1411/ 2)  8390الرايض ع ( 106) 
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 . أنقرة إىل منها العاصمة نقل قرار عقب م 1923

ر  مليونية كمدينة  1927 عام يف القاهرة  ظهور ذلك  وتال  (1065000) -ب  آنذاك  سكاهنا  ُقدِ 
  حينما األخري، القرن ربع حىت اإلسالمي العامل يف الوحيدة املليونية  املدينة هي واستمرت . نسمة
 . السابقة املليونية انتهامك إىل إستانبول عادت 

 العامل يف جديدة مليونية مدن أربع ظهرت  1960 عام وحىت العشرين القرن منتصف ومنذ
 . اإلسكندرية - طهران  - جاكرات - كراتشي  :هي اإلسالمي

  بغداد - سورااباي  : وهي املرتبة هذه  إىل مسلمة مدن  مخس  وصلت (1970 - 1961) وخالل
 .طشقند - أنقرة - الهور -

 . (107) مدينة وثالثني ثالث  إىل عددها قفز م 1980 عام يفو 
 

  الكريم   القرآن في التصريف أحكام (911) 

  البيان )) بعنوان  وهو حديثا ،  صدر  الكرمي ابلقرآن التصريف  أحكام يف  كتاب  أول أن  يبدو
 الشنقيطي، احلبيب بن سيدي بن حممد ملؤلفه ((التصريف أحكام من القرآن يف مبا والتعريف

  سنة سامل أمحد حممد أمني مكتبة عن املنورة املدينة يف صدر وقد. القرى أم جبامعة ستاذاأل
 :الكتاب  مقدمة يف املؤلف  يقول.  (ص 852) جزأين يف ويقع هـ، 1413

 اليت العلوم إن حيث فيه، ُيكتب مل الكرمي القرآن علوم أنواع من نوع يف  دائما   أفكر وكنت... ))
  فيما كتبَ   أحد   على أطلع مل فإين ذلك  ومع .. واملتأخرون  املتقدمون افيه كتب  ابلقرآن تتعلق
  وإمنا ... العربية علماء  وضعها اليت التصريف موازين حسب القرآنية الكلمات  بتصريف يتعلق
  ظهر .. املبارك الكتاب  هذا يف شروعي وبعد. جدا   قليلة ذلك  من نبذة املفسرين بعض يذكر

 اإلعراب، على تركيزه كان  وقد ،((وصرفه القرآن إعراب  يف دولاجل)) املسمى صايف حممود كتاب 
 إعرابه يف اقتصر أنه  كما .  الكلمات  أبصول الغالب يف  يعتين أن  دون ابختصار  التصريف  يذكر مث

 ما هو احلقيقي مرجعي لكن.. منه استفدت  وقد. فقط سليمان بن حفص قراءة على وتصريفه

 

  1409دراسات يف مدن العامل اإلسالمي/ إعداد السيد خالد املطري.ـ القاهرة: معهد البحوث والدراسات العربية، ( 107) 
 . 205ـ  201هـ، ص 
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  بتوجيه  تعتين اليت القراءات  كتب ذلك  بعد مث له، دراسيت عند التصريف قواعد من تلقيته
 . ((...القراءات 

 
  سلوفينية أمثال (201)

 . أيضا   ويفر ِقها ،السحب جيمع هللا -

 . الورقة على ندى كقطرة  اإلنسان حياة  -

 . هبا نفسه حيرق واألمحق ابلنار، نفسه يدىفء العاقل -

 .حالك  شيء كل  الظالم يف -

 . املشنوق بيت يف احلبال عن تتحدث  ال -

 .يصلي ال الكنيسة إىل يذهب أن اضطر من -

 . هللا أقرض الفقري أعطى من -

 . الوجه تغسالن واليدان األخرى، تغسل يد   -

 
   !المحكمة إلى تُستدعى الحيوانات (112)

  بعد االعرتاف على أرغمته  الشرطة أن  عصابة يف فيتناميني  أعضاء ثالثة  بقتل متهم رجل زعم
 ! كشاهد  ابستدعائها  وطالب ، ((العاصرة األصلة)) نوع  من أبفعى هتديد

 اليت األفعى استدعاء حول قرار اختاذ الثالاثء يوم ماهناتن يف اجلناايت  حمكمة قاضي أرجأ وقد
 . احملكمة إىل مرت 2.1 طوهلا  يبلغ

  ثالثة  بقتل آخرين شخصني مع متهم وهو اتيوان  يف ولد الذي (عاما   18) اتي ديفيد ويزعم
  أثناء  ابجلرمية االعرتاف على أرغمته األفعى أن (( ليقتلوا ولدوا)) تدعى عصابة يف فيتناميني اءأعض
 .األول تشرين أكتوبر 18  يف ابستجوابه املخربين قيام

 ! أليف كحيوان  القسم يف ابألفعى  نيويورك يف الصيين احلي شرطة رجال وحيتفظ

  لذلك  وأن احملكمة، إىل احليوانت  ستدعاءاب  يسمح  القانون أن اتي حمامي وهو أشري بول وقال
  قاعة إىل حصان ابستدعاء  قرارا   استئناف  قاضي  أصدر  عندما 1908 عام حدثت سابقة
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 ! (108) احملكمة
 

   حرب  أطول (212) 

 . (( عام املائة حرب )) امسها

 مستمرة وظلت م، 1453 سنة وانتهت ،1338 سنة بدايتها  وكانت وفرنسا، إجنلرتا بني نشبت
 .ا  عام 115

 
  الخمر مضار من (312)

 وحيدث  الذوق، حاسة يضعف  فهو . يضعفها أو  األعضاء وظائف  يعطل اخلمر إن األطباء  يقول
  عمله، فيضعف فيه الشحم ويولِ د الكبد، يف ومتددا   األمعاء، يف وتقر حات  احللق، يف التهاابت 

 فتمدد الشرايني مرونة فيضع كما.  فجأة السكري فيموت  أحيان   يوقفها وقد الدم، دورة ويعيق
 بقطع تقضي اليت ((الغرغرينا)) فتحدث  األعضاء، يف ولو الدم فيفسد أحيان ، تفسد حىت وتغلظ
 يضعف كذلك .  املوت  فيكون كله،  اجلسم إىل الفساد يسري ال حىت فيه تظهر الذي العضو
. النسل قطاعوان السعال، ويكثر الصوت، يف حبة وحيدث  التنفس، شعب ويهيج احلنجرة، مرونة
  بعد طبقة أوالده إىل يسري وهكذا.. عقال   وأقل ضعفا   أشد وحفيده ضعيفا ، يكون السكري فولدُ 

 فيهم، الغالب هو وذلك  اآلابء، سنة على األبناء  سار  إذا سيما وال النسل، ينقطع حىت أخرى
 . (109) ...املستشفيات  نصف عن االستغناء لكم أضمن احلانت  اقفلوا :األطباء بعض قال حىت
 

 التصوف  (412) 

 ترقِ عـــــــــــــــــــــــه لـــــــــــــــــــــــبس   التصـــــــــــــــــــــــوفُ  لـــــــــــــــــــــــيس 
 

 املغنـــــــــــــــــــــــــــــــــــون غـــــــــــــــــــــــــــــــــــىن إن بكـــــــــــــــــــــــــــــــــــاؤك وال 
 

 طـــــــــــــــــــــــــرب  وال رقـــــــــــــــــــــــــص   وال صـــــــــــــــــــــــــياح وال
 

ــطراب   وال   جمنـــــــــــــون صـــــــــــــرتَ  قـــــــــــــد كـــــــــــــأنْ   اضـــــــــــ
 

ــل  كــــــــــــــدر    بـــــــــــــال تصــــــــــــــفو أن التصـــــــــــــوف بـــــــــــ
 

 والـــــــــــــــــــــــــــدينا والقـــــــــــــــــــــــــــرآنَ  احلـــــــــــــــــــــــــــق وتتبـــــــــــــــــــــــــــعَ  
 

 

 هـ( .  12/1411/ 1)  8389الرايض ع ( 108) 
 . 56ص  هـ، 1413فقه وتفسري آايت اخلمر/ أتليف عبد الرمحن بن عبد هللا الدرويش.ـ الرايض: مكتبة الرشد، ( 109) 
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رى وأن  مكتئبــــــــــــــــــــــــــــــا   هلل خاشــــــــــــــــــــــــــــــعا   تــــــــــــــــــــــــــــــُ
 

   (110)خمـــــــــــــزون   الــــــــــــدهر طــــــــــــول ذنوبــــــــــــك  علــــــــــــى 
 

برة  صورة  في ودية مشاجرة (512)  مع ِّ

 (111 ) 

 
ة (612)    !الصناعي  والتلقيح ..الضر 

 (هـ 1404) السابعة دورته يف أقر قد املكرَّمة مكة يف اإلسالمي العاملَ  لرابطة الفقهي اجملمع كان
  وهذه . رمةاملك مكة يف (هـ 1405 األوىل مجادى 7) يف الثامنة دورته يف وألغاه عاد مث قرارا ،

 : يلي كما  الصورة

  زوجة (الضرَّة) األخرى زوجته رحم إىل اللقيحة تعاد مث  زوجها، مباء الزوجة بيضة تلقيح يتم أن))
 . ((الزوجتني هاتني وبني  بينه  قائم الزوجية عقد أن العلم مع نفسه، الرجل

  مع  أثره،  على هارمح  استؤصل هبا  أملَّ  مرض أثر من رحم هلا ليس الزوجات  إحدى أن ذلك  ويعين
 الزوجتني إحدى من البويضة تُلقَّح حيث سليم، رحم عندها واألخرى سليمة، املبايض أن العلم
.  وتولد  تنمو حيث ،(الضرَّة) الثانية  الزوجة رحم إىل تعاد لقيحة تصبح أن بعد رحم هلا ليس اليت

  مث  اإلسالمي، العاملَ  لرابطة  الفقهي ابجملمع  السابعة دورهتم  يف والفقهاء العلماء  أقره قد ذلك  كان
 

 . 127الرسالة القشريية/ أليب القاسم القشريي، ص ( 110) 
 هـ.  15/11/1407ـ  7677عكاظ )السعودية( ع  ( 111) 
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 .اإلسالمي العاملَ  لرابطة الفقهي للمجمع الثامنة الدورة يف وألغوه عادوا

  أم البويضة صاحبة  أهي النسب، جهة من احلقيقية األم تكون فيمن اإلشكال العلماء حبث وهنا
 محلت اليت له احلقيقة األم أن اعتبار إىل الفقهاء غالبية ذهب وقد وولدت؟ محلت اليت األم

 مستشهدين يلي، ما على ذلك  يف واعتمدوا للمولود، الشرعي النسب صاحبة  وهي وولدت،
 : والسنة ابلقرآن

 . (112)﴾ِإْن أُمََّهاهُتُْم ِإالَّ الالَِّئي َوَلْدهَنُمْ ﴿

 . (113)﴾مَحََلْتُه أُم ُه ُكْرها  َوَوَضَعْتُه ُكْرها  ﴿

 . (114)﴾َواْلَواِلَداُت يـُْرِضْعَن أَْوالَدُهنَّ ﴿

 . (115)﴾خَيُْلُقُكْم يف بُُطوِن أُمََّهاِتُكْم َخْلقا  ِمْن بـَْعِد َخْلق  يف ظُُلَمات  َثالث  ﴿

 .( 116) ﴾ال ُتَضارَّ َواِلَدة  ِبَوَلِدَها﴿

ُ َأْخَرَجُكْم ِمْن بُُطوِن أُمََّهاِتُكمْ ﴿  . (117) ﴾ال تـَْعَلُموَن َشْيئا   َواّللَّ

 أربعني أمه بطن يف َخْلُقه جُيمع أحدكم نإ)) :الشريف النبوي احلديث يف جاء  وكما
 . (118) (( ...يوما  

  مبثابة  تكون األخرى األم وأن ووضعت، محلت اليت هي احلقيقية األم أن على العلماء اتفق وأخريا  
 . (119)الرضاعة من األم
 

 تقوى  حكاية (127)

 

 . 2سورة اجملادلة: اآلية ( 112) 
 . 15سورة األحقاف: اآلية ( 113) 
 . 233سورة البقرة: اآلية ( 114) 
 . 6سورة الزمر: اآلية ( 115) 
 . 233سورة البقرة: اآلية ( 116) 
 . 78ية سورة النحل: اآل ( 117) 
 رواه الشيخان عن ابن مسعود. ( 118) 
هـ، ص   1414عمان: دار الفرقان  -ائية والعقم/ أمحد عمرو اجلابري.اجلديد يف الفتاوى الشرعية لألمراض النس( 119) 

 . 106ـ  105
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 فخرج. يءش عندن ليس  : له فقالت صاحلة، زوجة  وله  فقري، رجل املكرمة مبكة كان  أنه  ُحكي
  عر ِْفها، :له فقالت زوجته، وأخرب شديدا ، فرحا   به ففرح دينار، ألف فيه كيسا    فوجد احلرم، إىل
  كيسا    وجد من :يقول املنادي  ومسع. وخرج فأطاعها . (120) التعريف من فيها  بدَّ  ال احلرم لقطة ألن
  :فقال. دينار آالف تسعة ومعه لك، هو :فقال. وجدته  أن  :الرجل فقال دينار؟  ألف  فيه

  أخرج  :وقال دينار آالف عشرة العراق أهل من رجل أعطاين ولكن وهللا، ال :قال يب؟ أتستهزىء
 واألمني أمني، ألنه إليه اجلميعَ  فادفع وجدها َمنْ  ردَّها فإن عليها، ندِ  مث احلرم، يف ألفا   منها

 .(121) ألمانته  مقبولة صدقتنا فتكون  ويتصدَّق، أيكل
 

ِّ المص (128)   المجرم رو 

  اليت ابلطريقة عشيقته يقتل جعلته درجة  ملهنته  (( شيك  دونغ  يل)) الكوري  املصور عشق بلغ
  اليت احملكمة  إىل النتيجة  يف  وانتهى! ندرة لقطات  وتسجيل التصوير مهنة  إتقان  على تساعده

 .املشنقة حبل إىل إرساله قررت 

  لصديقته البطيء التسميم  بتهمة  اإلعدام حكم ((شيك )) املصور حبق صدر  إنه تقول والقصة
 احلكم أيدت  االستئناف حمكمة  ألن  فائدة، دون  من ولكن احلكم،  واستأنف (( هي كيونغ   كيم))

  منتهى  وهذا احتضارها آالم لتصوير صديقته مسم املصور إن)) حيثياته يف ورد الذي األول،
 . ((اهلمجية  الوحشية منتهى بل اإلنساين، التخلف

  الفتاة  فيها  تظهر نفسه، الفنان تصوير من فوتوغرافية صور  إىل حكمها يف احملكمة  واستندت 
 بضعة بعد ((شيك )) املصور اعتقل وقد. سيول العاصمة جنويب جبل، على ببطء متوت  وهي

  حمكوما   كان   صديقته إن)) :وقال إليه،  املنسوبة ابلتهمة هو واعرتف الفتاة،  موت  من أسابيع
 يسجل لكي أجلها من تقريبها يف عجل أنه  هو فعله ما كلو  آخر، إنسان  كأي  ابملوت  عليها
 . ((...مهنته يف التقنية من املزيد

  حكم  أيد  الذي الكوري الفوتوغرايف التصوير فناين احتاد  يف عضويته من ((شيك ))  جرد وقد
 

 يعرَّف ابللقطة ولو مل تكن ابحلرم. ( 120) 
هـ،   1412حساء: مؤسسة مكتبة الفالح، ـ األ-لنفائش/ حممد بن إبراهيم الطريريجمموعة الفوائد: منتخبة ا( 121) 
2/252 . 
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 . (122) املتهم ارتكبه ما  تربر أن ميكن كانت،  أاي   أسباب، من ما  إنه : بقوله احملكمة
 

  لأللقاب استخدما   شعوبال أكثر (129)

 استخدما   العامل شعوب أكثر من املصريني أن  أمريكي لغوي اجتماعي لعامل ميداين حبث كشف
..  فضيلتك .. حضرتك .. سعادتك ... سيادتك )) مثل  اليومية احلياة يف  املخاطبة أللقاب 
 ألمريكيا الباحث مجعها أخرى وألقاب  ((.. ايريس.. ايابشا.. ابمشهندس واي دولتك .. معاليك 

 .واجلامعات  واملقاهي  الراقية الرايضية  األندية من

 األلقاب  هذه يستعملون املصريني أن إىل ((ابركنسون وارث  ديل)) األمريكي العامل وتوصل
 . للكالم اجتماعية قرينة أو  بيئة إلنشاء واأللفاظ

  اي))  لكلمة استخدما   أكثر النساء  أن اكتشف فقد طريفة، نقطة األمريكي العامل حبث يف وجاء
 احلالتني يف االستخدام يكون  ما  وعادة  ((أخي اي))  كلم  يستخدمون الرجال  أن  حني يف (( خواي

 . (123)متاما   األخ غري لشخص
 

 (1)  لبنانية أمثال (130) 

 . والتقشرية البيضة أكل•  

 . غبية كلمة  وال (آخ) كلمة  ألف• 

 .احلبل  حلة من ينجينا هللا• 

  موافقة طباعها تصبح أن من بد ال البنت أن يعين) ألمها البنت تطلع فمها على اجلرة طب• 
 . (أمها لطباع

 .رجليك  مد بساطك  قد ِ  على• 

 .منك  أكثر مستعجل أن :ك أقلَّ  وقف مستعجل اي• 

 . بريتوي ما كفو  من بيشرب  ما اللي• 

 

 . 78م( ص  28/11/1983) 1259األسبوع العريب ع ( 122) 
 هـ( .  26/12/1411)  8414الرايض ع ( 123) 
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 .نفسه حكيم  يكون  بدو اإلنسان• 

 .غريا ومي ة  َميِ تا بتشرب  الواطية األرض• 

 . رجاال ورا من واملرا.. خياال ورا من سالفر • 

 .كين  اي وامسعي جارة اي إلك  الكالم• 

 .شواهد القلوب • 

 . بيخيط والثاين بيفصل األول• 

 .الصواب  على دلك من األصحاب  خري• 

 . نر  بال دخان  يف ما• 

 . ابلباطل كالناطق  احلق عن الساكت• 

 . الصحيح إال بيصح ما• 

 .الرمحن من والتأين الشيطان من العجلة• 

 .أمرد الشجر خال   األجرد كانون•  

 . بيصونو  للي سرك اعط• 

 .بلبس بتفصل ما مثل• 

 .الكلفة ترك اإللفة شرط• 

 .خبري  إنت خبري جارك  كان  إن• 

 . االختبار املعرفة أول• 

 
 القياسي  الرقم (131)

 القطب يف سجل قد للربودة قياسي  رقم أعلى أن . السوفييتية اتس وكالة أعلنت الربودة يف 
 العلماء الرقم هذا سجل وقد. الصفر حتت درجة 89.2 وهو 1983 يوليو 21 يوم اجلنويب

.  اجلنوبية القطبية املنطقة داخل كيلومرت  1500 بعد على الواقعة ((فوستوك)) حمطة يف السوفييت
 .(124)الصفر حتت درجة 88.3 وهي 1960 عام يف سجلت قد الربودة يف درجة أعلى وكانت

 

 هـ( .  26/10/1403) 3069املصور ع ( 124) 
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   واألنطولوجيا  األنتولوجيا (321)

  وتطوره  ما  فكر أسلوب  متثل  اليت الشعرية واملختارات  املنتخبات  على يطلق مصطلح : األنتولوجيا
 . متتابعة فرتات  أو  معينة فرتة خالل

 .الظواهر عن مستقال   ذاته، يف الكاتب أو الشاعر دراسة يعين مصطلح :واألنطولوجيا

 :صطلحنيامل هذين محلت اليت الكتب ومن

  -.بدوي الرمحن عبد ترمجة  سارتر؛ بول  جان / الظاهراتية األنطولوجيا يف حبث :والعدم الوجود -
 .هـ 1386 اآلداب، دار :بريوت 

 /املعاصرين العرب  للشعراء وأنطولوجي أنتولوجي توثيق :العشرين القرن يف العريب الشعر ديوان -
 .هـ  1414 كرمة،  دار :روما فياغاييتا،  -.صدوق  راضي

 
  !تماوت عندما ..مات (133)

  كان )) :ابلقاهرة النجدة مدير يرويها اليت القضية هذه الشرطة تلقتها اليت البالغات  أغرب  من
 الطريق منتصف يف أنه إال املستشفى إىل أهله محله متدهورة، الصحية حالته مريض، رجل هناك
 لن ألهنم بل فحسب، لوفاته  ليس اه،مد أبسرته احلزن بلغ بينما النجدة، شرطة إبالغ ومت تويف،

  الوفاة أسباب  وبيان لتشرحيها املشرحة إىل اجلثة بنقل سيقوم فالبوليس بسرعة، دفنه يستطيعوا
  هلا  سيتعرض اليت ((البهدلة )) لتجنب بسرعة التصرف أسرته وقررت  املتبعة،  لإلجراءات  وفقا  

  بتمثيل منهم واحد يقوم بينما  الشرطة، وصول قبل  سريعا ،  منزله إىل نقله على واتفقوا املرحوم،
 .اخلطة تنفيذ مت وفعال   امليت،  دور
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  خطأ حدث  قد أنه أساس على للضابط األسرة  واعتذرت  املكان، إىل  النجدة سيارة  ووصلت
 . فقط سيئة  صحة يف  بل ميت، مل هلل واحلمد املريض وأن اإلبالغ، يف وتسرع

 يستجب، مل لكنه بنجاح، دوره  انتهى  فقد يقوم أن  امليت،  مكان الراقد الرجل أهل وطلب
  أهنا  أهله وظن أصابته، قلبية بسكتة ومات  تويف الذي بقريبه حلق فقد جدوى،  دون إفاقته حاولوا
 . بتمثيله يقوم الذي  الدور ضمن

  خلقه يف وهلل اجلثتني تشريح ومت املشرحة،  إىل اجلثة  بنقل الشرطة قامت اخلدعة،  اكتشاف وبعد
 . (125) شؤون

 
   والراحة ..الشهوة (134)

  بقضائها  واالستعانة الفضائل واكتساب  الطاعة كد ِ   من والعقل القلب راحة وهو حد   للشهوة
 ومىت احليوانت، بدرجة  صاحبها والتحق وشبقا   هنمة صارت  ذلك  على زادت  فمىت ذلك، على

 .مهانةو  وعجزا   ضعفا   كانت  والفضل الكمال طلب يف فراغا   يكن ومل عنه نـََقَصت

 الفضائل واكتساب  للطاعة لالستعداد والفعَّالة املدركة والقوى النفس إمجام وهو حد وللراحة
  صار ذلك  على زاد فمىت أثرها، ويضعف والتعب الكد   ُيضعفها ال حبيث ذلك  على وتوفرِها

 

 هـ( نقال  عن صحيفة أخبار اليوم.  1411/ 9/6)  6663اجلزيرة ع ( 125) 
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  هلا، وهنا  م ابلقوى مضرَّا   صار عنه نقص ومىت العبد، مصاح أكثر به وفاتَ  وإضاعة وكسال   توانيا  
ُنـَْبت ِ   به انقطع ورمبا

 . (126)أبقى ظهرا   وال قطع أرضا   ال الذي كامل
 

   البلوط (135)

 األخشاب  أنواع بني الرابعة املرتبة  يف وأييت. الصلبة األخشاب  منها  ُتصنع اليت األشجار أهم هو
 ولذلك لضغط،ا حتم ل  على والقدرة املرونة مع  االحتمال، وشدة ابلصالبة خشبه وميتاز . مجيعا  

 .(127) األخرى الثقيلة واألعمال السفن بناء يف ُيستعمل

 
  لماذا؟  !شراهة أكثر النساء (136)

 اإلجهاد يعاجلن األمهات  أن سيدة، ألف حنو ومشلت بريطانيا يف أجريت مبدائية دراسة أظهرت 
  استطالع  مت  الاليت السيدات  نصف أكدت  حيث. الطعام من كبرية  كميات   ابلتهام اليومي
 الوظيفة بني اجلمع حماولة عن النامجة لألعباء فعل كرد الطعام اللتهام يلجأن أهنن آرائهن

 .(128)واألمومة
 

  الكالب من والقزم العمالق (137)

 الكلب عليه يطلق.. اإلنسان  طول فاق الكالب  ارتفاع  طول يف قياسيا   رقما   ضرب  الكلب هذا
  كتفيه   ارتفاع يصل أربع على وقف  إذا.. األعظم الدامنركي ابسم تعرف ساللة  من وهو  العمالق،

 كيلو  مائة عن يزيد ووزنه ذلك، فضعف طوله أما.. سنتيمرتات  وثالثة مرت إىل األرض على
 تعرف احلجم ضئيلة ساللة إنتاج إىل أيضا   توصلوا قد الكالب  هتجني هواة أن الغريب.. جرام
 .(129) بسهولة اجلاكت جيب يف منها البالغ الكلب وضع ميكن  حبيث ((هوهو شي )) ابسم

 

 . 184هـ، ص  1402.ـ بريوت: دار النفائش، 3ـ ط  -رموشج وحواشي أمحد راتب ع الفوائد/ ابن قيم اجلوزية؛ ختري( 126) 
 . 151هـ( ص  1398)مجادى األوىل  11ع  1الفيصل س ( 127) 
 هـ( .  23/10/1414)  205رأي الشعب ع ( 128) 
 هـ.  4/1/1409ـ   11312األخبار )مصر( ع ( 129) 
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  (1) روسية أمثال (138)

 .نظيفا   كله  العامل يصبح فسوف اببه أمام إنسان كل  نظف إذا -

 . أبكملها  روسيا سعلت ابلربد القيصر أصيب إذا -

 . واملرأة املصيبة  : توقظهما فال نمتا  إذا اثنتان  -

 . حبا   حتصد أمال   ازرع -

 .لنفسه اماحرت  لزوجته الرجل احرتام -

 . بيضاء أسنان له الضحك  حيب الذي اإلنسان -

 .خسائر بال  تعيش ال األرابح -

 !العشاء وقبل الغداء قبل زوجتك  اضرب  -

 .يطري أن يستطيع ال ليزحف يولد الذي -

 .الرأس من  أكثر ترتفعان ال األذنن -
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 .اإلنسان من ال هللا  من جزاءك تنال إنك  -

 . دائما   سالما   ليست لكنها هدنة، فتلك  حلديثا عن النساء ألسنة كفت  أن -

 . واحد آن يف رأاي   وسبعني سبعة للمرأة إن -

 .الرجال خيترب  وابملرأة  املرأة، ختترب وابلذهب الذهب، خيترب ابلنار  -

 .سرا   وتضحك  عمدا ، وتكذب  سبب، بال  املرأة  تشكو غالبا   -

 .شجرهتا عن  بعيدا   تسقط ال التفاحة -

 . تسرق أن ميكن ال القلب ثروات  -

 . خامل جندي هو  ضابطا    يكون أن  يطمح ال الذي اجلندي -

 .لغة أبفصح يتحدث  اجلوع -
 

   االنتصار حقيقة (139) 

َنا َنْصُر اْلُمْؤِمِننيَ ﴿ : تعاىل قوله يف وحقيقته النصر مفهوم ما   اآلية  الروم،  سورة]  ﴾وََكاَن َحق ا  َعَليـْ
ُْم هَلُْم اْلَمنُصوُروَن  *َقْت َكِلَمتـَُنا لِِعَباِدَن اْلُمْرَسِلنَي َوَلَقْد َسبَـ ﴿ :تعاىل وقوله[. 47 َوِإنَّ ُجنَدَن   * ِإهنَّ

  علمناه  والذي .. اآلايت  من وغريها[.. 173 - 171 اآلايت  الصافات، سورة ] ﴾ هَلُم اْلَغالُِبونَ 
 من وجند.. قومه بقتله  مَّ ه من ومنهم به، ومثَّلوا أعداؤه قتله من األنبياء  من أن  والسنة القرآن من

 من وفيهم يستشهد، من وفيهم األخدود، يف يُلقى من وفيهم العذاب، سوء ُيسام من املؤمنني
  أو  قتلوا أو طُردوا وقد  الدنيا احلياة يف ابلنصر هلم  هللا وعد فأين واضطهاد، وشدة كرب   يف يعيش

بوا؟  ! أبدا ؟ يتخلَّف ال هللا وعد  أن يقينا   نعلم وحنن ُعذِ 

 النصر وهو االنتصار، أنواع من واحد نوع على النظر قصرن أننا واإلشكال السؤال منشأ إن
  وعباده  ورسله  أنبياءه به هللا وعد الذي هوالنصر هذا يكون  أن يلزم وال الدين، وانتصار الظاهر
 :أمهها  متنوعة،  وصوره أمشل، النصر فمفهوم.. املؤمنني

 األذهان إىل املتبادر الظاهر النصر وهو لألعداء، والقهر باشرةامل ابلغلبة يكون قد النصر أن - 1
َوُأْخَرى حتُِب وهَنَا  ﴿ العاجل حبب مولعة وهي النفوس،  إىل حمبب وألنه النصر،  كلمة  إطالق  عند

 [.13 اآلية الصف،  سورة] ﴾َنْصر  ِمَن اّللَِّ َوفـَْتح  َقرِيب  

  حدث  كما  معهم، آمن ومن واملرسلني، األنبياء وجناة املكذِ بني إبهالك يكون قد النصر أن - 2
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 ..وقومه  لنوح

  كما   والرسل، األنبياء هؤالء وفاة بعد ومكذبيهم أعدائهم من هللا ابنتقام االنتصار يكون قد - 3
 .. السالم عليهما عيسى قتل حاول ومن حيىي، قتل من مع حدث 

..  واألذى والطرد والسجن كالقتل  احلقيقي، النصر هو يكون  قد هزمية الناس يتصوره ما  أن - 4
 : جوانب عدة من له انتصار الداعية فقتل

  ﴾...ال حَتَْسَبَّ الَِّذيَن قُِتُلوا يف َسِبيِل اّللَِّ أَْمَواات  َبْل َأْحَياء  ﴿ االنتصار أنواع أعظم من فالشهادة -
 [.170 - 169  اآليتان عمران، آل سورة]

  ابهلل  آمنا )) :قومه فقال امللك  قتله عندما للغالم حدث  كما   وطهوره،  للمنهج انتصار وفيها -
 احلاضر العصر ويف. األخدود أصحاب  قصة من مسلم أخرجه الذي احلديث يف ((الغالم ورب 
  قال حىت سبيله،  يف  ومات  أجله من عاش الذي  ملنهجه  انتصارا   قتله كان   هللا  رمحه  - قطب سيد
  كما   وكتيب مبدئي وينتشر سيد  قُتل كما  أُقتل أن أمتىن إنين :سجنه يف وهو الشيوعيني أحد

  جثثا   تظل وأقوالنا كلماتنا   إن)) :قال عندما سيد قصده ما  وهذا. قطب سيد  كتب  انتشرت 
 .(( األحياء بني وانتفضت عاشت ابلدماء  وغذيناها سبيلها يف متنا إذا حىت هامدة،

.  وحمسوس مشاهد وهذا ني، املؤمن عند طيب ذكر له  هللا  سبيل يف فاملقتول  الطيب، الذكر -
..  أوجه عدة من انتصارا   كان   مكة من  الرسول خروج أن  شك  وال. واإلخراج الطرد وكذلك 

 .. واألذى والتعذيب السجن عن ذلك  مثل وقل

 . إليه يدعو الذي للحق املستمعني عدد وكثرة  وحمبيه، الداعية طالب  عدد ازدايد -

 والشبهات، الشهوات  على يعلو حيث ابهر، انتصار هو مبدئه على الداعية ثبات  إن - 5
 .. وثبات  بشجاعة العقبات  وجيتاز

َناَها  ﴿ : تعاىل قال.. الربهان وصحة  احلجة بقوة  يكون  قد  النصر أن  - 6 َوتِْلَك ُحجَّتـَُنا آتـَيـْ
 [.83 اآلية األنعام، سورة] ﴾ِإبـْرَاِهيَم َعَلى قـَْوِمِه نـَْرَفُع َدَرَجات  َمْن َنَشاءُ 

  ومكانه اآلخرة، مث الدنيا احلياة فزمانه مكان، أو زمان يف حمصور غري الداعية صارانت إن - 7
 . آخر مكان يف وينتصر  مكان يف الداعية يضطهد فقد ولذا. الواسعة هللا أرض

 . (130) إليه الوصول من أعدائه ومنع  الداعية حبماية أي ابملنع، النصر يكون وقد - 8
 

 هـ.  1412مان العمر.ـ الرايض: دار الوطن، راجع ابلتفصيل الكتاب القيم: حقيقة االنتصار/ نصر بن سلي( 130) 
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 جلي الب  نُعم أبي  بن الرحمن عبد (140)

 .األربعة السنن وأصحاب  الشيخان،  له وروى الثقات، كتاب   يف حبان ابن ذكره

 ليقتله، احلجاج أخذه الدائم، اجلوع على يصرب ممن الكوفة أهل ُعبَّاد من كان  :حبان ابن قال
 وافدخل  فُيْدَفن، لُيْخرَجَ  ففُتح ابلباب  أُِمرَ  مث يوما ، عشر مخسة الباب  وسدَّ  مظلما ، بيتا   وأدخله
 !(131) شئت حيث ِسرْ  :احلجاج له فقال. يصلي قائم هو فإذا عليه،

 
 ! البخل بسبب ماتت امرأة أغنى (141)

 يف رصيدها بلغ فقد العامل، يف النساء أخبل م 1916 عام توفت اليت جرين هوالند هزيتا تعد
  ساقه رتب األطباء قرر عضال مبرض  ابنها أصيب عندما هذا ورغم دوالر، مليون 31 البنوك أحد
  هي تتكلف  أن دون  عالجه  يتوىل جماين عالج مستشفى عن حبثها  أثناء عالجه يف أتخرت  ألهنا
 . مالية مصاريف أي

  ال حىت الباردة العصيدة تناول على تعيش هزيتا كانت  حد أقصى إىل النفقات  ضغط أجل ومن
 .الغاز لنفقات  اقتصادا   الغاز على تسخنها

  له  كان  البخل أن  والغريب. دوالر مليون 95 بنحو تقدر اهتا ممتلك قيمة  كانت  توفيت وعندما
  اللب من أرخص ألنه الدسم خايل اللب استخدام عن ابنفعال تدافع كانت  فبينما موهتا، يف دور

 ! (132) الدماغية ابلسكتة أصيبت الدسم كامل
 

 الجمبري (142)

 عن بعيدا   يعيش وهو. طاملتوس األبيض للبحر الساحلية املناطق يف بكثرة يوجد حبري حيوان
.  كبرية   غذائية  قيمة ذو الطعم لذيذ حلمه .. الضحلة املياه يف القاع من ابلقرب  الشديد، الضوء

 

 . 17/456ـ بريوت: مؤسسة الرسالة -ظ املزي، بتحقيق بشار عواد معروفهتذيب الكمال يف أمساء الرجال/ للحاف( 131) 
 . هـ(  6/1411/ 24)  2739املسائية ع ( 132) 
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 .سم 20 -  10 بني طوله ويرتاوح رمادي، الطبيعي اجلمربي ولون

  فهي  وظيفة، منها ولكل والصدر، والبطن الرأس على موزعة زائدة  20 اجلمربي جسم وحيمل
  وأرجل  للسباحة، أرجل  مثل املشي،  غري أخرى وظيفة ليؤدي حيور بعضها ولكن ، أرجال   تُسمى
 طحن يف تستخدم أرجل وهناك. الطعام القتناص األيدي تشبه بكالابت  مزودة وأرجل للسري،
 . فكية أرجال   وتسمى الطعام،

 رجل،كاأل  اجلسم أعضاء من احليوان يفقده ما جتديد على قدرته وهي خباصية، اجلمربي  ويتميز
  هذه  وتعرف  بنفسه، ببرتها  فيقوم النبااتت  أبحد  تتعلق أو األرجل إحدى تصاب  ما فكثريا  

  نزف  ملنع اجلرح مكان  على البشرة خالاي  من رقيقة طبقة يكون مث  الذايت، البرت بظاهرة الظاهرة
 . (133)الدم
 

  الشيب (143)

  شعرية، أبيات  يف ابلشيب حسن قصاب  جناة  احملاميَ  (بيطار هنري وامسه) احملامني أحدُ  عريَّ 
 : معارضا   فأجابه

 ومهــــــــــــــــــذَّبُ  نعــــــــــــــــــم   وطُبعــــــــــــــــــك  هنــــــــــــــــــري
 

ُب؟ حمتـــــــــــــــــــــــــواه شـــــــــــــــــــــــــعرك ابلُ  مـــــــــــــــــــــــــا   خييـــــــــــــــــــــــــِ 
 

ْبكُ  ــَّ ، الســــــــــــــ ــو  ــه حلــــــــــــــ  بــــــــــــــــنيِ    طبــــــــــــــــع   فيــــــــــــــ
 

ــياغة فحـــــــــــــــــــــــل   والـــــــــــــــــــــــنظم   أطيـــــــــــــــــــــــب والصـــــــــــــــــــــ
 

ــاء مـــــــــــن علـــــــــــوتَ  لكـــــــــــن ــاية  ) اهلجـــــــــ  (عصـــــــــ
 

ــا  ــا   وتظن هــــــــــــــــــــــــــ وال   فرســــــــــــــــــــــــــ ــُ بُ  َذلــــــــــــــــــــــــــ  تـُرْكــــــــــــــــــــــــــــَ
 

تــــــــــــــــــــــين  ة  مزِيــــــــــــــــــــــَّ  وهــــــــــــــــــــــو ابلشــــــــــــــــــــــيب عريَّ
 

بُ  اي الشـــــــــــــــــــــعر صـــــــــــــــــــــبغتَ  مـــــــــــــــــــــن اي   متَقلـــــــــــــــــــــِ 
 

 أصــــــــلع رأســــــــي الشــــــــيُب؟ أيــــــــن والشــــــــيُب؟
 

بُ  بفـــــــــــــــــــــــــــــــــــودي شـــــــــــــــــــــــــــــــــــعريات   إال   تـَْزغـــــــــــــــــــــــــــــــــــَ
 

 أبنـــــــــــــــــــــــــــــــــين كـــــــــــــــــــــــــــــــــذاك  ملعـــــــــــــــــــــــــــــــــرتف   إين
 

ــر كهـــــــــــــــــــــــل    ــه وأكثـــــــــــــــــــــ  أتشبشـــــــــــــــــــــــبُ  ال منـــــــــــــــــــــ
 

ْرشُ  ــِ دَّامي والكــــــــــــــــ ــلُ  قــــــــــــــــــُ  وجاهــــــــــــــــــة   دليــــــــــــــــ
 

ــوفة ،  ــا كــــــــــــــــــــــيس    مكســــــــــــــــــــ  يتكبكــــــــــــــــــــــبُ  هنــــــــــــــــــــ
 

 حنافـــــــــــــــــــة   (ابلـــــــــــــــــــرجيم) أطلـــــــــــــــــــب فأظــــــــــــــــــل
 

ــا عـــــــــــــــــــزَّ  قـــــــــــــــــــد فتفـــــــــــــــــــوتين،   املطلـــــــــــــــــــبُ  منهـــــــــــــــــ
 

ــو لســــــــــــــتُ  أن ــال أزهــــــــــــ با ابجلمــــــــــــ ــِ   وابلصــــــــــــ
 

ِذبُ  ليســـــــــــــــــــــــــتْ  املــــــــــــــــــــــــــرآة ومبنـــــــــــــــــــــــــزيل   َتكــــــــــــــــــــــــــْ
 

ــيء ال ــري شـــــــــــــــــــــــ ــمة   إال يفَّ  يُغـــــــــــــــــــــــ  بســـــــــــــــــــــــ
 

ــي ال  ة    أو تنطفـــــــــــــــــــــــــــــ تَـْعَذبُ  ِكْلمـــــــــــــــــــــــــــــــَ  ُتســـــــــــــــــــــــــــــــْ
 

 

 هـ( .  1400)ربيع األول   33الفيصل ع ( 133) 
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ــين الصــــــــــــــــــــــبااي فـــــــــــــــــــــإذا  فألنــــــــــــــــــــــين جئنـــــــــــــــــــ
 

 (134)األبُ  أو عم هــــــــــــــــــــــــــــــــــنَّ  الرعايــــــــــــــــــــــــــــــــــة يف أن 
 

 
  !عبرة  ..كارتر جمل (144)

  وزوجته  كارتر،  جيمي السابق األمريكي الرئيس إبمبابة اجلمال سوق يف اجلمال ارجت أحد أهدى
  الراهبة  إىل اجلمل إرسال وطلب اهلدية على اجلمال اتجر  ((كارتر )) شكر. .صغريا   مجال   روزالني

 تعليم يف بثمنه  تستفيد وحىت ((اإلنساين)) لدورها  تقديرا   ، ((الزيتون )) يف  الزابلني مع تعيش اليت
 ..الزابلني أوالد

 

 
 

 يف جبمل سييت جاردن  حبي املارة فوجىء حيث اجلمل، ابلقاهرة األمريكية السفارة تسلمت وقد
 .. شديدا   صخبا   مثريا   األمريكية السفارة أمام ويقف  ((أب  بيك ))  سيارة

  ستيف  وقام. اجلمل تسلم السفارة موظفي من اجلمال بسوق التاجر  الوجيه الوهاب  عبد وطلب
  اليت (( إميانويل)) الراهبة  إىل لتسليمه  الفور على وتوجه .. بتسلمه الصحفي امللحق مساعد و تيب

 حبوايل مثنه وقدر سنوات، 6 العمر من يبلغ اجلمل.. ابملقطم ((الزابلني لرعاية مجعية )) تدير
 . (135) جنيه 1600

 
 (1) أمريكية أمثال (145) 

 

 . 104ـ  103هـ، ص  1406الفكر،  ـ دمشق: دار -الشيب/ سعيد كامل الكوسا( 134) 
 هـ.  1/1409/ 29ـ   2288هـ، ع  15/1/1409ـ  2286أخبار اليوم )مصر( ع ( 135) 



113 

 .الكلمات  من صوات   أعلى األحداث  - 

 . نسيانك  إىل ابدروا أصحابك، عن الغياب  يف تأمعن إذا -

 .شيء كل  يفسد االستعجال -

 .بعده مغمضتني نصف  واتركهما الزواج، قبل جيدا   عينيك  افتح -

 .احلقيقة هو احلق عن مدافع أفضل -

 .السياج من اآلخر الطرف يف كان  ما حالوة التفاح أكثر -

 . رنينا   يصدر  ال املكسور اجلرس -

 .داعية نأحس  احلقيقة -

 . واحد رأس من أفضل مفكران رأسان -

 .داء لكل عالج الصيام -

 .عشرة إىل واحد من  عدَّ  غاضبا   تكون عندما -

 . شغفا   القلب يزيد الغياب  -

 . خري الشورى يف -

 . الكبرية الطيور به  وتعصف الصغرية، الطيور فيه تقع العنكبوت  نسيج مثل القوانني -

 .احملامي من تطلبه ذهبت إذا إال رخيص الكالم -

 .غالفه من الكتاب  على حتكم ال -

 . كالنصيحة  جمان   شيء إعطاء يف الناس يرغب ال -

 
 !عاما   ثالثين يسجن عاشق (146)

  مبنشار  عاما   30 ملدة  جب  يف مقيدا   ظل نفسي مريض  شعر قطع مت أنه  صينية  صحيفة كشفت
 .والقذارة اخلشونة ابلغ  كان  ألنه

  ابجلنون  أصيب  الشمالية  تياجنني مدينة خارج بلدة  يف يعيش  كان   الذي تاي جينج وانج  أن  وتبني
 .فاشل زواج بعد عاما   20  العمر من يبلغ كان  عندما

  اليت املرأة أن وتوهم أوراقه، بكل فيه وألقى العشق أسر يف وقع الشاب  هذا أن القرية أهل ويروي
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 .استثناء  بال أسئلته لكل اجلواب  ستكون قلبه اختارها

 مل واألمل، الفرح حلظات  كل  ستقامسه إهنا قال اليت فاملرأة  واشتهى، متىن كما  تكن مل الرحلة كنل
 .. الكبري حللمه الكبري الفشل فكان عيشه،  واتئر مماشاة تستطع

 !الشاب  وُجنَّ  الزواج، فشل

  ىلإ افتقر ما ومبقدار. به حلقت اليت للخسارة شديد أبمل شعر وانج  إن الصينية الصحف وتقول
 يف يدور عما انفصل وكأنه وعي بال الطواف حياول فراح النهاية، يف إليها افتقر البداية يف الواقعية

  كمن   وبدا التمييز، على قادرا   يعد مل الذي وانج من ابخلوف القرية سكان وشعر. العامل هذا
  يف  تقييده على يوم ذات  أقدموا إذ منوذجي، حل عن السكان عبقرية وتفتقت . قلبه أشباح يطارد
 . عليها لينام القش من حشوة سوى شيء أي معه يرتكوا  أن دون جب

  هنا  دارت  اليت الطويلة احلروب  تلك  يشهد مل . العامل عن وانج انفصل ذاك  ومذ. وتركوه قيدوه
 اندالع وال ((النجوم حرب )) أخبار  يتابع ومل. القمر سطح على اإلنسان بنزول يعرف ومل وهناك،
 يتمكن مل العامل، شؤون من الكاملة االستقالة إىل وانج دفع لقد. إليه انتهت وما فيتنام يف احلرب 

  حققها  اليت النجاحات  على اطلع  وال السوفيايت، واالحتاد الصني بني  القطيعة تفاصيل معرفة من
  وال مني، آن  تيان جمزرة  متابعة فرصة  ابلتأكيد له  تتح  ومل بعيدا ،  االمرباطورية  أخذ عندما برجينيف

 نظام وتدفع والرموز الثياب  الشرقية أورواب تغري فيما ويرتاجع يتفكك  وهو السوفيايت االحتاد رؤية
 . التاريخ إىل الواحد احلزب 

 عقله ليل إىل وانصرف واإلجنازات، والفتوحات  احلروب  حنو الراكض العامل هذا عن وانج غاب 
  لتلك  سجينا   وكان. اجلب يف لبقاء اب تلزمه اليت للقيود سجينا   كان .  قلبه حروب  من تبقى وما

  رؤية من األمر يستلزمه مبا  واألشياء الناس  مع التعامل فرصة  وحرمته وعيه  هنشت اليت اهلواجس
 .احلقيقية األحجام على وتعرف

  ابلغ مريض. فيه زرعوه الذي املكان  يف هناك  كان   وهو  وانج، تذكر من مثة عاما   30 بعد
  وهلذا . الصمت كثرة  من أبكم وهو مريضا ، صار خطريا ، العاشق ديع مل. زائغة ونظرات  النحافة،

 .(136) ابلتأكيد  متأخرين جاؤوا لكنهم املستشفى، إىل محلوه
 

 

 هـ( بقلم وائل نصار.  1412/ 19/6)  287الشرق األوسط ع ( جملة 136) 
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   والزاوية والخانقاه الرباط (147)

 والصوفية الفقهاء اصطالح على ويطلق. املكان والزم أقام مبعىن يرابط، رابط مصدر لغة الرابط
 :شيئني على

 . عنها العدو هجوم ورد  البالد حلراسة  اجملاهدون فيها جيتمع اليت عةالبق : أوهلما

 . الدين أمور يف والتفقه  وذكره هللا لعبادة املؤمنني صاحلو  فيه يلتقي الذي املكان عن عبارة :والثاين

  كان   وإن العبادة، مكان أو اجلهاد مكان على اإلطالق يف سواء الرابط، مبعىن الرابطة وأتيت
 . رابطة الربط يف املقيم اجليش يسمي بعضهم

 . الرابط بعد إال وعلمي ديين كمركز  املسلمني اتريخ  يف ((الزاوية)) تظهر ومل

 الشرق يف وتسمى وإطعامهم، احملتاجني الواردين وإيواء للعبادة، معد مكان عن عبارة والزاوية
 . خوانق  أو خانقاوات  أو  خانقاهات  على جيمع أعجمي لفظ وهو  ،((خانقاه ))

 . (137) للضيافة جمانية ودار  دينية مدرسة إهنا  املغربية الزاوية تعريف يف يلوق

 
  جشطلت (148)

 اليت املختلفة العناصر جلمع نتيجة ليس متجزىء غري كل  .  الصورة أو الشكل تعين أملانية لفظة
 . (138)الكل بذلك   صلتها على العناصر هذه من كل  ماهية لتوقف بل وحسب، منها يرتكب

 
 الماء فوق كنمسا (149)

  الشركات  إحدى أنشأت  االختناق، حد إىل البحرية املدن بعض يف السكنية األزمة تزايد بعد 
  ابلرطوبة،  يتأثر ال الذي الصلب اخلشب من مصنوعة وهي للسكن، صاحلة عائمة منازل الربازيلية

 . واألملنيوم والفيرب البالستيك  مادة من أو

 

  1384وطنية، ـ الرابط: املطبعة ال-العلمي والسياسي ملؤلفه حممد حجيانظر كتاب الزاوية الدالئية ودورها الديين و ( 137) 
 . 25ـ  23هـ، ص 

 . 121قاموس الرتبية وعلم النفس الرتبوي/ فريد جنار وآخرون، ص ( 138) 
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 على وضعها  ميكن كما   آخر،  إىل مكان من ونقلها بسهول افك ه ميكن أنه  املنازل هذه  ومميزات 
 . اليابسة

  أو مربعا ، مرتا   32 مساحتها  صغرية منازل وهناك مربعا ، مرتا   52 إىل املنازل هذه أحجام وتصل
 . وتوابعهما صغريتني غرفتني عن كناية

 تعتبري العامل دول نم العديد يف تتعمم  أن ميكن  اليت املنازل هذه أن يؤكدون  واملهندسون اخلرباء
 .(139) األخرى الطبيعية والكوارث  والفياضانت  األرضية اهلزات  من للوقاية منوذجيا   حال  
 

 اإلسالمي  المؤتمر معارضو (150)

  إىل رجب 27 من املبارك األقصى املسجد يف األوىل دورته يف عقد الذي العام اإلسالمي املؤمتر 
 جانب إىل الثعاليب، العزيز عبد التونسي العالمة فكرته صاحب كان  هـ، 1350 سنة شعبان 7

 وكسب اإلسالمي العام الرأي اهتمام إاثرة أجل من فلسطني، مفيت احلسيين أمني احلاج صديقه
 . العاملية  الصهيونية  وجه يف  الوقوف تستطيع قوية إسالمية جبهة وأتليف  عطفه،

 .متعددة جهات  من شديدة معارضة املؤمتر هذا واجهت وقد

  جديد،  خليفة واختيار اخلالفة  موضوع سيبحث املؤمتر أن  الصهيونية احلركة أشاعت قدف -
  تركيا يف سيما  ال حادة،  فعل ردود  تثري أن شأهنا من اإلشاعة هذه  أن العلم حق تعلم ألهنا وذلك 

 .ابلفعل وقع ما وهذا ومصر،

 القضية يف اإلسالمي لعاملا يتدخل أن ختشى كانت  اليت الربيطانية احلكومة املؤمتر عارضت كما  -
 اإلسالمي الدين تستغل حركة أية تعارض أهنا  أعلنت اليت الرتكية احلكومة وكذلك  الفلسطينية،

 .املؤمتر يف  الليبية القضية إاثرة من تتخوف كانت  اليت اإليطالية واحلكومة  سياسية، ألغراض

  محلة فشنوا النشاشييب، راغب بقيادة احلسيين أمني احلاج خصوم ذاهتا فلسطني يف وحترك -
 .. الدعوة إجابة بعدم املدعوين إقناع  املستطاع قدر وحاولوا املؤمتر على شعواء

  أن  بدعوى املصرية، اجلرائد صفحات  على ظهرت قد اإلسالمي املؤمتر ضد محلة أخف ولكن -
 األزهر خشيو  كبار  بعض املغرضة  احلملة هذه وراء  وكان . اخلالفة  موضوع ابلبحث سيتناول املؤمتر

 

 . م( 7/1990/ 9) 1604سبوع العريب ع األ( 139) 
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 . (140)فؤاد امللك  من إبيعاز املصرية، احلكومة أعضاء من وعدد
 

  هؤالء؟  مات كيف (151)

  الرسام بيت  يف مات . إيطايل وصحفي كاتب  وهو  :(م 1556 - 1492) آريتينو  بيرتو  -
  سوفينو،  سان كاملهندس  القوم، ِعْلية من خنبة ضم ت سهرة  حضوره أثناء البندقية، مبدينة تيسيانو

 غمرة يف يضحك  وهو  ومات  هبا، اشتهر اليت نكاته يروي آريتينو راح  فقد.. ساميتو ؤرخوامل
  األدبية،  األعمال من كبرية  جمموعة ترك وقد!! جعبته  هبا متتلىء اليت النكات  أفضل سرد يف تدف قه

 .( أوراتسيا) مسرحيته أشهرها

 (70) حوايل كتب  الذي اليونين املسرحي والشاعر الكاتب :(م. ق 456 - 525) أخيليوس -
  على  لتحطيمها رمبا  السماء، يف نسر أفلتها سلحفاة، رأسه على سقطت عندما مات  مسرحية،

 !َحَجرا   َحِسَبهُ  اجلارح الطائرُ  يكون قد الذي األصلع، الشاعر رأس

 ديوانه يقع. واجنلرتا األزهر يف درس. ومرب  وكاتب شاعر :(م 1949 - 1881) اجلارم علي -
 تويف. الكبار مصر شعراء من يعترب. (الواضح النحو) بعنوان كتب  سلسلة وله أجزاء، أربعة يف

  فهمي حملمود أتبني حفل يف  أبنائه أحد  عنه  نيابة  يلقيها  نظمه  من قصيدة إىل يستمع  وهو
 . ابشا النقراشي

  قصيدة  وصاحب املعروف املصري والشاعر الطبيب :(م 1953 - 1898) نجي  إبراهيم -
  على يكشف كان  اليوم ذلك  ففي... م 25/3/1953 يف تويف. كلثوم  أم غنتها يتال األطالل

  أنفاسه لفظ مث املريض كتف  على رأسه ومال فجأة،  قلبه فتوقف عيادته، يف مريض قلب
 . األخرية

 يف مصرعه لقي. املشهوژر السوفيايت الفضاء رائد :(م 1968 - 1934) جاجارين يوري -
 .املطارات  أحد مدرج على طائرة حتط م حادث 

  ألشهر موجز دليل) كتبه  من. مصري آاثر  وعامل  مهندس :(م 1942 - 1880) أمحد حممود -

 

الد؛ تقدمي وحتقيق محادي  راجع: خلفيات املؤمتر اإلسالمي ابلقدس/ عبد العزيز الثعاليب؛ أعدها للنشر أمحد بن مي ( 140) 
 هـ.  1408دار الغرب اإلسالمي، ـ بريوت: -الساحلي
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 .األثر على فتويف القاهرة يف القطار يركب وهو قدمه زل ت  (العربية اآلاثر

  هبا،  الطب مهنة ومارس ببولونيا ولد. إيطايل وعامل طبيب :(م 1348 ت ) جنتيليه  لينيو دافو -
 يف وحاضر الزمن، من عقد من يقرب  ما هبا فاستقر املريض، حاكمها  ليعاجل ابدوا إىل موژاستقد
  نصائح ) :كتاب   له. املرض  به ففتك  الطاعون مقاومة يف ساهم. (1345 - 1337) جامعتها
 .(141) (الطاعون ملقاومة

 
 هـ1345 عام منذ الحجاج عدد إحصائية (152)

 عاما   الستني خالل فريضتهم أبداء عليهم هللا َمنَّ  الذين السعودية خارج من احلجاج عدد بلغ
 وكالة وتستعرض.. حاج مليون 18 من أكثرهـ 1405 عام إىلهـ 1345 عام منذ أي املاضية 
 احلرمني لشؤون العامة للرائسة موجز إحصاء خالل من التايل تقريرها يف السعودية األنباء

 تورد ومل. هـ 1405 عام إىل. هـ 1345 عام منذ اخلارج من احلجاج وعدد احلج إمارة الشريفني
 حجاج عدد من أقل أهنم إىل أشارت  أهنا إال اململكة، داخل من احلجاج لعدد إحصاء الرائسة
 وعلمهم اهلجرة من العاشرة السنة يف ابلناس  املصطفى الرسول حج وقد. بقليل اخلارج

  فكانت  ((مناسككم عين خذوا))  :مرارا   يقول وجعل وتقريراته  وأفعاله أبقواله  حجهم مناسك 
  سار  متبعة سنة  للحجيج األمر ويل وقيادة.. وتشريع وإرشاد  تعليم كلها  السنة تلك  يف  حجته
  يتولونه  بل العظيم العمل هذا يفوتون  وال بعدهم، من األمر ووالة وامللوك الراشدون اخللفاء عليها

 يتوىل الذي هو  بكر أبو فكان  هللا رسول البشر بسيد االقتداء فضل من فيه ملا أبنفسهم
 . -رضي هللا عنهما  - عثمان مث عمر بعده مث خالفته،  يف احلج قيادة

  يف ذكره عدم أو والفنت احلوادث  بسبب إما أحد فيها  ابلناس  حيج مل اليت السنوات  عدد بلغ وقد
 أمري قطر كل  من حيج كان  وإمنا بعينه أمري فيها حيج مل اليت والسنوات  سنة 213 التاريخ كتب
 . سنة 414 اجملموع يكون وبذلك  عام، 201 بلده حجاج على

 .هـ 1345 عام منذ اخلارج من احلجاح عدد يلي مما  ويتضح

 .90662 احلجاج عدد بلغهـ 1345 عام

 

 هـ( بقلم مأمون صافيا.  1414)ذو القعدة   209الفيصل ع ( 141) 
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 .96212 احلجاج عدد بلغهـ 1346 عام

 .90764 احلجاج عدد بلغهـ 1347 عام

 .8166 احلجاج عدد بلغهـ 1348 عام

 .39045 احلجاج عدد بلغ هـ1349 عام

 .29065 احلجاج عدد بلغهـ 1350 عام

 .20181 احلجاج عدد بلغهـ 1351 عام

 .25291 احلجاج عدد بلغهـ 1352 عام

 .33898 احلجاج عدد بلغهـ 1353 عام

 .33830 احلجاج عدد بلغهـ 1354 عام

 .49517 احلجاج عدد بلغهـ 1355 عام

 .76224 احلجاج عدد بلغهـ 1356 عام

 .59577 احلجاج عدد بلغهـ 1357 معا

 .32152 احلجاج عدد بلغهـ 1358 عام

 .9024 احلجاج عدد بلغهـ 1359 عام

 .23863 احلجاج عدد بلغهـ 1360 عام

 .24743 احلجاج عدد بلغهـ 1361 عام

 .62590 احلجاج عدد بلغهـ 1362 عام

 .37857 احلجاج عدد بلغهـ 1363 عام

 .61286 احلجاج عدد بلغهـ 1365 عام

 .55244 احلجاج عدد بلغهـ 1366 عام

 .75614 احلجاج عدد بلغهـ 1367 عام

 .99069 احلجاج عدد بلغهـ 1368 عام

 .107652 احلجاج عدد بلغهـ 1369 عام

 .100578 احلجاج عدد بلغهـ 1370 عام

 .148515 احلجاج عدد بلغهـ 1371 عام
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 .149841 احلجاج عدد بلغهـ 1372 عام

 .164072 احلجاج ددع بلغهـ 1373 عام

 .232971 احلجاج عدد بلغهـ 1374 عام

 .220722 احلجاج عدد بلغهـ 1375 عام

 .215575 احلجاج عدد بلغهـ 1376 عام

 .209197 احلجاج عدد بلغهـ 1377 عام

 .207171 احلجاج عدد بلغهـ 1378 عام

 .253369 احلجاج عدد بلغهـ 1379 عام

 .285948 احلجاج عدد بلغهـ 1380 عام

 .216455 احلجاج عدد بلغهـ 1381 عام

 .199038 احلجاج عدد بلغهـ 1382 عام

 .266555 احلجاج عدد بلغهـ 1383 عام

 .283319 احلجاج عدد بلغهـ 1384 عام

 .294118 احلجاج عدد بلغهـ 1385 عام

 .316226 احلجاج عدد بلغهـ 1386 عام

 .318507 احلجاج عدد بلغهـ 1387 عام

 .374782 احلجاج عدد بلغهـ 1388 عام

 .406295 احلجاج عدد بلغهـ 1389 عام

 .431270 احلجاج عدد بلغهـ 1390 عام

 .479399 احلجاج عدد بلغهـ 1391 عام

 .645182 احلجاج عدد بلغهـ 1392 عام

 .607755 احلجاج عدد بلغهـ 1393 عام

 .918777 احلجاج عدد بلغهـ 1394 عام

 .894573 احلجاج عدد بلغهـ 1395 عام

 .719040 احلجاج عدد بلغهـ 1396 معا
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 .739319 احلجاج عدد بلغهـ 1397 عام

 .830236 احلجاج عدد بلغهـ 1398 عام

 .862520 احلجاج عدد بلغهـ 1399 عام

 .812892 احلجاج عدد بلغهـ 1400 عام

 .879368 احلجاج عدد بلغهـ 1401 عام

 .853555 احلجاج عدد بلغهـ 1402 عام

 مل حيث العام هذا يف عظيما   احلجاج عدد كان  1003911 حلجاجا عدد بلغهـ 1403 عام
 .العدد هذا مثل عرفة على وقف أن يسبق

 .919671 احلجاج عدد بلغهـ 1404 عام

 . (142)846097 احلجاج عدد بلغهـ 1405 عام

 
 (1) ُعمان سلطنة من أمثال (153)

 .جايع  والبطن شايع  اسم - 

 .جبل تقول وأنت مجل أقول أن -

 . عراينة النساج وبنت الصوغ تشتهي  الصائغ بنت -

 .ابلذهب وغل ف ابلفضة بىن -

 .بلواها على يصرب حلواها بوايكل -

 .والد جييب ما عمه بنت من بوخيجل -

 . يتمىن ما يلقى ويتأىن بويصرب -

 . غريه به  يبادر ما.. بنفسه يبادر  بوما -

 .خراب  الظامل بيت -

 .طبل  منه يستوي ما فار جلد -

 . (بطيخة) ُجحه تنقلب ما ظلةاحلن -

 

 هـ.  8/12/1406ـ  4807اليوم )السعودية( ع ( 142) 
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 . حممد عيون أجل من محد أحايب -

 .غزال أمها عني يف خنفسانة -

 .ابللقم النقم دافع -

 .يعينك  ال من احلرب  على يدلك  -

 . السمينة تلحق حىت اهلزيلة اركب -

 . أذنني بال جات ..  قرنني تبغى سارت  -

 . سامل وتعال بعيد سري -

 .منه أجن جييك  ال حىت جمنونك  على اصرب -

 . جتافيه  ال أبوك صديق -

 . (143) املربية كلته ..  الوامحة  طلبته -
 

 زوجات  بأربع التحديد حكمة (154) 

  الوقوف هو واألحرى. هبا يقيينَّ  علم ال اليت التساؤالت  هذه مثل يف املسلم خيوض أال األوىل 
  مسعنا :قيل األخرى كانت  وإن املرء، على هللا فضل من فذلك  حكمتها ُعلم فإذا النصوص، عند

 .وأطعنا

 :هو  زوجات  أبربع  التحديد يف احلكمة  حول طرفا   واملفكرين العلم أهل بعض أورد وقد

  وآخرا ،  أوال   هللا، إىل ذلك  فأمر احلكمة،  جمهول أنه  العددي التحديد يف العامة القاعدة - 1
 .ذلك  وغري لس جدات،وا والر كعات، الص لوات، أعداد من احلكمة نعلم  فال وابطنا ، وظاهرا  

 . األربعة السنة فصول مع متفق نسوة أبربع الت حديد إن :قيل - 2

  الغالب يف وهي النساء،  عدد نسبة إىل الرجال عدد نسبة مع منسجم التحديد إن  :وقيل - 3
(4: 1) . 

 النساء أنواع كل  الرجال لدى يكون حبيث النساء، أصناف  يستهدف التحديد إن :وقيل - 4

 

العمانيون وأمثاهلم الشعبية/ مجعها لفتنانت كولونيل آي. إس. جي. جاايكار؛ ترمجة حممد أمني عبد هللا.ـ مسقط:  ( 143) 
 ص.ـ )سلسلة تراثنا( .  1400والثقافة، وزارة الرتاث القومي  
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 :احلديث يف ذكر ملا ابلنسبة وكذا للون، ابلنسبة وهكذا. والبدينة  والنحيفة، والقصرية، الطويلة،
ين، ذات   . إخل... والنسب احلسب وژذات  املال، وذات  اجلمال، وذات  الدِ 

.  أسبوعا   الغالب يف تستمر   اليت الشهرية الدورة مع يت فق التحديد هذا إن   :بعضهم وقال - 5
 . (144) أسابيع أربعة والشهر

 
 ضجيج  بدون قطارات (155)

 ابلسيارات  ختتنق اليت الكربى املدن لسكان األول العدو هو الضجيج أن املعروف من
 ...والقطارات 

 الضجيج مكافحة يف املهمة  املستقبلية اإلجنازات  من واعترب الياابن  أجنزته  اجلديد االبتكار
 : مميزاهتا برزأ من القطارات  من جديد  طراز يف ويتمثل املرضية،  ومضاعفاته

 

 
 

 سرعة تعدت  ولو حىت ضجيج أي حيدث  ال الذي الصلب املطاط من عجالهتا صنعت• 
 

 . 39ـ  38هـ، ص  1413ـ الرايض: دار العاصمة، -يف التعدد/ عبد هللا بن حممد الطيار( العدل  144) 
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 .الساعة يف كيلومرتا    275 القطار

  ملنع عازلة  طبقات  بينها  تفصل عدة أغلفة داخل  وضعه  وجرى صامت، شبه  كهرابئي   احملرك• 
 .اخلارج إىل الضجيج تسرب 

  ضجيجا   حيدث  أن ميكن ضخم واحد  حمرك لصناعة  نبا  جت وذلك  هبا خاص حمرك مقطورة لكل• 
 . (145) كبريين  وصخبا  

 
   بريطانيا في العلماء اغتيال (156)

  الربيطانيني  العلماء اغتيال  ظاهرة عن 1988 عام أواسط  يف بكثرة الغربية الصحف حتدثت
 .م 1988 وحىت 1986 من الفرتة يف عاملا   12 عددهم بلغ والذين

  - الربيطاين البوليس مصادر إصرار رغم الظاهرة هذه  وراء يقف عمن الصحف وتساءلت
  هبذه  حتيط اليت والغامضة املريبة الظروف متجاهلة انتحار  حاالت  أهنا  على - سكوتالندايرد 

 يف غاية مشروعات  يف يعملون فجميعهم العلماء، هؤالء كل  بني تربط اليت واخليوط احلوادث 
  ونصف الربيطاين، الكواكب حرب  ومشروع الغربية  يجيةاالسرتات الدفاع وسائل ختص السرية،
 وسائل عن سري مشروع يف ماركوين شركة يف يعملون الذين اآلسيويني من العلماء هؤالء

 . (146) النووية الغواصات  عن الكشف

 
 العوام  أغالط من (157)

 . فتحها والصواب  - الباء بضم - خُبور :تقول العامة - 

 .كسرها  والصواب  - لباءا بفتح  - بـَْلقيس :يقولون -

 .أيضا   الذكر على يقع وهو  زوجها،  يطلِ قها اليت ابملرأة  خيتص   ((الثيِ ب))  لفظ أن ويظنون -

 .فتُحها والصواب  - اهلاء  إبسكان  - الز ْهرة :املعروف للنجم :ويقولون -

ء حامت والصوام. َطي حامت :ويقولون -  . طىيِ 

 

 م( .  7/1990/ 9) 1604األسبوع العريب ع ( 145) 
 هـ.  18/10/1408ـ  3321املصور )مصر( ع ( 146) 
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 . عرفة هو وإمنا كذلك،  وليس. بعده ليلته فإن عاشوراء يوم الإ قبَله، ليلُته يوم   كل  :ويقولون -

 .كسرها  والصواب  - الكاف بفتح - الَكَهانة :ويقولون -

 .وَمعيب َمبيع :والصواب  ومعيوب، مبيوع  :ويقولون -

 . َمراع   وزن على َمراء   :والصواب . مرااي :مرآة مجع يف ويقولون -

 . (147) َمرِي    نقة  مجع فهي مرااي وأما

 
  العلم عظمة (158)

 فتعرف :قال املؤمنني، أمري اي  فيه أنت ما :قلت املراتب؟ أنبلُ  ما :الرشيد قال :أكثم بن حيىي قال
  فالن عن فالن عن فالن  حدثنا :يقول حلقة يف رجل! أعرفه لكين :قال ال، :قلت مين؟ أجل  
  عهد  وويل   هللا رسول عم ابن وأنت منك  خري أهذا :املؤمنني أمري اي  قلت :قال هللا،  رسول عن

 وحنن أبدا ، ميوت  ال هللا  رسول ابسم مقرتن امسه ألن مين، خري هذا ويلك  نعم :قال املؤمنني؟
 . (148) الدهر بقي ما ابقون والعلماء ونفىن، منوت 

 
 !مباركة رؤيا (159)

  ةالعالم أتليف (( والسنة الكتاب  ضوء  يف حمققة  قيمة علمية أحباث  : والطريقة الشريعة)) كتاب   
  عبد)) مرتمجه ذكر هـ، 1400 سنة ابلقاهرة الرشيد دار نشرته الذي الكاندهلوي، زكراي حممد

  وابكستان اهلند بالد يف قصري زمن يف عديدة طبعات  طبع أنه ((احلق عبد ملك  بن احلفيظ
  كة املبار  الليايل من ليلة يف  - نفسه يعين - الفقري هذا  رأى مث )) :قال األوردية،  ابللغة وبنجالدش

 الكاندهلوي يعين - شيخنا مؤلفات  بعض عليه عرضت وقد  السادات  سيد  جملس يف وكأنه
  ((والطريقة الشريعة)) ابلذات  الكتاب  هذا إىل  توجه مث كلها،  أعجبته وقد بتصفحها فأخذ -

  يف بدأت  لذلك  لريد،  يكن ومل كان   ما  الكرمي  أمره أن  ومبا. العربية اللغة إىل برتمجته  وأمره

 

هـ( : حتقيق حامت صاح الضامن.ـ   992)ت  ابيل القسطنطيينخري الكالم يف التقصي عن أغالط العوام/ لعلي بن ( 147) 
 هـ.  1403بريوت: مؤسسة الرسالة، 

 . 146من أخالق العلماء/ حممد سليمان عنارة ص ( 148) 
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  ليلة املبارك النبوي املسجد يف الشريفة ابلروضة حتريرها يكون  أن يل هللا  يسَّر وقد... فورا   عملال
 .هـ 27/6/1399 املوافق األربعاء

 
   الجامعي الثوب (160)

  ومحلة  العلمية، للدرجات  واملرشحون الطالب  يلبسه أن  الرتبوية املؤسسات  بعض تطلب لبس
  مما  جببة  يكون ما  أشبه وهو . اخلاصة املناسبات  يف التدريسية اهليئة  وأعضاء العلمية، الدرجات 
 عن العلم رجال لتميز القدمية اجلامعات  بعض وقبلته الوسطى، القرون يف الدين رجال استعمله

 . الناس عامة

 الثوب  ارتداء أقرَّت  اليت العامل يف اجلامعات  أوائل من إبجنلرتا وأكسفورد كمربدج  جامعتا وتعترب
 . (149)م 1895 سنة األمريكية املتحدة الوالايت  يف نظام له وضع وقد. اجلامعي

 
 !السلحفاة الدجاجة (161)

  صدفة من التخلص الربيطانية  ساوثبورت  مبدينة  احليوان  حديقة  إدارة على السهل من يكن مل
  من حلمايتها للدجاج سكنا   ختصيصها تقرر ولذلك  عام، مئة من أكثر عمرت  اليت السلحفاة

 .املطر
 

 

 هـ( .  1404)شعبان   86الفيصل ع ( 149) 
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 رواد من الضحكات  جتلب ابقية صدفتها لكن طويل،  عمر بعد ماتت الصدفة صاحبة السلحفاة
 . (150) دجاجة برأس سلحفاة أمام أهنم ويتصورون أحيان   األمر عليهم خيتلط الذين احلديقة

 
 (1) إنكليزية أمثال (162) 

 . القوة يورث  االحتاد - 

 . جافا   ببارودك  احتفظ ذلك  ومع هللا، على اتكل -

 . املمنوعة هي الفاكهة  أنواع أحب -

 .تغين ال والسرقة يفقر، ال اإلحسان -

 .حبقك  طالب مث واجبك  أد ِ  -

 . األشجار أبغصان تشبث  بل الزهور، أبغصان تتشبت فال التسلق أردت  إذا -

 . النهار طول الركض عليك  وجب..  متأخرا   استيقظت إذا -

 . آخر حقل يف تلميذ فأنت املعرفة حقل  يف أستاذا   أصبحت إذا -

 .هللا  تنوسي اخلطر زال إذا -

 .التأنيب أنواع أقسى االزدراء -

 

 هـ.  24/9/1406الشرق األوسط ( 150) 
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 .عدوك  بيد الثعبان  رأس اضرب  -

 .ذاكرة أقوى من أفضل احلرب أنواع أضعف -

 . أوراق واألقوال مثار األعمال -

 .العمل قبل النية إىل انظر -

 . ابحلجارة تقذف اليت  هي املثمرة األشجار إن -

 .نفسك  داوِ  الطبيب أيها -

 . هنرا   يرفض ال البحر -

 . ظهورا   أكثر البقعة تكون البياض  نصع الثوب  يكون ما بقدر -

 . الغد دجاجة من خري اليوم بيضة -

 . إجنازه يف وأسرع الوعد، منح  يف أتنَّ  -

 . احلكم أبو التبصر   -

 
  دعاء (163)

 :يقول داود اءدع من  كان)) :   هللا رسول قال :قال  الدرداء أيب عن

  أحبَّ  ُحبَّكَ  اجعل اللهم. ُحبَّك  يبلِ غين الذي والعملَ  حيب َك، من وُحبَّ  ُحبََّك،  أسألك  إين اللهم
 . (( البارد املاء ومن وأهلي، نفسي من إيلَّ 

 ! (151) ((البشر أعبدَ  كان )) :قال عنه حُيدِ ث  داودَ  ذكر إذا  هللا  رسول وكان :قال

 
   ؟ بالخصي الهالل هو ما (164)

 واألردن فلسطني :وهي العربية اجلزيرة مشال الواقعة السياسية الوحدات  كل  اخلصيب اهلالل يضم
 . والعراق وسورية  ولبنان

 هالال   شكلها يف تكوِ ن اليت اخلصبة املناطق ابعتبارها املنطقة تلك  على االسم هذا أطلق وقد
 والكلب والليطاين واألردن بردى  إىل شرقا ، والفرات  دجلة  من املياه،  موارد كل  طرفيه  بني يضم

 

 ( . 3490رقم ) 5/523رواه الرتمذي وقال: حسن غريب. كتاب الدعوات،  ( 151) 
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 .غراب  

 .العربية والصحراء الشام، صحراء املنطقة هذه جنوب  ويوجد

 . (152) ((اخلصيب اهلالل)) اسم عليه أطلق الذي املشروع حمور  هي اخلصبة املنطقة وهذه

 
 ؟ شوك ملعقة أم كرسي (165)

 

 
 ! (153) كرسي  إنه

 
 الثقيل  الضوء اكتشاف (166)

 

اإلسكندرية: مؤسسة شباب اجلامعة،   -ـ أتليف يسري عبد الرازق اجلوهري / العامل اإلسالمي يف آسيا وإفريقية ( 152) 
 . 89هـ، ص  1405

 . م(   10/9/1984) 1300بوع العريب ع األس( 153) 
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 للضوء  جديد شكل وجود اكتشفت أنه النووية  الفيزايء مؤمتر يف الفيزايئيني ءالعلما أحد ذكر 
  الضوء هذا من الوحيد اجلزء. وخيتفي قصرية ملسافات  الضوء هذا يسري ((الثقيل الضوء)) أمساه
 بسرعة ويسري شيء، يعوقه ال العادي الضوء أن املعروف. اهليدروجني ذرة من مرة مائة أثقل

 . الساعة يف ميل مليون 670

 من جزء  ملدة  ويظهر ببطء  يسري أنه  واكتشف معمله يف  الضوء هذا رأى أنه الربيطاين العامل أكد
  النووية  البحوث  مركز يف سنوات  أربع استمرت  حبوث  مثرة االكتشاف هذا  ويعد   فقط، الثانية 

 . (154) الذرة أسرار عن للكشف األوروبية

 
  مولود لسان على تعزية (167)

 
 أابهْ  تـََفجَّع اي وال الفراق ويلِ  من تبكِ  ال

 نِداه مسرورا   فأجبتُ  مرمنا   مسعتُ  فلقد
 عزاه الباري  أحسن قد  أب   من فيالك  فاصرب

 ابهلداه اتهت خضراء جنة منازل  يف أن
 سناه  ينو ِركم قبسا   ترى  أن  علَّك  تبكِ  ال

 اإلله سيحفظها ذخرا   لكم تبقى وشفاعة  
 احلياه  عيش  أبتغي ال  عابرا   طيفا   جئتُ  أن

 الطغاه  تدنِ سه ال ال،  راحال   بطهري دعين
 خطاه  سارت  قد والركبُ  الحقي إنك  تبكِ  ال

 (155) يداه  َترَِبتْ  هبا يسكن ومل الدنيا فارق من
 

 
   !زوجته تحيا أن بانتظار (168)

 

 هـ( .  26/10/1403) 3069املصور ع ( 154) 
؛ تقدمي ودارسة عبد الرمحن صاح العشماوي.ـ الرايض: دار  أبو ذر يف القرن اخلامس عشر/ عائض بن عبد هللا القرين ( 155) 

 . 86ـ  85هـ، ص   1414العاصمة، 



131 

 دةاملتح الوالايت  إىل املثلج زوجته جثمان  إرسال يعتزم إنه  مارتينو رميوند الفرنسي الطبيب قال
 . به ابالحتفاظ له السماح وعدم  حرقه أو دفنه على الفرنسية السلطات  أصرت  إذا فيما

  مخسة منذ توفيت اليت زوجته  جبثمان  حيتفظ بعامني الستني جتاوز الذي رميوند الدكتور ظل وقد
 أمل على قبو يف الصفر حتت 60 فيه الربودة درجة تبلغ براد يف واألربعني التاسعة سن يف شهور

 . املقبل القرن يف احلياة إىل يعيدها تقدما   العلم حيرز أن

 . قضيته بشأن  احملكمة قرار -  النساء أبمراض خمتص وهو - رميوند الدكتور وينتظر

 . (156)1984 - مارس - آذار يف سيارة  حادث  يف توفيت قد مونيك  زوجته وكانت

 
 باهرة  وأجوبة ..نادرة أسئلة (169)

 ذهاهبم قبيل الشمس طلوع بعد إال يصلوهنا وال الفجر، الةص عن ينامون الناس بعض :سؤال 
..  يستيقظ حىت النائم  عن : ثالثة عن القلم رُفع : قال! جيوز ال أمر هذا :له قلت وإذا الدوام، إىل

 تقولون؟  ما. ديدنه وهذا

  ساعة،  بنصف الفجر طلوع بعد يبدأ الدوم كان   لو رأيك  ما :وقلْ  اسأَْلهُ  الشخص هذا :جواب 
 ! سيقوم أبنه فسيجيبك  ثالثة؟ عن القلم رفع :تقول أو ومتق هل

 اآلخرة؟ يف لعملك  تقوم ال فلماذا الدنيا، يف لعملك  تقوم كنت  إذا :له فقل

 شيء إجياد من يتمكن وال يوقظه، من عنده ليس الذي هو القلم عنه  رُفع الذي النائم إن مث
  كالساعة  به، يستيقظ شيء إجياد من يتمكن أو يوقظه، من عنده شخص أما. به يستيقظ
 .مبعذور ليس فإنه يفعل، ومل وغريها،

 .املسلمني مع ليصليها الفجر، لصالة القيام يف وجيتهد وجل، عز هللا إىل يتوب  أن هذا وعلى

؟  هو وما العرس؟ يف للنساء به املسموح الغناء هو ما :سؤال  الدف 

  كالم   فيه وليس غزل، فيه  ليس لذي ا الغناء هو العرس يف للنساء به  املسموح الغناء :جواب 
 .املوسيقى من خاليا    ويكون للزوجني، ودعاء ابحلاضرين،  ترحيب فيه  وإمنا الشرع، خيالف

  الزفاف  ليلة  يف ضربه  للنساء وجيوز. فقط واحد وجه  وهلا  هبا،  ُيضرب  اليت اآللة  هو  :والدف
 

 . م( 9/1984/ 3) 1299سبوع العريب ع األ( 156) 
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 .النكاح إلعالن

 صحونه؟تن   فبماذا الكفار،  مع وظيفته يف يعمل شخص :سؤال

 هللا أعداء من أحد فيه ليس عمال   يطلب أن الكفار مع يعمل الذي األخ هذا ننصح :جواب 
  عليه،  حرج فال يتيسَّر مل وإن  ينبغي،  الذي هو  فهذا تيسَّر فإذا اإلسالم، بغري يدينون ممن ورسوله

  وأن  ة،ومواال وحمبة هلم مودة قلبه يف يكون ال أن بشرط ولكن عملهم، يف وهم عمله يف ألنه
  ابلسالم،  يبتدئهم فال.. هذا وحنو السالم ورد عليهم ابلسالم يتعلق فيما الشرع به جاء ما يلتزم
 وال أعيادهم، يشهد وال حيضرها، وال جنائزهم، يشيِ ع وال. وعليكم : بقوله ردَّ  عليه سلموا وإذا

 .(157) هبا   يهنئهم
 

  برتغالية أمثال (170) 

 . مفاتيح عدة له  الذي الباب  من احرتس -

 .مس ه مات  الثعبان مات  إذا -

 .كسالنة  ابنتها جتعل النشيطة األم -

 .املرض يكثر  األطباء  بكثرة -

 . خيط  بال  اإلبرة يعطي السيء اجلار -

 .للمعرفة خطوة أول الشوق -

 . طاحونيت يف يطحن من صديقي -

 .سقوطا   ليست العثرة -

 .الشتاء يف كالزهرة  احلب يف الشيخ -

 .أكلهُ  يصعب غليهُ  يصعب ما -

 .كثريا    أتمل كثريا    أحب من -

 .ينجح ميل   ال من -
 

الفتاوى الشمالية/ حممد بن صاح العثيمني؛ مجعها ورتبها خالد بن سليم الشراري؛ راجعها وقدم هلا عبد هللا بن  ( 157) 
ومسيت ابلشمالية ألن األسئلة وردته   44ـ  43، 36، 13هـ، ص  1414رايض: دار العاصمة، ال -.حممد بن أمحد الطيار 

 من املنطقة الشمالية ابلسعودية. 
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   والتخلف التقدم معيار (171)

  معيار حتديد جاهدا   حاولت  وقد ومتخلف، متقدم إىل العامل انقسام ومفرزاهتا  احلضارة مهوم من
  فوجدهتا ،اإلنسان أجلها من ُخلق اليت الكربى األهداف إىل ابلرجوع وذلك  والتخلف، التقدم

 األرض وعمارة  الثابت، الصحيح النص على القائمة  تعاىل هللا  عبادة :كبريين  هدفني يف تنحصر
 حقق من هو املتقدم فاإلنسان. والنظم والسنن والعلوم ابلكون جيدة معرفة على تقوم اليت

 معا ، نياهلدف حيقق من اليوم جند أن فقلَّ  الشديد ولألسف. منهما واحدا   حقق من ال اهلدفني،
 .ودأب  وجد بشوق لذلك  يسعى من بل

  ال علماين أو تعاىل، ابهلل كافر  للحضارة عابد وآخر  للحضارة، مهمل هلل عابد  بني اليوم فإنسان
 يف يساهم وال هللا يعبد ال :اثلث صنف وهناك. أبوامره يتقيد وال قليال ، إال تعاىل هللا يذكر

 . (158)احليوان من ((القوارض)) بعض تساهم كما  إال احلضارة

 
 !األسماء  بتغيير تسمح بلجيكا (217)

  حمدودة أمساء بقائمة التزامهم دون أطفاهلم أمساء اختيار  حرية لآلابء يتيح بلجيكا يف قرار صدر 
 . سنة  180 عمرها صار

 اخلجل هلم تسبب األطفال على أمساء إطالق عدم فقط واشرتط بذلك  الوزاري القرار صدر وقد
 القديسني أمساء يطلقون البلجيكيون كان الوقت ذلك  وحىت .الضطراب ا من نوع أي أو

 . (159)أبنائهم على فقط واألبطال

 
  نيسان كذبة (317)

 من 1564 سنة  كانت   وملا . الفرنسيني عند السنة شهور  أول السابق يف ( نيسان ) أبريل  شهر كان

 

 . 4هـ، ص 1408يف احلضارة وأمراضها والتقدم والتخلف/ نعمان عبد الرزاق السامرائي.ـ الرايض: دار املعارف،  ( 158) 
 هـ( .  12/10/1403) 3067املصور ع ( 159) 
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  الناس  فصار. أبريل أول من بدال   يناير أول السنة رأس جبعل التاسع شارل فرنسا ملك  أمر امليالد
  فصاروا  املمازحة يف توسعوا مث فرحا ، التهاين تبادل مع ذلك  على واقتصروا اهلدااي، يتبادلون
  جتاور  ورمبا  املطايبة،  سبيل على امللفَّقة األخبار بعضا   بعضهم يبلِ غ  أو الكاذبة، اهلدااي  يتبادلون 
  حيمد  ال مبا  وغريها العربية  البالد يف وانتشر.. األمر وتطور .. (160)ابجلد اهلزل ومزج احلد بعضهم

 .اإلسالم شريعة يوافق وال

 
   اإلصباح عند دعاء (174)

 : أصبح إذا ما  عمر ابن دعاء من

  ورمحة   به، هتدي ونور   الَغداة، تـَْقِسُمه خري   كل ِ   يف نصيبا   عندك عبادك أعظم من اجعلين اللهم))
 .(161) (( تصرفها وفتنة ترفعه، وبالء   تكشفه، وُضر    تـَْبُسطه،  ورزق   تـَْنُشرها،

 
   الحيوانات عند التجميد مضادات (175)

 يف كانوا  إذا للتجمد مضادة كمادة  (الرادييتور) السيارة ُمِشع   يف اجلاليكول مادة البشر يستخدم
  احلرارة درجة  تزيد إهنا  إذ حارة، مناطق يف كانوا  إذا التربيد ماء غليان ملنع كمادة  أو ابردة،  مناطق

 لتقي ابجلليسرين شبيهة  مادة  تستخدم الدقيقة النبااتت  بعض ولكن. املاء  عندها يغلي اليت
 يف تعيش اليت احلشرات  يف أيضا   املادة وتوجد اجلنوبية، القطبية البحريات  يف التجمد من نفسها
 إبنتاج قومت أمساك وتوجد. الصفر حتت فهرهنايت درجات  أربع  على حرارهتا درجة  تزيد  ال  بيئات 

  األشجار بعض أن  كما  القطبية، احمليطات  مياه  يف  العيش من ميكنها مما التجمد مضادات 
 نقي ماء على حتتوي ألهنا الصفر حتت درجة أربعني إىل تصل حرارة درجات  يف البقاء تستطيع

 . (162)الثلج بللورات  عليها  تتكون  أن ميكن شوائب أو غبار جسيمات  دون جدا  

 

ال اخلواطر يف األدب والنوادر/ حممد احلسن السمان احلموي احلسيين األزهري؛ قرأه وعلق عليه عبد العزيز رابح.ـ  مج( 160) 
 . 2/96هـ،  1410دمشق: دار املأمون للرتاث، 

 . 1/304حلية األولياء/ أبو نعيم األصبهاين ( 161) 
 بقلم هشام أبو عودة.   76هـ( ص  1412)مجادى اآلخرة   180الفيصل ع ( 162) 
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 !سرير عن  ييغن كرسي (176)

 :ابآليت ويتميز... الصحية األوضاع وكل األعمال مجيع ليناسب الكرسي هذا صمم

  خفة  بني جيمع وهو  الزجاج، أبلياف  املقوى الفيرب إىل إضافة بالستيكية  مادة من مصنوع أنه• 
 .واحدة دفعة كيلوغراما    165 محل ويستطيع كيلوغرامات   مخسة  وزنه. واملتانة الوزن

 .املنزل يف أو الشاطىء على ذلك   أكان سواء  للمنامة، سرير  إىل بسهولة لهحتوي ميكن• 

 . سياحية  سيارة صندوق يف نقله لتسهيل عدة  أجزاء إىل تفكيكه ميكن• 

 . والصغار للكبار مرحية بطريقة  وصنع الشمس ألشعة تعرض مهما  لونه  يتبدل ال• 

 .( 163) متعددة وقياسات  ألوان وذو سرير عن يغين كرسي  إنه
 

 
 

 (2) عامية  عربية أمثال (177)

 . منشف القاه البحر املنحوس  راح - 

 . رجليه تعبت عقله قل   من -

 

 هـ( .  20/4/1412) 1672األسبوع العريب ع ( 163) 
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 . شقي نفسه يكتبش ما القلم إيده يف اللي -

 . بدري توصل مهلك  على امش -

 . وخوفنا قرعته كشف  ليونسنا  األقرع جينا -

 .الديب ايكلها الشاردة النعجة -

 .األدب  قليل من األدب  اتعلم -

 . بيته خيرب  ما إبليس -

 .منامك  حتمد طعامك  قلل -

 .ملحوق مطرود كل  -

 . البعيد أخوك  وال القريب جارك -

 .محص  بال املولد من طلع -

 .جوز مدعبل كل  مو -

 . عداوة بعد إال حمبة ما -

 .واحد جنب على متضغ ال -

 . الفرس قبل املعلف حضروا -

 .ساح ار النه عليه طلع  وإن بزبدة، مدهون الليل كالم  -

 .حجر وأعطوه جمنون -

 .ميوت  الطيبة الرائحة شم إذا الناس بعض -

 . حتوش ما رزقك  غري الوحوش جري جتري -

 
 !القاتل األديب (178)

  األديب  اليوننيني الكتاب  احتاد  رئيس ارتكبها بشعة جبرمية اليونن  يف األدبية  األوساط روعت 
 ..السن يف الطاعن الفاضل

  (94) حديدية مبطرقة منزله محام  يف  وهو بضربة االحتاد ( صندوق أمني) قتل بتهمة  عليه قبض إذ
 .. (اثنسيوس اي  ارمحين) بقوله قاتله إىل  يتوسل اجلارات  إحدى ومسعته..  حبياته  أودت  ضربة
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  بل.. الكبري واملفكر األديب الكتاب  احتاد رئيس حملاكمة كافية املرأة تلك  شهادة تكن ومل
 ترتعش مطرقة من كانت   القتيل هلا تعرض اليت الضرابت  أن  يثبتوا أن عيونالشر  األطباء  استطاع

  ضحيته  ذبح من القاتل يتأكد  حىت الضرابت  من اهلائل العدد يفسر ما وهو .. القاتل يد يف
 .متاما  

  أو  واحدة بضربة ضحيته يقتل أن يستطيع ال  البنية ضعيف القوى خائر القاتل أن كفة  ورجحت
 أنه احملققون وأتكد.. عاما   (84) العمر من البالغ الكتاب  احتاد رئيس على بقينط ما وهو اثنتني،
 . (ابركينسون)  ابسم املعروف الرعاش ابلشلل إصابته نتيجة ترتعشان  يديه  أن  ثبت حينما  القاتل

 واألدابء األدب  أوساط هزت  اليت البشعة اجلرمية هذه يف املعروف األديب لتدين األدلة وجتمعت
 منتخب أنه حىت.. مشهور وكاتب مفكر القاتل أن واالستغراب  الدهشة ومبعث. .العامل يف

..  احلس املرهف لألديب ميكن فهل.. سنوات  منذ اليونن يف الكتاب  احتاد لرائسة ابإلمجاع
 مثيل؟  هلا يندر اليت الوحشية هبذه  قاتال   يكون أن واللسان القلم العف.. املشاعر الرقيق

..  ذراع قيد اجلنة وبني بيننا  يكون أن بعد النار أهل بعمل العاملني من كونن أال نسألك  إن اللهم
 .(164)آمني اللهم

 
   القرآن  هجر أنواع (179)

 :أنواع القرآن هجر

 . إليه  واإلصغاء به  واإلميان مساعه هجر :أحدها

 . به وآمن قرأه وإن  وحرامه، حالله  عند والوقوف به العمل هجر :والثاين

 وأن اليقني، يفيد ال أنه واعتقاد وفروعه الدين أصول يف إليه والتحاكم مهحتكي هجر :والثالث
 .العلم حتصل ال لفظية أدلته

 . منه به املتكلم أراد ما ومعرفة وتفه مه  تدب ره هجر :والرابع

 من دائه  شفاء فيطلب وأدوائها،  القلوب  أمراض مجيع  يف  به  والتداوي  االستشفاء هجر :واخلامس
َوقَاَل الرَُّسوُل اَي َربِ  ِإنَّ قـَْوِمي اختََُّذوا ﴿ :تعاىل قوله يف داخل هذا وكل به،  تداويال ويهجر غريه

 

 هـ )بقلم عادل الصرييف( .  27/9/1405ـ  1072املسائية )السعودية( ع ( 164) 
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 . (166)بعض من أهون اهلجر بعض كان  وإن ،(165)﴾َهَذا اْلُقْرآَن َمْهُجورا  

 
   الصدوق الصديق (180)

 :املغرب  يف الدالئية الدولة شعراء من املسناوي، بن أمحد بن حممد يقول

 تكلفــــــــــــــــــــــا   إال يرعــــــــــــــــــــــاك مل رءامـلـــــــــــــــــــــ  إذا
 

هُ   رْ  وال َفَدعــــــــــــــــــــْ فا عليــــــــــــــــــــه ُتْكثــــــــــــــــــــِ  التأســــــــــــــــــــ 
 

 راحــــــــة   الــــــــرتك ويف إبــــــــدال   النــــــــاس ففــــــــي
 

 جفـــــــــــا ولـــــــــــو للحبيـــــــــــب صـــــــــــرب   القلـــــــــــب ويف 
 

ه يهــــــــــواك هتــــــــــواه مــــــــــن كــــــــــل    فمــــــــــا  قلبــــــــــُ
 

 صـــــــــــفا قـــــــــــد لـــــــــــك  صـــــــــــافيَتهُ  مـــــــــــن كـــــــــــل    وال 
 

 طبيعـــــــــــــة   الـــــــــــــودادِ  حمـــــــــــــضُ  يكـــــــــــــن مل إذا
 

 فـــــــــــــــــــــاتكل   يكـــــــــــــــــــــونُ  ود    يف خـــــــــــــــــــــريَ  فـــــــــــــــــــــال 
 

 هبـــــــــــــا يكـــــــــــــن مل إذا الـــــــــــــدنيا علـــــــــــــى أوَّاهُ 
 

فا الوعـــــــــد صـــــــــادقُ  صـــــــــدوق   صـــــــــديق     ُمْنصـــــــــِ
 

ل    يف خـــــــــــــــريَ  وال هُ  خيـــــــــــــــونُ  خـــــــــــــــِ  خليلـــــــــــــــَ
 

ه  ةِ  بعـــــــــــــــــــــد ويـُْبِدلـــــــــــــــــــــُ    (167)ابجلَفـــــــــــــــــــــا احملبـــــــــــــــــــــَّ
 

  !الوردة هذه احذر (181)

 اجلديدة، مبصر احملكمة  ميدان إشارة يف بسيارته  يقف كان  شاب  إىل تقدمت عجوز سيدة
 ! حفيدها  يشبه أنه  مدَّعية محراء،  وردة تهوأهد

 مواد يكون  أن اشتبه أبيض، مسحوقا   الوردة بداخل اكتشف بسيارته، الشاب  انطلق أن وبعد
رة  .. خمدِ 

 !! (168) اختفاءها فاكتشف السيدة، عن ليبحث مسرعا   بسيارته الشاب  عاد

 
  !وخائفة ..خائف (182)

 

 . 30سورة الفرقان: اآلية ( 165) 
  107هـ، ص  1402.ـ بريوت: دار النفائس، 3ط  -الفوائد/ ابن قيم اجلوزية؛ ختريج وحواشي أمحد راتب عرموش.( 166) 
 . 108ـ 
 . 215هـ، ص 1404الرابط: مكتبة املعارف،  -واد السقاط.عر الدالئي/ عبد اجلالش( 167) 
 . 3م ص  1/1986/ 13ـ  3005روز اليوسف ع ( 168) 
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 كيف  :له فقلت َعَرقا ، يرفض   وهو الربد شديد يوم يف الغالم عتبة رأيت :زيد بن الواحد عبد قال
  يف أصبُته ذنبا   ذكرتُ  إين :فقال ليخربين، عليه فأقسمتُ . خري :قال اليوم؟ هذا مثل يف تعرق
 !ذلك  أجل من رأيت الذي فهذا . املكان هذا

  هلا  لقي. هللا  رمحها كالب   أيب بنت عبيدة :الناسكات  الزاهدات  الصاحلات  البصرة نساء من -
  ُأصبح  يوم كل  يف ألين :قالت وملَ؟ :قيل. املوت  أشتهي  :قالت تشتهني؟ الذي  ما عبيدة  اي  :يوما  

 ! (169)اآلخرة أايم َعَطيب فيها  جناية نفسي على أجين أن أخشى

 
  تشيلية أمثال (183)

 .كثريا    نفسك  ومع قليال ، الناس مع تكلم -

 . بيتك  يف أسدا   تكن ال -

 . لغتها عاشت ما األمة متوت  ال -

 .العطاء علمين أعطاين من -

 .سريعا    ُخدع  سريعا   صدَّق من -

 . بيمينه مشاله  ضرب  زوجته ضرب  من -

 .ماء إىل حيتاج ال النظيف الوجه -

 .املضروب  للكلب  السوط تظهر أن يكفي -

 
 عنهم للا  رضي والصحابة ..الشيعة (184) 

 الشيعة كتب  من نصوص :األصحاب  من عةالشي موقف بيان يف اخلطاب  أوجز)) :بعنوان كتاب 
 األوىل طبعته  صدرت  احلسيين، حممد  أيب أتليف (( إبجياز الصحابة من موقفهم تبني عشرية االثين

 :الكتاب  هذا تضمنها اليت املوضوعات  من.. هـ 1413 عام

  يف طعنهم لعدالتهم، إنكارهم الصحابة، أكثر نفاق الشيعة دعوى الصحابة، ارتداد الشيعة دعوى
 

؛ مراجعة وتصحيح حسن الزين.ـ  هـ(  953بن حممد بن عراق )ت بعد  معدن اجلواهر بتاريخ البصرة واجلزائر/ نعمان ( 169) 
 . 45، 42هـ، ص  1408بريوت: دار الفكر احلديث، 
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 من عيدا   مقتله يوم واعتبارهم وكفره اخلطب بن عمر نفاق  زعمهم الصديق، بكر أيب إميان  صدق
  القيامة يوم النار يف خيلدان  وأهنما ،   هللا  رسول  صاحيب لعن بوجوب  قوهلم أعيادهم، أكرب

  ابنة  زوجته قتل وأنه منافقا ، كافرا    كان  -  - عثمان أن زعم العذاب، أشد فيها ويعذابن
  وأن  الكفر، أئمة من والزبري وأنه  زن،  ابن التيمي  هللا  عبيد بن طلحة أن  زعمهم ،   هللا رسول
  لعبد  وأن جالسا ، شيطان   حليته من شعرة كل  على وأن األمة، هذه قارون  وقاص أيب بن سعد

 ريناملبش  العشرة من وهؤالء.. وهامان فرعون مع منه يدخل النار أبواب  من اباب   عوف بن الرمحن
  وحفصة أهنا وزعمهم ، -رضي هللا عنها  - عائشة  املؤمنني أم إميان  عدم الشيعة  ادِ عاء. ابجلنة
 !!املشلول الشيطان سيف أنه  خالد يف قوهلم ،   هللا لرسول السم سقتا

 العدول املؤمنون فهم.. خريا   مجيعا   هللا رسول صحابة على ونثين.. أقواهلم من نتربأ إن اللهم
 .. وناجملاهد

   !نائم وهو ميال   27 السيارة يقود (185)

  يف ابملشي الطفل هذا  قام فقد عاما ، 15 العمر  من يبلغ لطفل بريطانيا  يف  وقع غريب حادث 
  الدهشة  يثري الذي األمر. ميال   27 مسافة هبا وسار  والده  سيارة وقاد منزله من وخرج نومه أثناء
  األطباء  أحد ذكر وقد! حياته يف سيارة  يقد مل الطفل أن مع  ضرر، أبي  تصب مل  السيارة أن

  يقوم أن  ميكن اإلنسان  ألن قبل،  من مماثلة حالة  عن يسمع مل أنه  املرض  هذا يف املتخصصني
  العادية  اليومية حياته  يف  املهام هذه مارس قد يكون  أن بد ال لكن نومه،  أثناء يف معقدة مبهام
 .(170)قبل من
 

  األلم موضع (186)

 .العضو ذلك  أمل على دليل فهو أعضائه من عضو على إصبعه  أو إهبامه أو يده فلالط وضع إذا

 .( 171) بذنبه أو  برأسه، أو بفمه،  أو  بيده، إما بدنه  من يؤمله ما إىل يشري ابلطبع واحليوان

 

 هـ( .  10/3/1404) 3088املصور ع ( 170) 
هـ، ص  141الرايض: مطابع الصائغ، ـ  -.بيان/ دغيثر بن عبد هللا الدغيثر الفوائد احلسان من الكتاب والسنة وال ( 171) 

 ص.  249
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  عجمية أسماء تفسير (187)

 .نبيل :(أملاين - ذكر) أدولف

 . أسد :( تركي) أرسالن

 .. كوكب  األخالق،  ةكرمي  : (يونين - أنثى) إميلي

 . شجاع  : (يونين - ذكر) أندروس

 . زهرة :(يونين - ذكر) أنطوين

 . غريبة : (التيين - أنثى) برابرة

 . قوي ذئب : (أملاين - ذكر) برنرد

 . ثلج مع ريح  مطر، :(فارسي  - أنثى) بوران

 . دنيا : (فارسي - أنثى) ِجَهان 

 . مزارع :(يونين - ذكر) جورج

 .نعمة  :(عرباين - أنثى) حنَّة

 .حمرتمة سيدة  زوجة، : (تركي - أنثى) خامن

 .شجاع : (فارسي - ذكر) ُرْسُتم

 . محاية :(أملاين - ذكر) رميوند

 . انبعاث  : (التيين - وأنثى ذكر) رينيه 

 . السوسنة امسها  نبتة ملتهب، :( فارسي - أنثى) سوزان

 . غابة : (التيين - أنثى) سيلفا

 . ظريف  مجيل، :(تركي - ذكر) شليب

 . املدينة ابنة : (فارسي - أنثى ) ادشهرز 

 .مدلَّلة  : (فارسي - أنثى) صافيناز 

 . حكمة :(يونين - أنثى ) صوفيا

 . سالم :(إجنليزي - ذكر) فريدريك 

 .رجل :(التيين - ذكر) كارلوس



142 

 .سيدة  :(عرباين - أنثى) مرات

 .القوام مجيلة  :(فارسي  - أنثى)  نرميان

 . (172) ..إرادة :(أملاين - ذكر) وليام

 
   الهياطلة وبالد خراسان (818)

 . بلخ هراة، مرو،  نيسابور، :على يشتمل إقليم :خراسان

  إيران،  وشرق  أفغانستان، غرب  مشال على - طوس وعاصمتها  - اليوم خراسان  إقليم ويشتمل
  ولألخرى الطابران، ألحدمها يقال بلدتني، على وتشتمل فراسخ، عشرة حنو نيسابور وبني وبينها
 . عفان بن عثمان أايم فتحت. قرية ألف من أكثر وهلما . نوقان

 . إيران شرق  مشال تقع مدينة وهي مشهد، اليوم وامسها

 . بينهما وما ومسرقند، خبارى، :النهر وراء ما  لبالد اسم اهلياطلة وبالد

 
  العالم أغنياء (189)

 العامل يف يرا  مليارد 129 أغىن قائمة بصدارة ((بروني )) سلطان بلقيه آل حسن السلطان احتفظ
  مقدمة  يف بريطانيا ملكة الثانية  إليزابيث امللكة جاءت  حني  يف دوالر، مليار  2.5 قدرها بثروة
 الكرة أغنياء أغىن بني الرابع وترتيبها دوالر، مليارات  8 متتلك  حيث العامل، سيدات  أغىن

 . األوروبية القارة مستوى على واألوىل األرضية،

 من 19 و أورواب من 38 و  املتحدة الوالايت  من عائلة أو شخصا   51 األغنياء قائمة  وتضمنت
  (( فورشن)) جملة نشرته  ملا  وفقا   وذلك  آخرين، 8و عربيا   13 و  ايابنيا   13 بينهم من آسيا

 .دوالر مليار 320 إىل اجملموعة هذه  ثروة وتصل األمريكية،

 مليار 1.4 ثروته حجم بلغ ثحي العامل، يف شاب أغىن (عاما   32) جيتس وليام األمريكي ويعد
  يف  (عاما   98) فوروكاوا  اتميسابورو  الياابين جاء  حني يف كمبيوتر،   شركة صاحب وهو دوالر

 

 . 127ـ  123قاموس األمساء العربية واملعربة وتفسري معانيها/؟.ـ د. م: دار الفنون،؟، ص ( 172) 
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 . (173)العامل يف السن كبار  أغىن صدارة
 

   نائية دول من ..مفردة أمثال (190)

 . نظيفة مدينة كل  ألصبحت بيته، حول ابلتنظيف  امرىء كل  قام لو : بـولـونـيـا

 .الذابب  يدخله ال املطبق الفم :يـنفـلـبـ

 .روح بال كجسم  امرأة،  بال بيت : كورسيكا

 .األرض (تضحك  أو) تسعد السماء،  تبكي عندما :هـاواي

 . الربوق أتيت مث الصعداء اإلنسان يتنفس األوىل الطلقات  بعد :كالرعد  الزواج :مـلـفـانـيـا

 .ألجله يعيش  أن ه من وأمجل وطنه، أجل من اإلنسان ميوت  أن مجيل :مـجـر

 .أحدا   جتد ال  البؤس ابب  وعند واألصدقاء،  اإلخوان يكثر  الدكان ابب  عند :سـامـي

 . أخرى مرة يرميها   حىت يعيش ال الالزم، من أكثر حربته يرمي الذي الصياد :الفرنسية غينيا

 .منبعه إىل أبدا   النهر  يرتاجع أن ميكن ال :كـونـغـو

 . هلون يغري ال الضبع : كـيـنـيـا

 مث األرض، منلك  وكنا اإلجنيل ميتلك  كان  األبيض، الرجل علينا أقبل عندما :اجلنوبية روديسيا
 .اإلجنيل منتلك  وحنن األرض ميتلك  به فإذا األايم، دارت 

 
 الحقيقي الشكر (191)

  مل هذا يف ريب خاجلك  فإن تعاىل،  منه الكل أن  تعرف أبن إال تشكر ال :الغزايل اإلمام يقول 
 . (174)ابملنعم وال ابلنعمة  ال رفا  عا تكن

 . (175)﴾َوَما ِبُكْم ِمْن نِْعَمة  َفِمْن اّللَِّ مُثَّ ِإَذا َمسَُّكْم الض ر  فَِإلَْيِه جَتَْأُرونَ ﴿ :قائل من عزَّ  يقول

 أن فيجب هللا، من مسخَّرون والوسائط اخللق، مجيع على واملتفضل املنعم فهو وحده، هللا من أي

 

 هـ.  14/1409ـ  37151األهرام ع ( 173) 
 . 4/83إحياء علوم الدين ( 174) 
 . 53سورة النحل: اآلية ( 175) 



144 

 .كامل  يقني وعن  ابلشكر،  وحده إليه  يـُتَـَوجَّه

 
 للصداع ..منديل (192)

 وسائل أحسن من - القدماء يفعل كان  كما  - مبنديل الرأس تعصيب أن الدراسات  أثبتت
 ! النصفي الصداع وخصوصا   الرأس، آالم تسكني

 على والضغط. هبا الدموي االندفاع فيضعف الدموية، األوعية جدار متدد عن ينتج فالصداع
 . (176)الصداع خيفف وعيةاأل هذه

 
 الديناصور بيضة (193)

  (( الديناصور)) حليوان متحجرة بيضة تظهر اليت الصورة هذه  السوفياتية (( اتس))  وكالة وزعت
  حوايل  عمرها ويبلغ ((الديناصور )) لطائر السوفيايت االحتاد يف تكتشف بيضة أول وهذه . املنقرض

 . (177) سنة ماليني 105
 

 
 

 

 هـ.  14/7/1415ـ  2615أخبار اليوم ع ( 176) 
 هـ.  4/1405/ 6ـ  2222الشرق األوسط ع  ( 177) 
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 نسافر في المرأة (194)

 يفضلن الفرنسيات  النساء نصف من أكثر أن (أريد) نسائية فرنسية جملة نشرته استطالع أظهر
 . حياهتن خط تغيري

 أن يفضلن ابملائة  8 و  حياهتن شريك  بتغيري يرغب منهن ابملائة 17 أن  أيضا   اجمللة يف وجاء
 يف فريغب ابملائة 44 أما مسكنهن، تغيري على منهن  ابملائة 55 تعمل حني يف رجاال ، يصبحن

 . (178) مهنتهن تغيري

 .. وشرَّفها املرأة كرَّم  الذي.. اإلسالم نعمة على هلل واحلمد

 
 العابد الزاهد يقول (195)

 . املأمون خالفة يف وتويف البصرة، نزل املتقشفني، الزهَّاد الُعبَّاد أحد السَّلويل البايب نعيم بن زهري

 :أقواله من

ين يطلبها أن  من خري   والعود ابلزَّْمر االدني هذه الرجل يطلب ألن  . ابلدِ 

 . (179) هللا أطاعوا اخللق هذا وأن ابملقاريض قُرض جسدي أن وددتُ 

 
   والجديد القديم :العهدان (196)

  األول ويسمى وملحقاته،  واإلجنيل وملحقاهتا، التوراة  مها  قسمان  املسيحيون هبا  يؤمن اليت الكتب
  :معناه يونين الكلمة وأصله ،(بيبل) يسمى العهدين وجمموع  اجلديد، ابلعهد والثاين العتيق ابلعهد

 من بدء ا  عيسى سبقوا الذين األنبياء عن ورثوها اليت الكتب هو العتيق والعهد الكتاب،
 . موسى عهد

 قسمني، إىل ينقسم العهدين وِكال ، عيسى بعد ابإلهلام ُكتب  أنه فيزعمون اجلديد العهد أما
 من عليه املتفق فالقسم فيه، اختلفوا وقسم املسيحيني، من القدماء مجهور صحته ىعل  اتفق قسم

 

 هـ( .  26/2/1412)  8473الرايض ع ( 178) 
 . 9/426هتذيب الكمال يف أمساء الرجال للحافظ املزي ( 179) 
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 والقسم اخلمسة، موسى  أسفار وتسمى التوراة، أسفار أوهلا ِسفرا   وثالثون مثانية العتيق العهد
 . أسفار مثانية  عليه املختلف

  مىت، إجنيل :وهي األربعة األنجيل أوهلا  سفرا ، فعشرون اجلديد العهد من عليه املتفق القسم أما
 . يوحنا إجنيل لوقا، إجنيل مرقس، إجنيل

 األنجيل هذه إىل ويضاف والتعليم، البشارة وتعين ،(إنكليون) تنطق يوننية كلمة  إجنيل وكلمة
 العهد من عليه املختلف أما املسيحيني، قدماء مجهور لدى عليها متفق رسالة عشرة ست

 .أسفار فسبعة اجلديد

  علماء  لكبار  جمامع ثالثة  انعقدت  امليالدي، الرابع القرن من عاما   وسبعني ننياث وخالل
 كتب  من عليها املختلف الكتب يف للنظر ( نيقية) نئس جممع انعقد م 325 عام ففي املسيحية،
 جممع ويف. بصحته التسليم جيب القدمي العهد من يهوديت سفر أن على وأمجعوا العهدين

  أسفار  ومخسة القدمي العهد من أستري بكتاب  التسليم قرروا م 364 عام يف انعقد الذي (لوديسيا)
 وعشرين وستة  مائة ضم الذي  (كارهتيج ) جممع انعقد م 397 عام ويف اجلديد، العهد من أخرى

  أسفار ببقية التسليم وقرروا أكستاين، هو كبري وعامل مشهور قس بينهم ومن العلماء من
 مشاهدات كتاب   إليها يضاف كتب،  مثانية وهي القدمي، العهد من فيها املختلف األبوكريفا

 . اجلديد العهد من يوحنا

  كتب  وصارت  قرطاجة، أي (كارهتيج ) جممع قرارات  على أبقت جمالس ثالثة ذلك  بعد وانعقدت 
  وبقيت وصدقها، بصحتها التسليم جيب كتبا    واجلديد  القدمي بعهديها كلها  املشكوكة األبوكريفا

  السابقة  اجملامع إمجاع  نقضت اليت الربوتستانت فرقة ظهرت  حىت  قرن   عشر اثين من رأكث مسلَّمة
  وزدم،  يهوديت، طوبيا، ابروخ،)  وهي القدمي العهد من أسفار سبعة صحة عدم وقررت  كلها

  رأي تنقض آراء األسفار  تلك  يف وللربوتستانتيني ،(والثاين األول املكابيني ستيكس،  إيكليزاي
 .األخرى الفرق من واملسيحيني بقةالسا اجملامع

  النيب  بواسطة كتابته  تثبت أن التسليم واجب مساواي   الكتاب  لكون بد ال أنه هللا رمحت الشيخ بنيَّ 
  التوراة ) املقدس للكتاب يتوفر مل ما وهذا املتصل، ابلسند بعده يُنقل وأن الكتاب، إليه املنسوب 
  إسرائيل  بين أنبياء وسائر موسى إىل منسوبة أسفار فهي القدمي العهد فأما ،(وملحقاهتما واإلجنيل

  القدمي العهد هذا يف مدون  هو ما  غري أسفار إليهم  ُنسبت وكذلك  سند،  بدون السالم عليهم
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 . اآلن املشهور

  وابعرتاف وأتباعهم، واحلواريني ومرمي عيسى إىل ُنسبت رسالة فسبعون اجلديد العهد وأما
 االعرتاف هذا على وتصادق مصنوعة، وأكاذيب افرتاء حمض سائلالر  هذه أن أنفسهم املسيحيني

 . والكاثوليكية  والربوتستانتية األرثوذكسية الكنيسة

 من سفر ألي املتصل السند إعطاءه الكربى املناظرة يف املسيحية علماء من املؤلف طلب وقد
 على توالت ليتا الكوارث  أن  وهو ينفعهم، وال يدينهم  بعذر فاعتذروا العهدين، كتب  أسفار

 هلم بقي فما املتصل، اإلسناد أفقدهتم م 1313 عام وحىت املاضية األوىل العهود يف املسيحيني
 . (180)والتخمني ابلظن القول غري

 
 !مصادفة أغرب (197)

  كان   عمره من الستني يف  هلولندي حدثت اليت تلك  م 1994 عام يف مصادفة أغرب  كانت
  هائجا   البحر كان  وملا  ابنته،  زواج مبناسبة الشمال حبر يف السفن إحدى على حبرية برحلة يقوم
  ثالثة  وبعد البحر، يف ويقع أسنانه طاقم فمه من ويسقط املركب بسور يرتطم نفسه وجد فقد

.  أسنان طقم جوفها يف وجيد كبرية   مسكة ليصطاد املاء  يف سنارته اهلواة الصيادين أحد ألقى أشهر
 عثر الذي الطقم عن احمللية اهلولندية اإلذاعات  إحدى إببالغ  الرجل قام الفكاهة سبيل وعلى
 يدير وهو الوقت ذلك  يف عربته يقود املفقود الطقم صاحب يكون أن املصادفة وكانت عليه،
 الصيادين، أحد عليه عثر الذي األسنان طقم عن ويسمع اإلقليمية احملطة على الراديو مؤشر
  يف  منه  سقط الذي  نفسه هو أنه  ويكتشف الطقم هذا ليجرب  االستوديو إىل بسرعة ويهرع
 . (181) أشهر ثالثة قبل البحر

 
   للمغرورين ..حقيقية قصة (198)

 

ن كتاب إظهار احلق لرمحة هللا بن خليل الرمحن/ اختصار وحتقيق حممد عبد هللا مليباري.ـ جدة:  املنتخب املدقق م( 180) 
 هـ.  1413مطابع اجملموعة اإلعالمية، 

 وكل شيء بقدر هللا سبحانه.  هـ(.  13/8/1415)  2619أخبار اليوم ع ( 181) 
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 هذا عاش وقد.. املعروفني األعمال رجال أحد هو وبطلها.. قريبا   حدثت حقيقة قصة هذه
  وأن  الوسيلة،  تربر الغاية أن  رأيه  وكان  وسيلة، أبي املال ومجع الدنيا يف العلو هو  مهه وكل الرجل

 . كان  إنسان ألي الربح هذا يرتك  أن السفه من فإنه طريق أبي  يربح أن  استطاع إذا اإلنسان

  يفتح  حني وتعاىل سبحانه هللا  ألن  صحيح، غري تعبري وهذا .. عليه هللا  فتح  الناس  يقول وكما
  اختبار هو  بل  فتحا ، يعترب ال ابملال  الدنيوي العلو ولكن  األعمال بصاح عليه  يفتح  عبده على
  اخلري،  إىل ورزق مال من أيتيهم  ما يوجهوا  وأن  فيه ينجحوا أن إما االختبار وذلك  لعباده،  هللا من
 .. هللا ومعصية األرض يف اإلفساد إىل ورزق مال من أيتيهم   ما يوجهوا أبن .. فيه يرسبوا أن وإما

ذُكِ ُروا ِبِه فـََتْحَنا َعَلْيِهْم أَبـَْواَب ُكلِ  َشْيء    فـََلمَّا َنُسوا َما﴿ :يقول العزيز كتابه   يف وتعاىل سبحانه هللا
  الفتح يكون  األحيان بعض يف إن أي ﴾َحىتَّ ِإَذا َفرُِحوا مبَا أُوُتوا َأَخْذَنُهْم بـَْغَتة  فَِإَذا ُهْم ُمْبِلُسونَ 

 ذلك  قصة  إهنا. الناس  بعض يعترب كما   رضا وليس  تعاىل سبحانه  هللا من غضبا   الدنيا  يف والعلو
  فيال  يقتين أن  حلمه وكان مصادرها، عن النظر بصرف كبرية   ثروة  جيمع أن استطاع  الذي الرجل
 . فيها  ويعيش الرتف أسباب  بكل وميألها أنيقة

 . أراد ما له حتقق.. وفعال  

 تلفزيونية ودائرة.. مركزاي   تكييفا   فيها فأعد فيها، ليعيش الفيال هذه يعد وهو عام من أكثر وظل
 .خمتلفة أماكن من استورده الذي ابألاثث .. بفرشها وقام.. ةمغلق

 إبريل 29 يوم ويف. مايو أول يف إليها ينتقل أن قرر مث.. كله  حلمه حقق أنه ذلك  يف واملهم
!  حياته طول  له  أعد مبا  ليتمتع  واحدة ساعة ولو  يدخل أن  دون احلياة وفارق  قلبية  أزمة فاجأته 

  أيخذه  وما الدنيا حنو انطالقه يف اإلنسان أن كيف  ترينا وهي حدثت، اليت القصة هي هذه
  يقوم يتمناه ما كل..  احلياة رحلة يف منا واحد فكل يقينا ، وليس ظنيا   انطالقا   يكون إمنا.. منها
 هو القدر ميلك  الذي  وإمنا.. شيئا   قدره من ميلك  ال اإلنسان ألن اليقني، على وليس الظن على
 . وتعاىل سبحانه هللا

  هنمل  بينما. تتحقق ال وقد تتحقق قد اليت الظنية  األماين هلذه حياتنا كل  نعطي ذلك  مع نناولك
 يف الوحيد اليقني وهذا.. اآلخرة يف هللا سنالقي يقينا   أننا ذلك  هللا، لقاء وهو حياتنا يف اليقني
 . الدنيا

  يف  أمهل ابنه  ألن شيئا   يفعل ال ولكنه  املذاكرة يف أمهل ابنه  ألن وينفعل يثور  األب  جتد ذلك  ومع
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 والذي مجيعا   نعيشه الذي الدنيا غرور هو ذلك  يصلي، ال ألنه واحدة بكلمة حيدثه وال.. الصالة
 . (182) احلياة يف احلقيقة عن يلهينا

 
   الشهور أسماء موافقة  جدول (199)

 يناير  يناير  الثاين  كانون جانفي
 يرباير فرباير شباط فيفري
 مارس مارس آذار مارس

 أبريل أبريل نيسان فريلأ
 مايو مايو أاير ماي
 يونيه  يونيو  حزيران جوان
 يوليوز  يوليو  متوز جويليه 
 غشت أغسطس آب أوت

 شتنرب سبتمرب  أيلول سبتمرب 
 أكتوبر أكتوبر األول تشرين أكتوبر
 نوفمرب نوفمرب الثاين تشرين نوفمرب
 ردجنرب ديسمرب كانون األول ديسمرب

 
 لعجائزل مجلة (200)

 عام األول عددها صدر  شهرية  نصف  جملة اسم هو (( العجوز)) وترمجتها ، (OLDY) أولدي
 .بريطانيا يف م 1992

 وطواهم ((ثقافيا   املعزولني)) أمستهم من أو السن، لكبار خمصصة - امسها من يتضح كما  - واجمللة
 . النيسان

 

 هـ )بقلم أمحد زين( .  22/10/1408ـ   11252األخبار )مصر( ع ( 182) 
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 . (183) انغرافر ريتشارد نشرها مسؤولية ويتوىل حتريرها يرأس

 
  (1) ألمانية أمثال (201)

 .ترتكك  أن  قبل الدنيا اترك -

 . هللا فليساحمين أخرى مرة خدعين وإذا  هللا، فليساحمه مرة إنسان خدعين إذا -

 . الرماد يف عنها فاحبث نرا   أردت  إذا -

 . الوادي يف تبق فال اجلبال، تسلق تستطع مل إذا -

 .عليه للحصول  غاليا   يدفع بعضهم أن مع غاليا ،  يكلف ال اإلطراء -

 .العواء يتعلم الذائب  يعاشر الذي -

 . نظرن يف األطفال أسوأ دائما   هم جرياننا، أطفال -

 .له أمل ال من الناس أفقر -

 . يده يفتح  أن جيب اإلنسان أن إال يعطي، هللا -

 . جائع على تلقيها  كلمة  أصعب ((انتظر)) -

 .رجال عشرة لتخدع ساعة  تكفيها واملرأة رجال ، ليخدع ساعات  عشر تكفيه الشيطان إن -

 .قصرية زايرات  زار  فيمن هللا  ابرك -

 . فقدته إذا إال ذيلها قيمة  تعرف ال البقرة -

 .النساء وابملال اجملانني، وابلثناء األرانب، تصاد ابلكالب  -

 . اإلمث بداية التبطل -

 .التجارة أفسدوا واليهود  اليهودي، أفسدت  التجارة -

 .أطفالك  حيتاج ئالل تصدَّق -

 .. خصمك  من ولو.. تعلم -

 .اخلطر ساعة بساقيه  يفكر اجلبان -

 

 

 . 145هـ( ص  1412)ذو القعدة   185صل ع الفي( 183) 
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  !هذيانا   أكثر النساء (202)

  الثمانني سن ففي! الرجال قبل العقلية قدراهتن يفقدن السيدات  أن الربيطانيون العلماء أعلن
 انتشار يف رالس  يفسر وهذا. فقط %9 الرجل يفقد حني يف املخ وزن من %10 املرأة تفقد

 .(184) الرجال بني منه أكثر السيدات  من السن كبار  بني  اهلذاين

 
 ! مزي فة الخي ام رباعيات (203)

  هذه  تكون ما وغالبا   فقط، (اخليام عمر) اسم حتمل وماله ومطاعم فنادق العامل بالد من كثري  يف
  هذه  بني وطيدةال العالقة إىل - خفي بشكل - ُيشري صاحبها  كأن..  عبث مواطن املسميات 

 .. وآرائه اخليام وسلوك التسمية

  به ُيضرب  اخليام عمر أن  ذهنه إىل ويتبادر متعجبا ، مستغراب ، الظاهرة هذه أمام املسلم ويقف
  حساب  أو  نر، أو  جبنة  يُبايل كان   ما  - حياته طوال  - وأنه  والفجور، اخلمور تعاطي  يف املثل

 .. فيها هو اليت الساعة لذة  يغتنم كان  إمنا وعقاب،

  منسوبة  أشعار فيها  العامل، لغات  شىت يف الكتب،  آالف  انتشار وتثبيتا   أتكيدا   الظن هذا ويزيد
 صقيل ورق على مطبوعة الرابعيات  هذه تكون  ما كثريا    ابلرابعيات، تدعى (اخليام عمر) إىل

  ذاهتا الصفحة ويف واإلجنليزية، والفرنسية والعربية ابلفارسية واحدة،  رابعية صفحة كل  يف فخم،
  غراء،  حسناء،  غادة وأمامه صدره، نصف تغطي حليته  أشيب، طاعن عجوز لرجل رمزية صورة

  الصورة إطار ويف.. طرب  آلة وجبانبها. العجوز إىل وتقدمه كأس  يف مخرا   بيدها كوز  من تسكب
 . وأمثار وأشجار وعنادل، وزهور  وبالبل، طيور

 . وغناء وحسناء ودن  بكأس حمصورة حياته وأن يام، اخل عمر هو العجوز هذا أن القارئ ويظن

  تكاد ال طبعات  يف وهي العامل، مكتبات  كل  يف منتشرة (الرابعيات ) كتب  أن األمر يف والغريب
 .. قاطبة الدنيا لغات  ويف حُتصى،

  أمضى عربيدا ،  سكريا ، متهتكا ، رجال   كان   اخليام عمر أن  أصحيح  :متسائال   الغيور  املسلم ويقف
 ويزعمون؟ ُيصورون  كما  حياته 

 

 . هـ(  28/9/1403) 3065املصور ع ( 184) 
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 والفجور؟ ابملعصية   الصارخة الرابعيات  هذه كل  نظم  أنه أصحيح

 ونشرها، نقلها، الذي ومن العامل؟ لغات  معظم إىل الفارسية األشعار هذه انتقلت كيف  بل
 وبذهلا؟  وزينها،  ورمسها،

  ليعرف  اخليام عمر شخصية يستقصي الرتاجم، وُكتب واترخيه، مراجعه، إىل الغيور املسلم ويعود
 . عنه وكبرية  صغرية كل  ويعرف حقيقته، على الرجل

 . الرجل سرية  بقراءة يبدأ حني  تبدو الصدمة حد  تبلغ اليت الكربى املفاجأة

 .والعلماء الرجال به يُوصف ما وأروع أبمجل وصفوه مجيعا   معاصروه

 اخلامسة املائة  جمدد ،الغزايل حامد أبو اإلمام :منهم.. وأفضلهم الناس خرية  من كانوا  أصحابه
  وابين السالجقة، ملوك وزير امللك، نظام الوزير  ومنهم  ،((الدين علوم إحياء )) صاحب  لإلسالم،
 التفسري صاحب الزخمشري حممود هللا وجار اإلسالمي، العامل أرجاء شىت يف النظامية املدارس
  ، ((اإلسالم حكماء)) كتاب   صاحب البيهقي الدين ظهري واإلمام ،((الكشاف)) -ب  املعروف
 الدين جالل أمثال عصره مللوك صحبته عن نهيك .. املستوى هذا على آخرون وكثريون

 . وسواهم خبارى، وخاقان أرسالن، وألب ملكشاه،

  ، (الدستور)و ،(وفيلسوفها الدنيا  حكيم) و ،( احلق حجة) و (اإلمام) -ب  وصفوه عصره مؤرخو
  ، (الزاهد)و ،(القرآنية ابلقراءات  العامل) و ،(الفقيه)و ،(الفلكي العامل) و (الثاين سينا ابن)و
 . (واملتصوف)

  حىت.. منحرفا   أو سكريا ،  أو زنديقا ،  كان  أنه  وأصحابه، وشيوخه،  تالمذته،  من أحد يقل مل
 .عشرة بضع على تزيد ال الزهد يف الرابعيات  من عددا   له أن ذكروا الشعر

  تتجاوز  ال - وحمدودة قليلة وهي - والفارسية ربيةابلع أشعاره وعرضت به، أشادت  املصادر مجيع
 الكامل واإلميان.. احلياة ومهوم والفقر، األوفياء، غري األصحاب  من والشكوى الزهد، معاين
 . األحد الواحد ابهلل،

  مل وهو  الرابعيات، من اهلائل  الكم  هذا الرجل هذا إىل ُنسب كيف   :كبري  سؤال  الذهن يف ويثور 
 رفيق وهو كالزنديق،  أو زنديقا   اخليام عمر األشعار جعلت وكيف رابعية؟ عشرة بضع إال يقل

  هبذه صورت  وملاذا العامل؟ لغات  إىل األشعار هذه انتقلت وكيف ونظريهم؟ العلماء أكابر
 يد؟ كل  مبتناول وغدت  البذل، هذا وبُذلت التصاوير،
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  القرن يف واشتدت  قويت اليت االستعمار  حركة بني ويربطون  السر، والباحثون العلماء ويكشف
 . تنصريية محالت  من رافقها وما عشر، الثامن

  ودعوة  زندقة كلها  اخليام،  رابعيات  فيها  أكسفورد جامعة  يف خمطوطة وجدوا أهنم  املنصرون زعم
 هامر فون أخذها مث ماير، توماس  اليهودي اإلجنليزية إىل ترمجها ما وسرعان والعربدة، السكر إىل

  أديب  وهو جريالد، فيتز وجدن م 1859 سنة حلت إذا حىت.. األملانية إىل ونقلها النمساوي
  اإلجنليزية، إىل شعرا   ونقلها هواه، له  شاء ما الرابعيات  من فاختار مبدع، وشاعر المع، إجنليزي
 من وانتقلت.. الناس  هبا  فأعجب.. اجلمال غاية  ويف رائعة، أشعارا   - يقولون كما  - وكانت

 امسه جديد شاعر خالهلا من وولد.. والعربية الفارسية إىل حىت العامل، لغات  معظم إىل اإلجنليزية
 .االسم صلة إال بصلة، املسلم األصيل الفارسي اخليام عمر إىل مُيت   ال.. اخليام عمر

  علمائهم من أن - خباصة - املشارقة أومهوا فلقد.. له  نظري ال رحبا   واملنصرون االستعمار وربح
 ..األفاعيل هذه ويفعل اخلمور، هذه ويشرب  األشعار، هذه مثل ينظم من الكبار

 . الناس من كثري  على اللعبة أو احليلة وانطلت

  وترمجها  أكسفورد، يف وجدت  اليت املطبوعة، املصورة الرابعيات  تلك  نظم ومن :قائل يقول وقد
 وسوامها؟ وهامر ماير

 وهل واملنتحلني، الوضاعني أكثر وما عصر، كل  يف اإلحلاد دعاة أكثر فما.. يسري سهل واجلواب 
  على قبلهم والوضاعون الزندقة  حنل وقد .. اخليام لسان  على شعرا   الزندقة ينحل أن العسري من

  هبا  هللا أنزل ما وأفعاال   وأقواال   قصائد واخللفاء واحلكام الشعراء ألسنة وعلى ،  هللا رسول لسان
 . (185)!ابل على هلم خطرت  وال سلطان، من

 
 فيجي  جزر في اإلسالم (204)

  جزيرة 820 اجلزر هذه وتبلغ 18 خط مشال تقع اهلادي احمليط غريب جنوب  يف منتشرة جزر
  تعيش جزر 106 اجلزر هذه من ابلسكان املأهول أن  غري فيجي، مجهورية جمموعها يف وتشكل

 

ـ   68هـ( ص  1413)رجب ـ شعبان  1ع  17ابختصار وقليل من التصرف عن جملة أهال  وسهال  )السعودية( س ( 185) 
 )بقلم بكري شيخ أمني( .  69
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 . إسالمية أقلية أحنائها يف

 عام يف إال يغادرها ومل م1874 هـ1291 طاينالربي االستعمار وصل اجلزر تلك  شواطىء إىل
 دول)) رابطة يف عضويتها ضمن عندما إطاره يف أبقاها أن بعد م، 1970 هـ1390

 .((الكومنولث

 يف نشرت  إحصاءات  آخر حسب سكاهنا  عدد يبلغ هلا عاصمة ((سيوفا)) من تتخذ اليت وفيجي
  هم فيعتربون والبولينيزيني امليالنيزيني اأم اهلنود، من نصفهم نسمة، ألف سبعني الثمانينات  أواخر
 . األصليون  اجلزيرة سكان

 . والباكستانية اهلندية العناصر إىل بفيجي املسلمون وينتمي
 

 
 

 هـ1297 عام يف الباكستانية - اهلندية القارة شبه من فيجي جزر إىل اإلسالم وصل لقد
 مسلما   7635 بينهم  ان وك فيجي إىل الزراعة عمال  من عدد وصل عندما وذلك  م 1879

  وقد املاليو، ومن الباكستانية  اهلندية القارة شبه من املهاجرين مجلة من %12.61 نسبة يشكلون
  على ذلك  ساعد حيث  م 1926 هـ1345 سنة  يف  إسالمية  هيئة  أول  هناك  املسلمون شكل
 القرى يف يعيشون منهم %57 نسمة ألف 70 من اآلن يقرتب  ابت  الذي املسلمني أعداد تزايد
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  (( اب)) مقاطعة من كل على املسملني نسبة بقية  وتتوزع العاصمة،  يف يعيشون %19.11 و
 على يقوم االقتصاد حيث والزراعة الرعي حرفة اجلميع وحيرتف ((روا )) ومقاطعة (( ماكواات))و

  ((25)) إحصائية آلخر وفقا   بلغت اليت املساجد تنتشر امتدادها وعلى اجلزر، تلك  بني الزراعة
  أن تكتشف األوىل الوهلة ومن البناء، متواضعة جتدها لذا الذايت ابلعون أغلبها بناء مت مسجدا  

  اإلسالمية الكتب أن إىل تعود واألسباب  اإلسالمية، ثقافتهم رفع إىل حباجة هناك املساجد أئمة
 13 وجود من الرغم على اإلجنليزية أو األوردية  إىل املرتمجة تلك  هي املسلمني لدى املتوفرة
 متخلفا   الديين التعليم زال ما إذ بفيجي، اإلسالمية اهليئة عليها تشرف إسالمية ابتدائية  مدرسة
 . واألوردية اإلجنليزية ابللغتني التعليم وتلقي الكتب وقلة املدرسني لضعف

  اكات احتك تقع ما كثريا    إذ أقلية، أهنم عليهم تعيب اليت إليهم اجملتمع نظرة من املسلمون ويعاين
 . (186)النظرة هذه بسبب واهلندوس املسلمني بني

 
  النار حشرة (205)

 . ضوئية  إشارات  بواسطة اآلخر أحدمها  النار حشرة وأنثى ذكر جيتذب 

  نوع  لكل  أن إال الليل،  ظالم يف  وهناك هنا مترق النار  حشرات  من كثرية  أنواع هناك  تكون وقد
 ومضات آخر ولبعض طويلة، ومضات  له منها فبعض الوميض، يف  به اخلاصة طريقته منها

 من بعضا   أن  كما  نسبيا ،  طويلة  ملدة  مضيئا   اآلخر يظل حني يف  وخيبو، يضيء وبعضها. قصرية
 . (187) رتيب نظام ذو منتظم وميض له احلشرات  هذه

 
   العالم في ثور  أضخم (206)

..  مرت 1.8 كتفيه  وعرض ..جرام كيلو  2000 وزنه يبلغ إذ العامل يف ثور  أضخم الثور هذا يعترب
 .عاما   15 وعمره مهجن إنتاج وهو

 
 

 هـ.  19/5/1413ـ  406املسلمون ع ( 186) 
 هـ( .  1400 )ربيع األول  33الفيصل ع ( 187) 
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  األمريكية (مني) والية  يف وعرض  احلايل القرن مطلع يف ظهر  التاريخ يف  ثور  أكرب أن  يذكر ومما 
 . (188)جراما   كيلو  2250 وزنه وكان

 
  الزعتر (207)

  يف  بكثرة عيزر . أورواب  جنوب  موطنه اخلضرة، دائمة صغرية كشجرية  ينمو وقد معمَّر، عشب
  اجلزء . البذور أو القدمية النبااتت  بتقسيم أو ابلقطعة النبات  تزرع. املتوسط األبيض  البحر حوض

 سم 10 ترك مع النبااتت  حتش. كله  العشب أو الزهرية والقمم األوراق هو النبات  من املستعمل
  ثيمول لىع وحيتوي %2.5 بنسبة طيار زيت على العشب أو األوراق حتتوي. األرض سطح فوق

Thymole وكارفاكرول Carvacrol  شربه  عند للمعدة كمنشط  طبيا   ويستعمل. واتينات  
 . (189)الديكي السعال أدوية يف أوراقه بغلي

 

 

 هـ.  1406/ 24/9ـ   6992املدينة )السعودية( ع ( 188) 
 هـ( .   1399)شوال   28الفيصل ع ( 189) 



157 

  جريدة أقدم (208)

 الصدور عن وتوقفت م،400 عام ظهرت . صينية جريدة  وهي. (( ابو تشينغ )) امسها  جريدة أقدم
 . (190)م 1934 عام
 

   وأتباعهم  والتابعين حابةالص  قرون آخر (209)

 .هـ 120 - 110 سنة  الصحابة قرن آخر

 .هـ 180 سنة التابعني قرن وآخر

 . (191)هـ 220 سنة التابعني اتبعي قرن وآخر

 
 باألقفال  ال بالعلم الذكر (210) 

  صنع  الشاشي القفال أن - قراها من - بفنني  مرو  فقهاء بعض حدثين : احلموي ايقوت  قال
 القفال أيب إىل خربه وبلغ. ذكرُه وسار  جدا ، به  الناس  فأعجب واحد، دانق نهوز  ومفتاحا   قفال  
  مل  ولكن فاستحسنوه، الناس،  وأَراه طس وج، وزنُه مفتاحه  مع قفال   فصنع أمحد،  بن الرمحن عبد
 !ذكر له يشع

 : إليه أينس من لبعض يوما   فقال

  أن وعملتُ  البالد، به فطنَّت انقد وزنه قفال   الشاشي عمل احلظ؟ إىل يفتقر شيء كل  ترى أال
 ! أحد ذكرين فما ربعه مبقدار قفال  

 ! (192)ابألقفال ال ابلعلم الذكر إمنا :له فقال

 
  (1) مصرية أمثال (211)

 

 هـ( .  1400)ربيع الثاين   34الفيصل ع ( 190) 
 . 7/6فتح الباري/ ابن حجر السعقالين ( 191) 
 )مرو الشاهجان( .   5/116معجم البلدان ( 192) 
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 . بتدبري ميه  خد بري، على كنت  نإ -

 . (بعطفة وتصاحلين زفة، يف تشتمين :أو ) حارة يف وتصاحلين زفَّة، يف ختانقين -

 .فيها  حيتهاور   الوردة تذبل -

 . تعرفوش ما تبقى. ال عاشرته؟. أيوه  فالن؟ تعرف -

 . هبيبة  وجتيين غيبة تغيب -

 .لغريك وتقسم ايدك يف تكون -

 .عليك  خييَّلشي ما غريك ثوب  -

 .ابلشفعة أوىل اجلار -

 . عليها  ينط واحد  كل  الواطية احليطة -

 . توجع الرأس يف خبطتني -

 .تب حتت من حية  زي -

 .ينكسر ما ريالط العود -

 . َشدَّة له اجلديد الغرابل -
 

 والقلق  للملل عالج الحج (212)

 اجلمعية عام أمني العال عبد حممد الدكتور منه انتهى الذي البحث عنوان ((والصحة احلج)) 
  صحته  يف اإلنسان يفيد ما إىل توصلت املتقدمة العلمية األحباث  إن يقول حيث.. الطبية العلمية
 .. احلج فريضة  أدائه  أثناء نيةوالبد النفسية

 ينادي النفسي الطب فإن لذا احلياة، راتبة نتيجة  اإلنسان به يشعر الذي امللل على يقضى فاحلج
  عليها، تعود اليت ظروفه ليغري آلخر حني من اليومي نطاقه عن اإلنسان خيرج أن بضرورة  دائما  

  ابلوالء الشعور املؤمنني نفوس يف يغرس  احلج أن  كما..  ذلك  حتقق وسيلة أفضل للحج والسفر
 . اإلسالمية األمة إىل واالنتماء
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  على  وتؤثر اإلنسان تصيب اليت النفسية األمراض أخطر من يعد الذي القلق على يقضي واحلج
  اإلنسان  حياة وحتيل العضوية األمراض من كبري  بعدد اإلصابة إىل وتؤدي اجلسم، أجهزة خمتلف

 وما السماء ميلك  من مع بل وحيدا ،  ليس أنه  ويشعره القلق من نساناإل  يقي فاحلج.. جحيم إىل
 من والتحرر.. هللا طاعة عن وإعالن اإلنسان إميان  على أتكيد وهو عليها،  وما واألرض فيها

 .(193) والطمأنينة  السعادة اإلنسان على تضفي نفسية  طاعة أعظم إهنا.. الذنوب 

 
  لليابان التقنية البداية (213)

  وبتطبيقها األجنبية االخرتاعات  ابستغالل اكتفى الثانية، العاملية احلرب  هناية يف الياابن  زاماهن إثر
 ...اخلارج يف  منتوجاته  بيع من ليستفيد

. العلمية اجملالت  يف املنشورة واملقاالت  لالخرتاعات، املعمقة الدراسة طريق عن التقنية واقتبس
  الياابنية  الشركات  ابدرت  التقنية معارفها يف لتفريطا عن األمريكية الشركات  امتنعت عندما لكن

 . اهتمام أي االخرتاع ملكية  حلق تعري أن بدون  بنقلها،

 

 هـ.  7/12/1408ـ  12624اجلمهورية )مصر( ع ( 193) 



160 

  - يعوا أن قبل الياابنية الشركات  بتصرف أيهبون ال جعلهم التقين بتفوقهم األمريكيني ثقة أن غري
 ميدان يف تحدةامل الوالايت  جبد ينافس وأصبح مذهلة، قفزة حقق الياابن أبن - مؤخرا  

 . املتطورة الصناعات 

  سجلته  الذي الكبري النقص تعويض  إىل األمريكية التقنية  اقتباسه  خالل من يهدف  الياابن  وكان
  الياابنيون  يتمكن مل احلرب  فبعد. التقين واإلبداع األساسي البحث يف العظمى الياابنية  الشركات 

 وقد. العملية هذه إليها حتتاج اليت املالية املقادير  ألمهية األساسي، البحث يف االستثمار من
  تدعيم عن عوضا   بيعها، وإعادة وحتسينها االخرتاعات  بشراء مكتفيا   املسار هذا يف استمرَّ 
 ...الداخل يف التقين البحث

 استطاع  وقد. البحث جهود يكثِ ف الياابن جعل األمريكية االخرتاعات  اقتناء تكلفة ارتفاع لكن
  سنة أمريكي اخرتاع (18000) مقابل ايابين اخرتاع (14000) املتحدة ت ابلوالاي يسجل أن

 .م 1986

  يف دوالر مليار ( 96) مقابل م 1984 سنة دوالر  مليار ( 31) التقنية التنمية  يف صرفت كما
 مقابل والعلوم اهلندسة يف لشهادة حامل (98000) جامعاته وخرَّجت املتحدة، الوالايت 

 . (194) ملتحدةا الوالايت  يف (170000)

 
   السيرك في  زواج (214)

  هي  زواجها مراسيم جتري  أن الرتابيز العبات  إحدى أصرت  هبا  شهري سريك ويف فلوريدا والية يف
  سار  حيث غريبا ، كله  الزواج حفل كان  وقد. العقلة على اهلواء  يف معلقان ومها  ابلسريك هلا  وزميل

..  الالما حيوانت  من واثنان  مجال 6و منرا   13و فيال   21و املهرجني من طابور الزفاف موكب يف
 .(195) السريك مجهور من متفرج 3000 أيضا   احلفل حضر

 
   !وأحمق ..أحمق (215)
 

االقتصاد الصناعي واجملال: دراسة يف جغرافية الصناعة/ احلبيب داللة.ـ تونس: دار سرار: املعهد األعلى للرتبية  ( 194) 
 . 34ـ   33هـ، ص  1410والتكوين املستمر، 

 هـ( .  10/3/1404) 3088املصور ع ( 195) 
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 الرصافة؟ مسجد يف اجلمعة صلينا  يوم أي :ـ أيضا   أمحق وكان - البنه أمحق قال

 ! الثالاثء  يوم أظنه ولكين أُنسيت، لقد :فقال

 !! (196) كان  كذا  صدقت، :قال

 
 والض بر الخنجر (621)

ين وذو حد    ذو  :السيف مثل وهو السيف، من أقصر اخلنجر   وسط حُيمل ِقراب  يف ويوضع. حدِ 
 .اجلسم

 . ثيابه  حتت أو منطقته يف احملارب  حيمله  ابلعدو، للفتك  املالئمة  األسلحة من أبنه  ُوِصفَ 

 .الشخصي للدفاع ثياهبن حتت الغزوات  يف اخلنجر حتمل العرب  نساء وكانت

 .العاج أو القرن من الغالب يف ُيصنع مقبض وللخنجر

  وجيمع للقتال، احلصون من لالقرتاب  الرجال حتته أو  خلفه ويتقدم خشبا ، يغشى جلد والضرب
 . (( ضبور)) على

  الطائف،  حصار وال ُحنني وقعة يشهدا مل سلمة بن وغيالن مسعود بن عروة أن هشام ابن وروى
 .(197) والضبور  واجملانيق لدابابت ا  صنعة  يتعلمان  كان   ألهنما

 
  والمشرب المأكل (217)

 اخلشونة على املسلم تعوِ د أن - البيت وأوهلا - اإلسالمي العامل يف الرتبية مؤسسات  من املطلوب 
 ! كثري  خري فيفوته كثريا ،  ونم كثريا    شرب  كثريا    أكل من فإن  بطنه، أسري يكون  ال حىت املأكل، يف

  الطعام يكون وعندما. الواحدة  الوجبة يف الطعام أصناف  يكثر ال أنه لماملس  البيت صفات  ومن
  على نصفها أو املعدة  ثلث ملء بعد الطعام عن القيام على يساعد فهذا صنفني أو  صنفا  

  بطنه  مأل األصناف هذه ذاق فلو أصناف، مثانية فيها مائدة إىل املسلم جلس إذا أما. األكثر
 !كله

 

)ضمن كتاب »جنان   33ليب ص الدراري يف ذكر الذراري/ كمال الدين عمر بن أمحد بن هبة هللا بن العدمي احل( 196) 
 هـ( .  1299اجلناس يف علم البديع«.ـ القسطنطينية: مطبعة اجلوائب، 

 . 101، 99هـ( ص  1408)ربيع األول    129الفيصل ع ( 197) 
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  مل إذا حىت املثلج، املاء أسري يبقى فال.. الشراب  يف اخلشونة على سلمامل يتعود أن ينبغي كما
  ُحرم فإن الباردة، املرطبات  أو القهوة أو الشاي شرب  لعادة عبدا   يكون وال! عطشا   بقي جيده
 . (198)...واالضطراب  القلق أعراض عليه ظهرت  منها

 
 !يوما   45 في كم 20  تقطع برقية (218) 

  لبناين رئيس إىل احلكومة رئيس كرامي  عمر هبا بعث برقية إن البريوتية ((الداير)) صحيفة قالت
 من يوما   45 بعد  وجهتها  إىل وصلت مرتا   كيلو  20 حنو  كرامي  مقر عن منزله  يبعد  سابق

 . إرساهلا

 ! (199) ساعة نصف   خالل يف املسافة هذه تقطع أن للسيارة وميكن

 
  أيرلندية  أمثال (219)

 .ملك   يان العم دولة يف األعور -

 .احلسن الصوت  الشعر، الكرم، : تعلمها  ميكن ال أشياء ثالثة -

 .األرض على يلقيك  حصان من خري حيملك  محار -

 . واحد رأس من خري كثرية  رؤوس -

 .محل الكسل -

 .ك يغطِ ي ال ملن جلدك ُتظهر ال -

 .حيب ال من يسمح ال -

 
   والتحريف التصحيف معنى (220)

 . ش س  ذ، د :مثل الرسم، يف املتشاهبة احلروف نقط يف االلتباس  هو :التصحيف

 .. إضافة  أو  حذف أو إببدال ذاهتا،  احلروف أشكال بتغيري خيتص   :والتحريف
 

املسلمون والرتبية العسكرية/ خالد أمحد الشنتوت؛ تقدمي علي جريشة.ـ املدينة املنورة: توزيع مكتبة ابن القيم،  ( 198) 
 . 107ـ  106 هـ، ص 1409

 هـ( .  18/11/1411)  6820اجلزيرة ع ( 199) 
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 رمضان استقبال (221) 

 األلبــــــــــــــــــــــــابِ  أويل اي أقبــــــــــــــــــــــــلَ  رمضــــــــــــــــــــــــانُ 
 

ــتقبلوهُ   ــدَ  فاســــــــــــــــــــــ ــولِ  بعــــــــــــــــــــــ  غيــــــــــــــــــــــــابِ  طــــــــــــــــــــــ
 

رن مــــــــــــــنْ  مضــــــــــــــى عــــــــــــــام    غفلــــــــــــــة   يف ُعمــــــــــــــْ
 

ل   فـــــــــــــــــــــــالعمرُ  فتَـَنبهـــــــــــــــــــــــوا   ســـــــــــــــــــــــحابِ  ظـــــــــــــــــــــــِ
 

ؤوا رب ِ  وهَتَيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ومشــــــــــــــــــــــــــــــــــــقة   لَتصــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ
 

نْ  فــــــــــــــــأجورُ   ربوا مــــــــــــــــَ  حســــــــــــــــابِ  بغــــــــــــــــريِ  صــــــــــــــــَ
 

زي اّللَُّ   ألهنـــــــــــــــــــــــــــــم الصـــــــــــــــــــــــــــــائمني جيـــــــــــــــــــــــــــــَ
 

ــنْ   ه مــــــــــــــ ــِ ِخروا أجلــــــــــــــ ــَ ــل ِ  ســــــــــــــ عابِ  بكــــــــــــــ  صــــــــــــــــِ
 

دخلُ  ال ــَ  صــــــــــــــــــــــــــــائم   إال الــــــــــــــــــــــــــــرَّاينَ  يــــــــــــــــــــــــــ
 

رِمْ    األَبـــــــــــــــــــــوابِ  يف الصـــــــــــــــــــــومِ  ببـــــــــــــــــــــابِ  أكـــــــــــــــــــــْ
 

ر ِ  املـــــــــــــــــــــــوىل َوَوقـــــــــــــــــــــــاُهم  هنـــــــــــــــــــــــارِهم حبـــــــــــــــــــــــِ
 

موم ريـــــــــــــــــحَ    عـــــــــــــــــذابِ  كـــــــــــــــــل ِ   وشـــــــــــــــــرَّ  الســـــــــــــــــَّ
 

قوا هُ  السلســـــــــــــــــبيل رحيـــــــــــــــــق وســــــــــــــــُ  مزاجـــــــــــــــــُ
 

 شــــــــــــــــــــرابِ  كــــــــــــــــــــلَّ   فــــــــــــــــــــاق زجنبيــــــــــــــــــــل   مــــــــــــــــــــنْ  
 

م الصــــــــــــــــــــــائمنيِ  جــــــــــــــــــــــزاءُ  هــــــــــــــــــــــذا  لــــــــــــــــــــــرهبِ 
 

ِعدوا   وَجنـــــــــــــــــــــــــابِ  كرامـــــــــــــــــــــــــة    خبـــــــــــــــــــــــــريِ  ســـــــــــــــــــــــــَ
 

ــومُ  ة الصـــــــــــــــــــ  مـــــــــــــــــــــأمثَ   يف صـــــــــــــــــــــائم   ُجنـــــــــــــــــــــَّ
 

 واألوشــــــــــــــــــــابِ  الفحشــــــــــــــــــــاءِ  عــــــــــــــــــــنِ  يـَْنهــــــــــــــــــــى 
 

فيدُ  الصـــــــــــــــــــــومُ   مُجلـــــــــــــــــــــة الغرائـــــــــــــــــــــزِ  َتصـــــــــــــــــــــْ
 

ــر ر    ــة   مــــــــــــــــــــــــــــــن وحتــــــــــــــــــــــــــــ ــابِ ِبرِ  رْبقــــــــــــــــــــــــــــ  قــــــــــــــــــــــــــــ
 

رْعَ  مل مــــــــــــنْ  صــــــــــــامَ  مــــــــــــا اور   حــــــــــــقَّ  يـــــــــــــَ  جمــــــــــــُ
 

ــوة    ــة   وأخــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــحابِ  وَقرابــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  وصــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

نْ  صـــــــــــامَ  مـــــــــــا  بغيبـــــــــــة   اللحـــــــــــومَ  أكـــــــــــلَ  مـــــــــــَ
 

ــالَ  أو  را   قـــــــــــــــــــــ ــَ عى أو شـــــــــــــــــــــ ــَ ــرابِ  ســـــــــــــــــــــ  خلـــــــــــــــــــــ
 

ــا ــامَ  مـــــــــــــ نْ  صـــــــــــــ ــَ ــهادة أدَّى مـــــــــــــ  كـــــــــــــــا  شـــــــــــــ
 

 واآلدابِ  ابألخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالقِ  وأخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلَّ  ِذب  
 

فِ  مدرســـــــــــــــــة الصـــــــــــــــــومُ   والت قـــــــــــــــــى التعفـــــــــــــــــ 
 

داء وتقــــــــــــــــــــــــــــــــــاربُ   ر  البـُعــــــــــــــــــــــــــــــــــَ  ابِ واألغــــــــــــــــــــــــــــــــــْ
 

ــة الصــــــــــــــــــــــومُ   قويــــــــــــــــــــــة اإلخــــــــــــــــــــــاءِ  رابطــــــــــــــــــــ
 

 واألصــــــــــــــــــــــــــــحابِ  األهــــــــــــــــــــــــــــلِ  ُود ِ  وحبــــــــــــــــــــــــــــالُ  
 

 حافــــــــــــــــــــل   التســــــــــــــــــــاوي يف درس   الصــــــــــــــــــــومُ 
 

ْحـــــــــــــــــــــــــــــــــــابِ  واإليثـــــــــــــــــــــــــــــــــــارِ  ابجلـــــــــــــــــــــــــــــــــــودِ    والرتَّ
 

 واإلاب والتصــــــــــــــــــــــــــــرب   العزميــــــــــــــــــــــــــــة شــــــــــــــــــــــــــــهرُ 
 

 ُمصــــــــــــــــــــــــــــابِ  واحتمــــــــــــــــــــــــــــالِ  روح وصــــــــــــــــــــــــــــفاءِ  
 

مْ  نْ  كــــــــــَ ىن مــــــــــا صــــــــــيام مــــــــــِ  أصــــــــــحابُه جــــــــــَ
 

ــا غـــــــــــــــــــــــريَ   ــوع الظمـــــــــــــــــــــ ــابِ  واجلـــــــــــــــــــــ  واألتعـــــــــــــــــــــ
 

ل    مــــــــــــا نْ  كــــــــــــُ  بصــــــــــــائم   الطعــــــــــــامَ  تــــــــــــركَ  مــــــــــــَ
 

 (200)وشـــــــــــــــــــــــــرابِ  شـــــــــــــــــــــــــهوة   اتركُ  وكـــــــــــــــــــــــــذاكَ  
 

 

 

 . 42هـ( ص  1408)رمضان   135شعر خري الدين وانلي ـ الفيصل ع ( 200) 
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 إخوتي  يا .. خبز قطعة (222)
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  الزنا بعد ما (223)

  وإمنا  زن، ولد أنه بسبب إمث يلحقه ال - أنثى أو كان  ذكرا   - ويصلحه  هللا  يعصمه الذيولُد الزن 
ُقْل أََغرْيَ اّللَِّ أَْبِغي َراب   َوُهَو َرب  ُكلِ  َشْيء  َوال ﴿ :تعاىل لقوله الزانيني، وأبيه أبمه اخلاص اإلمث

َها َوال َتزُِر َوازِرَة  ِوْزَر ُأْخَرى مُثَّ ِإىَل َربِ ُكْم َمْرِجُعُكْم فـَيـُنَـبِ ُئُكمْ   مبَا ُكنُتْم ِفيِه  َتْكِسُب ُكل  نـَْفس  ِإالَّ َعَليـْ
 .(201)﴾خَتَْتِلُفونَ 

 :الزن من ولدمها بسبب والزانية ابلزاين حقتل  اليت الكبائر ومن

 . له ليس  نسب يف يدخالنه أهنما -

 .الشرعي الزوج ألوالد حق  وهو الزانية، زوج مرياث  من يقتطعه يستحقه،  ال ماال   يوراثنه أهنما -

 .احلقيقة يف كذلك   وليس الشرعي، االبن  حملارم حَمَْرما   يعد   أنه -

  إال يعلمه ال الذي الباطن يف عمته  أو  ألخته زوجا   فيكون أخته، أو الزاين اببنة يتزوج رمبا  أنه -
 .. سبحانه هللا

  إذا  أنثى، أو كان  ذكرا   الزن،  لولد الدائمني واحلزن  اهلم عن الناتج العظيم اإلمث يتحمالن  أهنما -
 .(202)كذلك   أنه علم

 
 بالصقالبة المقصود (224)

  امتدت  اليت العظمى، بلغاراي من املختلفة البالد  سكان  :العربية الكتب يف ابلصقالبة املقصود
 قدمية، فرنسية - صقلب (Esclave) كلمة  أن على. األدراييت البحر إىل قزوين حبر من أراضيها
 على الوسطى العصور يف العرب  اجلغرافيون أطلقها اليت التسمية وهي رقيق، أو عبد :ومعناها

 الشعوب تلك  سيب على دأبوا لسكنداوينيوا اجلرمان بعض ألن  عامة،  السالفية الشعوب 
  توسع  مث الصقالبة، اسم عليهم العرب  أطلق ولذا إسبانيا، عرب  إىل ونسائها رجاهلا وبيع السالفية

 مسيحية، أمة أية من جلبوهم الذين أرقائهم على فأطلقوه االسم، هذا استعمال يف العرب 

 

 . 164سورة األنعام: اآلية ( 201) 
ـ   18هـ، ص  1413الرايض: دار العاصمة،  -. هكذا تدمر اجلرمية اجلنسية أهلها/ عبد الرمحن بن محاد آل عمر ( 202) 

19 . 



166 

 . (203)اخلليفي القصر يف واستخدموهم

 
 بالشبا تربية (225)

 
  ومادة أملها،  وموضع رجائها،  حمل   فإهنم  األمة، بشباب  الكامل واالعتناء التام االهتمام  من بد ال

 املسؤولني فعلى. قبله  مما خريا   املستقبل ويكون األحوال، تصلح  تربيتهم وإبصالح . وعز ِها قوَّهتا
  مبادىء ومجيع والعزم، حلزموا اجلميلة،  وأخالقه الدين روح فيهم يبثوا  وأن  عالية،  تربية يربوهم أن

  واملثابرة النجاح إىل يُفضي الذي  املشاق وحتمل الصرب على يدر ِبوهم وأن واملروءة،  والفتوة الرجولة
  اجملون يف واالنطالق واملادة،  الطمع وراء والسري والكسل، اجلب من وحيذروهم نفع، عمل كل  يف

 .. اخلطري للتأخر مدعاة ذلك  فإن والدَّعة، واهلزل

  هلا  خيتار وأن العلمية، ابملدارس واالعتناء التعليم، إصالح النافعة العامة الرتبية أركان أعظم ومن
  ما  قبل الفاضلة أخالقهم من التالميذ يتعلم الذين الصاحلني،  واألساتذة املعلمني من األكفاء
 . (204) ...العالية معلوماهتم من يتلقَّون

 
ر تافه حريق (226)  لندن دم 

 
 أحد يف شب حريقا   لريى م 1666 سبتمرب 13 صباح من الثانية يف لندن عمدة يقظواأ عندما
 بوسعها امرأة أي إن.. أوف :بضيق وقال اللهب أللسنة خاطفة نظرة العمدة نظر لندن، خمابز

  300 على أتى الذي  الكبري  لندن  حريق إىل األمر تطور الصباح ويف. التافه احلريق هذا  ختمد أن
 . (205)متجر

 

 

مدريد:   -.أمحد خمتار عبد الفتاح العبادي  / ة يف إسبانيا: حملة عن أصلهم ونشأهتم وعالقتهم حبركة الشعوبيةالصقالب( 203) 
 . 9ـ  8املعهد املصري للدراسات اإلسالمية، ص 

هـ،   1411الدمام: دار ابن القيم،  -.جهاد األعداء ووجوب التعاون بني املسلمني/ عبد الرمحن بن نصر السعدي( 204) 
 . 28ص 

 هـ.  2/6/1406ـ  6882املدينة ع ( 205) 
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  سلوفاكية أمثال (722)

 .أمه قلب قطع إصبعه الطفل قطع إذا -

 .صغري وهو غيظك  أكظم -

 .نفسك  تسامح وال الناس  سامح -

 .قوة العدل -

 . الناس أفواه  ختيط أن ميكنك  ال -

 .دائما   سهلة الصادق لغة -

 . قليال   عرف كثريا    أكل من -
 

   المنزل دخول دعاء (228)

ْوِلجِ  خري أسألك  إين اللهم :فليقل بيته  الرجل وجل إذا)) :والسالم الصالة عليه قال
َ
ْخرِج،  وخري امل

َ
  امل

 . ((أهله على ليسلم مث.  توكلنا رب ِنا هللا  وعلى خرجنا، هللا وبسم وجلنا  هللا بسم

 .4/276 األصول  جامع انظر. صحيح إسناده  :األرنؤوط وقال (5096) داود أبو  أخرجه

 قال طعامه، وعند دخوله عند تعاىل هللا فذكر بيته الرجل دخل ذاإ)) :والسالم الصالة عليه وقال
  : الشيطان قال خوله، عند تعاىل هللا يذكر فلم دخل وإذا. عشاء وال لكم مبيت ال :الشيطان

 . ((والَعشاء املبيت أدركتم : قال طعامه  عند تعاىل هللا يذكر  مل فإذا. املبيت أدركتم

 .(2018) مسلم أخرجه
 
 

  متنقلة إضاءة (229)

  وجود  يف وتتميز  االلكرتونية،  إبجنازاهتا  معروفة أوروبية مؤسسة  ابتكار من هي  املتنقلة اإلضاءة 
  وسيلة استعمال من االنتهاء  بعد. القراءة أو للكتابة احلاجة، حسب لتطويعها عدة مفاصل
 . احلجم صغرية لتصبح وجتميعها بعضها يف ادخاهلا  ميكن هذه اإلضاءة

 األوىل األجبدية األحرف وتلقينهم األطفال تعليم جمال يف استغالله يتم أنه اإلبداع هذا يف واملثري
 األطفال تساعد الوسيلة هذه أن التجارب  وأثبتت. متعددة أبلوان مضيئة أحرف خالل من
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 . (206) املضيئة األحرف  برتكيب واالهتمام املثابرة  يف والتشويق احلفظ سرعة  على ابملئة 85 بنسبة
 

 
 

 مرتين زوجته تلق (230)

  أخرى مرة  احملاكمة زوجته،  لقتله املؤبد السجن عقوبة أمضى الذي أمحد  عباس املزارع  يواجه  
  عاما   15 منذ بسوراي القامشلي قرية يف الغريبة القصة هذه وقائع بدأت  وقد. اثنية مرة لقتلها

  مث. ابلقتل ويهددها ةزهر  زوجته مع يتعارك وهو أمحد اجلريان مسع فقد ،[كبرية  مدينة اآلن وهي]
 . امرأة جثة على عثروا التايل اليوم صبيحة  ويف. املنزل خارج تلقى وهي شاهدوها

 القرية إىل عادت  أن لبثت ما زهرة ولكن السجن، إىل ومنها  احملاكمة إىل السوري املزارع واقتيد
 . سنوات  عدة مرورة بعد

.  عنها أُفرج مث سنوات، أربع فرتة ت املصحا إحدى وأودعتها ابجلنون ابهتامها الشرطة وأسرعت
 كل  اقرتفت ملاذا زهرة : قائال   أمحد  صرخ وهنا! البوابة  عند قابلته سجنه من أمحد خروج يوم ويف
 اآلن السورية السلطات  وتواجه. هامدة جثة إال يرتكها ومل رقبتها من عليها قبض مث ضدي؟ هذا

 ؟(207) نفسها اجلرمية عن مرتني قاتل معاقبة جتوز هل :القانوين السؤال يف هذا ويتمثل! حرجا   مأزقا  

 
   النبوية والمدينة  إقبال (123)

 
 

 م( .   15/10/1990) 1618األسبوع العريب ع ( 206) 
 . 16/10/1980أخبار األسبوع  ( 207) 
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  تربية  صغره منذ وترىبهـ 1877 سنة البنجاب  يف ولد الذي إقبال، حممد اإلسالمي الشاعر
  ثالث  زهاء ((كمربج)) جامعة يف أمضى حيث لندن إىل م 1905 سنة  يف انتقل.. إسالمية
  ((ميونخ)) جامعة من وحصل أملانيا،  إىل 1907 سنة  يف  وسافر سفة،الفل  فيها درَّس سنوات،

 . الدكتوراه درجة على

 والعلوم االقتصاد مدرسة إىل وانتسب احلقوق، يف النهائي  االمتحان وحضر لندن،  إىل وعاد
 .م1908 سنة اهلند إىل ذلك  بعد رجع مث  املادتني، هاتني يف وختصص لندن، يف السياسية

 العلوم بريق يستطع مل)) :الشعر من بيت يف بنفسه هو قال فقد فكره على أورواب يف إقامته أثر أما
 الصالة عليه الرسول مدينة إبمثد اكتحلت ألين وذلك  بصري، ويُعشي ُليبِ   يبهر أن الغربية

 .((والسالم
 

 
 
 حريصا   ظل اليت احملاماة فاعتزل م، 1934 سنة بداية منذ تتناوبه العلل بدأت  فقد وفاته عن أما

 ويف. زمنا   فيها  اشتغل قد وكان  اجلامعة، يف  التدريس من استقال أن بعد قوته،  لكسب عليها
 إىل الشعر نظم يوايل ظل ولكنه فشيئا ،  شيئا   التدهور يف صحته وأخذت  صوته، ُبحَّ  1935 سنة
 . (208)م 1938 سنة أبريل من والعشرين احلادي فجر يف روحه  فاضت أن
 

  (2)  يةلبنان أمثال (223)
 

تنظر مقدمة كتاب رسالة اخللود أو جاويد نمه للشاعر حممد إقبال؛ ترمجها عن الفارسية وشرحها وعلق عليها حممد  ( 208) 
 هـ. 1394القاهرة: د. ن،  -السعيد مجال الدين.
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 .نباح الكلب وابن سباح البط ابن -

 . بلسانو مو  ومسو بسنانو،  ضحكتو -

 . الكف سخا من أحسن الوجه بشاشة -

 . خابية بتسند البحصة -

 .الندم ينفع ال حني تندم ال -

 . عطشان ورجعو للبحر وداه -

 .هالعجني من مش هالكعك  -

 .املشؤومة الرحية من بدَّك شو .. والتومة البصلة بني داخل اي -

 .دواهي السواهي حتت ما اي -

 .هللولو ما اللولو بزمان -

 .غطاها والقت طنجرة -

 . تقاحبو ال البتصاحبو  جارك -

 . جتربو حىت بتعرفو ما -

 . لسرك أوسع صدرك -

 . وجارك ربك  غري أسرارك بيعرف ما -

 . كثري  بتسمع كثري  عاشر -

 .اللسان حفظ يف اإلنسان سالمة -
 

 النوم قبل الدعاء (233)

 :    هللا رسول قال :قال عازب  بن الرباء عن

 إليك، وجهي ووجَّهتُ  إليك، نفسي أسلمتُ  اللهمَّ  :فقل فراشك  إىل أويتَ  إذا فالن، اي))
  إليك،  إال منك  منجا  وال ملجأ ال إليك،  ورهبة   رغبة   إليك، ظهري  وأجلأتُ  إليك، أمري وفوَّضتُ 

 . أرسلت الذي وبنبيِ ك  أنزلَت، الذي بكتابك  آمنتُ 
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 . (209) ((أجرا   أصبتَ  أصبحتَ  وإن الفطرة، على ُمتَّ  ليلتك  يف ُمتَّ  إن فإنك 
 

 ( 210) العقلي للتخلف مؤدية عوامل (234) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 !للشتائم علبة (235)

 ! فاسد ذوق على يدل   غريب، اخرتاع

  صغري تسجيل جهاز عن بارة ع العلبة هذه. ((الشتائم علبة)) هي جديدة (( صرعة)) أورواب ففي
 صوت  مكرب عرب الشتائم إبطالق  عليه الضغط عند ويبدأ  أحيان ، مفاتيح كعالقة يستعمل

  له  تكال الشتائم املشتوم مسع وإذا. منك  بدال   يشتمه اجلهاز فإن أحد من غضبت فإذا.. صغري
..  لشتمك  أو ليك ع للهجوم املربر جيد لن وابلتايل  فمك، تفتح ال أنك  سيجد فإنه إليك  ونظر

 

 . 8/196﴾ َيْشَهُدونَ  َواْلَمآلِئَكةُ  ِبِعْلِمهِ   أَنَزَلهُ رواه البخاري، كتاب التوحيد، ابب قول هللا تعاىل: ﴿( 209) 
 . 32هـ( ص  8/1413/ 12)  1242اليمامة ع ( 210) 

 ة عوامل قبل الوال
 

 عوامل جينية 
 وراثية مباشرة  -
 اضطراابت يف عملية األداء املخي -
 عيوب خمية  -

 عوامل غري جينية 
 تناول عقاقري.  -1
 اإلصابة أبمراض معدية.  -2

 اضطراابت الغدد  -3
 

 عوامل مصاحبة للوالدة 

 عسر الوالدة.  -
 الوالدة اجلافة.  -
 نزيف.  -
 اختناق الوليد.  -
 . نقص السكر يف الدم  -

 عوامل بعد الوالدة 

 سوء التغذية.  -
 احلوداث.  -
 تسمم الرصاص.  -
 احلمى الشوكية.   -
 االلتهاب السحائي.  -
 الشلل اللحائي.  -
 الصرع  -

 عوامل ثقافية 
 اخنفاض السمتوى االقتصادي.  -
 اخنفاض املستوى االجتماعي.  -
 احلرمان.  -

 صور احلرمان 
 احلرمان احسي.  -
 حرمان جتماعي.  -
 القسوة واإلمهال.  -
 النشأة داخل مؤسسات.  -
 األساليب غري املقبولة يف الرتبية.  -
 انفصال الطفل عن والديه أو إحدامها. -
 . (209)  احلرمان االقتصادي -
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 اإلنكليزية ابللغتني متوافرة هذه الشتائم علبة.. شتائم علبة اآلخر هو لديه كانت إذا إال
 . (211)دوالرا   30 و 15 بني املسجلة الشتائم حسب مثنها ويرتاوح.. والفرنسية

 

 
 

   !مصيبتان  فيه البنطلون (236)

 الواسعة السراويل يلبسون  كانوا نواملسلمو . ابلكفار يتشبَّه البسه أن  هي :األوىل املصيبة
 .ولبنان  سوراي يف يلبسها البعض زال ما اليت الفضفاضة،

  آاثرهم تركوا املستعمرون، انسحب ملا  مث  اسُتعمروا،  حينما إال ((البنطلون)) املسلمون عرف  فما
 ! جلهالتهم  املسلمون،  وتبنَّاها السيئة،

 واملصلي السرَّة، إىل الركبة  من الرجل وعورة. لعورةا حيجِ م ((البنطلون))  أن هي : الثانية واملصيبة
  بل جمسَّمتني، إليتيه فرتى ساجد،   له وهو هللا  يعصي أن عن يكون ما أبعد  يكون أن عليه يفرتض

 ! جمسَّما   بينهما  ما وترى

 !العاملني؟ رب  يدي  بني ويقف اإلنسان، هذا يصلي فكيف
 

 هـ( .  7/1411/ 18)  2759املسائية ع ( 211) 
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  يصف ألنه الضيق، لباسهن النساء ىعل  ينكر املسلم الشباب  من كثريا   أن العجب ومن
 اللباس تلبس اليت املرأة بني فرق وال ينكر، فيما وقع فإنه نفسه، ينسى الشباب  وهذا جسدهن،

.  إليتيه يصف أيضا   وهو (( البنطلون)) يلبس الذي الشباب  وبني جسمها، يصف الذي الضيق
  هلذه ينتبهوا  أن الشباب  على بفيج سواء، كالمها   عورة  إهنما  حيث من املرأة  وإلية  الرجل  فإلية

 . هم ما وقليل هللا،  شاء من إال عمَّتهم،  اليت املصيبة

  قميص  فوقه يكون أن واألفضل الصالة،  فيه صحت ضيق،  غري واسعا   ((البنطلون)) كان   إذا أما
 أكمل ذلك  ألن  الكعب، إىل أو  الساق،  نصف إىل ذلك  عن وينزل والركبة،  السرَّة بني ما يسرت

 .(212)السرت يف

 
  القطط  أصناف (237)

 : (213)صفاهتا   وبعض هبا تعيش اليت واملناطق القطط، أصناف  بعض التايل اجلدول يوضح

 صفاته وجوده  مناطق الصنف  اسم مسلسل

 اجلنوبية  أمرييكا إيرا 1
  أرجله. عرس ابن عائلة أفراد شبهي

 . طويالن وذيله وجسده قصرية
 

  وجوان  اراجواي اليغورندي  2
 واملكسيك والربازيل

. قصري وذيله حنيل، جسمه
 .رمادية وأقدامه

 

 إفريقيا الربي اإلفريقي القط 3
 للقط األول السلف يعترب

 .املستأنس األورويب
 

 

هـ   1413ة.ـ الدمام: دار ابن القيم، ، منقحة ومزيد2ط  -القول املبني يف أخطاء املصلني/ مشهور حسن سلمان.( 212) 
 . 21ـ  20ص 

 ر األخرية.و سطال حممد نصر الدين األلباين، ما عداالشيخ وهو من جواب 
 . هـ(  1399)ذو القعدة   29الفيصل ع ( 213) 
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 صفاته وجوده  مناطق الصنف  اسم مسلسل

 الوحشي القط 4
 األسود

 الغاابت  مناطق
 واألدغال

  والنمر النمر، من الشبه قريب
 .االستوائي األمريكي

 

 وسيالن  اهلند السمك  صائد القط 5

  ذو الفراء، خشن جم،احل كبري
  يف يعتمد فروته، على سوداء بقع

 .السمك  على كبري  حد إىل غذائه
 

 وسيالن  اهلند جنوب  الصدىء املبقع القط 6

  القطط أنواع أصغر من يعترب
 الرمادية فروته على توجد . حجما  

 . صدئة بقع
 

 .صغرياحلجم  وهو الفاكهة، أيكل اهلند شرقي الرأس املسطح القط 7

 
    

  

 

 زيورخ  مكتبة (238)
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 ونظرا   م، 1833 عام أتسست وثراء، غىن وأكثرها األوروبية اجلامعات  مكتبات  أشهر من 
 واملنطق الفلسفة بكتب املكتبة حفلت فقد لالهوت، وكلية للفلسفة كليتني  على اجلامعة الحتواء

 الشرقية، املخطوطات  من ندرة جمموعة على املكتبة وحتتوي األداين، واتريخ والعقائد، واملذاهب
  والفارسية  والعربية العربية  الكتب من كبري  عدد وعلى االسشرتاق، مراكز من هاما   مركزا   ابعتبارها

 . (214) الرتكية

 
 ! الزواج وسر   الحمار (239)

  اي))  : هلا وقال البيت إىل هبا  عاد العسل شهر قضاء  وبعد شابة،  امرأة من تزوج فالحا   أن حيكى
 من عليها وكان. لتعمل احلقل إىل وأرسلها. ((اجلاد العمل وقت وحان العسل شهر انتهى امرأة،
  أردهتا ركلة بركلها احلمار قام األايم أحد ويف. االسطبل يف زوجها حبمار تعتين أن واجباهتا ضمن
. عسل شهر يف  عروسه وأخذ جديد من الرجل تزوج قليلة أشهر وبعد. ودفنها الزوج فحزن. قتيلة

  اثلثة  مرة الرجل وتزوج. وقتلها  احلمار  فركلها احلقل إىل أيضا   أرسلها املنزل إىل  هبا ادع وعندما
 يتقبل الفالح كان  وبينما. نفسها ابلطريقة الزوجة يقتل مرة كل  يف احلمار وكان وخامسة، ورابعة

 لالرج أذن يف يهمسون كانوا  املعزين أن احلضور أحد الحظ املسكينات  زوجاته إبحدى التعازي
 أقبل العزاء يف دوره جاء وعندما فضوله فثار. للرجال ونفيا   للنساء إجيااب   رأسه األرمل فيهز بكالم
 :وقال منه فاقرتب . ((تفضل)) :له فقال. ((يضايقك  أال أرجو سؤاال   أسألك  أن أريد)) :وقال عليه

 فضحك  ((في؟ابلن والرجال ابإلجياب  النساء جتيب حىت املعزون إايه يسألك  كان  الذي ما))
  كنت  ما  إذا يسألونين والرجال نعم، فأقول جديد  من سأتزوج هل يسألنين النساء :وأجاب  الرجل

 . (215) ((!ال : فأقول احلمار أبيع أن أريد

 
 الكاريكاتور بداية (240)

  بعض من ، 18 القرن منتصف يف - األوىل للمرة - املطبوع  الكاريكاتور  فن بريطانيا عرفت
 

  . 144هـ( ص   1403)مجادى اآلخرة  72الفيصل ع ابختصار من جملة ( 214) 
 هـ( .  16/10/1412ـ  10)  303جملة الشرق األوسط ع ( 215) 
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  إيطاليا  من األرستقراطية الطبقة استوردهتا  اليت املعدن، على احلفر يقةبطر  املطبوعة رسومه
 ويف. األرستقراط تقاليع من كتقليعة  الرسوم تلك  مثل اقتناء عادة انتشرت  ما وسرعان  حينذاك،

 من متميز مستوى على اإلجنليز تعرف ،(1833 عام وابلدقة) ،19 القرن من األول الثلث
  ((Charivary شاريفاري )) جملة من نسخ إليهم وصلت حني ي،السياس الكاريكاتور  جمالت 

 .الفرنسية
 

 
 

  عدو  ((فيليبون شارل)) الفرنسي الكاريكاتور رسام - ابريس  يف - أصدرها جديد  جملة وكانت
 يتحول ((فيليب لويس)) فرنسا ملك  فيه صو ر الذي الشهري الكاريكاتور صاحب اللدود، امللكية

 ! مثرىك  مثرة إىل (رسوم 4 يف)
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  للنظام معادية مجهورية أبفكار  األخرى هي متوج ،19 القرن من السنوات  تلك  يف بريطانيا  كانت
  الفرنسية الكاريكاتور جملة يف اإلجنليز والرسامني والكتاب  السياسيني بعض وجد ولذا امللكي،
  عام وابلتحديد) وعةاملطب تلك  على تعرفهم من قليلة سنوات  وبعد. ابحملاكاة جديرا   مثاال   الوافدة

  ابنش)) :وأمسوها االجتماعية، السياسية الكاريكاتورية جملتهم اإلجنليز أصدر ،(1841
Punch)) .(( اللندنية شاريفاري)) :عبارة اجمللة اسم جوار إىل يضعوا أن على حرصوا لكنهم  

 وكل الغالف ىعل  تطبع العبارة هذه ظلت وقد ابمسها،  وتيمنا   الفرنسية اجمللة مسعة يف متس حا  
 !عام مائة من ألكثر الداخلية الصفحات 
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 الشوارعي الدمى مسرح عروض ببطولة تقوم اليت  القفاز دمية ابسم الربيطانية  اجمللة مسيت
  أحدب،  مهرجا   البطلة الدمية  تلك  ومتثل. (( ابنش)) :نفسه االسم محلت واليت الشعيب، اإلجنليزي
 عن يكف وال والسفالة، والعدوانية ابللؤم املهرج ذاه ويتصف. القامة وقصري األنف معقوف

  ورسم. ((چودي))  :أمرها على واملغلوبة اللحوح زوجته  مع واإلهانة والعنف  الكراهية تبادل
 لكن. قرن من ألكثر غالفها رمسه واحتل للمجلة، اثبتة كشخصية  اخلبيث املهرج الرسامون

 على ويعلق األرستقراطية، املالبس يرتدي (( مانجنتل )) رجل إىل - الزمن مبرور - حتول ((ابنش))
 . (216)((مسرت)) بلقب مسبوقا   ينشر امسه وأصبح والثقافة، السياسة أمور

 

 

 . 56م( ص  1992/ 6/4)  3330روز اليوسف ع ( 216) 
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 رب اه (241)

ــاريت  رابه  ــن كفــــــــــــــــ ــل  عــــــــــــــــ  معصــــــــــــــــــية كــــــــــــــــ
 

 إميــــــــــــــــــــــان الــــــــــــــــــــــنفس ومــــــــــــــــــــــلء أتيــــــــــــــــــــــت أين 
 

 بــــــــــــه والعبــــــــــــابُ  خضــــــــــــم ا   قطعــــــــــــت وقــــــــــــد
 

ــائر   ســــــــــــــــــــــــــــــــــف ان التيــــــــــــــــــــــــــــــــــه يف وأن كبــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 بــــــــــه األاثم حــــــــــاد دـقـــــــــ  اللــــــــــج يف والفلــــــــــك 
 

 غفـــــــــــــــــران؟ يثنيـــــــــــــــــه فهـــــــــــــــــل الطريـــــــــــــــــق عـــــــــــــــــن 
 

 ملتهـــــــــــــــب واملـــــــــــــــوج مضـــــــــــــــطرب  فـــــــــــــــالبحر
 

 وخســــــــــــــران خــــــــــــــزي خــــــــــــــافقي مــــــــــــــن والنــــــــــــــار 
 

ــا ــا آتكــــــــــــل هبــــــــــ ــم مــــــــــــن ابلكــــــــــــف مــــــــــ  نعــــــــــ
 

 أحـــــــــــــــــــــــــــــزان الـــــــــــــــــــــــــــــنفس يف الهبهـــــــــــــــــــــــــــــا وإن   
 

ر وقـــــــــــــد  برحــــــــــــــتْ  ومـــــــــــــا جمــــــــــــــدايف تكســـــــــــــَّ
 

 عيـــــــــــــــــــــدان وهـــــــــــــــــــــو تلهــــــــــــــــــــو املـــــــــــــــــــــآمث بــــــــــــــــــــه 
 

 الســــــــــــــفني يرســــــــــــــو الرضــــــــــــــا بــــــــــــــربد فهــــــــــــــل
 

ــى  ــهوف رحـــــــــب علـــــــ ــن يـــــــ ــطآن مـــــــ ــان شـــــــ  الرمحـــــــ
 

ــران وصـــــــــــــــــــفح عفـــــــــــــــــــو ــة وغفـــــــــــــــــ  ومرمحـــــــــــــــــ
 

ج يف يل لـــــــــــــــيس بغريهـــــــــــــــا   (217)أعــــــــــــــــوان اللـــــــــــــــ 
 

 
   الكبرى الصحراء (242)

 اإلفريقي الغريب الشمال  بالد من يبدأ الذي اجلاف الرملي النطاق على الكربى الصحراء تطلق
  تصل  حىت الصحراء رقعة  نميدو  اجلغرافيني بعض إن  بل  ( وموريتانيا ليبيا،  تونس،  اجلزائر، املغرب،)

 حبوايل تقدر مبسافة شرقا   األمحر البحر حىت  غراب   األطسي احمليط من ومتتد األمحر، البحر
 

 ديوان معازف األشجان/ طاهر زخمشري.( 217) 
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  1750 حنو اجلنوب  إىل الشمال من امتدادها يبلغ كما  (ميال   3500 حنو) كيلومرت  (5600)
 وحبرية والنيجر غالالسن أهنار اجلنويب االمتداد هذا حتدد حيث (ميال   1100 حنو) مرتا   كيلو
 ، 2 كلم  مليون 30.4) اإلفريقية القارة مساحة ربع عن الكربى الصحراء مساحة تقل وال. تشاد

 . (218) العامل يف جاف  نطاق أكرب اعتبارها ميكن وهبذا (2 ميل مليون 11.7

 
  !عاما   22 يستمر غضب (243)

  حبس أن  إال منه كان   فما  له،  نرية  دراجة شراء  رفضا ألهنما  أبويه من اتيالندي  شاب  غضب
 . عاما   22 منذ حينه، حىت  فيها وبقي غرفته، يف نفسه

  ابنهما  إقناع يف تساعدمها أفكارا   عليهما يطرحوا أن نيوز  ديلي صحيفة قراء من الوالدان وطلب
 ومعه يعيش حيث الصغرية غرفته من خيرج أن عاما   42 اآلن العمر من يبلغ الذي  جاميون دان

 .ومرحاض وراديو مصباح

 .الغرفة ابب  أمام الطعام ويرتك الغرفة يف  بزايرته الصغرية ألخته  سوى جاميون دان يسمح وال

 !(219)م1969 عام يف غضبه بدأ جاميون   دان إن أبوه وقال

 
 عشر؟  الرابع أم العشرون القرن (244)

 ؟..عشر الرابع  يقولون وال.. العشرون القرن.. واإلسالمية العربية األوساط يف يقولون مل

 هذا يربطون فلمَ .. املسلمني حياة نفسه وهو.. احلقيقية العرب  حياة هو اإلسالمي التاريخ  إن
  ال  املسيح، فميالد.. العشرين القرن عن فيتحدثون امليالدي  ابلتاريخ - حضارة  وهو  - التاريخ 

 . حضارتنا  وال اترخينا وال أجمادن ميثل

..  فعرفنا العامل علينا وانفتح فعرفناه، العامل، على نفتحناا إمنا املسلمني، ومعشر العرب، معشر حنن
 هجرته وكانت نورن، مولد والسالم، الصالة عليه ميالده فكان. . العريب النيب هذا ولد يوم

 

  -، جغرافية القارة اإلفريقية/ حممد مرسي احلريري.مادة )صحراء(  152ص  14سالمية مج دائرة املعارف اإل( 218) 
 . 108ـ  107هـ، ص 1408اإلسكندرية: دار املعرفة اجلامعية،  

 هـ )بقلم عبد العزيز الرفاعي(.  10/3/1410ـ  6220اجلزيرة ع ( 219) 
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  اتريخ  على أتسس وقد.. ألجمادن اآلخر املولد  وكانت.. النور هذا اغتياالت  من النجاة هي
 ال رمزا   لنستعري الرمز هذا عن حيولون أن يريدون من وراء اآلن ريجن فلماذا تدويناتنا، كل  اهلجرة
  منجده  إمنا.. حضارة وال وجود  صلة به  التربطنا ، لعيسى متجيدن على فنحن.. بنا له صلة
  نربط أن أما.. العاملني رب  عليهم أثىن الذين أمجعني ابلرسل نؤمن كما  قرآننا، يف هللا  علمنا كما

  وسيدهم، الرسل أولئك  خامت يكون  أن فخرا    رسولنا ويكفي.. فال أبحدهم وحضارتنا  اترخينا
 ! رسالة  بعدها ليس اليت الكاملة الرسالة هي رسالته  تكون وأن

 إىل طويلة لسنوات  سعينا اليت التبعية من نوعا   واعتماده، امليالدي، التاريخ استعمال يف أرى إنين
 نفعل أن علينا ولكن.. القاهرة الظروف علينا تفرضه ما كل  من ابلرغم نسعى، نزال وال.. خلعها

  يف يضعون أن حاولوا الذين ؟ ..الطغاة اتريخ اعتماد إىل يضطرن الذي فما.. فعله ميكننا  ما
 .مغلف فاستعمار سافرا ،  استعمارا   يكن مل إن.. حديدي سياج

  وأطراف الليل ءآن  ومالئكته عليه هللا صلى حممد،  يكن مل لو حقيقي وجود للعرب  كان  هل
 ؟..النهار

 ؟..الكرمي الرسول هذا يكن مل لو وكينونة، وذكر وجود كله  العامل أحناء يف للمسلمني كان  هل

 اليت االستعمار  خملفات هي أو  ؟..التقليد جمرد أهو الغريب؟ القطار هبذا  عربتنا  نربط  فلم.. إذن
 عندما حىت آباثرهم متعلقني.. ومابلق صلة على أبننا الزهو جمرد هو أم تقويضها؟ يف نفلح مل

 .. يؤرخون

 ..يزول  أن خشية..  التاريخ  بناه كيان  على حمافظة فيه ولكن.. عصبية  أقوله فيما ليس

  اإلسالمي التاريخ  حتويل إىل  عمدوا حينما  العربية  املوسوعات  وواضعي واملؤلفني، للكتاب  عجبت
 ميالدي؟ اتريخ إىل

 ؟..ذلك  فعلوا ملاذا

  وإن .. الروحي االرتباط عن يعربون إمنا فهم امليالدي، ابلتاريخ  دينيا   املرتبطني فنياملؤل أعُذر قد
 وال ذكر، الكون يف هلم كان  ما اليت لعروبتهم ابلوفاء  مدينون فهم.. عذرا   هلم أجد ال كدت 

 .. حضاراهتم وبىن ذكرهم، أحيا  الذي  الكرمي الرسول هذا لوال.. بقاء

 يعلمون الذين املسلمني، والصحفيني املسلمني، واملؤلفني سلمني،امل للكتاب  أقول ماذا ولكن
 ؟.. الباقي سجلهم وهو حياهتم، وهو جمدهم هو اإلسالمي، التاريخ أن العلم حق
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 ؟..هلم أقول ماذا نعم

 . (220)كله  الوفاء يكن مل إن.. الوفاء من شيئا  .. 

 
   ألبانية أمثال (245)

 . إنسان   ختش مل هللا خشيت إذا -

 .إنسان كل    لصداقتك  سعى تني كيسك   يف كان  اإذ -

 . أبيك  زوجة فستطيعُ  أمَّك  تطع مل إذا -

 .عصاك فاستشر رفيق لك  يكن مل إذا -

 .القريب إىل أقرب  اجلار -

 .برغوث  ألجل حلافه حرق -

 .الكالب  أضحوكة املسن الذئب -

 . الفأر أسدُ  القط -

 . عيون أربع له كانت  والكتابة القراءة عرف من -

 .أمه ذنب من أكثر يطول فلن األرنب بذنَ  طال مهما -

 .اإلنسان قبل الدنيا  يف اخلوف ُوجد -

 
 المنزل  من الخروج  دعاء (246)

  وال هللا،  على توكلتُ  هللا، بسم : - بيته  من خرج إذا  يعين - قال من)) :والسالم الصالة  عليه قال
  لشيطان فيقول الشيطان،  عنه وتنحَّى قيَت،ووُ  وُهديتَ  ُكفيتَ   : له يُقال ابهلل،  إال  قوة وال حول
 .((وُوقي؟ ُكفي  قد برجل  لك  كيف  :آخر

 .(5095) داود  وأبو. حسن حديث :وقال (3426) الرتمذي أخرجه

 .(4/275) األصول جامع  انظر. صحيح حديث وهو :األرنؤوط قال

 إىل طَْرفه عرف إال بيته  من  هللا رسولُ  خرج ما : قالت -رضي هللا عنها  – سلمة أم وعن
 

   هـ )بقلم عبد العزيز الرفاعي( .  10/3/1410ـ  6220اجلزيرة ع ( 220) 
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،  أو  أَزِلَّ  أو  ُأَضلَّ، أو  َأِضلَّ  أن  بك  أعوذ إين اللهم)) :فقال السماء   أو أُْظَلَم،  أو َأْظِلمَ  أو  أَُزلَّ
 . ((عليَّ  جُيَْهلَ  أو َأْجَهلَ 

  قال (3884) ماجه وابن (8/268) والنسائي (5094) داود وأبو  (3423) الرتمذي أخرجه
 .4/274 األصول امعج انظر. صحيح إسناده :األرنؤوط

 
   والهزال سمنال (247) 

  ابلفعل، أضرَّ  منهما واحدا   كان   فإن واهلزال، السِ من بني معتدال   يكون أن للبدن  الطبيعية احلالة
 . عظيمة آفات  لقبول البدنَ  وأََعدَّ 

 ا،وغريمه والسقطات  الصدمات  من خارج   من عليه يَرِدُ  مما البدن يوقي كان   وإن فإنه السِ من، أما
 .ويغمرها الغريزية حرارته ويضعف جماريه، يضيِ ق أنه مبعىن داخله، من ابلبدن  يضر   أنه غري

 . اخلارجية آلفاته البدن يهيء أنه غري الداخلية، آفاته من سليما   البدن كان  وإن  فإنه اهلزال، وأما

 . (221) الطبيعية احلالة عن خارجا   منهما واحد كل  كان  فلذلك 

 
  غريبة وصية (248)

 : فيها يقول  وصية وترك لندن، يف غين تويف

 يل هي اللذَّة هذه أن يظن   قرن ربع بقي فقد وثروته، قوته لتحصيل العمل لذَّة لولدي أترك إين
 .ذلك  يف خمطئا   كان   أبنه اآلن يعلم أن فيجب وحدي،

 .ات سنو   عدة منذ تدرجييا   خزانيت  من يسرقها كان  اليت الثياب  كلَّ   اخلاص خلادمي وأترك

 . (222) !به  بدأ ما  إمتام لذَّة له أترك ولذلك   تقريبا ،   كلَّها  أعدمها ألنه سيارايت، مجيع للسائق وأترك

 
 النبيل؟  هو من (249)

 

هـ( ؛   685جامع الغرض يف حفظ الصحة ودفع املرض/ تصنيف أمني الدولة بن يعقوب بن القف الكركي )ت ( 221) 
 . 431هـ، ص  1409حتقيق سامي خلف احلمارنة.ـ عمان: اجلامعة األردنية،  

مجال اخلواطر يف عجائب الكون وغرائبه النوادر/ حممد احلسن السمان احلموي احلسيين األزهري؛ قرأه وعلق عليه  ( 222) 
 . 5/36هـ،  1410أمحد يوسف الدقاق.ـ دمشق: دار املأمون للرتاث، 
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 :السختياين متيمة أيب بن أيوب  اجلليل التابعي قال

 : خصلتان  فيه تكون حىت  نبيال   الرجل يكون ال

 . الناس أيدي يف عما العفَّة -

 . (223)منهم كوني  عما والتجاوز -

 
  بنك (250)

 عندهم والصراف. طاولة أو (( منضدة)) ابإليطالية ومعناها (( بنكو)) من  مأخوذة (( بنك )) كلمة
 الوسطى العصور يف كان  الصراف أن وذلك  املصرفية، األعمال ملباشرته ((بنكري)) عليه يطلق
 . الطاولة إىل ذلك ل فنسب العمالت، يف ويشرتي يبيع طاولة إىل العامة األماكن يف جيلس

 بنك ذلك  بعد أنشىء مث م، 1157 عام وذلك  البندقية، مدينة يف البنوك هلذه أتسيس أول وكان
 .م 1401 عام برشلونة يف الودائع

 .البنوك لنشأة املعتربة الفعلية البداية  هو عشر السادس القرن من األخري الربع ويعترب

 األهلي البنك  أنشيء حيث م، 1888 عام إىل عفريج اإلسالمية، للبالد دخوهلا اتريخ  عن أما
 . (224)املصري

 
  والعالم السلطان (251)

 دمشق سكىن اختار قد وكان والزهد، العلم يف املثل به ُيضرب  ( 225)البلخي الدين برهان كان
 وصل إذ الناس ويَِعظُ  األعظم املسجد مبدرسة. يدرِ س هو  فبينما. الفردوس جنَّة  هبا أتذكَّر :ويقول

 

 ... 3/291صفة الصفوة البن اجلوزي ( 223) 
لربوية/ أتليف حممد بيبا فاليل أمحد سيدي.ـ الرايض: مطابع دار اهلالل، د. ت  األدلة الوافية يف إيضاح املعامالت ا( 224) 

 . 56ص 
أبو احلسن علي بن احلسن بن حممد بن جعفر البلخي الواعظ الزاهد املشهور بربهان الدين البلخي، إليه تنسب  ( 225) 

 هـ.  548املدرسة البلخية بدمشق. ت 
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  بيين ما :ـ يسمعون والناس - فقال. حَيِْمْلهُ  مل ما (226)َزْنِكي بن حممود السلطانِ  عن أبلغه من إليه
رَقَـَّعةَ  َسجَّاَدَتهُ  ورفع! السَّجَّاَدة هذه إال زنكي ابن وبني

ُ
.  املدينة  عن خارجا   واستوى كتفه  على امل

 حىت وسار فركب عليه، فَعظمَ  حممودا ، سلطانال اخلرب فبلغ. إليه يـَُتَشو فُ  ما وراءهُ  خُيَلِ فْ  ومل :قالوا
  برهان له فقال الدين؟  برهان اي  يكون هكذا :وقال بنفسه إليه  وجاء َفرَتَجَّلَ  أميال، على حلقه

  أن  وها! احلال هذه يف لك  خرجت ما ذلك  كان  لو :فقال بسلطانك؟ َعَليَّ  أتستقِدرُ  :الدين
 وال اجلفاء، إال منك أْشَتكِ  مل ترجع مل وإن ،أحسنت يل رجعت فإن الرجوع، يف إليك  أرَغبُ 
 أال بشرط إذن أرجع :فقال. َكِذب    أنه فأقسم. عنه بلغه ما له فذكر. به أستِحق ه ذنبا   أعلم

 أدخَلهُ  حىت راجَلنْي  ورجعا فتصافحا. هو من يـُْعَرفَ  َأالَّ  بشرط بل :السلطان قال. النَّاِقلُ  يعاقب
 . (227)صرهق إىل ركب  وحينئذ املدرسَة،

 
 السكانية الساعة (252)

  ابلثانية اهلند  يف السكاين النمو  توضح  نيودهلي يف اإلحصاء  مكتب خارج  مثبتة  سكانية ساعة 
 !والدقيقة

 

 
 

 

 هـ.  569السلطان نور الدين حممود بن زنكي. ت ( 226) 
 . 137ـ   136الزهرات املنثورة يف نكت األخبار املأثورة/ البن مساك، ص  ( 227) 
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  اهلند  سكان  عدد بلغ احمللي ابلتوقيت  األربعاء صباح دقيقة وثالثني  عشرة احلادية  الساعة وعند
 .(م 1991)!! اثنيتني كل  شخص زايدة ب أي - شخصا   39و ألف 301 و مليون   848

 على سكاهنا  عدد يزيد اليت الصني بعد العامل يف ابلسكان ازدحاما   دولة  أكثر اثين هي واهلند
 .(228) ! نسمة مليون ألف

 
  (3) عامية  عربية أمثال (253)

 .السراب  وراء الصحراء يف راكض اي  األصحاب  ساعي اي -

 .غزال أمه بعني القرد -

 . فانوس برأسه علقوا ولو  وسمنح املنحوس -

 . واجلبان والبخيل اللئيم : تنهان  عاشرهتم إن ثالثة -

 . والطحينة الدبس اشتهى  املدينة احملروم نزل -

 .قيس تفصِ ل ما قبل رئيس اي مفصل اي -

 ! متصلة عروق :قاله لعينه؟  أدنه جاب  شو -

 . حسابه على إال بيتعلم ما اجلاهل -

 .نصفه أكل ولو  للخباز خبزك اعط -

 .املزراب  حتت إىل الدلف حتت من -

 . النهر على نزلنا  ما الضفدع من خناف بدن  لو -

 . وفيه  منه دليله شي ويف دليل بدو شي يف -

 .صداقته راقت لياقته رقت من -

 . أقرع اي بتسرحيك  ابدأ بدي منني -

 .مغلوب  منهم  واحد ان اعرف متفقني ثنني شفت إذا -

 . جبورة  بتوقع جورة من بتقوم األعمى عكازة مثل -

 . القيمة نص ادفع غشيم كنت  إذا -

 

 . هـ(  12/1411/ 9)  8397الرايض ع ( 228) 
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 . عليها وبيشحد ايده بيكسر -

 . ابلدين  اشرتى والثاين حاجة  عن ابع  واحد -

 .بريبط وال حبل ال..  العرمط عرموش مثل -

 .أعور كيال  وهلا مسوسة قمحة كل  -

 . دموعه العاجز حيلة -

 
 البسيط  البؤري الصرع (254)

  دقائق تستمر فجائية أبعراض املريض ويشعر الوعي، مستوى يف اختالل دونب الصرع هذا حيدث 
 : وتشمل ثواين، أو

  حسية ظواهر هيئة على تكون وقد األطراف، أبحد تنميل أو ،مفاجئ أمل مثل :حسية أعراضا   -
  يسمع  أو الضوئية،  الومضات  بعض املريض يرى  كأن   التذوق، أو الشم أو  السمع أو النظر يف

 .مسبقة غري جتربة تكون ما وعادة  الوقت، من لفرتة ما رائحة  ويتذوق يشم  أو ما،  صوات  

 واحلبال واللسان الوجه  عضالت  أو  األطراف أحد  يف تقل ص أو  تشن ج مثل :حركية  أعراضا   -
 .الصوتية

  سرعة  امحراره، أو الوجه شحوب  املفاجىء، املغص مثل :املستقل العصيب ابجلهاز أعراضا   -
 . إخل... القلب دقات 

 مؤقت خلل مثل الوعي، مستوى يف خلل بدون  حتدث  ما  ندرا   وهذه : نفسية أعراضا   -
 لفرتات األشياء على التعرف يف خلل أو املربر، غري املفاجئ الغضب أو اخلوف، أو ابلذاكرة،

 .(229) البسيطة احلسية اهلالوس أنواع بعض أيضا   ويشمل حلظية،

 
 الكرب دعاء (255)

 :الكرب  عند يقول  هللا رسول كان  :قال -رضي هللا عنهما  - عباس ابن عن

 

ماء البارد، عبد  العالج القرآين والطيب من الصرع اجلين والعضوي/ كتبه أمحد بن حممود الديب، نبيل بن سليم ( 229) 
 . 88ـ  87هـ، ص  1415مكتبة التابعني، مكتبة الصحابة؛ القاهرة:    -احلكيم بن شوقي.
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 .احلليمُ  العظيمُ  هللا  إال إله ال))

 .العظيمُ  العرشِ  رب   اّللَُّ  إال إله ال

 . (230) ((الكرميُ  العرشِ  ورب   األرض ورب   السماوات  رب   هللا إال إله ال

 
   !هاتفية مكالمة أغرب (256)

 بني دارت  اليت تلك  1994 عام خالل  اهلاتف سنرتاالت  اسجلته هاتفية مكاملة أغرب  كانت
  فيها الغرابة وجه وكان .. ساعة 25 استمرت  وقد مرت كيلو  6400 مسافة على مدينة وبني لندن

  أرقام بضعة على وضغط ابلتليفون يلعب كان  وقد واحدة، سنة عمره يبلغ طفل أجراها الذي أن
 التليفون أغلق فإنه املتحدث  صوت  املشرتك سمعي مل وملا هاواي، جزر إحدى يف ملشرتك كانت
  مبا األب  يعرف ومل.. ساعة  25 مدة مرفوعة السماعة وظلت مفتوحا ، اخلط ترك الطفل ولكن
  به  تطالبه الذي املبلغ من عليه وأغمي أجراها، اليت املكاملات  فاتورة تلقى عندما إال حدث 
 !. (231) الشركة

 
 زمزم أسماء (257)

  الرَّواء،  ُسْقيا، ُشباعة، مضنونة، مكتومة، زمزم، :امسا   عشر أحد لزمزم :بري ابن العالمة قال 
 العرب لسان) املطلب عبد حفرية طُعم، طعام ُسْقم، شفاء جربيل، َهْزمة جربيل، رَْكضة
12/275). 

 :أقوال فيه بزمزم  التسمية وسر  

 . كثري  أي زمزم، ماء   :يقال  :لكثرهتا -

 .هشام ابن عن ذلك  ونقل الجتماعها،  -

 .اجلماعة :الزْمزِمة -

 .احلريب قاله حلركتها،  -

 

 . 8/85رواه مسلم، كتاب الذكر والدعاء، ابب دعاء الكرب ( 230) 
 هـ( .  13/8/1415)  2619أخبار اليوم ع ( 231) 



189 

 . (232) ومشاال   ميينا   أتخذ لئال ابمليزان زمت ألهنا -

 
تين بين ذبيح (258)    ضر 

 زوجتـــــــــــني تعاشـــــــــــر أن الســـــــــــعادةُ  قـــــــــــالوا
 

  عـــــــــــــــــــني وقريـــــــــــــــــــر منعمـــــــــــــــــــا   احليـــــــــــــــــــاةَ  تقضـــــــــــــــــــي 
 

 شـــــــــــــــوقها مـــــــــــــــن فهـــــــــــــــذه اجتهـــــــــــــــت أىنَّ 
 

  اليـــــــــــــــــدين ابســـــــــــــــــطة وتلـــــــــــــــــك  إليـــــــــــــــــك  هتـــــــــــــــــوي 
 

ــة يف ــاب  روضـــــــــــــــــ  جنباهتـــــــــــــــــــا يف ينســـــــــــــــــ
 

 لشــــــــــــــــــــــــــاطئني األمنيــــــــــــــــــــــــــات  يــــــــــــــــــــــــــزف   هنــــــــــــــــــــــــــر 
 

 تـــــــــــــــــــــــوددا   رضـــــــــــــــــــــــاك إىل تتســــــــــــــــــــــابقان
 

ــن  ــانق غصـــــــــــــــــــ  محـــــــــــــــــــــامتني الـــــــــــــــــــــرايض يف يعـــــــــــــــــــ
 

ــة   جبينــــــــــــــــك  دعــــــــــــــــد   قبَّلــــــــــــــــتْ  إن  قبلــــــــــــــ
 

تْ   ــَ ــوق بثينـــــــــــــــــــةُ  طَبَـعـــــــــــــــــ  قُبلتـــــــــــــــــــني ثغـــــــــــــــــــرك فـــــــــــــــــ
 

 الضـــــــــــــىن ثـــــــــــــوب  تعلـــــــــــــال   لبســـــــــــــت وإذا
 

 زفـــــــــــــــــــــــرتني أطـــــــــــــــــــــــول كاملصـــــــــــــــــــــــدور  وبثثـــــــــــــــــــــــت 
 

 دامهاكـبـــــــــــــــ   وتوجعــــــــــــــــا   أســــــــــــــــى   ذابــــــــــــــــت
 

 حــــــــــــــــــــــــــزينتني الضـــــــــــــــــــــــــرَّتني كلتــــــــــــــــــــــــــا  ورأيـــــــــــــــــــــــــت 
 

 إحـــــــــــــــــدامها رقـــــــــــــــــة   نبضـــــــــــــــــك  وجتـــــــــــــــــس  
 

 املقلتـــــــــــــــــــني حـــــــــــــــــــديث األخـــــــــــــــــــرى وتشــــــــــــــــــخص 
 

ــذه شــــــــــــــــــــــفائك  إىل تتنافســــــــــــــــــــــان  هــــــــــــــــــــ
 

 بقصــــــــــــــــــــــــــتني وتلــــــــــــــــــــــــــك  أبغنيــــــــــــــــــــــــــة تشــــــــــــــــــــــــــدو 
 

 قلبهــــــــــــــا تفــــــــــــــتح هــــــــــــــواك لــــــــــــــربد كــــــــــــــل
 

 جنتــــــــــــــــــني مفــــــــــــــــــاتن علــــــــــــــــــى يطــــــــــــــــــوف طــــــــــــــــــري 
 

 رائقـــــــــا   عـــــــــذاب   احلـــــــــبَّ  هـــــــــذي تســـــــــقيك 
 

 مـــــــــــــــــــرتني العذوبــــــــــــــــــة تلــــــــــــــــــك  مــــــــــــــــــن وتــــــــــــــــــذوق 
 

ــا عــــــــــــــــذب  األايم يل وشــــــــــــــــدت   حلوهنــــــــــــــ
 

 ليلتـــــــــــــــــــــــني يف الصـــــــــــــــــــــــبا تغاريـــــــــــــــــــــــد ســـــــــــــــــــــــكبت 
 

 متعـــــــــــــة ضـــــــــــــيافة يف ســـــــــــــبعا   أمضـــــــــــــيت
 

 مهجتـــــــــــــــــــــــني حتضـــــــــــــــــــــــن األحـــــــــــــــــــــــالم عذريــــــــــــــــــــــة 
 

 ســـــــــحرها غشـــــــــاوة قلـــــــــيب علـــــــــى ألقـــــــــت
 

 الطفلتــــــــــــــــــــــــــــــــني أم ابللــــــــــــــــــــــــــــــــذات  فهجــــــــــــــــــــــــــــــــرت  
 

 مرعـــــــــــــب ليـــــــــــــل حـــــــــــــل مـــــــــــــا إذا حـــــــــــــىت
 

ــوت   ــفائره أضـــــــــــــــــــــ  املشـــــــــــــــــــــــرقني جبـــــــــــــــــــــــني ضـــــــــــــــــــــ
 

تْ  ريْ  عواصـــــــــــــفُ  مســـــــــــــامَعنا قـََرعــــــــــــَ  ة  غـــــــــــــَ
 

ــل صـــــــــــــــــــــوت     الغـــــــــــــــــــــرفتني حنـــــــــــــــــــــااي يف جيلجـــــــــــــــــــ
 

 معـــــــي ملـــــــن وقلـــــــت مـــــــذعورا   فصـــــــحوت 
 

 ضـــــــــــــــــــحيتني نكـــــــــــــــــــون كـــــــــــــــــــيال  قفـــــــــــــــــــي هـــــــــــــــــــيب 
 

 فــــــــــــــال األوىل حليلــــــــــــــيت صــــــــــــــراخ هــــــــــــــذا
 

 بــــــــــــــــــــني بــــــــــــــــــــني املالمــــــــــــــــــــة يف وكــــــــــــــــــــوين هتــــــــــــــــــــين 
 

 

هـ ص   1411القاهرة: مكتبة القرآن  -لعزيز أمحد، جمدي السيد إبراهيم.معجزات الشفاء مباء زمزم/ حممد عبد ا( 232) 
11 ،13 . 
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 فمـــــي عـــــن تبعـــــد الكلمـــــات  كـــــادت   مـــــا
 

ــة مــــــــــــــن صــــــــــــــرخت حــــــــــــــىت   صــــــــــــــرختني الفجيعــــــــــــ
 

 وجههــــــــــــــا يصــــــــــــــبغ واحلقــــــــــــــد أبصــــــــــــــرهتا
 

 الــــــــــــــــــوجنتني يف وىاجـلـــــــــــــــــ  ويســــــــــــــــــفحه غضــــــــــــــــــبا   
 

 :صـــــــــربها منـــــــــابع جفـــــــــت وقـــــــــد قالـــــــــت
 

 املســــــــــــــــــــــجدين ورب ِ  إذا   القصــــــــــــــــــــــاصُ  وجــــــــــــــــــــــب 
 

 عــــــــــواطفي وبعــــــــــت أحالمــــــــــي أحرقــــــــــتَ 
 

 وأيــــــــــــــــــــــــــن لتعــــــــــــــــــــــــــذيب هــــــــــــــــــــــــــدفا   ونصــــــــــــــــــــــــــبتين 
 

ــلبتين ــة فرحــــــــــــــــي وســــــــــــــ  هبجــــــــــــــــيت وليلــــــــــــــ
 

 وبــــــــــــــــــــــني؟ هجــــــــــــــــــــــران برديــــــــــــــــــــــك  يف واحلــــــــــــــــــــــب 
 

 داُرن ستشـــــــــــرق فغـــــــــــدا   اهـــــــــــدئي قلـــــــــــت
 

نا    ــناؤه يشـــــــــــــــــــــع   ُحســـــــــــــــــــــْ ين مـــــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــ  نـــــــــــــــــــــريِ 
 

ــت احلــــــــــــــب ه يــــــــــــــديك  ويف أنــــــــــــ  نعيمــــــــــــــُ
 

 دقيقتــــــــــــــني اجلــــــــــــــريح قلــــــــــــــيب عــــــــــــــن غبــــــــــــــتِ  مــــــــــــــا 
 

 وتربَّمـــــــــــــــــــــــــت أخرامهـــــــــــــــــــــــــا فتنهـــــــــــــــــــــــــدت 
 

 نظــــــــــــــــــرتني الكراهــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــن علــــــــــــــــــي ألقــــــــــــــــــتْ  
 

 أحشــــــــــــائها يف احلــــــــــــزن جتــــــــــــر ومضــــــــــــت
 

 دمعتـــــــــــــــــــــــــني وتلعـــــــــــــــــــــــــق حتســـــــــــــــــــــــــو وجفوهنـــــــــــــــــــــــــا 
 

 ترعـــــــــــــــــــــــوي أن متوســـــــــــــــــــــــال   فتبعتهـــــــــــــــــــــــا
 

 مضـــــــــــــــــغتني نعـــــــــــــــــذب  كـــــــــــــــــيال  صـــــــــــــــــدها عـــــــــــــــــن 
 

 أبصــــــــــــــــرت  فلمــــــــــــــــا حينــــــــــــــــا   فتمنَّعــــــــــــــــت
 

ــن يصـــــــــــــــوغ يوهـلــــــــــــــ    قصـــــــــــــــيدتني العـــــــــــــــذاب  مـــــــــــــ
 

 وأردفــــــــتْ  صــــــــدقتَ  إن ســــــــأرجع قالــــــــت
 

 تـــــــــــــرين كمـــــــــــــا  :فقلـــــــــــــت هتـــــــــــــواين؟ أنـــــــــــــت هـــــــــــــل 
 

 هلــــــــا عـــــــد :فقالـــــــت لألخـــــــرى ورجعـــــــتُ 
 

ــل  ــني بـــــــــــــــــدارك حتســـــــــــــــــبنا كنـــــــــــــــــت  هـــــــــــــــ  نعجتـــــــــــــــ
 

ــت  مــــــــــا ــن كنــــــــ  ســـــــــــلعة قلبــــــــــك  أن أؤمــــــــ
 

ــل  يف   بــــــــــــــــــــــــــدرمهني يبــــــــــــــــــــــــــاع حــــــــــــــــــــــــــانوت  كـــــــــــــــــــــــ
 

 تلهفـــــــــــا   احلنـــــــــــان أســـــــــــقيك  بـــــــــــت   كـــــــــــم
 

 نيضـــــــــــــــــفريت عليـــــــــــــــــك  شـــــــــــــــــعري مـــــــــــــــــن وأشــــــــــــــــد 
 

 شـــــــــيدتُه الـــــــــذي األمـــــــــل يل كنـــــــــت  قـــــــــد
 

ه   جنمتـــــــــــــــــني ضـــــــــــــــــلوعي مـــــــــــــــــن لـــــــــــــــــك  ومنحتـــــــــــــــــُ
 

 أن مـــــــــــــــــن أمتــــــــــــــــتم مبهـــــــــــــــــوات   فوقفــــــــــــــــت
 

 رغبتـــــــــــــــــــــــني فريســـــــــــــــــــــــة بينكمـــــــــــــــــــــــا أصـــــــــــــــــــــــبحت 
 

ــاذاب    أضــــــــــــحك  كيــــــــــــف  علمتمــــــــــــاين  كــــــــــ
 

ــذار وأقـــــــــــــــــــــــــــدم  ه   يف األعـــــــــــــــــــــــــ نْي  بـَلـــــــــــــــــــــــــــَ ــَ  ومـــــــــــــــــــــــــ
 

ــاكما أروم مفتــــــــــــــــــون   وســــــــــــــــــعيت  رضــــــــــــــــ
 

ــا وأضـــــــــــــــــــــعت   الوالـــــــــــــــــــــدين حقـــــــــــــــــــــوق بينكمـــــــــــــــــــ
 

 إليكمــــــــا لالوصــــــــو  أجــــــــل مــــــــن ومحلـــــــت
 

ــه ينـــــــــــــــــــــوء َديْنـــــــــــــــــــــا    ن وأيَّ  الفـــــــــــــــــــــؤاد بـــــــــــــــــــ  َديـــــــــــــــــــــْ
 

 تشــــــــــــــتكي وهــــــــــــــذي تعــــــــــــــاتبين هــــــــــــــذي
 

 بُثــــــــــــــــــــــــــــني وتســـــــــــــــــــــــــــحرين تـــــــــــــــــــــــــــدللين دعـــــــــــــــــــــــــــد 
 

قيت واحــــــــــــــــدة زرت  إن ْؤهلا شــــــــــــــــُ  بســــــــــــــــُ
 

دا    ــَ ــألين َكمـــــــــــــــــــــ نْي  األخـــــــــــــــــــــــرية فتســـــــــــــــــــــ ــَ  مطلبـــــــــــــــــــــ
 

 األســـــــــــــى جترعـــــــــــــت واحـــــــــــــدة ظـــــــــــــل يف
 

ــربت  ــأس  وشـــــــــــــ ــوت  كـــــــــــــ ــني ظـــــــــــــــل يف املـــــــــــــ   اثنتـــــــــــــ
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ــا   غـــــــــــص مـــــــــــن  عمـــــــــــره يف غصـــــــــــة يومـــــــــ
 

 (233)غصـــــــــــتني يعشـــــــــــق فكيـــــــــــف يـــــــــــاةاحل عـــــــــــاف 
 

 
   الحكيم وتوفيق  الشعراوي بين (259)

  عندما احلكيم وتوفيق الشعراوي متويل حممد الشيخ  فضيلة بني  مناظرة  من حدث  ما  عرفوا كثريون
 الشيخ فضيلة عليه ورد.. ((هللا مع حديث)) بعنوان األهرام يف مقاالت  احلكيم توفيق كتب

 .الشعراوي

  احلكيم  توفيق أن حدث  الذي .. ذلك  بعد حدث  ما عرفوا الذين هم جدا   يلالقل .. القليل ولكن
 ويف.. العمر هناية فيها تكون  أن  األطباء توقع  خطرية  صحية أبزمة مير كان  عام من أكثر منذ

 .. األطباء دهشة أاثر بشكل صحته حتسنت وقد احلكيم توفيق  استيقظ التايل اليوم صباح

  املنام  يف رأى  إنه له  وقال.. أكتوبر جملة إدارة جملس رئيس صرمنت بصالح احلكيم توفيق واتصل
 مر اليت الصحية األزمة من شفي وقد التايل اليوم يف قام وأنه .. زاره الشعراوي الشيخ فضيلة أن
 ..املستشفى يف زاره الشعراوي الشيخ فضيلة أن لو  يتمىن  وأنه.. هبا

 اليت والرؤية احلكيم توفيق الكاتب رغبة غهوأبل.. الشعراوي الشيخ بفضيلة منتصر صالح واتصل
..  طويل حديث بينهما ودار.. املستشفى يف احلكيم توفيق إىل الشعراوي الشيخ وذهب.. رآها
  له وأحضر.. صالة سجادة احلكيم لتوفيق الشعراوي الشيخ فضيلة أحضر احلديث هناية ويف

  ويؤدي .. الصالة يؤدي وهو احلكيم توفيق مع فضيلته، وظل.. الصالة أداء قبل به  ليتيمم حجرا  
 .االستغفار عبارات  ويردد التيمم

 من أفاق كلما  كان..  األخرية أايمه يف احلكيم توفيق هبا مر اليت الصحية األزمات  خالل ويف
 .له ليدعو الشعراوي الشيخ بفضيلة يتصلوا أن احلاضرين من طلب  غيبوبته

  الفرتة يف إليه  ورجع هللا إىل اتب  قد احلكيم وفيقت أن  أكتوبر يف قرأ إنه  الشعراوي الشيخ وقال
 توفيق توبة قصة تفاصيل يعرف مل أحدا   ولكن.. قرأ مبا سعد قد وأنه.. حياته من األخرية
 ..احلكيم

 

محد سامل ابعطب، ألقاها يف إحدى ليايل ندوة اخلميسية مبنزل األديب الراحل عبد العزيز الرفاعي يرمحه  للشاعر أ( 233) 
 هللا، يف أوائل العشر األول من القرن اخلامس عشر اهلجري. 
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..  دينية قضية يف معينا   موقفا   إنسان من وقفنا إذا إننا  مجيعا   للناس أقول أنين  :الشيخ  وأضاف
  يعرف احلياة  هناايت  أتيت عندما  وإنه .. شخصية ملصلحة يسول .. ملصلحته ذلك  نفعل فإننا

 يصلي كان  اليت السجادة وإن ضده، وليس ولصاحله معه أنه ويعرف.. املوقف هذا قيمة اإلنسان
 الشيخ فضيلة من هدية مها به يتيمم كان  الذي واحلجر حياته أواخر يف احلكيم توفيق عليها

 .. غرضها حققت قد اهلدية  أن  أسعده وقد.. له الشعراوي

 ! (234)القصة وتنتهي  هنا إىل

 
 رطال   40 تزن يدها (260)

  مستسلمة  صابرة فإهنا ذلك  ومع سنة، 30 منذ املخيف الثقيل العبء هذا حتمل (توكر نعيمة)
  امرأة (سنة 65) نعيمة فإن امسها ومن يبدو وكما . املستطاع قدر أعماهلا  وتزاول هللا لقضاء
  رطال ،  40 حنو  وزهنا أصبح  حىت تبدو  كما   يدها انتفخت وقد . ركيات  شرقي قرية يف تقطن مسلمة
 . هلا جراحية  عملية إلجراء تدفعه ما املال من جتد مل ولكنها

  ويبدو الغسيل، تنشر كانت  بينما الطني من  املبين املنزل ظهر عن سنة ثالثني قبل نعيمة وسقطت
  هبذا  صارت  حىت االنتفاخ ستمر وا .. أايم عدة  بعد تنتفخ  يدها أخذت  مث التوى،  رسغها أن

  تكن ومل.. يدها النتفاخ اهتمامها  تعر  مل جعلتها اليومية  احلياة مشاغل إن  : نعيمة قالت. احلجم
  الالزم  املال متلك  ال ألهنا  عمله،  بيدها  ماذا عرفت لو  وحىت احلد،  هذا إىل  ستصل أهنا  تعرف

 الليل خالل  ملشكلتها  تعود كانت  مة نعي  السيدة فإن  اليومية املشاغل من الرغم وعلى. لعالجها
          .بنفسها ختلو عندما

          

 

 هـ )بقلم أمحد زين( .  8/2/1407ـ   10986األخبار )مصر( ع ( 234) 
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  أمامهم تعرضها أن حتاول مل فإهنا ذلك  ومع اليد، منظر اعتادوا ولزوجها الثالثة ألوالدها ابلنسبة
  أعماهلا  تزاول وهي مرارا   تضررها يف السبب كان   الذي  ذراعها  من واشتكت مناسبة، كل  يف

  وأنقذها.. شجرة بغصن أمسكت ولكنها  عميق، بئر مقر إىل هتوي  أن مرة كادت   وقد عية،الزرا
  املنزلية  واجباهتا  بكل  تقوم يراها كان   وأنه .. متفهما   كان   إنه  زوجها  عن وقالت. املوت  من هللا

 . تنجح مل ولكنها للعالج الشعبية الطرق مجيع إىل نعيمة  جلأت  وقد.. احلقل يف تساعده وكذلك 
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  املرة هذه  شاهدوها عندما األطباء  أن  إال الوقت، ذلك  يف للطبيب تذهب مل فإهنا  احلظ ولسوء
  إرادة ولكن سنة، 30 العذاب  هذا كل  املرأة ستجنب كانت  بسيطة عملية أبن أفادوا استنبول يف
 . (235)تغلب هللا
 

  ذكية محاورة (261)

 الرابع القرن من وقته  يف املالكية رائسة إليه انتهت الباقالين، بكر أبو القاضي العالمة، اإلمام
 . وذكائه بفهمه  املثل  ُيضرب  وكان اهلجري،

 خوخة ابب  من أدخله امللك  أن منها أمور، له وجرت  الروم، طاغية إىل رسوال   املؤمنني أمري أرسله
 ليدخل - رأسه حيين أن إال دخوله من اإلنسان يتمكن ال كبري  ابب  ضمن صغري ابب  وهي -

 

 هـ.  3/1/1404ـ   7470الندوة )السعودية( ع ( 235) 
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 ! بظهره  ودخل القاضي، هلا فَفِطن لملك،ل راكعا  

 عن يتنزَّه الراهب أن علمتَ  أما! َمهْ  :امللك  فقال واألوالد؟ األهل كيف  :لراهبهم قال أنه ومنها
 هذا؟

 والولد؟  الصاحبة عن العاملني ربَّ  تنز ِهون وال هذا عن الراهب تنز ِهون :الباقالين القاضي فقال

 . - توبيخا   يقصد  - نبيِ كم؟ لزوجة  جرى كيف  :سأله  الطاغية إن :وقيل

!  بولد أتتت مل عائشة لكن هللا، وبرَّأمها عمران،  بنت ملرمي جرى كما  :الباقالين اإلمام فقال
 ! (236)فأفحمه

 
 (2) إنكليزية  أمثال (262)

 .الوظيفة  من خري التجارة -

 .جتربة بغري علم من خري علم غري من التجربة -

 . بثمارها الشجرة تعرف -

 .األبواب  مجيع لل طف فتحتُ  -

 .النجاح رفيقة الثقة -

 غريه؟  صديق يكون  فكيف نفسه عدو اجلاهل -

 .واألخري والثاين األول الشرط هي األعمال يف اجلرأة -

 . حكيما    تكون  أن احلماقة من نعيما ، اجلهالة  تكون  حينما  -

 .خمططك  نفذ مث أوال ، لعملك  خطط -

 . عظيما   تقديرا   تتطلب العظيمة اخلطط -

 .للشيطان معمل الكسالن دماغ -

 . املاهر املالح اجتاه يف هتب  دائما   الرايح -

 . السرعة يف دائما   الزلة -

 . ( املرأة يريد) قصري وعقل طويل شعر -

 

 . 192ـ  17/191سري أعالم النبالء/ مشس الدين الذهيب  (236) 



196 

 .أدواته مع  يتشاجر املهمل الصانع -

 . شدة بك  أملت إذا معونتك  إىل يهرع من هو احلق صديقك  -

 . ابملروحة ينقشع ال الضباب  -

 .وترتعرع الفضيلة فيها تنبت اليت املالئمة  الرتبة هو احلسن الطبع -

 .القصري حيب الطويل -

 . مكان أي يف يعيش العاقل -

 .إغراقي فحاول السباحة علمته -

 .كبري  خطر القليل العلم -

 
   الخمر استخرج من أول (263)

 الصيد، إىل مرة توجَّه فإنه ،امللك  مجشيد - الوردي ابن أورده ما على - اخلمر استخرج من أول
 ويطعم جير هبا حىت حبملها فأمر السموم، من فظنها عنب، وعليها كرمة  اجلبال بعض يف فرأى

 !القتل يستحق ملن العنب

 وقد إال قصره إىل امللك  عاد فما. ظَْرف يف ماءها وجعلوا فعصروها حبَّاهُتا، فتكسَّرت  فحملوها،
 نومة فنام. ومشقَّة ِبُكْره   فشربه ذلك، من فسقاه القتل، عليه بوج رجال   فأحضر. العصري ختمَّر

 غريه فسقوا.. الطرب  إال فيه حيدث  ومل مرارا ، أيضا   فسقوه. منه اسقوين فقال انتبه  مث ثقيلة،
 .. البالد سائر يف  بغرسه أمر مث وأعجبه، امللك  فشرب .. شربوا بعدما انبسطوا أهنم فذكروا وغريه،

  الغذاء، شهوة  وقلة والطحال، الكبد  يف ووجع العقل، جوهر يف خلل له حصل شرهبا الزم ومن
 وضعف والرعب والرعشة الفم، يف والبَخر النسيان وحيدث  الدماغ، يف وفساد الباه،  يف وضعف

 . إخل.... والعصب البصر

 ومسخطة للقلب، ومميتة وضر  ، سوء لكل وجالبة شر، لكل مفتاحا   كوهُنا ذمِ ها وأعظم
 . (237)..للرب 

 

( ؛ صححه وأعده للطباعة وعلق عليه حممود  749خريدة العجائب وفريدة الغرائب/عمر بن مظفر الوردي )ت ( 237) 
 . 213ـ  212هـ، ص  1411فاخوري.ـ بريوت: دار الشرق العريب، 
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 !دجاجة أجل من والصواريخ  بالقنابل (264)

 أن بعد مصرعهم أشخاص أربعة فيها لقي معركة إىل ووصل دجاجة حول خالف تصاعد
 . يدوية وقنابل صواريخ  بقاذفات  الشجار حسم الباكستانية  القبائل  من عائلتان حاولت

 يف متفرقتني كتنيمعر  يف مصرعهم لقوا شخصا   16 ضمن من كانوا  إهنم حكومي مسؤول وقال
 .ابكستان غرب  مشال يف الواقع احلدودي بيشاور إقليم يف القبائل حكم حتت واقعة منطقة

 زعم جماور منزل إىل الدجاجة طارت  أن بعد  مريانشاه، يف الدجاجة حول االشتباك وقع وقد
 . هلا  ملكيته صاحبه

 . أشخاص أربعة مصرع عن أسفر مما  يدوية  وقنابل وصواريخ ببنادق العائلتان تقاتلت وقد

 زيراخيل  قبيلتا تقاتلت عندما شخصا   12 مصرع عن أسفر اآلخر االشتباك إن املسؤول وقال
 قطعة ملكية حول خالف  يف  هاون وقذائف ابلصواريخ خادارخيل قبيلة من املتفرعتني وماندخييل

 . (238)أرض

 
  الغابات إدارة (265)

 .عددةمت زمنية لفرتات  ختطيطها يعين الغاابت  إدارة

 : إلدارهتا اآلتية الواجبات  استنتاج وميكن

 على جنب إىل جنبا   الغابة داخل الغاابت  قطع ترتيب أي الغابة، داخل مساحي تنظيم - 1
 . هلا تتعرض قد اليت الطبيعية األخطار من محايتها بغرض األنواع، حسب

 .أعمارها حسب على الغاابت  قطع ترتيب أي الغاابت، داخل زمين تنظيم - 2

 .املستمر الدائم اإلنتاج فكرة لتأمني الغابة داخل الضرورية والظروف الشروط أتمني - 3

 . إنتاجية خطة  عمل أي الرئيسي، احلاصل لتقدير اجلرد بعملية القيام بعد خطة عمل - 4

 . هلا الالزمة الوسائل هتيئة  بعد اخلطة هذه وتنفيذ تطبيق - 5

  يف واملعلومات  األسس أحسن على للحصول ودراسات  ث أبحبا القيام : الثانوية الواجبات  ومن
 

 هـ( .  18/12/1411)  6849اجلزيرة ع ( 238) 
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  حتتاجها  اليت الالزمة اإلحصاءات  إبجراء القيام مث  مقاومة، أصناف وإلنتاج اخلطط، وضع كيفية
 . (239) اإلدارة خطة تنفيذ يف

 
 !الغيبة في درس (266)

  - لبصرةا قاضي املزين معاوية بن إايس عند بسوء رجال   ذكرتُ  :الواسطي حسني بن سفيان قال
ْندَ  :قال. ال :قلت الروم؟ أغزوتَ  :وقال وجهي  يف فنظر - بذكائه املثل ُيْضَربُ  اتبعي وهو   السِ 

  أخوك منك  يسلم ومل  والرتك واهلند  والسند الرومُ  منك  أفَسِلمَ  :قال. ال :قلت والرتك؟  واهلندَ 
 املسلم؟

 . (240) الناس من أحد   غيبة  إىل أي - بعدها أَُعدْ  فلم :سفيان قال

 
 الزيتونة جامع (267) 

  نفع  بن عقبة جامع بعد هللا،  كلمة  إلعالء إبفريقية رُفعت اليت اجلوامع اثين هو الزيتونة  جامع
 منهم الكثري نسب فبينا . بتشييده اآلمر ويف أتسيسه، اتريخ يف اختلفوا املؤرخني أن إال. ابلقريوان
 على واليا   امللك  عبد بن هشام عينه الذي - احلبحاب  بن هللا عبيد إىل الزيتونة جامع أتسيس
  تونس فاتح الغساين النعمان بن حسان إىل إنشائه  نسبة  إىل آخرون ذهب هـ110 سنة  إفريقيا

 على العثور لعدم نظرا   اليوم،  إىل قائما   االختالف هذا زال  وما. هـ 79 سنة  حدود يف  وقرطاجنة
 . أيدينا بني قاطعة حجة تكون نقيشة أو أثر

  مدينة  فتح ألن األرجح،  هو النعمان بن حسان  إىل أتسيسه ينسبون الذين رأي أن والظاهر
  مل  إن تقدير، أقل علىهـ 110 سنة يف إال إليها يقدم مل احلبحاب  وابن هـ، 79 سنة مت تونس
  - اخلوجة بن وحممد القريواين دينار أيب ابن قال كما  - يعقل فال. هـ 116 سنة يف ذلك  يكن

  ابن ووالية  حسان قدوم بني فيما للصلوات  جامع  مسجد لديهم يكن مل  املسلمني مجاعة  أن
  ورمبا  ضخامته، يف والزايدة  اجلامع عمارة إمتام يف متثَّل قد فيكون األخري، هذا دور أما. احلبحاب 

 

 . 11ـ  10هـ، ص  1408املوصل: جامعة املوصل،  -جرب، طارق كركو صاح.ت/ عبد املهدي الغااب( إدارة 239) 
 . 9/336البداية والنهاية البن كثري ( 240) 
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 أسطول وقتئذ عليه املسيطر البحر على مشرفا   الزيتونة جامع كان إذ الدفاعية،  طاقته يف
 . (241)الروم

 
 الذهبية األسنان ةسرق (268)

 متخصصة العصاابت  هذه .. جدا   خاص  نوع من عصاابت  األمريكية تكساس  مدينة يف انتشرت 
 مرسايل) يدعى شاب  العصاابت  هذه ضحااي آخر. أصحاهبا أفواه من الذهبية األسنان بسرقة
 طقم سقط حىت فمه  على بضربه العصابة هذه  إحدى  أفراد استمر  وقد سنة،  19 عمره  (براون

 . (242) واختفوا عليه  فاستولوا الذهيب نانهأس

 
   السيئ  واألثر  مروة حسين (269)

  لتكليف  بناء   ((اإلسالمية العربية الفلسفة يف املادية النزعات )) كتابه  مروة حسني الدكتور وضع
  ويكتب وينقب يدرس  موسكو  يف سنوات  عشر مروة قضى. اللبناين الشيوعي احلزب  عن صادر 
 صفحة، 1800 من كبريين  جملدين من املؤلف كتابه  أجنز وعندما ركسية،املا النظرية ضوء على
 (1968 آب  21) سنوات  عشر منذ اليوم هذا مثل يف)) :قائال   للحزب  املركزية اللجنة إىل رفعه

 أول أكون أن احلزب  شرفين اليت اإلسالمي، العريب الفكري الرتاث  عامل يف الرائدة الرحلة بدأت 
 هذا حول مضروب  (؟) وإيديولوجي فكري سور من أكثر خارقا   جماهلها، يف نورا   يُدخل مغامر
  تقريري وإليكم العشرين، القرن من األخري الثلث حىت  الوسيط العصر أقاصي  منذ الرتاثي العامل
  أخرى رسالة  وال إليها، أشرن اليت الرسالة ليس مروة إليه يشري الذي والتقرير. ((الرحلة هذه حول
 على وضعه الذي ((املادية النزعات )) كتابة  هو قصده الذي التقرير وإمنا طريق،ال مكابدات  حول
 . ماركس كارل  منهج  ضوء

  استكتبتهم لباحثني خصصته الذي عددها يف اللبنانية الشيوعية ((الطريق)) جملة نشرته ما هذا
  هذه مبهمته  ملروة الشيوعي احلزب  تكليف  فصل ((الطريق)) نشرت  وقد. مروة حسني فكر حول

 

ْعلَ ( 241) 
َ
 . 10هـ، ص 1411تونس: دار سراس،   -م ورجاله/ حممد العزيز بن عاشور.جامع الزيتونة: امل

 م.   27/3/1980أخبار األسبوع  ( 242) 
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  ابلتقرير  مروة فيها يهىنء حانوي  جورج للحزب  العام األمني من رسالة ومنها  ابلواثئق، مرفقا  
 هبا كلفك   اليت املهمة قبلت ألنك  العزيز الرفيق أيها  لك  مرحى)) :فيها ورد وقد وضعه، الذي

 الزمن من كامل  عقد عرب جهد من لديك  ما بكل جازفت وألنك  الشيوعي، بشرف احلزب،
  ميأل  الذي الكتاب  هذا جيسدها املنجزة املهمة له تقدم حزبك  إىل اليوم أتيت وألنك  ها،لتحقيق
 . ((نوعه من فريد فكري أبثر  العربية واملكتبة  احلزب  مكتبة

  أعطى  لكان إذن حبثه،  خالل مطلقة حرية حرا   كان   مروة حسني الدكتور أن  لو نتمىن كنا  لقد
 لسلطة خاضعا   يكون أن  فض ل ولكنه  اإلسالم، اث تر  يفيد  أن ميكن ما  احلرية،  هذه  ضمن من

 مل الوالء ألن سلبية، نتائج مجلة لذلك  فكان أخرى، سلطة كل  لديه خبت  ومنهجية إيديولوجية
  احلزيب،  وللتكليف ماركس كارل  لرتاث  بل الصرف، املوضوعي للبحث أو اإلسالم، لرتاث  يكن
 . (243) أساسها من الشجرة خنر سوس وهذا

 
   اإلباضية لتاريخ مصدر أقدم (270) 

  اتريخ  يف ألف  ما أقدم الورجالين بكر  أيب بن حيىي زكراي  أليب (( األئمة  وأخبار  السرية )) كتاب   يعترب
 مسهب حديث على يشتمل وهو. املغاربة شيوخها  أحد قبل من املغرب  أرض ودخوهلا اإلابضية 

  الفاطميني  مع اإلابضية صراع وعلى وسقوطها، ((اتهرت )) يف دولتهم وأتسيس الرستميني حول
  اإلابضية املصادر عنه  أخذت  الذي األول املرجع  الكتاب  ويعترب. للهجرة الثالث القرن يف

  واملشرق،  املغرب  بني وانتقاهلم  تعلمهم بدأ وكيف  املغرب، يف  اإلابضية  مشايخ  لتاريخ  الالحقة
  واتهرت، نفوسة جبل بني ما اإلابضية التعاليم نشر يف اخلمسة العلم مَحَلة به قامت الذي والدور

  واملسائل  وأسباهبا،  قرون ثالثة  خالل اإلابضية  بني  حدثت اليت اخلمسة االفرتاقات  يشمل  كما
 . وحدَّدهتا  املشايخ  حوهلا حتاورت  اليت الفقهية

 .(هـ 500 - 450 بني ما) العاشرة الطبقة شيوخ بني مصنف واملؤلف

 .هـ 471 بسنة األعالم يف وفاته وحدد

 يف ويقع أيوب، الرمحن عبد بتحقيقهـ 1405 سنة بتونس التونسية الدار عن الكتاب  رصد وقد

 

 . بقلم جهاد فاضل( م )  9/9/1988ـ  1662احلوادث ع ( 243) 
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 .ص443

 
 (3) روسية أمثال (271)

 .األيتام آابء كونوا  -

 .الربيع كيوم  الطيبة الكلمة -

 .امرأة ابن رجل كل  -

 .تعض كلها  ليست ولكن  تنبح الكالب  كل  -

 . مسنة الطبيب ازداد ضعفا   املريض ازداد كلما  -

 . طويال   عمرا   لك  يرجو كلبك   -

 .تظلله اليت الشجرة حيب إنسان كل  -

 .عليه اخلدم بثناء السيد على حتكم ال -

 . ينصرف مشرت أول تدعْ  ال -

 .لكربها تطردها وال لصغرها، املرأة حتب ال -

 .املطيع احلصان ترهن ال -

 . ربح ألول تفرح ال -

 .مستعدا   فأسك  يكون أن على الذائب  مصادقة من مانع ال -

 . قاتال   أصبحت.. خنجرا   األمحق أعطيت لو -

 . واحدة فصيلة من واللص املقامر -

 . طليقا   يكون عندما شجوا   العندليب يشدو -

 .داره  أمام الشرطة سيارة توقفت كلما  مرتعدا   اللص يظل -

 .القوة توجد حيث القانون يوجد -

 
 !منها  أطول اسمها (272)

 حتتاج واليوم. البنتها ستختاره الذي لالسم ختطط وهي كاملة  سنة زوليام كوساندرا  أمضت
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 .االسم لتلفظ رمبا - كاملة  سنة  سنوات، ست العمر من البالغة الطفلة

  لألرقام غينيس  موسوعة يف فسحة أعطيت ولذلك  حرف،  ألف من أكثر يضم األول االسم
  ((جيميشاونيل)) ومها  لقبان اهل الطفلة االسم، يلفظ أن يستطيع ال من لكل ولكن،. القياسية

 . ((جاميي))و

  أن  منذ املستقبل يف  ابنتها  السم ختطط بدأت  واليت عاما ، 29 العمر من البالغة وليامز تقول
  سنوات  منذ نستعملها اليت الرتيبة القدمية األمساء عن أبتعد أن حاولت)) :العاشر الصف يف كانت
 . ((عديدة

 .وفاصلتني حرفا   1023 من اسم، مائة من أكثر من وعةجمم وهو احلقيقي، جاميي  اسم يتألف

 قريبات من العديد وألقاب  كىن  االسم ويضم. حرفا   36 من يتألف ابملقارنة، األوسط االسم، أما
 . ((حبيبة)) و  ((صديقة)) مثل وأوصاف  ومدن، بلدان عدة وأمساء الطفلة،

  بينها سينمائية أفالم  عدة وأمساء ((كورفيت)) منها السيارات  من نوعني االسم يضم كما
 . ـ كليونباطرة  االسم يف ترد - كليوابطرة

  إهنا  تقول ذلك  ومع امسها،  تكتب  أو تلفظ أن  تستطيع ال  جيميشاونيل، أو  جاميي،  أن  وطبيعي
 . حتبه

 



203 

 
 

  ولكنها الذكور، أطفاهلما  أمساء خيتار أن له أن - مطلقان ومها - لزوجها قالت قد وليامز وكانت
  أن  اعتقد أنه  ( سنة  33) وليامرز جيمس  الزوج ويقول. األوىل طفلتهما  اسم سهابنف ستختار

 ! املذكور االسم عليها أطلقت عندما متزح زوجته

 أجزاء لصق إىل اضطروا جاميي ولدت  حيث نومونت، يف الشخصية األحوال دائرة يف املسؤولون
. للطفلة صاحلة ميالد  قيد شهادة الستخراج البعض بعضها إىل ميالد شهادة أوراق عدة من

 .والدهتا يوم الطفلة طول من أطول أي. سم 53 الشهادة طول

.  سي. دبليو العام املسجل أن درجة إىل السجالت  لكاتيب كثرية  مشكالت  االسم سبب وقد
 يف مطبوعني سطرين من أكثر إىل كتابته  حتتاج الوالية يف اسم أي قبول بعدم أمرا   أصدر كارول
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 . سم 13 طوهلا يبلغ اليت رمسية ال امليالد شهادة

 األمر ولكن . أطفاهلم على يشاؤون  اسم  أي يطلقوا أن الوالدين  إبمكان أنه  احملاكم أفتت وقد
 . (244)اآلن حىت  تكساس يف أحد يتحداه مل كارول  أصدره الذي

 
 الَجْزع معدن (273)

  األمحر،  العقيق من طبقات  على الحتوائه للزينة،  تستخدم اليت الوجود، الشائعة املعادن  أحد
 الصخور بفراغات  ويوجد وجذااب ، مجيال   لون   يكسبه مما الكالسيدوين، من بيضاء بطبقات  ممتزجا  
  إىل ينتمي  واجلزع هرمية،  أوجه  إىل تنتهي  سداسية منشورات  من الشكل، كاملة  بلورات  هيئة على

 . (245) املتبلورة غري الكوارتز فصيلة

 
 ! الرابعة للمرة ..نصيحة (274)

  يهنئه  أصدقائه  أحد إليه  فذهب. كبرية  لشركة مديرا   أصبح قد الرجال أحد أن الصحف علنتأ
  هذه  أمور  تدير وأنت صبورا   تكون  أن فيجب. الفرج مفتاح الصرب)) قال صادقة نصيحة له ويقدم
 . ((الكبرية الشركة

 .نفسها النصيحة الصديق كرر  حلظة وبعد (( صحيح هذا نعم نعم)) الرجل أجابه

  ورد . نفسها النصيحة يكرر الصديق عاد أخرى حلظات  وبعد. نفسها اإلجابة الرجل اب وأج
 . نفسها ابإلجابة الرجل عليها

 لصديقه وقال شديد، بضيق الرجل شعر الرابعة، للمرة نصيحته تكرار إىل الصديق عاد وعندما
 . ((!التكرار؟ هذا إىل أحتاج حىت أبله غيب أنين تظن هل)) متذمرا  

 فقدت ذلك  ومع مرات، أربع إال لك  نصيحيت أكرر مل)) وقال عريضة ابتسامة صديقه مابتس  هنا
 . (246)((الصرب

 

 هـ( .  22/12/1411)  8410الرايض ع ( 244) 
 . 139هـ( ص  1404)رجب    85الفيصل ع ( 245) 
 هـ( .  1412/ 23/11)  38521األهرام ع ( 246) 
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 مقود بدون دراجة (275)

 يف القيادة لتتعلم لك  حاجة  وال. مقود دون قيادهتا  ميكنك  اليت اجلديدة البهلوانية  اهلوائية الدارجة
 من ختف وال. فائقة بسهولة منطلقا   نفسك  جتد حىت مقعدها على جتلس إن فما. مدرسة

 التنقل يف تستعملها أن وميكنك . تشاء ساعة األرض على قدميك  تضع أن ميكنك  ألنه السقوط
 .(247)الشارع ويف األرصفة على

 

 
 

 
 ! للبهائم مرور قانون أول (276)

 

 . 9( ص 1990/ 5/10)  186الوطن العريب ع ( 247) 
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  البهائم سري نظام حيدد  قانون   املاضي  م1991 صيف يف  فاس  ملدينة البلدي  اجمللس أصدر
 .العام الطريق يف  حمددة خطوط وداخل واحد، اجتاه يف ابلسري ويلزمها

 :هي شروط مخسة القانون وتضمن. البهائم سري ينظم العامل يف مرور قانون أول النظام هذا ويعد
  عليها  تظهر الدابة رأس على إشارة وتعليق العام، الطريق على تتحرك دابة  لكل رمسية رخصة توفر

  طبية  لفحوص خضوعها إىل تشري البهيمة صاحب مع أوراق  وتوفر  البهيمة، رخصة أرقام بوضوح
  أفقي ال رأسي بشكل موضوعة احلمولة  أن من التأكد بعد الدابة  محولة وتغطية منتظمة، بيطرية
 . (248)احلوادث  يف تتسبب وال املارة  تضايق ال حىت

 
 !األكاذيب أكثر ما (277)

  سياسية،  كلها  وليست كثرية،  عامة بصفة وروبية واأل واألمريكية الربيطانية الصحافة يف األكاذيب
 .أيضا   واحلوادث  والثقافية االجتماعية  احلياة  نواحي  تشمل إهنا بل

  تشوف ))و الطالع تقرأ اليت احملررة  أن  فوجد (( اليوم حظك )) ابب  الصحف إحدى  حترير  رئيس قرأ
 :اليوم ذلك  يف حظه عن قالت ((البخت

 .(( اليوم نفسك  تكرر ال)) -

 :نفسه حيدث  التحرير رئيس قال

 .قبل من ذلك  قرأت  أظنين -

 تكرره الطوالع من حمدود عدد لديها احملررة أن فوجد أسبوع خالل (( احلظ ابب )) يراجع وأخذ
  برج )) مواليد نصيب من يصبح  يوما ،  ((اجلدي برج)) أصحاب  طالع عن ينشر فما.. للقراء
 . وهكذا (( امليزان برج)) مواليد إىل ينتقل مث ((احلمل

 . عملها من فصلها قرر تلعثمت فلما ذلك، عن الصحفية سأل

  وأن منافسة، صحيفة يف احلظ ابب  حيرر الصحفية زوج أن  ذلك، بعد التحرير رئيس  واكتشف
 !شهر فرتة وهي الصيفية  عطلتهما خالل مقدما   للصحيفتني الطالع معا   كتبا  االثنني

 كذب)) أنه بذلك  ليؤكدا  مراجعة أو  اهتمام دون  واحلظ  البخت بكتابة  تعجيلهما كانت  هنا ومن
 

 . هـ( 1412/ 19/6)  287شرق األوسط ع جملة ال( 248) 
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 . ((صدقوا ولو  املنجمون

 فكتب مقبلة، سنة عن وتوقعاته تنبؤاته يكتب أن احلظ ابب  حمرر من طلب آخر حترير ورئيس
 . إخل .. استنتاجاته أو دراساته  أو لتصوراته طبقا   يعتقده ما احملرر

 أحدا ، تثري ال عادية  وأخبارها حرارة، هافي ليست مملة، التوقعات  كل  أن التحرير رئيس الحظ
  وعنف  وغرية حب فيها  قتل جرمية  أو  لفنان، طالق  أو  لفنانة،  زواج أو ملشهور،  موت  فيها  ليس

 .وكراهية

 فمألها التوقعات، هذه  يف اإلاثرة بعض يضع أن شاب  صحفي من التحرير رئيس طلب
  وأزمات  للكبار، ووفيات  فنان، صرعوم مشهور، انتحار .. يتخيلها كما  املغامرات  بكل الصحفي

 . الرايضة وأبطال الفنانني لشباب  قلبية

  قراءة  تستطيع الصحيفة وأن قادمة،  أهنا على األحداث  هذه ينشر أن  التحرير رئيس ورأى
 الصحيفة ففازت  والكاذبة الصادقة النبؤات  البعض أحصى العام انتهاء  وبعد . به وتتنبأ  املستقبل

 ! املثرية  يباألكاذ من رصيد أبكرب

  ابن  املتهم وأن  أندروبوف،  السوفيايت الزعيم على أطلق الرصاص  أن الصحف إحدى ونشرت 
 . يوري وهو برجينيف الراحل الزعيم

 أندروبوف أن تبني تفاصيل الصحيفة وأعطت. ابلعنف عرف عصيب املتهم إن الصحيفة وقالت
 يف احلكم وراثة  على عائلي نزاع ففيها رية، املث التليفزيونية ابحللقات  أشبه اجلرمية وأن جبراح، أصيب

 !الكرملني قصر

 . صحيح غري كله  النبأ  أن ذلك  بعد وثبت

  العامة حياته قصة فعرضت بريطانيا، يف اجلديد  العمل حزب  رئيس مهامجة  صحيفة وأرادت 
 :للطبيب وقالت نفسي، طبيب على املوضوعات  كل  يف آراءه عرضت كما  واخلاصة،

 .الشخصية هذه حلل -

 ألسباب امسه الصحيفة وأخفت القضااي، إحدى يف متهم الشخصية صاحب أن الطبيب ظن
  مستقبله، يف ورأيه هبا  أصيب اليت النفسية والعلل األمراض عن يتكلم الطبيب فأخذ قانونية، 

 ! الشر إىل مييل وملاذا

 . العمال حزب  برئيس خاص أنه ذكرت  أن بعد للقراء كله  هذا الصحيفة وقدمت
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 الصيت، ذائعة وأحباث  عميقة  دراسات  له مشهور، رجل النفسي فالطبيب.. ضجة نشرال أاثر
 !فضيحة وكانت.. اهتاماته  أو أقواله، عن الرتاجع الطبيب يستطع ومل

 . قبل من البالد تعرفها مل حر  موجة  بريطانيا وشهدت 

 ((بقلي)) مونيقو  كانوا  إفريقيا مشال يف الصحراء حرب  أثناء وزمالءه أنه الصحفيني أحد تذكر
 !الفرن مبهمة تقوم أن وميكن  عالية احلرارة درجة ألن الدابابت  أسطح على البيض

  ولكن الظهرية ساعة السيارات  إحدى سطح على مانشسرت مدينة يف مماثلة  جتربة الصحفي أجرى
  والتقط سيارة  فوق ووضعه املقلي للبيض البالستيك  من منوذجا   فاشرتى ينضج، مل املقلي البيض

 ! له ورةص

 رسائلهم فنشرت  مستفسرين الصحيفة إىل كتبوا.  تنجح مل ولكنها التجربة تكرار يف القراء فكر
 !احلقيقي السر هلم تذكر أبن هتتم  ومل عليها، الرد دون

 أمساه كتاب   يف نشرها األكاذيب، هذه من جمموعة بورتر هنري الربيطاين الصحفي مجع وقد
 . (249)((معلونة أكاذيب))

 
  (2) المتحدة  العربية اإلمارات من ثالأم (278)

 . خالنك  الناس تلقى لسانك  حلي -

 . عنه خوز عنك  خيوز ما اللي الشر -

، املغنني رابَع من -  .صلى املصلني رابَع ومن غىنَّ

 ! هيه :قال تغرم؟ عندك.. ال :قال أتكل؟ عندك -

 . زايدة اخلساير جته فايدة  يدور سار -

 . وتصيح أصبعك  تعض -

 .مفتَّح يقودو  أعمى -

 .سروج الكالب  على شدو اخليل قلة من -

 

 )بقلم حمسن حممد( . م  27/6/1985الشرق األوسط ( 249) 
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 . هبا يغص   اللقمة يكربِ   اللي -

 . (250) زايدة أبغى قال هللا مال من عطوه -

 
 نفسك؟  عيوب تعرف كيف (279)

 عني يف اجلذع يرى وال أخيه عني يف القذى أحدهم يرى أنفسهم، بعيوب  جاهلون اخللق أكثر
 .العيوب  ههذ ملعرفة طرق  أربع وهناك. نفسه

 ..اآلفات  خفااي على مطلع النفس، بعيوب  بصري  شيخ يدي بني جيلس أن :األوىل

 . عالجه طريق ويعرفه نفسه، عيوب  أستاذه  فيعرفه أستاذه، مع التلميذ شأن وهذا

  أخالقه  من كره  فما وأفعاله، أحواله  يالحظ  متدينا ،  بصريا   صدوقا   صديقا   يطلب أن  : الثانية
  رحم :يقول  عمر  فكان. الدين أئمة من األكابر يفعل كان  وهكذا  عليه،  بههين وعيوبه وأفعاله

 .عيويب إيل أهدى امرءا   هللا

 النفاق؟  آاثر من شيئا   عليَّ  ترى هل :اليمان بن حذيفة يسأل وكان

  املساوىء،  تبدي السخط عني فإن أعدائه، ألسنة من نفسه عيوب  معرفة يستفيد أن  :الثالثة
  عنه وخيفي ميدحه مداهن بصديق انتفاعه من أكثر  عيوبه  يذكر مشاحن دو بع االنتفاع ولعل

 ال البصري ولكن احلسد، على يقوله ما ومحل العدو، تكذيب على جمبول الطبع أن إال عيوبه،
 .. أعدائه بقول االنتفاع عن خيلو

  إليه،  سبهاوين به نفسه فليطالب اخللق بني فيما مذموما   رآه ما فكل الناس، خيالط أن :الرابعة
 . (251) ... غريه من يذمه ما كل  عن ويطهرها نفسه فليتفقد نفسه، عيوب  غريه عيوب  من فريى

 
 ثمود ديار (280)

 َجابُوا الَِّذينَ  َومَثُودَ ﴿ :الكرمية اآلية وتقول صخرية،  هضبة أو جبلية منطقة كان  موطنها أن يبدو

 

 . 28ـ   1/25هـ  1413ديب: مطابع البيان،   -جيال/ مجع وحتقيق مخيس إمساعيل.أمثال وأمثال لكل األ( 250) 
هـ،   1412األحساء: مؤسسة مكتبة الفالح،  -نفائس/ حممد بن إبراهيم الطريري.جمموعة الفوائد: منتخبة ال( 251) 
 . 183ـ  2/181
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.  والشام املدينة  بني القرى وادي ألغلبا يف هو الوادي أن املفسرون ويرى ﴾اِبْلَوادِ  الصَّْخرَ 
  اآلشوري الثاين صارغون  استطاع فقد اآلشوريون، حارهبا اليت الشعوب  مجلة من مثود وكانت

  كان امليالد وبعد مثود، عن عرف ما أقدم يعد وهذا فلسطني، إىل مواطنهم عن إجالءهم
 يف ومعابدهم بيوهتم ا فيه شيدوا  مستوطنات  هلم وكانت  احلجاز، مشايل  يسكنون الثموديون

 . (252)اجلبال

 
   الموسيقى بسبب أمها قتلت (281)

  والدهتا قتلت بعدما طوكيو  يف اعتقلت عمرها من السابعة يف  فتاة أن ( ماينيش) صحيفة ذكرت 
 ! ((البيانو على العزف)) يف درس بسبب بينهما  مشاجرة أثر على سكني بطعنة

  إحدى  بيت إىل جلأت  امسها  عن يكشف مل اليت  فتاةال أن  الشرطة  مجعتها اليت املعلومات  وأفادت 
 اليت (عاما   46) الوالدة دعيت وملا. البيانو  على العزف يف درسا   تتلقى أن ترفض ألهنا  قريباهتا
 دافعت الفتاة لكن رفضها، عن ابلعدول ابنتها إقناع إىل األخرية هذه سعت شعر مصففة تعمل

 .بسكني.. نفسها عن

 تضغط كانت  األم إن للشرطة وقالت. والدهتا طعن من متكنت فقد بةالقري تدخل رغم وعلى
 !(253) البيانو  على العزف يف مسابقة يف لتوها فازت  أبهنا  علما   دروس، لتلقي عليها

 
 ؟ جحيما   الزواج  يكون متى (282)

  نصف إن املتحدة، الوالايت  يف الزواج عن أجرهتا دراسة يف (براذرز جويس) الدكتورة قالت
 . (( بعينه اجلحيم)) أنه اعتبار على الزواج إىل ينظرون ينياألمريك

  بني من زواج حاالت  أربع أن األمريكية املستشفيات  احتاد مؤمتر أمام هلا حديث يف وأوضحت
 وال الطرفني، بني حب أي  بدون  ولكن تستمر زجيات  وست ابلطالق،  تنتهي حالة  12 كل
  بني املشرتكة األمالك أو األطفال محاية جملرد رتستم - متبادلة منفعة - عالقات  كوهنا  عن تزيد

 

 . 107ـ( ص ه 1408)رمضان   135الفيصل ع ( 252) 
 . هـ(  26/2/1412)  8473الرايض ع ( 253) 
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 .أخرى أهداف أو املشرتكة  املهنة على اإلبقاء أو الزوجني،

 العائلية اخلالفات  معظم وأن واملوت، احلياة مآسي مواجهة يف الرجل من أقوى املرأة أن وذكرت 
 .. إاثرهتا يف البادئة  هي الزوجة تكون  ما غالبا   الزوجني بني

  فقط  الرجال  يشكو بينما  وخشونتهم،  أزواجهن سكر ومن النقود حول شكواهن ممعظ وترتكز
  بني  حياهتم  يف استقرارا   الناس  أكثر هم الدين رجال إن  وقالت.... - املتعة  قلة - من

 .(254) العواطف

 
 ! القدم كرة عرف من أول العرب (283)

  بد  وال.. اإلجنليز يعرفها  ن أ قبل.. القدم كرة  عرف من أول هم العرب  أن  الظاهري تراب  أبو ذكر
 :الشاعر قول بدليل. العريب العامل يف القدم  كرة  حميب من الكثري لدى السائدة الفكرة تصحيح من

ــدون ــرؤوس ُتدهــــــــــــــ ــا  الــــــــــــــ ــدي كمــــــــــــــ  تدهــــــــــــــ
 

زاِورهُ    الُكرينــــــــــــــــــــــــــــــــــا أببطحهــــــــــــــــــــــــــــــــــا حــــــــــــــــــــــــــــــــــَ
 

..  األابطح يف الكرات  (الشبيبة) احلزاور دحرج كما  احلرب  يف القتلى مجاجم  املقاتلون دحرج أي
 . الشبان من الالعبني أرجل يف القدم كرة  بدحرجة  املعركة  يف الرؤوس دحرجة الشاعر فشبه

 .كلثوم  بن عمرو اجلاهلي الشاعر معلقة من البيت وهذا

  أصلها  والكرة. الكرمي القرآن يف ِعزة مجع فهي ِعزين كلمة  مثل وُكرين.. ُكرات   :الكرة ومجع
  حالة  يف (ُكرون)  وابلواو  واجلر  النصب حالة يف ُكرين  على فجمعت : ِعَزوه وأصلها كِعَزه..  ُكروه
 . املنقوصة الصيغ العرب تعامل وكذلك . الرفع

 القماش من بقطع الكرة  يلعبون آابؤن كان  فقدميا  .. اجللد من آنذاك الكرة تكون أن شرطا   وليس
  القماش، من كلثوم  بن عمرو زمن يف القدم كرة   تكون وقد ُمدور، شكل على تصبح حىت تُلف
 .الكرة شكل من  شكلها يقرتب  اليت اجلافة الثمار  بعض من تكون وقد

 القدم لكرة الدويل االحتاد وأنظمة  قوانني عن كثريا    ختتلف الزمن ذلك  يف  الكرة  قوانني أن  صحيح
 العصر منذ  الرايضة أنواع من كنوع   ومارسوها العرب  عرفها القدم كرة   أن  املهم لكن. حاليا  

 

 م.   27/9/1979أخبار األسبوع  ( 254) 



212 

 .(255)اجلاهلي

 
  اإلسالم  في رأيهم (284)

 من وعشرين أربعة مع كاردينال  وفيليب ابربولسكو لوك أجراه حوار ((اإلسالم يف رأيهم)) كتاب 
 !! العلماء من واحد بينهم  ليس العرب، املفكرين

 .هـ 1407 عام بلندن الساقي دار عن صدر وقد

  إبنتاجهم،  وبيان منهم واحد كل  عن نبذة بكتابة الكتاب  معدَّا يقوم إليهم األسئلة توجيه وقبل
 : التالية اخلمسة األسئلة إليهم توجه  مث نظرهم، ووجهة

 الشاملة؟ دعوته على هذا يومنا حىت اإلسالم حيافظ هل - 1

 حكم؟ كنظام  اإلسالم اعتماد عصرية لدولة ميكن هل - 2

 معرض يف اهب مترَّ  أن العربية الشعوب  على حتمية مرحلة للحكم اإلسالمي النظام أن هل - 3
 تطورها؟

 إجيابيا ؟  منحى املاضية العشر السنوات  يف برزت  اليت الدينية اليقظة ظاهرة أتخذ هل - 4

 حاليا ؟  لإلسالم األول العدو هو من - 5

  حبييب،  إميل أدونيس، اخلال، يوسف منيف، الرمحن عبد :هم األسئلة إليهم وجهت الذين وكان
 جنيب أمني، حسني اخلراط، أدوارد الشرقاوي، الرمحن بدع الضعيف، رشيد  البيايت، الوهاب  عبد

  الطيب الدين، هباء  أمحد  الغيطاين، مجال  عوض،  لويس  احلكيم، توفيق إدريس، يوسف  حمفوظ،
  ايسني،  كاتب  فارس، نبيل وطار، طاهر بوجدرة، رشيد املسعودي، حممود أركون، حممد صاح،

 !. نصارى وبينهم حداثيون،  هؤالء وكل. املؤدب  الوهاب  عبد اخلطييب، الكرمي عبد

..  على حقيقتهم والبعيد القريب ليعرفهم.. الثاين السؤال على منهم تسعة  إجاابت  اخرتت  وقد
 !سؤال أي على جيب فلم أدونيس أما!! حمفوظ جنيب جواب  كان  والعجيب

 حسب د،واالعتقا التوجه  حرية  العصري واجملتمع احلديثة  الدولة من كل  حيرتم :منيف  الرمحن عبد
 وهذا. للتغيري عرضة فتبقى الساعة، متطلبات  مع التوجهات  هذه وتتكيف . إنسان كل  يقني

 

 هـ.  1406/ 22/7ـ   8233الندوة )السعودية( ع ( 255) 
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 .التغيري وأتىب الثبات  تقتضي اليت الدينية والرؤية يتناىف املبدأ

. العشرين القرن يف عمليا   مستصعب األمر أن إال املطلق، يف إجيايب اجلواب  :البيايت الوهاب  عبد
 والنظام والعقيدة املعتقد اختيار حرية  أن. مبجمله العامل على واحدة  عقيدة فرض املستحيل فمن

 ! اجلوهرية اإلسالم ومبادىء يتناىف معني نظام فرض  أن كما.  ملقدسة السياسي

  ولكن. فقط والسنة القرآن  من أحكامها  ابقتباس  الشريعة اكتفت إذا طبعا ،  ال، :أمني حسني
 القرآن روح من أحكامها وأشبعت احلديث التطور أقرَّت  ما إذا عصرية دولة تنظيم إبمكاهنا
 .معا   اإلسالمي الفكري والرتاث  والسنة

 وتدعو التعصب وترفض العلم تشجع اإلسالم ومبادىء. املمكن من نعم، :حمفوظ جنيب
  إسالم هنا ابإلسالم أعين حديث،  جملتمع صاحلة أسسا   فتصنع الطوائف، خمتلف بني للتعايش
 .عهدا   األقدم السين، سالماإل األكثرية،

 واألنظمة املؤسسات  وعلى والعلم، التكنولوجيا على يقوم احلديث فالوطن ال،  :إدريس يوسف
  املسلمني إبمكان ولكن. احلديث اجملتمع  على وفرضه إسالمي  حكم تثبيت  ميكن فال األوروبية، 
 يف انطلق الذي التيار  وجهة وتغيري واألنظمة املؤسسات  وهذه التكنولوجيا هذه عن االقتباس

 .الوسطى القرون

  واملؤسف العصرية، واملفاهيم تتفق جديدة تفسريات  اعتماد يتعني ولكن.. ممكن :احلكيم توفيق
 ! الدينية للنصوص الوسطى القرون تفسريات  البعض تبين

  مابين عصري، جمتمع إلدارة مالءمة  أكثر تبدو  اليت العلمانية،  للدولة أدعو  أن  :الغيطاين مجال
 ... الغري ومع ربه مع الفرد بعالقات  اإلسالم يعىن

 البلدان بعض يف حاليا   تطبيقه طريقة أن األكيد إمنا املمكن، من أدري، لست :الصاح الطيب
 .للمجتمع  املسرية القوة تشكيل لإلسالم ميكن األبدية الدائمة أطره يف. مرضية غري

 العصر يف. عقائداي   وال اترخييا   ال حكم، ظامبن ليس فاإلسالم الصيغة، هذه أرفض :أركون حممد
  العباسية  اخلالفة حىت  ابإلسالمية،  تكن مل دولة  بناء يف األكرب الفضل لإلسالم كان  األموي
  (( املدينة)) بنظام احنصرت اإلسالمية الدولة فتجربة لإلسالم، منها امللكي للحكم أقرب  كانت

 .أمة لكل نظراي   مثاال   اإلسالمية الشعوب  اعتمدهتا اليت االنطالقة وهي.  النيب أايم
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   !!الصغيرة  والعقول ..النافورة (285)

  (( مايو دي جوسييب)) رأس على املعدنية بعمالهتم متتاليني عامني مدى على يلقون األجانب ظل
 . روما يف الشهرية  تريفي نفورة يف الرتميمات  ببعض يقوم الذي

  2.2)) إيطالية  لرية مليارات  ثالثة  يتكلف  الذي املشروع  يف العمل فريق رئيس  (( مايو دي)) وقال
 وقد قط، ذلك  عن يتوقفوا ومل ابلعمالت  العمل فريق على ينهالون األجانب إن ((دوالر مليون
 .رأسك  على العمالت  بسقوط لتفاجىء العمل يف منهمكا   تكون

  افتتاحها  ومت 1989 عام ثاينال كانون   يناير يف الرتميم أعمال بدء منذ النافورة جتفيف مت قد وكان
 .1991 عام يف جديد من

 وجيعلهم احلظ سيجلب ذلك  أبن منهم اعتقادا   النافورة  يف العمالت  إلقاء على األجانب ويقبل
 !جديد من روما إىل يعودون

  إىل سنواي   ((دوالر 180.000)) لرية مليون 240 حنو ذلك  من جيمع إنه روما بلدية جملس وقال
 للصليب األموال هذه جبميع  التربع  ويتم األخرى،  األجنبية  العمالت  من ريةكب  أعداد جانب
 .اإليطايل األمحر

  اجلافة النافورة يف لرية 50 فئة من عملتني تلقي وهي ((عاما   20)) مياي ماتسويو الياابنية وقضت
 ومتنت ا،روم إىل العودة تود إهنا وقالت أايم، مخسة ملدة لروما زايرهتا خالل أصدقائها برفقة
 . ابلياابن أوساكا يف صديقها من الزواج

  يعرض طاولة أمام الشمس أشعة حتت ((توتسي الربتو)) وقف الياابنية السائحة من مقربة وعلى
  يتمناه ما كل  أن توتسي وأكد. عاما   40 منذ مهنته وهي النافورة، جبانب العادايت  بعض عليها
 ! أيضا   اثنية روما إىل يعود وأنه  ق،يتحق النافورة يف  ابلعمالت  يلقي وهو املرء

 الوالايت يف كانوا  أبهنم ويبلغونين اثنية إيل   السائحون هؤالء جييء! صحيح  هذا :قوله وأضاف
 . روما إىل عادوا مث  آخر  مكان أي  أو املتحدة

  يعود أال يتمىن عاما   43 العمر من والبالغ  الرتميم أعمال على املشرف املهندس  مايو  دي  أن إال
 .السائحون ءهؤال

 أعمال بعض السائحون هؤالء يرتكب :عامال   90 من فريق على يشرف الذي مايو دي وقال
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 . النافورة العمالت  دمرت  لقد. العنف
 

 
 

 أعمال على القائمني إن مايو  دي وقال. احلجرية األبنية إتالف إىل املعدنية العمالت  إلقاء وأدى
 .النافورة  يف أخرى وفواكه برتقال بقااي على عثروا الرتميم

  من قاعها رصف  إلعادة املاء  من النافورة جتفيف  بعد  حىت بعمالهتم  يلقون  األجانب وطفق
 . البالستيك  من بطبقة احلوض قاع تغطية  إىل العمال واضطر. جديد

 .بعد جيف مل  الذي احلوض قاع إبمسنت العامل عمالت  مجيع التصقت ذلك  نفعل مل إذا :وقال

  يف عمالهتم  إلقاء من السائحني مينع  لن إنه :روما آاثر  على املشرف تونسيابتيتسو  ابولو وقال
 . النافورة

 يعتزم روما مدينة جملس أن إال. احرتامها وعلينا لروما املميزة املعامل إحدى إهنا :يقول ومضى
 .اليوم مدار على النافورة مراقبة

 على اإلقدام من املعدنية عمالت ال مجع عصاابت  منع إىل  النافورة على الشرطة  إشراف يؤدي  وقد
 .املغناطيسات  أو املقشات  مستخدمني ليال   ذلك 
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 .(256)م 1762 عام النافورة أنشأ قد سالفي نيكوال اإليطايل وكان

 
 العربية محنة (286)

ــدَّلوا ــانِ  تبــــــــــــــــــ ــد بلســــــــــــــــــ ــقة   اجملــــــــــــــــــ  شقشــــــــــــــــــ
 

رُ  وال مــــــــــــــــــاء   فــــــــــــــــــال جــــــــــــــــــفَّ  كــــــــــــــــــالَقْفر   َزهــــــــــــــــــَ
 

ديرها هــــــــــــــــــا ضــــــــــــــــــاعت ألســــــــــــــــــن   تــــــــــــــــــُ
ُ
 معامل

 

رُ  أم مثَّ  أجـــــــــــــــــــن   :دريـتــــــــــــــــــ  فلســـــــــــــــــــتَ    !َغجـــــــــــــــــــَ
 

ــو حـــــــىت ــم أولـــــ ــرعوا إذا ابلفصـــــــحى العلـــــ  شـــــ
 

ــهم يف  ذروا أو اإليضــــــــــــــاح هجــــــــــــــروا درســــــــــــ  هــــــــــــــَ
 

ــنهم تســــــمع فلســــــت ــري مــــ دا) و (دا) غــــ  (كــــــِ
 

  ينفجــــــــــــر الســــــــــــمعُ  يكــــــــــــادُ  حــــــــــــىت.. (الــــــــــــزَّاي)و 
 

ــومُ  ذهبـــــــــــــــتَ  لـــــــــــــــو ــومَ  تســـــــــــــ ــة   القـــــــــــــ  معتبـــــــــــــ
 

 اعتـــــــــــــــــــــذروا أو صـــــــــــــــــــــم وا صـــــــــــــــــــــنيعهم علـــــــــــــــــــــى 
 

 أســـــــــــى   لبيـــــــــــبُ ال يبكـــــــــــي حمنـــــــــــة   هلـــــــــــا فيـــــــــــا
 

ــا  ــة ويستضــــــــــــــــــــحك  منهــــــــــــــــــ ِذرُ  التِ لعابــــــــــــــــــ ــَ   اهلــــــــــــــــــ
 

 انطلقــــــــــــتْ  الــــــــــــيت عــــــــــــدننَ  مرابــــــــــــع حــــــــــــىت
 

ــا  ــا عــــــــــــزَّتْ  الــــــــــــيت الزحــــــــــــوفُ  منهــــــــــ رُ  هبــــــــــ ــَ  ُمضــــــــــ
 

ه صــــــــــــــحَّ  لفظــــــــــــــا   األذنُ  تلمــــــــــــــحُ  ال  خمرجــــــــــــــُ
 

ْرب  ال القــــــــــــــــــــــومُ  كأمنــــــــــــــــــــــا  َزرُ  وال عــــــــــــــــــــــُ  !خــــــــــــــــــــــَ
 

ــوم زعمـــــــتَ  فـــــــإن ــة   النطـــــــقِ  علـــــ ــل قاطبـــــ  فقـــــ
 

ديتَ  -  رُ  مـــــــــــا :لنـــــــــــا - هـــــــــــُ رال بـَْنشـــــــــــَ  (257)َكفـــــــــــَ
 

 
   المتر؟  مقياس هو كم (287)

 السنتمرت وفروعه املرت  حتديد  هو ما ولكن. ((املرت)) يدعى الذي  القياس يستعمل أبسره العامل
 له؟ احلقيقي القياس  هو ما! واملليمرت؟

 على املؤمترون اتفق ابريس، يف عقد الذي واملوازين للمقاييس واألربعني السادس العاملي املؤمتر يف
  سرعة أن ذلك . الثانية من جزء 1.299792458 يف الضوء يقطعها اليت ابملسافة املرت ديدحت

  عليه اتفق وما. (معروف هو  كما   ألف  ثالمثائة ال). الثانية يف مرت 299792548 هي الضوء
  املرت  قياس  حتديد فإن  الضوء سرعة  قياس يف دقة  أشد أجهزة  اكتشاف حال يف أنه  هو املؤمترون

 

 . هـ(  26/2/1412)  8473الرايض ع ( 256) 
 . 126ـ  125هـ، ص  1413آالم وأحالم: شعر حممد اجملذوب.. املدينة املنورة: النادي األديب، ( 257) 

 أي تصليح عجالت السيارة! وهو مصطلح »ميين« أو »خليجي«! ورمبا هو يف بلدان أخرى. وبنشر الكفر  
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 .للتعديل ا  خاضع يبقى

 الثامن القرن هناية  يف الفرنسية  الثورة بعد كانت  املرت  قياس  لتحديد احلديثة العصور يف حماولة أول
 كان  اليت املتعددة واملوازين املقاييس لضبط ((املرتي النظام)) الفرنسية احلكومة تبنت عندما عشر

  االستواء  وخط  الشمايل القطب بني تفصل اليت املسافة أبن املرت وحددت . الفرنسيون يستعملها
  ليست األرضية الكرة أن  ابعتبار دقيقا ، يكن مل  التحديد هذا ولكن. ماليني عشرة على مقسومة
 . الدائرة مضبوطة

 مكان يف حمفوظ البالتني من قضيب يف احملددة املسافة هي املرت أن على 1889 عام اتفق مث
 .ابريس قرب  احلرارة مضبوط

  من جزء أنه :يلي كما املرت حتديد وأصبح القياس هذا يف لنظرا أعيد 1960 عام ويف
 . ((الكربتون)) بغاز مشبع فضاء يف اللون برتقالية مادة  تبثها  ضوئية موجة من 1.650.763.73

 األرض بني تفصل اليت املسافة قياس عند وأدى بدقة، مضبوطا   يكن مل املقياس هذا ولكن
 . أمتار أبربعة يقدر خطأ إىل والقمر،

 أن تستطيع اليت الذرية، الساعات  ابستعمال إليه توصلوا قد العلماء فإن األخري التحديد أما
 . الثانية  من مليار ألف من جزءا   تسجل

 .(258) اجلديدة العلمية االكتشافات  أمام مفتوحا   املرت قياس  يف االجتهاد ابب  يزال وال

 
  بلغارية أمثال (288)

 . البيت يف ضيف األب  -

 . هللا خيشى من واخشَ  ، هللا اخشَ  -

 . مسعور إنه :قالوا كلب  قتل أرادوا إذا -

 .سلطة عطهفأ رجال   تعرف أن أردت  إذا -

 . اخلامتة يف ففكر بدأت  إذا -

 .والعسل الزبدة من حىت ميل   اإلنسان إن -

 

 م( .  9/12/1983)  1414احلوادث ع ( 258) 



218 

 .عقله حسب ويُطرد مالبسه، حسب ُيستقبل اإلنسان -

 . طويال   تعيش ال تؤكل اليت الطيور -

 .نفسها إال شيء كل  تبصر ونالعي -

 . جرح بال بطل ال -

 . امرأة ال حيث بيت ال -

 .املرأة بقلب وال الشتاء،  بشمس تثق ال -

 . معوجَّة شجرة بال  غابة ال -
 

 بعد األذان (289) 

 قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:
ا عبدُه " َمْن قاَل حنَي يسمُع املؤذِ َن: وأن أشهُد أْن ال إلَه إال هللا وحدَ  ُه ال شريَك له، وأنَّ حممد 

 ( 259) ورسوله، رضيُت ابهلِل رابًّ ومبحمد  رسوال  وابإلسالِم دين ا، ُغِفَر لُه َذنُبه"
 

   الطباخ على االحتساب (290)

 . أنواع الطباخ على االحتساب 

 الدم، :فهو حيرم ما فأما. حيرم وما حلمه يؤكل ما أجزاء من أكله ُيكره ما طبخ من مينع :أحدها
  والُقُبل، الغدة، :عشرة فهو يكره ما وأما.. خالف ففيه خلقه متَّ  وإذا َخْلُقه، يتمَّ  مل إذا واجلنني
بُر ُحر َِمْت ﴿ :تعاىل فلقوله الدم أما. الصلب وخناع  واملثانة، واملرارة،  واخلصيان،  والذََّكر، والد 

َتةُ   . ائثاخلب من فألهنا  سواه  ما وأما ،(260) ﴾َعَلْيُكْم اْلَميـْ

  يوجد ألنه (261) اجلاللة حلوم أكل من مينع وهلذا  خبيث،  ألنه املننت الطعام بيع  من مينع :والثاين
 . منتنة  ريح  منها

 

 . (386رواه مسلم يف صحيحه رقم ) (259) 
 . 3سورة املائدة: اآلية ( 260) 
 اجلاللة: هي البقرة اليت تتبع النجاسات. ( 261) 
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 . (262) املكتوبة الصالة إقامة حال يف والشراء البيع عن مُينعون أهنم :والثالث

 
   الواحة (291)

  تكون وقد. نسبيا   ولو بالعذ املاء وجود إىل خصوبتها وترجع . الصحراء حتيطها  خصبة أرض
  من تتألف فقد. طويل واد أو  صغرية  حفرة  أو هائل حوض  أو  كبري  منخفض شكل  على الواحة

 من مئات  عدة مساحته  تبلغ غنيا   إقليما   تكون وقد. فقط النخيل أشجار من صغرية جمموعة
 .املربعة الكيلومرتات 

 ينحدر بقعة جمرد أو منعزلة، صغرية  عينابي أو آابر بضع املاء مصدر يكون الصغرية الواحات  ففي
  أهنار  تغذيها اليت تلك  فهي الكربى الواحات  أما. خصبة مروحية دلتا لتكون جبلي مسيل إليها

 . (263)السكان من كبرية  أعدادا   تعول مث ومن والعراق، مصر يف احلال هو كما  عظيمة
 

  شائعة أخطاء (292) 

 . فالن اندهش :يقولون -

 .نفال ُدِهشَ  :والصواب 

 املعجم) يف  وجاء. قياسي   غري مساعي   (انفعل) والوزن. العرب  كالم  يف (اندهش) الفعل يرد  مل ألنه
 . حياء  أو  فزع   أو وله   من عقُله وذهب. َدِهشَ  (ُدِهشَ )  :(الوسيط

 .ذنِبه  على آخَذهُ  :يقولون -

 . بذنبه  آخَذهُ  :والصواب 

ُ اِبللَّْغِو يف أمَْيَاِنُكمْ ﴿ :اىلتع قال ،(على) -ب  ال ابلباء يتعدى (آخذ) الفعل ألن  ﴾ال يـَُؤاِخذُُكْم اّللَّ
 [.225 :البقرة سورة]

 [.40 :العنكبوت  سورة ] ﴾َفُكالًّ َأَخْذَن ِبَذنِْبهِ ﴿ :اآلية حنو بذنبه،  أخذه :نقول أن وجيوز

 

؛ دراسة وحتقيق مريزن عسريي.ـ الرايض: دار الوطن،  هـ(  734ت عمر بن حممد السنامي )  نصاب االحتساب/ ( 262) 
 . . )املؤلف حنفي املذهب(375هـ، ص  1414

 . 146هـ( ص  1404)ربيع اآلخر   82الفيصل ع ( 263) 
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 . النادي  إىل سويَّة   ذهبوا :يقولون -

 . النادي إىل معا   ذهبوا :والصواب 

 . (264) االستواء  أو اإلنصاف، (ويَّة  س) معاين من ألن

 
 الملتصقان  التوأمان وسماح هبة (293)

 امللك مستشفى يف نجحة فصل عملية هلما أجريت السودان، من توأمان طفلتان.. ومساح هبة
  عديدة  فحوصات  هلما أجريت قد  أنه اجلراحي الفريق رئيس  وذكر. ابلرايض التخصيصي فيصل
  فصلهما إمكانية ومدى بينهما االتصال ومناطق ضائهماأع تكوين لدراسة جدا   ودقيقة

  وفتحة غليظة وأمعاء واحد  وحوض  واحد  كبد   يف تشرتكان  أهنما  الفحوصات  هذه وأوضحت
  واحد  سفلي طرف منهما  واحدة ولكل واحدة، بولية  ومثانة  تناسلي  جهاز  وكذلك  واحدة  شرج

 فلكل والقلب التنفسي اجلهازو  العلوية األطراف أما. مشوه اثلث سفلي طرف يف وتشرتكان
 .مستقلة أعضاء منهما واحدة

 

 

 هـ )أو هي جملة املواقف من البحرين؟( .  4/7/1407ـ  902البحرين ع ( 264) 
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  إمكانية  اتضح املتخصص، الطيب الفريق أعضاء بني عديدة واجتماعات  شاملة دراسات  وبعد
  بعدها مت أشهر، عدة والفحوصات  الدراسة هذه استغرقت ولقد. البعض بعضهما عن فصلهما

 كل  وتعريف الطيب الفريق عمل تناسق من للتأكد يات العمل  غرفة يف ومهية جتريبية بعمليات  القيام
 الفصل عملية أجريت والضرورية  الالزمة االستعدادات  مجيع  إكمال وبعد. بوظيفته الفريق من فرد
 ساعة 15 واستغرقت صباحا   7.30 الساعة العملية وبدأت هـ 1412 شعبان 5 السبت يوم

 األمعاء، وكذلك  بينهما  الكبد فصل متو . صعوابت  ودون ابلنجاح احلمد وهلل تكللت متواصلة
 السفلي الطرف أما بينهما،  التناسلي اجلهاز فصل ومت واحدة  كلية  منهما  واحدة كل  وأعطيت
  األرجل هذه  لكون البطن منطقة لتغطية والعضالت  اجللد ابستعمال منها  استفيد فلقد املشرتك
 . (265) مفيدة وظيفة أبي القيام عن عاجزة

 
 اإلنسان  في غريبة لوأشكا والدات (294)

 

 هـ( .  23/8/1412)  1195امليامة ع ( 265) 
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 أعجوبتان  - أ
  الناصية مكان يف وعيناها  وجه،  بال  رأسها  لكن  اإلنسان، كبدن   بدهنا بنتا   ولدت  امرأة :األوىل

 !بعض فوق بعضها شفاه  أربع وهلا  األرنب، كأذين  ومها  حبذائهما، وأذنها رأسها، من
 

 
 

  3 مج  املنار  جملة)! كالبطيخة  ألسفلا ونصفها كالبشر،  األعلى نصفها بنتا   ولدت  امرأة : الثانية
 .(163 ص

 ولدت ابنة وهي اثلثة،  أعجوبة عنيزة بلدن يف جرى وقد :العثيمني صاح بن حممد الشيخ وقال
  يسمى  لباس صفة على حلم بثوب  هللا كساها  وقد هـ، 1376 عام رمضان أول يف أو شعبان يف

  يشبه  شيء صدرها وعلى الساقني، يف هارجلي ويف الذراعني، يف يديها  يف الشلش فكان الشلحة،
 . (266) العاملني رب  هللا فتبارك  طوقها، على الشلش

 أذرع  3و برأسني طفلة - ب
  توفيت أذرع  وثالثة برأسني مولودة القاهرة جنوب  سويف  بين حمافظة من مصرية سيدة وضعت

 .مباشرة والدهتا عقب

  مخسة  من واحدة بنسبة وحتدث  ة ندر  احلالة هذه إن  الوالدة على أشرف الذي الطبيب وقال
 .مشوه توأم  والدة عنه ينتج   مما البويضة، انقسام بعد اخلليتني انفصال عدم وسببها ماليني،

 

 . 80فرائد الفوائد ص  املنتقى من ( 266) 
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 . (267) بزوجها قرابة عالقة على وهي العمر، من والعشرين الثامنة يف امسها يذكر مل اليت واألم

 ! سويف  بين ف  غريبة والدة  - ج
  منتصف بعد اإلسعاف سيارة  وصلت (سويف بين) حمافظة من ((نبدس)) مبدينة الطيب املركز يف

  أن  وبعد الليلة، تلك  االستقبال طبيبة  واستقبلتها املخاض، آالم من تعاين سيدة  وهبا الليل،
 وظلت األم، رحم مغادرة يريد ال اجلنني فرأس.. طبيعية  تكن مل احلالة أن أفزعها عليها كشفت

 على جاء الذي ابملركز، الوالدة أخصائي تطلب أسرعت اليت الطبيبة أفزعت فرتة احلالة هذه
 األوىل اخليوط ومع قيصرية،  بدون تتم لن الوالدة أن  رأى  ألنه  العمليات، غرفة بتجهيز  وأمر الفور

  الذي الطبيب رأسهم وعلى دهشة يف اجلميع وقف  ولكن متت، قد الوالدة كانت  الليلة فجر من
  واحد،  وصدر  كاملني ووجهني ورأسني بعنقني، اجلنني  كان ذ إ العملية، بواسطة ابلتوليد  قام

 والدة كلهم  ولدوا أوالد أربعة هلا  واألم.. احلياة إىل وخرج شرج، فتحة بال ملتصقتان واإلليتان
 . (268)عمرها من الثالثني وتبلغ طبيعية

 !مسكة يشبه مولود  - د
  سوراي،  وسط محاة مبدينة وطينال املستشفى يف حدثت قد وغريبة ندرة والدة أن دمشق يف أعلن
 ! بعيد حد  إىل ((السمكة يشبه )) طفال   املدينة ريف من امرأة وضعت حيث

 يشبه وفم دقيق أنف له أايم الثالثة عمره يتجاوز ال الذي املولود هذا إن املستشفى مدير وقال
 .الدقيقة حبراشفه السمكة وجه  مياثل الذي الوجه إىل إضافة  متاما ، السمكة فم
  لغة يف ((السمك  داء)) تسمى النادرة  احلالة هذه  أن املستشفى يف االختصاصيون األطباء  وضحوأ

  آن  يف خالتها وابن عمها ابن هو املرأة زوج إن إذ األقارب، بني التزاوج عن نجتة وهي الطب،
 (269) !واحد

 !ضفدعة وجه له طفل -ـه
  ضفدعة، وجه مالمح له طفال   يةابإلسكندر  شابة  سيدة وضعت نوعها من وفريدة  غريبة حالة يف

  عظمي غطاء وبدون فقط املخ  من صغري جزء  له  تكون  بينما  ابرزان،  وفكان  جاحظتان  وعينان
 

 هـ( .  29/9/1415)  2191احلرية )تونس( ع ( 267) 
 هـ( .  28/3/1408) 3293املصور ع ( 268) 
 هـ( .  14/1/1412)  8431الرايض ع ( 269) 
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 وتبلغ سم،  50 وطوله  كيلوجرام  2.5 وزنه  ويبلغ. والدته فور الطفل وتويف اجلمجمة، عظام أو
 سوى عقاقري أية تتناول مل األم أن وتبني قيصرية، بعملية الوالدة ومتت سنة، 27 العمر من األم

 . (270)األنفلونزا عالج أدوية

 ! بطة  مبنقار طفل - و

  يشبه الذي الطفل عن مسعنا أن  فبعد! تنتهي لن العشرين القرن من األخري العقد مفاجآت 
  اخللقي التشوه هذا إن  األطباء ويقول بطة، شكل على ولد  آخر  طفال   نرى  حنن ها الكلب،

  أن  التجميل أطباء وجيمع املليون، يف واحد بنسبة حيدث  ((جون)) ياإلجنليز  للطفل حيدث  الذي
 شكله إىل األنف إعادة مث الفك  عن األنف فصل فيها يتم عملية إلجراء كبرية الفرصة

 . (271)الطبيعي
 

 
 

قها الصورة هذه أثبت مل :قلت  من أكثر يف - رمبا - اخلرب ورود من الرغم على ،القارئ ليصدِ 
 طفل والدة مثل.. احليوانت  تشبه خمتلفة أبشكال غريبة والدات  وجود من مالرغ وعلى.. مصدر

..  يوم أييت فقد.. للتاريخ  لكنه .. إخل.. ضفدعة وجه وجهه وآخر حبراشف، مسكة شكل على

 

 هـ( .  1412/ 17/11)  38515األهرام ع ( 270) 
 هـ( .  9/9/1411)  2803املسائية )السعودية( ع ( 271) 
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 ! شيء فيه يقال

 ! فم وال أنف وبل  واحدة بعني جنني  - ز
  أنف  وبدون الرأس منتصف يف واحدة بعني أنثى.. املركزي قوص مستشفى يف سيدة وضعت

 . الرقبة منتصف ويف الوجه أسفل أذنن وهلا .. وفم

  يف الوضع ابآلم قوص  مركز املعري  بقرية املزارع  عمها  ابن من متزوجة ((سنة 20)) مسية شعرت 
  4 بعد  توىف الذي املشوه  ابجلنني ليفاجأ الوالدة عملية  الطبيب  هلا فأجرى.. الثامن الشهر هناية 

 .ساعات 

 .احلمل فرتة طوال آالم أبي تشعر ومل للحمل، مانعة طبية عقاقري أية تتناول مل إهنا الزوجة قالت

 رأسه وحجم سنتيمرتا   33 وطوله فقط كيلوجرامات   3 املولود وزن إن الوالدة قسم رئيس وقال
 .  (272) طبيعي

 !مخ  بدون  طفل - ح
 عامل يف ندرة حالة ميثل طفل األمريكية فريجينيا بوالية 1984 عام من يوليو شهر يف ولد 

 .مخ  بدون يعيش أنه  مع طبيعية  حالة  يف يبدو  فهو الطب،

  لب  ويتناول أطرافه وحيرك يبكي فهو طبيعية، غري ظاهرة أي الطفل على يبد مل األمر بداية يف
  اكتشف حيث املستشفى، إىل فنقلوه ابستمرار، يبكي أنه والده الحظ أايم 6 بعد ولكن أمه،

  مخ أن األطباء ورجح  سائلة،  مبادة ممتلىء رأسه  بينما مخ، بدون ولد أنه صالفحو  بعد األطباء
  التنفس يف يتحكم الذي  املركز على حيتوي  رأسه  أن  بدليل طبيعيا ،  منوا   ينم مل لكنه موجود الطفل
 عن اآلن  حىت األطباء ويعجز. والبصر السمع مثل معطلة الطفل حواس لكن الدموية،  والدورة
 ( 273) !!!مخ؟ بدون الطفل يعيش أن ميكن مىت إىل حتديد

 ! أرجل بثلث طفلة - ط
 األم وضعت عندما وذلك  الوالدة، عامل يف ندرة حالة سوازيالند مستشفيات  إحدى شهدت  

  مما.. اثلثة بساق جنسها بنات  عن متيزت  أهنا  غري مجيلة، طفلة (سنة 19) ديوب  تيمىب اإلفريقية
 أعني عن طفلتها إخفاء  إىل ديوب  تيمىب األمومة عرمشا دفعت وقد ابلذهول، والديها أصاب 

 

 هـ.  13/7/1406ـ  11774اجلمهورية )مصر( ع ( 272) 
 هـ( .  10/1/1405)  35726األهرام ع ( 273) 
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 من وخوفا   السحرة، فعل من أهنا واالعتقاد الثالثة، القدم مالحظة من خوفا   واألقارب  اجلريان
 طفلتها جبانب الليل طوال السهر إىل دفعها مما. السحر أعمال يف الستخدامها اختطافها
 أخربها عندما والتفاؤل ابلطمأنينة تشعر بدأت  أهنا غري... اختطاف حماولة أي من حلمايتها
 . شهرين  بعد اإلضافية القدم إزالة إمكانية  الوضع عملية  ابشروا  الذين األطباء

 

          
 

 ساعة استغرقت اليت العملية هلا أجريت حيث مستشفى إىل طفلتها األم اصطحبت وابلفعل
  أن  األطباء  هلا  أكد وقد اجلراحة،  مكان يف خطي جرح غري الثالثة للساق أثر يتبق ومل ونصفا ،

 . (274) أثر أي  له يكون ولن الوقت، مرور مع خيتفي سوف أيضا   اجلرح هذا
 

   الصفع يستحقون الذين (295)

 مثانيــــــــــــة الــــــــــــدنيا يف الصــــــــــــفع يســــــــــــتوجب
 

ــوم ال  ــد يف لــــــــــــــــــ ــنهم واحــــــــــــــــــ فعا إذا مــــــــــــــــــ ــُ  صــــــــــــــــــ
 

 خطـــــــــــــــــر لـــــــــــــــــه بســـــــــــــــــلطان املســـــــــــــــــتخف
 

 ُدعـــــــــــــــــا بغـــــــــــــــــري تطفـــــــــــــــــيال   البيـــــــــــــــــت وداخـــــــــــــــــل 
 

 

 هـ.  12/1/1407ـ  36441األهرام ع ( 274) 
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ــري حبـــــــــــــــــديث ومتحــــــــــــــــف  ســـــــــــــــــامعه غــــــــــــــ
 

ــدفعا اثنــــــــــــــــــــني حــــــــــــــــــــديث يف وداخــــــــــــــــــــل   منــــــــــــــــــ
 

ــري يف أمـــــــــــــــــــــره ومنفـــــــــــــــــــــذ  منزلـــــــــــــــــــــه غـــــــــــــــــــ
 

ــالس  ــا   وجـــــــــــــــ ــدره عـــــــــــــــــن جملســـــــــــــــ ــا قـــــــــــــــ  ارتفعـــــــــــــــ
 

الق ال ممـــــــــــــن الــــــــــــود ومبتغــــــــــــي  لـــــــــــــه خــــــــــــَ
 

 (275)طمعـــــــــــا أعدائـــــــــــه مـــــــــــن الفضـــــــــــل وطالـــــــــــب 
 

 
   األسود الجبل من أمثال (629)

 .فاقطعه سرتتك  طرف من الشيطان أمسكك  إذا -

 .أصابعك  فعدَّ  اليهودي صافحك  إذا -

 . ويفكر احلمار  يرى حىت السرج اضرب  -

 .مائة  ويفتح اباب   يغلق هللا -

 .الكسر من خري  االنثناء -

 . ظل هلا النملة حىت -

 .احلمري متوت اخليل تلعب حيث -

 .ابلشعري حتلم اجلائعة الدجاجة -

 .مشرتك  ثور من أحسن عجلك  -

 .معايبه ُعدَّت  من العظيم -

 .نفسه اهتم ببس بال اعتذر من -

 .ابلتعب يشعر ال املنتصر -

 . أنفع كان   كريها    كان   كلما  املر، كالدواء  النصيحة -

 
 الجنسي التعذيب (297)

 : منها  احملتلة، بفلسطني اليهود األعداء سجون يف متنوعة أشكاال   اجلنسي التعذيب يتخذ

  إيالج  وحماولة  ل،للرجا اجلنسية  التناسلية  األعضاء على البالستيك  من بعصي الضرب  - أ
 

ـ   14هـ، ص  1413الرايض: دار الصميعي،  -بد هللا بن جار هللا اجلار هللا. األبيات اجلامعة للمسائل النافعة/ ع( 275) 
15 . 
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  كربايء وجرح الكرامة إلهانة وذلك  الرجل، شرج أو األنثوي العضو يف البالستيكية العصي
 .املعتقل

  بتقدمي العرب  الشباب  إغراء حماولة يف السجن يف اإلسرائيليات  املومسات  استخدام - ب 
  معهن، اجلنسية العملية  ممارسة  إىل الشباب  الستدراج مغرية ثياب  يف وهن الروحية املشروابت 

 .االعرتاف إىل ويدفعه املناضل مقاومة يضعف  الصهاينة بنظر وهذا

 . إرادته إلضعاف اجلنسية شهيته  ورفع املعتقل إغراء اجلنسي ابلتعذيب ويقصد

  املعتقل، على واضحة نفسية أتثريات  هلا  اليت املراحل أهم من التعذيب من الثانية  املرحلة  تعترب
 .الباطن العقل على ا  أتثري  املراحل أشد ومن

 وقد تعذيب، فرتة كل  بعد منهكة  جسمية حالة يف املعتقل يكون التعذيب من الثانية املرحلة ففي
 . (276) احلركة على املقدرة وعدم اإلغماء إىل حالته تصل

 
 كتاب أصغر (298) 

  م  1973 عام يف كتبت   شعرية  قصيدة وهي ، ((مسيجة زهور  حديقة))  عنوانه  جدا   صغري كتاب 
 .هولندا يف وجودم

 .ص 42 ويتضمن ملم، 9 13 قياسه يبلغ

 . (277)العامل يف كتاب   أصغر بذلك  ويعترب
 

 

 . 178هـ، ص   141ة: مكتبة املدبويل، ـ  القاهر  -العدو األول/ العقيد أبو الطيب. االستخبارات الصهيونية: ( 276) 
 . هـ(  12/1411/ 8)  8396الرايض ع ( 277) 
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  اآلداب لهذه انتبه (299)

  بشدة لذاته ينغلق تدعه  أو عنيفا ، دفعا   ابلباب  تدفع فال  منها خرجتَ  أو دارك دخلت إذا -
 إغالقا   بيدك أغلقه بل ه،إلي ابالنتساب  تتشرف الذي اإلسالم للطف مناف هذا فإن وعنف،

 .. رقيقا  

 رسول قال فقد يسارا ، أو  ميينا   نحيتهما خذ ولكن جليسني، بني جتلس فال جملسا   دخلتَ  إذا -
 مسعك تـُْلقِ  فال إليهما  جلست وإذا . داود أبو  رواه  (( إبذهنما إال رجلني بني جُيَْلسُ  ال)) :  هللا
 أخالقك، يف عيب ذلك  إىل تطل عكَ  فإن هبما،  خاص    وال سر    غريَ  كان   إذا إال حديثهما، إىل

  ُصبَّ  كارهون،  له وهم قوم حديث إىل استمع من)) :  هللا رسول سيدن  قال. ترتكبها وسيئة
 . وغريه البخاري رواه . ((القيامة يوم اآلُنك  أذنيه يف

 .املذاب  الرصاص :واآلنك 

 طرفك  غاضا   وخمرجك، مدخلك  يف لطيفا   كن  - بيتك  تدخل أو  - أخيك  بيت  تزور  عندما -
 وال! وهكذا هكذا تدعهما وال خلعهما، أثناء نعليك  وُصفَّ  حمله، يف حذاءك واخلع وصوتك،

 الصالة عليه قال. أوال   اليسرى وختلع أوال ، الُيمىن تلبس :وخلعه احلذاء لُْبسِ  آداب  تنسَ 
 تـُنـَْعل أوَّهَلما اليمىن ولتكن ابلشمال، فليبدأ انتزع وإذا ابليمىن، فليبدأ أحدكم انتعل إذا)) :والسالم
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 .وغريه مسلم رواه . (( تـُنـْزَع وآِخَرمها

 - فلعلك  جُيلسك، حيث إال جتلس ال بل منزله، يف جُيلسك  الذي املكان يف أخاك  تنازع ال -
  إحراج فيه  أو  الدار، عورات  من عورة على إطالل فيه  مكان إىل جتلس - تريد  كما   جلست إن

 .ُمضيفك  به  أيمرك ما ابمتثال يك فعل  لساكنيها،

 عندهم، وصوتك  حركتك  يف وتلطَّف فراِعهم، - النهار أو ابلليل - نيام فيه مكان   دخلتَ  إذا -
 بن املقداد قال. لطيفا   رقيقا   كن  بل خروجك، أو دخولك  أو ضجيجك  يف ثقيال   تكن وال

 ال تسليما   فيسلِ م الليل، من فيجيء اللب، من نصيبه  هللا لرسول نرفع كنا)) : األسود
  قرأ ابلليل، يتهجَّد قام إذا   وكان . والرتمذي مسلم رواه . ((اليقظان وُيسمع  النائم،  يوقظ

 . (278) ...الوسنان يوقظ وال اليقظان، يؤنس بصوت 

 
  البكاء (300)

  للمناجاة سبيل  ال ظهورا   والعجز النقص  به  يظهر  حني يبكي . له يضحك  ما  لغري اإلنسان  يبكي
  يف. حياهلا  والقوة احلول عن جترده له ويتحقق التام ابلقهر لديها يشعر اليت املواضع يف يبكي يه،ف

  إال ضعيفا   يكون أن  يريد  ال كأنه   ، ((ابهلل إال قوة  وال حول  ال )) : متمثال   املسلم يقول املواضع  تلك 
 . وطوله حوله أمام الضعف يف وذليلهم عزيزهم الناس يتساوى  الذي هللا أمام

 يف يفيد ال البكاء عدم أن على. اقتدارا   أقلهم ألهنم بكاء، الناس أكثر واملستضعفون واألطفال
ة املظاهر أصحاب  من فإن  املصاب، دفع على القدرةَ  األحيان  أكثر   البكاء عن يرتفَّع من واألهبَّ

 كل لىع ابالنقهار اإلقرار أيبون كأهنم الفادحة، الفجائع يف حىت والسكون اجلََلد ويتكلف
 .(279) حال

 
   البواسير (301)

 أسفل يف توجد اليت املخاطي  الغشاء أوردة يصيب وهو املستقيم، دوايل أحيان   عليه يطلق مرض
 

 من أدب اإلسالم/ عبد الفتاح أبو غدة )طبع آبخر كتاب رسالة املسرتشدين للحارث احملاسيب بتحقيقه( . ( 278) 
 . 56هـ، ص  1390بريوت: دار الكتاب العريب،   -ومية والشذور/عباس حممود العقاد.خالصة الي( 279) 
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  ضعف  نتيجة وتتدىل ابلدم ومتتلىء األوردة هذه تتضخم حيث واملستقيم، الغليظ املصران
  البواسري،  لظهور احلقيقية سباب األ اآلن إىل يعرف ومل هبا، الدم ضغط لزايدة نتيجة أو جبدارها،

  أو املزمنة، والكحة والسمنة، املزمن، اإلمساك مثل تكوينها على تساعد عوامل عدة توجد ولكن
 . الكبد  لتليف نتيجة البابية  ابلدورة   الدم ضغط ارتفاع

 خارج توجد وخارجية الشرج، فتحة داخل األوردة  يف حتدث  داخلية  :نوعني إىل البواسري وتنقسم
 مزمن، وإمساك الشرج،  يف حكة  مع  التربز، عند  أمل حدوث  إىل البواسري وتؤدي  الشرج، فتحة
 أما الدم، فقر حدوث  إىل ذلك  ويؤدي التربز، عند الشرج منطقة من الدم خروج إىل تؤدي وقد
  األوردة واستئصال بربط  اجلراح يقوم حيث اجلراحة،  أجنحها طرق  بعدة فيتم البواسري عالج عن

  كاوية   مبادة  حقنها طريق عن البواسري عالج فيمكن اخلفيفة احلاالت  يف أما بواسري،لل  املسببة
  إىل يؤدي  الذي  اإِلمساك من التخلص احلاالت  كل  يف ويفضل واختفاءها، انسدادها تسبب
  يف توجد اليت األلياف من كافية  كميات   وبتناول امللينات، ابستخدام ذلك  ويكون  احلالة، تفاقم

 .(280) فاكهةال ويف اخلضار،

 
 ! أبابا  أديس  في الشيطان عبدة (302)

 يف كروويل  السرت يدعى بريطاين مواطن الدين هذا أسس! الشيطان عبادة إىل يدعو جديد دين
  يف اتباعا   لقي قد الدين  هذا أن الغريب من أنه  إال! اجلنونية الفلسفة صاحب  وهو 1905 عام

 .عديدون اعأتب يوجد حيث  أمريكا، يف سيما ال العامل أحناء

  أتباعها  ويعبد  أدايهنا تقدس العامل يف املوجودة املعتقدات  خمتلف أن الدين، هذا فلسفة وجوهر
 العامل يف إن وحجتهم ويعبدونه، الشيطان يقدسون الشيطان حمبو أو الشيطان وعبدة آهلتهم،
  تنبغي  لذا رالش  صانع هو  الشيطان أن ومبا اخلري، عرفنا  ملا الشر ال  ولو والشر، اخلري يوجد

 . عبادته

 رسول الشيطان إن  أيضا   ويقولون. الشيطان حميب بيوت  ابسم تعرف للعبادة بيوات   للشيطان وأقاموا
  عبادته  تنبغي ولذلك  العمل، هبذا ليقوم الشيطان بعث شيء على يقضي أن أراد إذا هللا ألن! هللا

 

 . 139هـ( ص  1405)ربيع اآلخر   94الفيصل ع ( 280) 
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 [.غفرانك  اللهم]

  واليت أسبوع كل  أاباب  أديس يف تصدر اليت األسبوعية (أديس صوت ) دمط أديس صحيفة وقالت
  حبجة ابحلجارة دار برجم قام قد أاباب أديس أحياء إحدى يف غفريا   مجهورا   إن :النبأ هذا أوردت 

 .للشيطان معبد أنه

 أعلنت اليت أاباب،  أديس  يف األملاين الثقافة معهد مديرة  ميورمن املسز هي  الدار  هذا وصاحبة 
 على التجريدية الرسومات  بسبب ابحلجارة دارها رجم غفريا   هورا  مج أن دمط أديس لصحيفة

 .الشيطان ألنصار  شيطانية رسومات  إهنا قائلني للدار، احلديدية  البوابة

  أهنا  اجلماهري فسرهتا غريبة، رسومات  أيضا   عليها  ميورمن  املسز  سيارة أن األمر يف والغريب
 . شيطانية

  ذلك  يف مبا البشر قتل منها  جدا ، قذرة الشيطان نصار أل الدينية الطقوس إن الصحيفة وقالت
 - األخرى البشعة واألعمال اجلنسية، واإلابحية اإلنسان، دم وشرب  وحشية، بصورة األطفال

 . الشيطان إلرضاء وذلك 

 أعوذ - الشيطان إلرضاء الليل طوال وعويل صراخات  عن عبارة وهي ليال ، تتم عبادهتم وطريقة
 .(281) لرجيما الشيطان من ابهلل

 
  السندويتش؟  اخترع من (303)

 ذات  ووالدته  احلداده، يف يعمل  والده  وكان م 1718 سنة  ولد  الذي ((سندويتش إيرل)) أنه
  املدرسة ويف الالتينية،  وژاللغة اخليل ركوب  تعلم املدرسة إىل ((إيرل)) ذهب وحينما. أملاين نسب
 ولدى الرقيقة، اللحم بقطع عادي غري تماما  اه وأبدى األوىل، للمرة الباردة اللحوم على تعرف
 املآكل حتليل)) املسماة  دراسته أن الرغم وعلى. عليه استحوذ قد االهتمام ذلك  كان  خترجه

  دخل. األطوار غريب اعتربوه زمالءه أن إال األساتذة اهتمام أاثرت  ((املالزمة والظواهر اخلفيفة
 عن أحباث  يف سنوات  ثالث  وأمضى سكندنفيةاإل البالد إىل هاجر مث كامربيدج  جامعة إيرل

  حقق. اخلس عن شيء  كل  اخلضر ابئع  ابنة زوجته  من وتعلم وتزوج، اجنلرتا إىل عاد  مث .. اجلب
 

 هـ(.  27/2/1414ـ  21) 1321العامل اإلسالمي ع ( 281) 
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 السفري مع رمسي غذاء  ملناسبة (( خاص شيء)) بتحضري إجنلرتا ملكة كلفته   حينما األول جناحه
 إعجااب   عمله ولقي.. رومي ديك  شرحيتا وبينهما  اخلبز من شرحيتني بتجهيز فقام.. اإلسباين

  بلغ وقد اهلمربجر اخرتع م 1783 عام ويف. آخر غداء بتجهيز إليه يعهد امللكي القصر جعل
 .(282)عاما 65 العمر من

  (2) ألمانية أمثال (304)

 . البصر إليه يعيد الزواج لكن أعمى، احلب -

 . يهرم ال األم ِ  حب   -

 .صيفال وال الشتاء يعرف ال احلب -

 ! يبصر ال لكنه  أعمى، ليس احلب -

 .مغلقتني الشفتان  كانت  وإن يتكلم احلب -

 .أشواك بال  الورد يرى احلب -

 .مرة ختطىء أن من مرتني تسأل أن لك  خري   -

 .كبريا    خادما   تكون أن من صغريا   سيدا   تكون  أن لك  خري   -

 .جدا   غال   جدا ، الرخيص -

 .ابلربودة وينتهي  ابحلرارة،  أيبد احلمَّى، عكس على الزواج -

 . اثن   إرث   الطيبة السمعة -

 .قصري خنجر إىل إال حيتاج ال الشجاع -

 .الظاهرة النار من أكثر خييف املخفي الشرر -

 .القدِ يس يفسد املفتوح الصندوق -

 .املستنقع إىل احلال يف يـَُعدْ  ذهب، من كرسي  على الضفدع ضع -

 .الطعام إىل امللح من كثريا    يضيف العاشق الطباخ -

 .نفسه يعظِ م ال العظيم -

 .مبكرا   تتزوج الثرية العروس -

 

 هـ( .  26/2/1412)  6916اجلزيرة ع ( 282) 
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 . هترم املرأة لكن يتصاىب، شابة من كهل  رجل يتزوج عندما -

 . غريها تصدِ ق واألذن نفسها، تصدِ ق العني -

 .كاذب   ألف من خري   احلقيقة، يقول غيب -

 
 الملك عبد بن وهشام  طاووس بين (305)

  قد :فقيل الصحابة، من برجل ائتوين :فقال خالفته، أايم  حاجا   امللك  عبد بن مهشا قدم 
  ومل بساطه،  حباشية نعليه خلع عليه دخل فلما اليماين،  بطاووس  فأيت التابعني،  فمن  :قال تفانوا،
  كيف  :وقال إبزائه جلس ولكن يكنِ ه، ومل عليك، السالم :قال املؤمنني، أمري إبمرة عليه يسلم
  ما  على محلك  الذي  ما! طاووس اي  :وقال شديدا ، غضبا   هشام فغضب هشام؟ اي  أنت

 علي تسلم ومل بساطي، حباشية نعليك  خلعت : فقال غضبه فازداد صنعت؟ وما :قال صنعت؟
  نعلي خلع أما :طاووس فقال هشام؟ اي أنت كيف  :وقلت إبزائي، وجلست تكنين، ومل ابإلمرة،
 ذلك، على يغضب وال مرات  مخس يوم كل  العزة رب   يدي بني أخلعها فإين بساطك،  حباشية

 أن فكرهت إبمرتك، راضني الناس كل فليس املؤمنني، أمري إبمرة علي تسلم مل قولك  وأما
  عيسى،  اي حيىي، اي داود، اي  :فقال أولياءه،  مسى وجل عز هللا  فإن تكنين مل قولك  وأما أكذب،

 أمري مسعت فإين إبزائي،  جلست قولك  وأما ﴾ب  َوَتبَّ تـَبَّْت يََدا َأيب هلََ ﴿ :وقال أعداءه، وكىن
  إىل فانظر النار،  أهل من رجل إىل تنظر أن أردت  إذا  :يقول  طالب أيب بن علي املؤمنني

 بن علي املؤمنني أمري مسعت :طاووس فقال عظين، :هشام فقال قيام، قوم وحوله جالس رجل
 يف يعدل ال أمري كل  تلدغ كالبغال،  عقارب و  كالتالل،  حيات  جهنم يف إن :يقول طالب أيب

 . (283)وهرب  قام مث.  رعيته
 

  طالب  أبي   بن علي  كتبه الذي المصحف (306)

  هللا كرم  طالب أيب بن علي يد خبط أنه وتبني اليمن يف عليه عثر الذي النادر املصحف انضم
  أوراق على سوداأل  ابحلرب مكتوب  النادر  املصحف . صنعاء يف الكبري اجلامع مكتبة  إىل  وجهه

 

 )نقال  من إحياء علوم الدين( .   51ـ  50اإلرشاد ملن طلب الرشاد/ حممد حسن نئيين ص ( 283) 
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 والشكل النقط من جمردا   القدمي العريب وابخلط العصر، ذلك  يف عليها يكتب كان  اليت اجللد
 والشكل العجم ظهور قبل نسخ ألنه اآلايت، هناية يف أتيت اليت والعالمات  احلركات  يوضح  الذي

  السور  بداية ويف ايت اآل هناية  عالمات  يف األلوان ببعض الكرمي القرآن كتابة  تزيني وهو والتزويق،
 .األسطر تتخلل اليت واخلطوط

 

 
 

  أثناء طالب أيب بن علي املؤمنني  أمري خالفة عهد  إىل صنعاء  إىل املصحف هذا وصول  ويرجع
 .(284) اليمن على عباس بن هللا عبد عامله والية

 
 الحج  في  أمه يحمل (307)

  وصل  والذي  سنة 60 إقبال  حممد دي اهلن احلاج لذلك  مثريا   املنظر كان  اإلسالمي  جدة  ميناء  يف
  األراضي  وزايرة  احلج فريضة  ألداء قدما حيث املسنة  والدته  ظهره  على وحيمل اهلند  من قادما  

 . املقدسة

  أيضا ،  لوالدته  وابلنسبة له  ابلنسبة  األوىل املرة وهي  العام هذا هللا  إبذن  الفريضة سيؤدي  إنه  وقال
 .العام هذا قبل احلج فريضة ألداء أييت  أن يف يعيشها اليت الظروف تساعده ومل

 

 هـ.  12/1405/ 1ـ  28املسلمون ع ( 284) 
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  وهو  معه، أدائها على والدته سيساعد وأنه احلج فريضة أداء على قادرا   زال ال أنه هللا وحيمد
 . حقها  يوفيها لن هلا عمل مهما وأنه جدا   بذلك  سعيد إنه يقول

 مقصرا   أيضا   يظل فإنه فعل مهما وأنه املشاق، كل  أجلها من وسيتحمل كثريا    والدته حيب وهو
 . (285)حنوها

 
   !واحد أجل (308)

 

 هـ.  23/11/1403ـ  6294عكاظ ع ( 285) 
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  العثماين  اجليش يف العسكريني الصادقني الرجال بعض حدثين : غدة أبو  الفتاح عبد الشيخ قال
  وضابط  جندي كل  وأخذ. األعداء مع يتوقعوهنا ملعركة مرة استعد وا أهنم :األوىل العاملية احلرب  يف

 ومواقعهم، حتصناهتم ليشاهد هبم القائد فمرَّ . واستطاع قدر ام على وحصَّنه وَحَفره موقعه، منهم
 من واحدا   فيه  وأقام. عنه  حَتوَّلْ  : فيه للذي فقال ومتكنه،  بتحصنه  منهم  واحد موقع فأعجبه
 . وأعزَّائه أحبَّائه 

 . ساخطا   مكرها   عنه  صاحبه فتحول

  الذي املوضع يف فنزلت كبرية  ةقذيف جاءت  مدافعه، نريانَ  العدو   وصبَّ  املعركة، رحى دارت  وملا
 ! بعيدة آماد إىل وعاش ذاك وَسِلمَ  ساعة، أول من القائد بعزيزِ   وذهبت صاحبه، منه حتوَّل

 !(286) قضاؤه يـُْغَلبُ  ال الذي فسبحان

 
  المدارس  في األمراض انتشار أسباب (309)

  لألسباب  وذلك  ية، والطفيل  املعدية األمراض النتشار تعرضا   البيئات  أكثر من املدرسة  البيئة 
 : التالية

 .والطالب  األطفال لدى الكافية املناعة وجود عدم - 1

 . التهوية سيئة كانت  إذا وخاصة  الدراسية، الفصول ازدحام - 2

  تناول قبل األيدي غسل عدم مثل األطفال، لدى السيئة العادات  من الكثري انتشار - 3
 األرض على تسقط اليت املأكوالت  ناولوت بعدها، األيدي غسل دون احلاجة وقضاء الطعام،

  والفم،  األنف تغطية دون والعطاس األرض على والبصق الل عب وتبادل  سالمتها،  من التأكد دون
 .األمراض انتشار  يف سببا   تكون  سيئة عادات  من غريها إىل

  حيث  من منها، املستأجرة وخاصة املدارس، من الكثري يف الصحية الشروط توفر عدم - 4
 .(287) والنظافة  هويةالت
 

 

. ـ حلب: مكتب املطبوعات اإلسالمية،  5رسالة املسرتشدين/ للحارث احملاسيب؛ حتقيق عبد الفتاح أبو غدة. ـ ط ( 286) 
 )اهلامش( .   58ص 

 . 87هـ، ص  1412مكة املكرمة: مطابع الصفا،    -املبادىء األساسية للرتبية الصحية املدرسية. ( 287) 
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 األجراس  ذات (310)

  تعرف  قرنية حركات  من جمموعة ذيلها هناية  يف وهلا احلركة، بطيئة كبرية أمريكية أفعى هي
 جلجلة حمدثة  ذيلها هتز  فإهنا  أحد أزعجها وإذا. اجللجل ذات  أيضا   تسمى  وهلذا ابجللجل،

 . خافتة

 .السم من  كبرية  بكمية  فريستها حقن  بواسطتها  ميكنها  كبرية  أنياب  األجراس ذات  ولألفعى

  تكورت  وقد منها مئات  فرتى الشتاء، فصل طوال األفعى هذه تنام املتحدة الوالايت  مشال ويف
 . (288)نفسها حول والتفت

 
 !الغسيل لص (311)

  البعيدة  املنازل وشرفات  أسطح على املنشور املنازل غسيل على سطو بعمليات  القيام لص اعتاد
 على شروطا   يشرتط بدأ اللص هذا  أن غري.. (( سوراي جنوب )) درعا  مدينة يف ئيسةالر  الشوارع عن

  تنظيف  الرجاء)) عليها  كتب  سطو عملية كل  بعد ورقة  يرتك  حيث املسروق الغسيل مالكي
 اكتشاف من متكنت األمن سلطات  أن ذلك  من واألطرف !!.. ((املقبلة املرة يف جيدا   الغسيل
 !(289) املسروق الغسيل ومصادرة اعتقاله ومت املميز، خطه من السارق

 
  (1) سعودية أمثال (312)

 .ينام كيف  يعرف األحدب  -

 . وامله اخلري واملك  إذا -

 . خاويه  ابنك  كرب  إذا -

 .املاء من فاشرب  البطيخ فاتك  اىل -

 .املرقة من يتعجب اللحمة شاف ما اللي -

 .كافرين  يغدي مسلم يعشي ما اللي -
 

 هـ( .  1398ول )ربيع األ 9الفيصل ع ( 288) 
 م.  31/12/1988املسائية )السعودية( ( 289) 
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 .داخل  من ءوالبال اخلالخل أم -

 . طعه  وإال السوق طاعك  إن -

 . قوة فيه فالرز مروَّة اهلند يف كان  إن -

 .للشيطان لعبة أول -

 .املستعجلة  الرجل يرد املردود الباب  -

 . ( حياته  سرتته ما ظهر مات  إذا أي ) حياته  سرته آدم بين -

 . رابضة وهي ترعى -

 .اجلريان ابن تسكت وراحت يبكي ابنها تركت -

 .تراب  من جبل عن يستغين ام جبل -

 .عايل واخلشم خايل احلبيب -

 . زينتها تفتنك  وال زهرهتا، تغرنك   فال بغم، موصول وفرح بسم، مشوب  عسل الدنيا -

 .اخلدين على اللطم حىت بدين دين -

 .تلزَّك  جتي ما وين الشتا  ذاببة -

 
 االستخارة (313)

  كلها  األمور يف االستخارة أصحابه يعلم  هللا رسول كان  :قال السََّلمي هللا عبد بن جابر عن 
 :يقول القرآن، من السورة يعلِ مُ  كما

 بعلمَك، أستخريُكَ  إين اللهمَّ  :ليقل مث الفريضة، غري من ركعتني فلريكعْ  ابألمرِ  أحدُكم همَّ  إذا))
 عالَّمُ  وأنتَ  أَْعَلُم، الو  وتـَْعَلمُ  أَْقِدُر، وال تـَْقِدرُ  فإنك  فضلَك، من وأسألكَ  بقدرتَك، وَأْستَـْقِدُرك

 - وآجِله أمري عاجلِ  يف يل خريا   - بعينهِ  يسميِ ه مث - األمرَ  هذا تـَْعَلمُ  كنتَ   فإنْ  اللهمَّ . الغيوبِ 
ْرهُ  يل فاْقُدْرهُ  - أمري وعاقبةِ  ومعاشي ديين يف أو :قال  كنتَ   إنْ  اللهم. فيه  يل ابرِكْ  مث يل، َوَيسِ 
  عنه  فاصرفين - وآجِله أمري عاجلِ  يف :قال أو - أمري وعاقبةِ  ومعاشي يندي يف يل َشر   أنه تـَْعَلمُ 

 . (290) ((بهِ  رضِ ين مث كاَن،   حيثُ  اخلريَ  يلَ  وژاْقُدرْ 
 

 هـ.  1401ط استانبول: املكتبة اإلسالمية،  8/168رواه البخاري، كتاب التوحيد، ابب قول هللا تعاىل هو القادر ( 290) 
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 الريحان (314)

 إىل شهر بعد ينقل مث املشتل، يف تزرع ابلبذرة، يتكاثر الزينة، يف يستعمل معمَّر عشيب نبات  
 من الزيت يستخلص. الزراعة من أشهر ثالثة بعد األوراق ع جبم طبيا   يستعمل. املستدمية األرض
 . والسينول الكافور زيت على حيتوي كما   ابلبخار، تقطريه بعد األخضر العشب

 ومضاد والزكام، الربد نزالت  عالج يف وكدهان للطعم، كمحسن  الزيت يستعمل :االستعمال
  الصابون صناعة يف يدخل اللثة،و  الفم لقروح ومطهر للغازات، وطارد للتشنج، وطارد للتشنج،
 . (291)القلب وأمراض اهلبوط وعالج والروائح

 
   طعام بدون ةمد أطول (315)

  ملدة  طعام دون ظل مأهولة غري منطقة يف أسرتايل شخص على 1991 يناير يف البوليس عثر
 . ابملاء املنتصف حىت مملوءة  زجاجة غري  لديه يكن ومل يوما   45

 يقوم شخص شاهد عندما الصدفة مبحض مت (إليوت  مايكل) لىع العثور إن البوليس قال
  نوم  حشية داخل ممددا   أليوت  وكان شجرة، من تتدىل محراء منشفة األسيجة أحد  إبصالح

 .الشجرة أسفل ((منامة))

  إىل اهلزال من كان  1990 نوفمرب 26 منذ اختفى الذي ( سنة 41)  أليوت  أن البواليس وذكر
 .العمر من العاشرة يف طفل وزن فيه وزنه  يتعدى يكاد ال الذي احلد

 . اختفائه سبب املستشفيات  أحد يف رقد الذي  أليوت  يوضح ومل

  وجبة على يعيش أن يستطيع البنية الصحيح املعاىف الشخص أن إىل األطباء تقديرات  تشري• 
 . صحية مبضاعفات  يصاب  أن دون يوما   30 إىل تصل ملدة  فقط، واملاء السكر من

  ابربريي أغنوس الربيطاين حالة  يف يوما   382 هي  جامد طعام  بال  شخص قضاها ة فرت  أطول• 
 يف  الفيتامينات  وأقراص واملاء والقهوة الشاي على يعيش كان الذي 1940 عام يف املولود

  خالل  وزنه اخنفض وقد ،1966 ويوليو 1965 يونيو بني الفرتة خالل ((فيلد ماري)) مستشفى
 

 . هـ(  1399)شوال   28الفيصل ع ( 291) 
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 .فقط كجم  80 إىل راما  كيلوج  512 من الفرتة هذه

  الذي  ميهافيز  أندرايس النمساوي  حالة يف يوما   18 هي وماء طعام دون  بقاء فرتة أطول• 
 عن غفلت مث 1979 إبريل من األول يف مهجور حكومي مبىن يف احلبس يف الشرطة وضعته

 طعاما   يذق مل إذ 1979 إبريل 18 يف املوت  على شارف وقد ميهافيز على العثور ومت متاما ، أمره
 .(292) مصدومة سيارة يقود كان  أنه  ميهافيز توقيف سبب.  الفرتة تلك  طوال ماء   وال
 

   !اإلبرة أشغال يتعلمون الفتيان (316)

  املدارس يف إجبارية مادة اإلبرة أشغال جيعل قرارا   جادة  مناقشة بعد جنيف  مدينة جملس أصدر
 أكرب لتحقيق أتى القرار ذلك  أن االت الوك وذكرت . أيضا   وللفتيان بل فحسب للفتيات  ليس
  ابحلقوق اآلن حىت يتمتعن ال الاليت سويسرا يف والرجل املرأة بني املساواة من قدر

 . (293) االنتخابية
 

  الكسالن تصحب ال (317)

 حاالتــــــــــــــــــــه يف الكســــــــــــــــــــالن تصــــــــــــــــــــحب ال
 

   يفســـــــــــــــــــد آخـــــــــــــــــــر بفســـــــــــــــــــاد صـــــــــــــــــــاح كـــــــــــــــــــم   
رُ     ســــــــــــــــــريعة   اجلليــــــــــــــــــد إىل البليــــــــــــــــــد عــــــــــــــــــدوى  .(294)فيخمـــــــــــــــد الرمـــــــــــــــاد يف يوضـــــــــــــــع واجلَمـــــــــــــــْ

 

 
  علي قربان (318)

  شرقي  يف كرينبورج  يف 1890 عام ولد . ابشيكرييت إمام جنل ((حممد عبد احلي قرابن علي))
  يف  الياابن إىل ووصل السوفيتية، روسيا من هروبه  خالل منشوراي يف الياابين ابجليش  واتصل روسيا

 .الياابين اجليش يف القيادة لضباط والروسية الرتكية اللغتني تعليم وتوىل 1920 عام

  السياسية احلياة  يف  مؤثرة  شخصية أصبح  (( علي قرابن  احلي عبد حممد)) مواهب وبفضل
 

 هـ.  6/11/1411الرايض ( 292) 
 م.  10/4/1979البعث ( 293) 
 . 32عة للمسائل النافعة/ عبد هللا اجلار هللا ص األبيات اجلام( 294) 
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 . الياابنية  والعسكرية واالقتصادية

 وحصل. اإلسالم إىل الدعوة قضية مع هامة ايابنية  شخصيات  تعاطفت... اإلقناع على ولقدرته
 ذلك يف كانت  الياابن إن حيث اإلسالمي، للنشاط ومادي أديب دعم على ((علي قرابن حممد))

 .العامل مسلمي مع روابطها  تقوية إىل حاجة يف الوقت
 

 
 من تربعات  املشروع هلذا جيمع أن استطاع حيث طوكيو، مسجد بناء  مشروع صاحب وهو

 .أمريكي دوالر ألف 800 يساوي ما بلغت الياابنيني األعمال رجال

 .1938 عام مايو يف الكبري العمل هذا إجناز ومت 1937 عام أكتوبر يف دالتشيي أعمال وافتتح
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  التتار  من أقرانه  مع  عديدة مشكالت  الرجل أاثر  فقد. مبأساة انتهت (( علي قرابن )) قصة أن غري
  يف  ((ديرين)) إىل ((علي قرابن)) نفي هي النتيجة وكانت.. التدخل إىل الياابنية  احلكومة دفعت

 . منشوراي

  وژافتتاحه،  بنائه  اكتمال يشهد  مل طوكيو  مسجد بناء  مشروع  وراء كان  الذي  الرجل فإن كذاوه
 . أبدا   ذلك  بعد يرهم ومل طوكيو  يف عائلته أفراد ترك إىل اضطر أنه كما

 عام يف وتويف السوفيتية، القوات  أيدي يف أسريا   ((علي قرابن)) سقط الثانية العاملية احلرب  وخالل
 .السوفيتية بينسك  يلياش بلدة يف 1972

 الغارات بسبب ركام  إىل وحولتها طوكيو مدينة أحناء معظم دمرت  الثانية العاملية احلرب  أن ورغم
 .(295) ضرر  أي  ميسه مل طوكيو مسجد فإن األمريكية اجلوية

 
 !األم؟  هذه تقول  ماذا (319)

 

 

 هـ.  24/12/1406ـ   10697األخبار )مصر( ع ( 295) 
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   خطباء فيها يقع أخطاء (320)

 : عامتهم أو  طباءاخل فيها يقع اليت األخطاء أبرز من

  أحواهلم  وللناس.. قصدا    خطبه كانت  وقد. اآلذان ترهق أو متل   قد فهي اإلطالة، - 1
 . مراعاهتا من بد وال.. وحاجاهتم وعللهم ومشاغلهم

 لكن اخلطايب، أو البالغي أو النحوي اخلطأ يغتفر وقد.. الشرعية النصوص حفظ عدم - 2
 . ألبتة يستساغ ال هللا كالم  يف اخلطأ

  يكذبه مما  واألساطري اخلرافية القصص أو املوضوعة  أو الضعيفة ابألحاديث االستشهاد - 3
 ... عنها غىن والسنة القرآن قصص ويف. الواقع

  هبا  تكوى سياطا   ليست فاملواعظ. الناس أمام التوبة جمال وتضييق هللا  رمحة من التيئيس - 4
   هللا  رسول يف وله .. ابحلسىن يعاجل  طبيبكال  واخلطيب.. ابألخص منهم  والعصاة الناس  جلود
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 . حسنة أسوة

  ونرباته، الصوت  يف إما  والقراء، والوعاظ اخلطباء مشاهري من غريه حياكي أن وهو  التقليد، - 5
 ..ومسالكه األسلوب  يف أو  وطرائقه، األداء يف أو
 

 
 
  دليل  إال احملاكاة  تكون  وال احملاكاة،  املعنية  بل نعنيها، وال محيدة اآلخرين من اإلفادة  أن شك  وال

  الكالم يف خاص  منط  له  بيئته،  ابن  يكون أن ينبغي  واخلطيب. االبتكار عن وعجز ومخول ضعف
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 . (296)..اخلطاب  يف  املتميز رونقه  وله والبيان، 

 
  إفريقيا في  ومن ِّصر  قسيس ألف 100 (321)

  املسلمون كان  أن بعد رانيةالنص إىل السوداء القارة بتحول هتدد ابتت املتواصلة التنصري محالت 
 . فيها السكان أغلبية يشكلون

  السكان تعداد يبلغ حيث املسلمني والفقراء الوثنيني على جهودها تركز التنصريية  احلمالت  وإن
 .القارة  سكان عدد إمجايل هم نسمة ماليني 610 أصل من شخص مليون 332

  إىل ابإلضافة بروتستانيت، منصرو  قسيس ألف 100 من أكثر تواجه اإلسالمية الدعوة ومنظمة
  جامعة 500 و معهدا   16671 للكنيسة التابعة  املعاهد عدد بلغ كما  املعاونني، من مماثل عدد

 2594 على التنصريية املنظمات  تشرف كما  واملنصرين، القساوسة لتخريج مدرسة 489 و
  الدعوة  فإن ابلاملق ويف أطفال، روضة  11130 و  ابتدائية،  مدرسة  83900و اثنوية،  مدرسة

  قبل اإلسالمية الدعوة  منظمة أتسيس من ابلرغم املادية  اإلمكانت  قصور من تعاين اإلسالمية
 . (297)عاما   14 حوايل

 
  (1) إسبانية  أمثال (322)

 [.عليه حتزن ال  أي] هلل فقدته ما اترك -

 . ينبح ال الذي والكلب يتكلم،  ال الذي الرجل احذر -

 .مرتني غلي إذا واللحمَ  ودَّك، طبخي  جاء إذا العدو احذر -

 .اليوم مرض شفاء يف جيدي فلن الغد، إىل العالج أتخر إذا -

 .مال  بال أو جمنون ،  يكون  أن إما فإنه اإلسباين، غىنَّ  إذا -

 . األطباء أخطاء ختفي األرض -

 

.ـ )أصول  87ـ  85هـ ص  1413الرايض: دار العاصمة،  -ة للخطابة/ عبد الرب نواب الدين.الدراسة النظري( 296) 
 ( . 3الدعوة وطرقها؛ 

 هـ.  14/7/1415ـ  515املسلمون ع ( 297) 



247 

 .مبصاحلي يكرتث   ال بعمله،  يهتم   ال الذي -

 .كثريا    يعاين كثريا ،  يتغريَّ  الذي -

 .القليل األكل إىل يُفضي الكثري األكل -

 . يؤجر والطبيب يشفي، هللا -

 .عاقال   السامع فليكن  جاهال ، املتكلم كان  إن -

 . اآلخرون جيهلك  وبغريه نفسك، جتهل ابملال -

 . البصر ال البصرية -

 .يقول ما يعلم وبعضهم يعلم، ما يقول الناس بعض -

 .للجميع الشمس تشرق -

 .إخفاؤها ميكن ال واملال، واحلقد احلب -

 .واحد فطر طبق  يكفيها  ال العرس حفلة -
 

   !والدقيقة بالساعة (323)

  ميالدها لذكرى نفسه اليوم يف  مبولودة الشمالية  كارولينا   والية يف  نيوبرن يف أمريكية  سيدة  رزقت
 . نفسها والدقيقة نفسها، الساعة ويف والعشرين الواحد

  الثالثة الساعة يف 1987 سبتمرب أيلول من اخلامس يف ت ولد ماكلوغلني كريستني وكانت
  والدة على عاما   21 بعد نفسه الوقت يف النور  ابتريسيا  ابنتها  وأبصرت  واشنطن، يف  صباحا  

 .أمها

 هذه حدوث  احتمال أن  الغربية كارولينا  جامعة يف الرايضيات  مادة يف األستاذ كرامر  جون واعترب
 . (298) هللا بقدرة والدة 525600 على واحد هو املصادفة

 
  الالزورد (324)

  اإلنسان عرفه وقد الغامق، السماوي  األزرق بلونه  يتميز  املتحول، اجلريي احلجر أنواع أحد هو
 

 هـ( .  1412/ 1/3)  6920اجلزيرة ع ( 298) 
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 الصبغات بعض عمل يف اليوم مسحوقه ويستخدم للزينة، كحجر  واستخدمه  بعيد، زمن منذ
 . (299)الطالء يف املستعملة

 
  خيبر (325)

  البحر سطح عن وترتفع  كم،  165 حبوايل عنها وتبعد  املنورة،  املدينة  مشال تقع  زراعية  واحة  خيرب
  أرضها، خبصوبة خيرب وامتازت . سليم بين حرة  بعد العرب  بالد  ِحرار أعظم وهي. م 850 حنو

 .حصوهنا  وقوة جتارهتا، ورواج حماصيلها، وجودة  مياهها، ووفرة

 من سلسلة أرضها على وأنشأوا فيها، وأقاموا اليهود، استوطنها اليت العربية القرى من وخيرب
  ،  النيب وعصر اجلاهلية يف شهرهتا  ذاعت اليت خيرب،  حبصون املعروفة وهي  القوية، التحصينات 

 خروج منذ  اإلسالمية، للدولة والتصدي اإلسالم مقاومة يف خطري وسياسي حريب دور هلا وأصبح
 .للهجرة الرابع مالعا من األول ربيع يف املدينة من النضري بين

  الصالة  أفضل عليه اإلسالم،  نيب بقيادة  هـ، 7 سنة  خيرب وفتحت احلصون، هذه سقطت وقد
 . (300)السالم وأزكى

 
  يدوية مروحة (326)

 هذه من وللتخفيف الصيف، فصل أثناء احلرارة ارتفاع من تشكو اليت الدول يف املعانة تتزايد
  اجليب  يف وضعها ميكن يدوية مروحة الفرنسية ونيةااللكرت  املؤسسات  إحدى ابتكرت  املعانة

  الكهرابء،  بواسطة أو عاديتني، بطاريتني بواسطة تعمل وهي سم، (4 6 8) يتعدى ال وقياسها
 . عدة قياسات  منها ُصنعت وقد الطاولة،  أو اجلدار على تثبيتها  ميكن كما

 

 

 . 151هـ( ص  1402)ربيع األول   57الفيصل ع ( 299) 
يف  حصون خيرب يف اجلاهلية وعصر الرسول )ص(: دراسة اترخيية ألهم احلصون وعقيدة احلرب والقتال عند اليهود ( 300) 

 . 7هـ، ص  1409اإلسكندرية: توزيع منشأة املعارف،  -خيرب/ سالم شافعي حممود سالم. 
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  إنعاش على قادرة وهي لدقيقة، ا يف دورة  2800 وتدور  غراما ، 320 حنو اليدوية  املروحة وزن
  العربية الدول من العديد يف احلال هي كما  درجة 46 إىل احلرارة وصلت  ولو حىت حاملها

 .واإلفريقية

 .. (301) ابلعاج وزخرفتها  األصلي اجللد من بنوع  تغليفها  جرى األنقة يف وزايدة
 

 ((الشيكوالتة)) فراشة (327)

 .العامل يف الفراش أنواع أغرب  من تعد اليت ليةالربازي الفراشة هذه الطبيعة غرائب من

  أينما ((الشوكوال))  برائحة  أشبه  رائحة تفرز أهنا  األغرب  لكن  غريب، وشكلها  ، ((فاليغران)) امسها
 .  (302)متر
 

 

 . م( 1 10/4/989) 1539ريب ع ع العاألسبو ( 301) 
  م.  4/11/1979ـ  29/10الكفاح العريب ( 302) 
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   باسو ابن اسطرالب (328)
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 .هـ705- 704 األندلس ابسو،  بن حسني بن  أمحد صنعة صفائح، ذو مسطح اسطرالب 
 

   منجم ابن رالباسط (329)

 

 

 .هـ 1017 اهلند منجم، بن  وفاء صنعه صفائح، ذو مسطح اسطرالب 
 

  سويدية أمثال (303) 

 . أبيض خبزا   تعطي السوداء األرض -
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 . الطريق جبانب طويال    تبقى ال اجلميلة األزهار -

 .صحتك  الشاب  ابلطبيب وتفقد مرياثك، الشاب  ابحملامي تفقد إنك  -

 .بعد خيلق مل ألفكارا يقيد الذي احلبل -

 .صعب والصعود سهل السقوط -

 .احلجر عليها ألقي وإن الثمر حتمل الشجرة -

 .أكثر ترى الغريب عني -

 . رجال عشرة عيون من أكثر يرى املرأة قلب -

 . هللا إال بداية  شيء لكل -

 . مجيلة روح وللشيخوخة مجيل وجه للشباب  -

 . هباربني ظهورهم  يولون  الذين مجيع ليس -

 .الدب   خمالب له  يكون أن وجب الذائب  يصارع أن أراد من -

 .شيخوخته  يف ارتكبها شبابه   يف ذنواب   يرتكب مل من -

 . فليدحرجه احلجر محل يستطع مل من -
 

   األطفال موت (133)

 طفل مليون 15 حوايل إن :(يونسيف ) الطفولة لرعاية  املتحدة األمم ملنظمة  التنفيذي  املدير قال
 الصحية غري والظروف التغذية وسوء األمراض بسبب سنواي   ميوتون الثالث لعاملا أطفال من

 ..الوالدين وجهل

 مبعدل املاضية  الثالثني األعوام خالل اخنفضت العامل أطفال بني  الوفيات  نسبة أن وأضاف 
 زال ما النامية الدول يف املتخلفة واملناطق الفقرية األماكن يف الوفيات  هذه معدل أن رغم النصف
 ..مرتفعا  

  الصحية الظروف عن النامجة  اإلسهال حاالت  إىل ترجع األطفال بني الوفيات  ثلثي أن وذكر
 . (303) التغذية ونقص السيئة

 

 هـ.  28/11/1403ـ   5552الرايض ع ( 303) 
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 األقصى المسجد تحت اإلسرائيلي النفق (233)

  جهة (( املبكى حائط)) بعد األقصى، للمسجد الغريب احلائط حتت احملفور اإلسرائيلي النفق يبدأ 
 النفق أول ففي الشكل، هبذا منه كبري  جزء كان  وإن األرض يف حمفورا   خندقا   ليس وهو ،الشمال

 من واختذوا املماليك  بناها حجرية وسقوف أقواس إىل تؤدي احلديد من أبواب  ثالثة هناك
 األقصى املسجد آابر من تفيض عندما األمطار مياه فيها متر أنفاقا   بعضها ومن حصون   بعضها

  احلائط على جانبيها أحد  يرتكز أيضا   مملوكية منشآت  هناك  األبنية هذه  وفوق (عذبة بئرا   25)
  األول  الباب  وخاصة مباشرة  الثالثة األبواب  وبعد أموي بناء وهو األقصى للمسجد الغريب

 من املئات  فيه  وجدت  للصالة كنيسا    فسيح مكان  من اإلسرائيليون اختذ السور إىل األقرب 
 . اليهودية الرتانيم يرددون يننيواملتد احلاخامات 

 

 
 

 وجعلوا الرتبة، يف اإلسرائيليون شقه الذي النفق أول حىت اهلائلة األبنية هذه داخل الرحلة ومتضي
 مثل ويف. ودعائم مسلحة خرسانة اآلخر اجلانب ومن للمسجد الغريب احلائط جانبيه أحد من

  عندما  احلال بطبيعة احلفر ويتوقف . نتاألمس من سقف  صب مت  الرتبة يف  احملفورة األماكن هذه
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 أيضا   وامسه الغريب، احلائط مع متعامدا   للمياه نفقا   أو األرض حتت حصنا   اإلسرائيليون يصادف
 . الرباق حائط
 داخل توغلوا احلفر أثناء اإلسرائيليني أن األقصى املسجد على اإلسرائيلي العدوان أمثلة ومن
  يف  أخذوا  مث  البئر هذه من املياه  سحبوا أن بعد الصخرة قبة  لبناء  هة املواج البئر إىل املؤدي النفق
 وفتحوها البئر إىل فأسرعوا احلفارين، طرقات  احلراس يسمع أن  هللا وشاء. القبة بناء صوب  احلفر

 قبة إىل النفاذ حماولة إحباط مت مث ومن األمتار، عشرات  عمق على فيه اإلسرائيليني ليجدوا
 .الغريب احلائط عند النفق به سدت  خرسانيا   حائطا   املسجد طات سل وأقامت الصخرة،

  عليها املقام الصخرية األرض واجهوا حىت الغريب احلائط هناية حىت ابحلفر اإلسرائيليون ومضى
  يزيد ارتفاعه للمياه  خندقا   بلغوا حىت مشاال   االجتاه  إىل عادوا  مث قليال   الغرب  إىل فاجتهوا املسجد،

 تعلوه صغري حصن يوجد القدمي اخلندق هذا استمرار ومع. ابحلجارة وسقوف ارأمت عشرة على
 .الغوامنة ابب  قرب  األخري احلفر إىل مباشرة  تؤدي سلم درجات 

 العلوية، األبنية يف تصدعات  إىل أيضا   وأدى تعلوه، اليت املباين أحد سقوط إىل احلفر أدى وقد
 . اإلسالمية للشؤون األعلى اجمللس مقر  إىل ةاملؤدي السلم درجات  فيه هبطت الذي الوقت يف
 

 
 

 اجلنويب الطرف يف  أخرى حفرايت  سبقتها فقد اإلسرائيلية، احلفرايت  كل  هو النفق هذا وليس
 .األموية القصور بقااي عن الكشف عن أسفرت  مباشرة األقصى املسجد خارج والغريب
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 عزل هو  اإلسرائيلية احلفرايت  ف هد إن ابلوكالة  العام األوقاف مدير احلسيين عدنن ويقول
  وتبلغ املسلمني، السكان  من حوله من وتفريغ له الطبيعية  السكانية  احلماية عن األقصى املسجد
 .فدان   35 حوايل األقصى املسجد مساحة

 الشريف احلرم أبواب  من رئيسي ابب  إغالق استهدفت األخرية اإلسرائيلية احلفرايت  أن ويوضح
  الزم  املكان  إن للنفق اآلخر الطرف  فتح حالة يف اإلسرائيليون سيقول حيث الغوامنة، ابب  وهو

 . املبكى حائط إىل يصلوا لكي  املكان هذا من سيهبطون الذين للسائحني تسهيالت  إلقامة

 . (304)الشريف القدسي للحرم هتديده حيث من املوضوعات  أخطر  من املوضوع هذا أن ويؤكد
 

 
 

  !نادرة  ..إحصائية (333)

  االبتدائية  املدارس طالب  على ((إسرائيل)) يف  االجتماع علماء  أحد أجراه استفتاء اللخ من
  - 9) بني أعمارهم ترتاوح قابلهم ممن طالب (1066) بني من %60 :يلي كما   النتيجة ظهرت 

 الدول مع مسلح صراع حالة يف ((إسرائيل)) يف املقيمني للعرب  الكامل اإلفناء أيدوا سنة، (14
 

 م.   12/8/1988األهرام ( 304) 



256 

 .(305) العربية
 

   ! النووية القنبلة وإنتاج  تصميم وراء ..غجري (433) 

  عامل هو  النووية القنبلة  وإنتاج تصميم وراء كان   الذي  املدبر العقل أن  الكثريون  يعرف ال رمبا
  بيرت  أتليف من ((النووي العصر ابرونت )) كتاب   يف ورد ملا طبقا   ،((شيالرد ليو)) الغجري الطبيعة
 . نشبيلجما وجيمس برينجبل

  استطاع  ولكنه اجملر، جنوب  يف تعيش اليت الغجر قبائل إىل وينتمي! عجيبا   رجال   كان  العامل وهذا
  منها  يتكسب وظيفة على احلصول يستطع مل حظه ولسوء. اجملر جامعات  يف الطبيعة علم دراسة
  وكانت! معلوماته تصدأ ال حىت جيريها أن ميكن اليت للبحوث  معمال   حىت جيد مل إنه  بل! عيشة
 . سنة 35 آنذاك سنه

  حياته ينذر أن وقرر كيانه،   على سيطرت  حممومة فكرة خياله  يف دارت  م 1933 عام يف وفجأة
 . الذرة يف املوجودة  واملخيفة اهلائلة اإلمكانيات  وهي هلا،

  على املعادي املعسكر حصول خبطورة  أوراب يف الفاشية  غري القوى ينذر أن واجبه من أن ورأى
 يف ابملسؤولني حتيط اليت البريوقراطية الخرتاق خارقة جهودا   ذلك  يف بذل وقد ة،الذر  أسرار

  وزاد أفكاره، من والسخرية بتحذيراته واالستهانة  الغرور هبم بلغ الذين العسكريني وإلقناع احلكومة
 ةمستحيل  واعتربوها ابحتقار،  أفكاره  إىل نظروا الوقت ذلك  يف الطبيعة علماء  كبار   أن  بلة الطني

 !التحقيق

 املسؤولني إىل واجته قضية،  وجعلها كيانه،  على الفكرة سيطرت  فقد يرتاجع،  مل (( شالرد)) ولكن
 على املستحيل - السالح هذا إبنتاج يسرعوا مل إذا أبهنم إلنذارهم األمريكيني مث أوال ، الربيطانيني

 . (306) ... صنعه من هتلر يتمكن فسوف - الطبيعة علماء زمالئه قول حد
 ...! طويلة لقصةوا

 

.ـ )سلسلة كتب  27هـ، ص  1389د. م: مركز األحباث،  -اإلسرائيلي/ عميد هيثم الكيالين.املذهب العسكري ( 305) 
 فلسطينية( . 

القاهرة: اجلمعية املصرية لإلعالم الصناعي واالقتصادي،   -ذرية /حممود متويل، أمحد احلملي.لقنبلة الإسرائيل وا ( 306) 
 . 10هـ، ص  1407
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 !سيجارة عقب :مزاد أغرب (533) 

  من ألنه .. يصدق ال  بسعر بيع  عاما ،  عشرون عمره . ((سيجار عقب)) على كان  مزاد أغرب  
 !الفن مشاهري أحد خملفات 

  ويبلغ. أصليته تثبت شهادة مع (كان) يف مزاد يف بيع ويلز، أورسون للممثل كان  السيجار عقب
 1972 يوليو/متوز 6 يف منفضة يف املمثل تركه وقد نتيمرتات،س عشرة السيجار عقب طول

 1900 العقب سعر وبلغ أفالم، علبة يف عاما   ثالثني طوال به احتفظ مهتم شخص والتقطه
 . (307)فرنك 
 .قوم حضارة تعكس  وألهنا.. للعربة وشبيهاهتا  األخبار  هذه مثل أورد وإمنا

 
  المقامات؟  منشئ هو من (633) 

 أمحد إنه يقول وغريهم اهلمداين، البديع إنه يقولون وآخرون دريد، بن بكر أبو إنه يقول من منهم
 .فارس بن

 أما. املقامات  لفن احلقيقي املنشىء هو اهلمداين البديع إن)) :يقول علمية  دراسة صاحب لكن
 لذيا الفين اإلبداع قوة هلا يكن فلم لآلداب، أرخوا وممن النقاد بعض يذكرها اليت األمساء هذه

 . شيء كبري  له  تصنع أن دون الفن هذا حول حتول كانت  وإمنا البديع،  مقامات  يف وجدنه

 .أقل وليس أكثر ليس أدبية، أحاديث كتب  دريد فابن

 ((العرب  فقيه فتيا))  حول كتب  ما  ومنها أنيقة، رسائل كتب  فارس وابن

  وإعطائه  حقه  سلبه إىل بنذه ال  ولكن الكاتبني، هبذين البديع  أتثر  إمكان ذلك  مع نثبت وحنن
 . (308) ((واهية بصالت  إال املقامات  إىل ميت   ال الفن، هذا حول َكَتبا   مما وصلنا ما كاتبني  إىل
 

 

 . هـ(  11/1411/ 8)  8367الرايض ع ( 307) 
اجلزائر: املؤسسة الوطنية للكتاب؛ تونس: الدار   -.2ط -األدب العريب/ عبد املالك مراتض.فن املقامات يف ( 308) 

 . 149هـ، ص  1408لنشر، التونسية ل
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  (1) فلسطينية أمثال (733)

 .بقوم اي  بريحل اي املشؤوم جارك على اصرب -
 . ضعيف  هو ما رغيف يوكل اللي -

 . قهر مبوت  ظهر لوش ما اللي -

 . للناس خري  فيهوش ما ألهله خري فيهوش ما اللي -

 . محار بيكون بيغار ما اللي -

. 

 . الناس مجيلة وال ايدك -

 .السيف من أحد الصيف برد -

 .قرعة الفقري بطيخة -

 .معه رزقه وبيجي الضيف بيجي -

 .النملة بيحلب -

 .ينساين ما رابين اللي البيت -

 . العتيقة الدفاتر على يدور يفلس ملا التاجر -

 .الدوا من أحسن اهلواء تغيري -

 .صغارهم من أسرارهم خذ -

 . حصرية على أهنا  ولو  األصيلة خذ -
 

   !الوزير شهادة  يرد   القاضي (833)

 مل :وقال اخلليفة فعاتبه شهادته فردَّ  يوسف أيب عند الرشيد اخلليفة وزير الربيع بن الفضل شهد
  شهادة  فال صادقا   كان   فإن  عبدك،  أن  :للخليفة يقول يوما   مسعته ألين : قال شهادته؟  رددت 
 فعذره جملسي، يف يبايل فال ابلكذب  جملسك  يف يبال مل إذا ألنه فكذلك، كاذاب    كان  وإن للعبد،
ا. اخلليفة   ألجل  وطاعته  نفسه إذالل من الوزير هذا كالم  يف ملا يوسف أبو القاضي ردَّه وإمن 
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 . (309) الدنيا
 

  والكتب ..ألمانيا (339)

 فقد األمريكية، املتحدة الوالايت  بعد العامل يف الثانية املرتبة االحتادية أملانيا  يف لكتبا إنتاج يتبوأ
  وكان . (جديدة  طبعة  أو طبعة أول) كتاب   70000 من أكثر م 1990 عام خالل  أملانيا يف نشر
 .خمتلف كتاب   600000 حنو  األملانية الكتب سوق يف املتوفرة الكتب عدد

  ماليني عشرة يتجاوز مبيعات  رقم منها  ابملائة  75 حيقق نشر دار 2000 من أكثر فيها  ويوجد
 . سنواي   مارك

 

 
 

  الكبرية الشركات  جانب إىل هناك بل مبفردها، السوق على تسيطر نشر دار أي هناك وليس
 . األدبية احلياة تنويع يف بقسطها مجيعها تساهم اليت الصغرية النشر دور من كبري  عدد

  12.7 حنو االختصاصية واجملالت  الكتب من اإلمجايل املبيعات  قمر  وصل م 1990 عام يف

 

 . 1/129تكملة ابن عابدين ( 309) 
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 الوالايت يف الكتب على الطلب تزايد إىل األول املقام يف يعود قياسي، رقم وهذا. مارك مليار
 . اجلديدة  األملانية

 . (310)ماركا   36.60 حنو 1990 عام الواحد  الكتاب  سعر متوسط وبلغ

 
رب (340)    !والعقاقير ..المد ِّ

مقُ    أسباب  حول الرايضي، أدائهم يف متميزين وكانوا  املخدِ رات، يتعاطون  رايضيني لعدة  استبيان دِ 
 :أحدهم فأجاب  وشعورهم،.. تعاطيهم

  والعبو  النمو،  من حتد   عقاقري يتعاطون  اجلمباز العبو  مثال  . املعينة عقاقريها وهلا  رايضة كل  -
  املواد هذه مع يل جتربة وأول. فاملنشِ طات  األثقال رفع أما. طوال   تزيدهم عقاقري يتعاطون السلة

 أداء حتسن أدوية ابعتبارها املواد هذه لنا يقدِ م كان  الذي للفريق، األجنيب املدرِ ب  يد على كانت
 !! (311) (مصر يف أي) االحتاد وتقدير ثقة هو وكسب أداؤن، حتسَّن وفعال  . الفريق

 ؟ !نؤتى أين من عرفتم وهل! مرض؟ من املرض هذا بعد وهل جهل؟ اجلهل هذا بعد هل :قلت
 

  !لسانه يقطع (341)

  حماصرا   نفسه وجد الذي هوجنشي كاو  الصيين املزارع إن  جيناجنسو إقليم يف صينية صحيفة قالت
  ألي  لالحنياز يضطر ال حىت مبقص لسانه قطع على أقدم ووالده زوجته بني طويل شجار يف

 . منهما

  ورقة يف املزارع لسان لفوا اجلريان إن بكني إىل وصل الذي عددها يف ((شينهوا)) صحيفة وقالت
 . (312) عالجه من يتمكنوا مل األطباء أن إال املستشفى، إىل به وهرعوا كرنب

 
 العمر هو هذا (342)

 

  1413فرانكفورت: سوسيتيس فريالغ،  -ترمجة سامي مشعون، حممود كبيبو. حقائق عن أملانيا/ حترير أ. هوفمان؛( 310) 
  . 367ـ  365هـ، ص 

 . 99، ص هـ 1411القاهرة: الدار الفنية،  -نساين.../ عزة عبد الغين حجازي.اإلدمان واألداء اإل( 311) 
 . هـ(  7/1/1411)  2845املسائية ع ( 312) 
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  غــــــــــــــالمُ  الســــــــــــــنني مــــــــــــــن عشــــــــــــــر   ابــــــــــــــنُ  
 

 األقـــــــــــــــــــــــــــالمُ  نظـــــــــــــــــــــــــــريه عـــــــــــــــــــــــــــن رُفعـــــــــــــــــــــــــــت 
 

ــرين وابـــــــــــــــن  ــبا عشـــــــــــــ ــايب للصـــــــــــــ  والتصـــــــــــــ
 

   المـمـــــــــــــــــــ  هــــــــــــــــــــواه لــــــــــــــــــــيس يثنيــــــــــــــــــــه عــــــــــــــــــــن  
ــبابُ  قــــــــــــــــــــــــــــــــوة   والثالثــــــــــــــــــــــــــــــــون  وشــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  وغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرام ولوعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة وهيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام  
 

  عشــــــــــــــــــــــرا   ذلـــــــــــــــــــــك  بعــــــــــــــــــــــد زاد فـــــــــــــــــــــإذا
 

  ومتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام وشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَّة فكمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال 
 

ــدُ  مــــــــــــــرَّ  مخســــــــــــــني وابــــــــــــــن  صــــــــــــــباه عقــــــــــــ
 

  أحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم كأهنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرياه  
 

ته ســــــــــــــــــــــتني وابــــــــــــــــــــــن ــااي صــــــــــــــــــــــريَّ  املنــــــــــــــــــــ
 

  ســـــــــــــــــــــــــهام وهـــــــــــــــــــــــــي للمنـــــــــــــــــــــــــون هـــــــــــــــــــــــــدفا    
 

ــبعني وابـــــــــــــــــــن ــه تســـــــــــــــــــلين ال ســـــــــــــــــ  عنـــــــــــــــــ
 

ــابنُ    ــبعني فـــــــــــــــــ ــا ســـــــــــــــــ ــه مـــــــــــــــــ    كـــــــــــــــــــالمُ   عليـــــــــــــــــ
 عشــــــــــــــــــــــرا   ذلـــــــــــــــــــــك  بعــــــــــــــــــــــد زاد فـــــــــــــــــــــإذا

 

رام ال الـــــــــــــــــــــــــــــيت الغايـــــــــــــــــــــــــــــة بلـــــــــــــــــــــــــــــغ     تـــــــــــــــــــــــــــــُ
 

ــا عــــــــــاش تســــــــــعني وابــــــــــن ــاه  قــــــــــد مــــــــ  كفــــــــ
 

  وســــــــــــــــــــــــــــــــــــقام وســــــــــــــــــــــــــــــــــــاوس واعرتتــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  
 

 عشــــــــــــــــــــــرا   ذلـــــــــــــــــــــك  بعــــــــــــــــــــــد زاد فـــــــــــــــــــــإذا
 

   !(313)والســــــــــــــــــالم كميــــــــــــــــــت  حــــــــــــــــــي فهــــــــــــــــــو  
 

ة (343)   العاقلة الضر 

  هبا  تقدمت ا ومل مستقرة، حياهتم وكانت  منها،  أوالد وجاءه  أبمره،  قائمة  زوجة عنده شخص
 قسم ذلك  ومع. اخلصال ومحيد  واألخالق،  اجلمال يف  قمة كانت  أخرى، ابمرأة تزوج السن
  للثانية،  أعطاه ما وامليل والعطف احلب   من لألوىل وأعطى شيء، كل  يف وعدل ابلسوية، بينهما
  القتها ع صفو  متام من أن وأحست الثانية،  وبني بينها  السن فارق  األوىل الزوجة  رأت  يوم وذات 

  حقها  عن التنازل يف عليه الفضل صاحبة  تكون أن  وأحبت ليلتها، عن له  تتنازل أن  بزوجها
 األسباب  عن الزوج وحبث لضرهتا، ليلتها عن تنازهلا يقبل أن منه فطلبت. اجلديدة لزوجته

 راحته أجل من األوىل من ومعروف فضل هو وإمنا بذلك، للثانية دخل ال وأنه عادية، فوجدها
  مسجد بعمارة  أوالدها أكرب طريق عن بدورها فقامت ذلك، على جمزية مكافأة منحها فقر ر هو،

 ووالدي يل األجر نويت إين لزوجها املرأة قالت منها فرغ وملا. واملؤذن لإِلمام معه وبيتني كبري،
 الفضليات هذه مثل تتكرر  فهل اجلميل، وصنع الفضل يف زوجها سبقت وهبذا ووالديك، ولك 

 

 . 41األبيات اجلامعة للمسائل النافعة/ عبد هللا اجلار هللا ص ( 313) 
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 مع وتتعامل املشكالت، ابب  تغلق أن من أقل فال  ليلتها عن الواحدة تتنازل مل وإذا! تمعنا؟جم يف
  به أخذ لو الذي اخلالد اإِلسالم مبدأ فهذا.  به تعاملها أن هي حتب وكما أختها؛ أهنا على الضرة

 ! (314)واآلخرة الدنيا يف لسعدوا اجلميع
 

   العلمانية ال ..العالمانية (344)

 : فيه  جاء  ، (العلمانية) كلمة  بشأن قرارا   العربية اللغة جممع أصدر

 العني بفتح  واملفكرين، الكتاب  بعض أقالم على ( علماين) كلمة  استعمال احلديث العصر يف تردد
 . النادر يف وبكسرها غالبا ،

 .(العامل مبعىن العلم إىل النسب أراد العني فتح فمن)

 .(العلم إىل النسب أراد العني كسر  ومن)

 ’Laique للكلمتني ترمجة  ألهنا العني، بفتح  هو  الكلمة  ضبط أن  إىل اللجنة  انتهت قدو 

se’culler. 

 .العلم أو الدين، إىل االنتماء  دون األرض، إىل أو العامل، إىل االنتماء على تدالن ومها

  لمة ك  استخدم كما  والنون،  األلف بزايدة العامل، إىل نسبة  (عاملاين) األصل على ترمجته  وجاءت 
  يف - املراد واملعىن ( عاملانية) :فقال منها  الصناعي ابملصدر جاء  مث  العني، بفتح  أيضا   (علماين)

 عن الكنيسة وإبعاد الدولة، عن الدين فصل هو - فرنسا وخاصة الغربية أورواب بالد معظم
 .السلطة

  نسبة  (العلمانية) مقوهل من شاع ملا وجها   يرى وال العاملانية، هو الصواب  أن اجملمع يرى مث ومن
 . (315)إطالقا   العني بكسر (العلم) مبفهوم للمصطلح عالقة وال العامل، مبعىن (العلم) إىل
 

   !الحيوان من يتعلم ..واإلنسان (345) 

 الصويت اجلس فجهاز. القدم منذ موجود للغاية وحديثة دقيقة اخرتاعات  اليوم نعتقده ما إن
 

 . 91ـ  90هـ، ص  1413الرايض: دار العاصمة،  -لتعدد/ عبد هللا بن حممد الطيار.العدل يف ا ( 314) 
 هـ.  16/1/1409ـ  37153األهرام ع ( 315) 
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  مكان كل  يف يندس الذي األعمى احليوان ذلك . فاشاخل طائر يف أساسا   موجود ((سونر))
  فوق  صرخات  بواسطة الفضاء يسرب إذ ذايت، ((السونر)) على معتمدا   العوائق، كل متجنبا  
 لديه تتوفر وبذلك . احلال يف الصدى ذلك  وحيلل املتقبلتني، أبذنيه الصدى رجع ويلتقط صوتية،

 . حمليطه أمني انعكاس هي ،(( صوتية صورة)) الدوام على
 

 
 

 تقوم إذ. ابلتدقيق اخلفاش ضد أي  السونر، على التشويش اخرتعت اليت فهي الفراشة أما
 قوائمه مستوى يف ويوجد مسعية، فوق ذبذابت  يصدر صغري طبل شبه لتشغيل عضالهتا بتقليص

 طول نفس على مسعية فوق  ذبذابت  لتبث االهتزاز يف الرنني طبلة  تغطي صفيحة وتبدأ . الثالثة
 .املطاردة عن  فيتخلى التوجه على قدرته  يفقد الذي اخلفاش، موجة

 يف موجود فهو ليال   ابلرؤية يسمح الذي احلمراء حتت ابألشعة احلراري االستكشاف أما
.  ((حرارية عني)) هلا األفعى هذه. السامة األفاعي أنواع أخبث ((األجراس ذات )) أو اجللجلية،

  يف احلرارة  درجة اختالفات  أبدىن  تعلمها  عينها حتت شرةمبا موجودة القطة 500.000 وهناك
 الظالم وسط  فريستها بتمييز  هلا يسمح مبا احلمراء حتت األشعة موضع وحتدد. هبا احمليط اهلواء

  أصغر من بكثري أصغر القطاهتا  ألن التقنيات، أحدث  من أجنع األفعى هذه  أن  أي احلالك،



264 

 .(316) االصطناعية اإللكرتونية الدوائر
 

   للا محبة عالمة (346)

 : خصال ست احلب صدق على احملب عالمة :يقال :اجلنيد بن إبراهيم قال

 .مبواله ابلسرور بقلبه الذكر دوام :أحدها

  وحمبة  نفسه حمبة قبل مواله مبحبة  فيبدأ اخلالئق، وحمبة  نفسه  حمبة على سيده  حمبة  إيثاره  : والثانية
 .اخلالئق

 . عنه يشغله شاغل أو عنه، يقطع قاطع لكل ثقالواالست به،  األُنس  :والثالثة

 . وجهه إىل والنظرِ  لقائه إىل الشوق :والرابعة -

 . به ينزل وُضر    شدة كل  يف عنه الرضا :واخلامسة -

 . (317)  رسوله اتباع :والسادسة -
 

 السحور  لتأخير الصحية الثمرات (347)

 خبري أميت تزال ال )) : أمحد اإلمام هعن رواه فيما  يقول وكان.. السحور أتخري  النيب هدي من 
 .. ((السحور وأخروا الفطر عجلوا ما

 حسب) ساعات  9 - 7 بني ما زمنية  فرتة الصائم يعطي الفجر قبل ما إىل السحور وأتخري • 
 يف والكفاءة اليسر كل  اهلضمي اجلهاز مينح مما إفطاره منذ - (شتاء إىل صيف من الفصل
  اهلضمي  واجلهاز املعدة، السحور طعام يدخل عليه وبناء  . .عليها أفطر اليت الغذاء أنواع هضمه

  عبئا   تضيف طعام بقااي هناك يكون أن دون اجلديدة الكمية هذه لتلقي اتم استعداد حالة يف
  هتضم الربوتينية  واملواد ساعات، 3 - 1 حوايل يف هضمها يتم والسكرية النشوية فاملواد ) جديدا ،

  حسب ساعات، 7 - 4 حوايل يف هتضم والزيوت  الدهنية  واملواد  ساعات، 5 - 2 حوايل يف

 

 . هـ(  11/1411/ 7)  8366الرايض ع ( 316) 
ج نصوصه أمحد عبد الرمحن  استنشاق نسيم األنس من نفحات رايض القدس/ ابن رجب احلنبلي؛ حققه وخرَّ ( 317) 

 . 61ـ  60هـ، ص  1411الرايض: مكتبة اخلاين؛ بريوت: املكتب اإلسالمي،  -الشريف.
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..  اهلضمي اجلهاز وكفاءة طهيه،  وطريقة الطعام كمية  وحسب وصالبة  سيولة من الطعام حالة
 .. (إخل

 . ويرحيه اهلضمي اجلهاز  عملية ينظم املتأخر فالسحور

 من املعدة بفراغ طمرتب اجلوع فشعور والعطش، اجلوع إحساس من يقلل السحور يف والتأخر• 
.  ساعات  4 - 1 خالل حيدث  أمر وهذا - فارغة املعدة كانت  فإذا الدم، سكر ونسبة الطعام

  تناول بعد أيضا   ساعات  خالل الدم سكر مستوى هبط  وإذا  نوعه، حبسب الطعام تناول من
  ابلنسبة كذلك  واألمر.. صحيح والعكس اجلوع  بشعور اإلحساس يف  يبدأ املرء فإن الغذاء

 وخباصة العطش، إحساس أتخر على يعني السوائل شرب  مع السحور فتأخر ابلعطش، لشعورل
 . العرق زايدة  بسبب للماء اجلسم فقد معدل يزيد حيث الصيف، فصل يف

  وقت  الفجر وصالة السحور  بني ما الوقت تقضي أن السحور بعد املسلم أخي بك  وجيدر
 فصحة والتسبيح، واالستغفار والذكر لقرآنا كتالوة اإلسالمية، الروحانية رحاب  يف السحر
 . (318) النفوس صحة  على أساسا   تعتمد األبدان

 
  ستالين مخبأ فتح (348)

 السوفييت الدكتاتور إليواء أعد السرية فائق حصينا   خمبأ أن لألنباء السوفيتية اتس وكالة ذكرت 
 . كمتحف  للجمهور  وفتح  نيةالثا العاملية احلرب  خالل السوفيتية احلكومة ووزارات  ستالني جوزيف 

 مل األرض سطح حتت مرتا   37 عمق على للقيادة كمقر  الستخدامه أعد  الذي املخبأ إن وقالت
 القوات اقرتبت عندما الفوجلا هنر على الواقعة مسارا مدينة يف أقيم وقد. أبدا   ستالني يستخدمه

 . موسكو من النازية

  هبا تظهر  كبرية  وخريطة  عسكرية، وتليفونت  ومقاعد، البلوط، خشب من كبرية   منضدة  وابملقر
  من  أشهر أربعة بعد أي 1941 عام األول تشرين/أكتوبر يف واألملانية  السوفيتية القوات  مواقع
 . (319)السوفييت لالحتاد النازية القوات  غزو
 

 

 هـ.  1406/ 18/9الندوة )السعودية( ( 318) 
 هـ( .  27/11/1411)  2862املسائية )السعودية( ع ( 319) 
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  !م 1994 عام غلطة أغرب (349)

  مبيدا   اخلطأ بطريق استخدمت صينية سيدة فيها  وقعت اليت تلك  قاتلة غلطة أغرب  كانت
  وأصدقائها  ألقارهبا عائليا   حفال   تقيم وكانت األرز  من فطري صنع  يف  الطبخ زيت  من بدال   حشراي  

 ! (320)شخصا   31 املدعوين من مات  وقد األول طفلها  ميالد بعيد لالحتفال
 

  (2) فرنسية أمثال (350)

 .شيء كل  لعمل مستعد اخلبز، إىل احملتاج الرجل -

 .ذهب من امرأة من خري شق من رجل -

 . الثروات  أكرب أو األوجاع أكرب  يكون أن إما الزواج -

 .احلب لقصيدة  النثرية الرتمجة هو الزواج -

 .له  غمد ال العدل سيف -

 . ((ال)) أو ((نعم)) قول نزاع كل  سبب -

 .مرحية وسادة اليقظ الضمري -

 .الديك  حضور يف الصياح عن تكف   أن الدجاجة على -

 . طويال   يستمر ال واحد جانب من الغزل -

 . املعانة كثري..  التقلبات  كثري  -

 .اللسان  ختدش ال الطيبة الكلمة -

 . أصدقائه من إال املرء خُيدع ال -

 .غزال القرد صلب من خيرج ال -

 .يغلي إنء من الذابب  يقرتب  ال -

 . إليها نسعَ  مل إذا صفقة على حنصل أن ميكن ال -

 .شواذ قاعدة لكل -
 

 

 هـ( .  13/8/1415)  2619أخبار اليوم ع ( 320) 
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  (اإلنسان إلى  إضافة) الحائضة الحيوانات (351)

ــن اللــــــــوايت إن ــل حيضــــــ ــت قــــــــد الكــــــ  مجعــــــ
 

ــمن يف   ــن بيـــــــــــــــت ضـــــــــــــ ــن فكـــــــــــــ ــنَّ  ممـــــــــــــ   يعـــــــــــــــي هلـــــــــــــ
 

  وزغ   أرنــــــــــــــــــب، مــــــــــــــــــع نقــــــــــــــــــة، امــــــــــــــــــرأة،
 

 .(321)مــــــــــــــــع ضــــــــــــــــبعِ  خفــــــــــــــــاُش، فــــــــــــــــرس، وكلبــــــــــــــــة ، 
 

 
 الزرانيق  (352)

  : فيها تقيم اليت املدن  وأهم وزبيد،  احلديدة بني ما تقيم اليمن، هتامة قبائل أشهر  من الزرانيق 
  مدة كل  العثمانية الدولة تستطع فلم ومراسا ، أبسا   القبائل أشد من القبيلة هذه وتعد. الفقيه بيت

 واملسافرين، القوافل على تعديها على الطرف تغض أحيان   وكانت إخضاعها، اليمن يف إقامتها
  هتامة  على اليمن إمام استوىل وملا  .والصداقة األخوة ابسم  واهلدااي  املال  شيوخها  لكبار وتقدم

 . (322) وشأهنا  القبيلة  هذه ترك واحلديدة،
 

  النش الة العجوز (353)

  الُفتات  انتظار  من أفضل هلا ابلنسبة النشل أبن  إمياهنا عن سنة  ((87)) بريطانيا  عجوز أعربت
  تطيق ال إهنا ققاحمل أمام ماين هيلدا السيدة وقالت. السن كبار  من ألمثاهلا  الدولة تقدمه الذي
 العجائز من زميالهتا حقائب بنشل تقوم فإهنا لذلك  الضئيلة الشهرية احلكومية املساعدة انتظار

  1913 عام إىل تعود حافلة  سوابق  صحيفة العجوز  للسيدة إن  البوليس مفتش وقال املتقاعدات،
.  سنا   البوليس قسم زابئن أكرب أهنا وأضاف. واحلقائب اجليوب  نشل يف  ((هوايتها )) بدأت  عندما
  عنها ابإلفراج حكم وصدر إليها املوجهة  ابلتهم العجوز السيدة اعرتفت وقد أبناء،  لعشرة أم وهي

  يكفي  ماداي   تعويضا   هلا يقدموا أن أيضا   هي واشرتطت. مستقبال   السرقة على اإلقدام عدم بشرط
 .(323) اثنية   تسرق ال حىت أسرهتا إعالة

 
 

 . 49األبيات اجلامعة للمسائل النافعة/ عبد هللا اجلار هللا ص ( 321) 
 . هـ( 1404)رمضان   87الفيصل ع ( 322) 
 م.  7/5/1980تشرين ( 323) 
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   !الحشرات نسل تحديد (354)

 نوع من احلشرات  هذه كانت إذا فكيف.. اجلديد األمر هو احلشرات  لدى النسل حتديد
 حصرمها؟ ميكن ال وكثافة بسرعة تتوالد اليت والرباغيث الصراصري

  إىل مؤخرا   توصال الكيميائية، البيولوجيا  يف أمريكيان  عاملان  ويقوده ابلفعل، حيدث  ما  هذا أن غري
 ! هنائيا   عليها للقضاء متهيدا   الطفيلية، احلشرات  هذه لنس   لتحديد ((أقراص)) تطوير

 هرمون عن عبارة هو  اجلديد املنتج إن :عليها ويشرف العملية، يقود الذي كروس  ألكسندر يقول
 من وحيرمها الفقس، حديثة والصراصري الرباغيث لدى  النمو أطوار يف اضطرااب   حيدث ... منو

 . بعد فيما  التناسل

 يستحق والذي. ابإلنسان تضر قد اليت السموم من خالية  أهنا هو ((األقراص)) هذه يف واجلديد
  وسائط  إحدى (( احلمل منع )) حبة  إىل عاما   32 قبل توصال  اللذان مها العاملني أن هو  املالحظة

 ! (324)النسل حتديد
 

  (2) فلسطينية أمثال (355)

ل -  . وردة وحامل زابَّ

 .الطبَّال  دار بعرف الزمَّار -

 . البيدر على قتال وال ابحلقل شرط -

 . ابن ما  هالقمر زمان  لو صار -

 .الربية  يف ونم النية صفِ ي -

 . نفع ما ضر   الطمع -

 . لسان زلة  وال رِْجل زلة -

 .القلوب  صابون العتاب  -

 .غريق الشتا ويف حريق الصيف يف -

 .يردين حدا ما قلة من :قال فرعنك؟ مني فرعون اي له قال -

 

 م( .  8/1984/ 17)  1450احلوادث ع ( 324) 
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 .عسل طعمبي ما الكسل -

 . ينتسى ما األسى كالم  -

 .جد   مين أحسن وال خد   مين أمحر أنت ال -

 .غين للمغين وال طبِ ل، للمطبل تقول ال -

 .الغنم تفىن وال الذئب ميوت  ال -

 . خايل اهلم   من حدا ما -

 .خبري  أنت خبري جارك دام ما -

 . الزوابع بتوخذه الرايح جابته  مال -

 .احلرام سالنا يعلم السائب املال -

 . أختها بنت بشعر تتباهى القرعة مثل -

 . نس والد اجملانني -
 

  البطشية المحارم (356)

 .والبطشية والقلبية  والبطنية والفرجية والنظرية والسمعية اللسانية منها أنواع، احملرمات 

 وال فيه النظر حيل   ال ما وتناول والسرقة، والقتل، والرجلني، ابليدين، الضرب  هي البطشية واحملارم
ُبه حيل   ال ما وَكْتبُ  تناوله،  كل يف والسعي ألبواهبم، واملشي الظََّلمة وإعانة فيه، والنظر َكتـْ

  إىل  هبما، واحمللى والفضة، الذهب كنعال  لبسه، حيل   ال ما ولبس  الزحف، من والفرار احملرمات،
 .ذلك  غري

 يقول أن وابللسان ابلقلب، واعرتاضا   ضا  بغ الوالدين، عقوق :البدن يف الشائعة احملرمات  ومن
  دونه،  فما ضرهبما وابليد  غيبتهما،  مساع  وابألذن شزرمها،  وابلعني القبيح، من فوقها  فما أف    هلما 

 . (325) ..بعده فما منهما  الفرار وابلرجل
 

  تعلموها ثم ..ادرسوها (357)

 

الرايض: مكتبة   -قيس بن حممد آل الشيخ مبارك. يق؛ حتقهـ(  899ة/ أمحد بن حممد زروق )ت النصيحة الكافي ( 325) 
 . 113هـ، ص  1414اإلمام الشافعي؛ األحساء: مكتبة الظالل، 



270 

 :قال  النيب عن جبل، بن معاذ عن

 : آخره  ويف احلديث، فذكر ،((ـ املنام يف يعين - صورة أحسن يف وتعاىل تبارك  ريب أاتين))

 تغفر وأن املساكني، وُحبَّ  املنكراِت، وتـَْركَ  اخلرياِت، ِفْعلَ  أسألك  إين اللهم :قلت :سل :قال))
  حيب َك، من وحبَّ  حبَّك،  وأسألك . مفتون غري إليك  فتوفَّين فتنة بقوم   أردتَ  وإذا وترمحين،  يل،

 . ((حبِ ك  إىل يَقر ِبين عمل   كل ِ   وحبَّ 

 . (326) ((تعلَّموها مث فادرسوها،  حق ، إهنا )) :  هللا رسول فقال
 

 ! قتل جريمة 156 ارتكب (358)

 يل هنري)) املدعو أن تكساس والية يف تصدر اليت ستيتسمان أمريكان أوسنن صحيفة ذكرت  
 اعرتف قد قتل، ئمجرا ست ابرتكاب  ومتهم عاما   48 العمر من يبلغ  أمريكي وهو ((لوكاس

 .. املتحدة الوالايت  أحناء مجيع يف شخصا   156 قتل أبنه للمحققني

  احلني ذلك  منذ بدأ  قد عمرها من الثمانني يف سيدة  لقتله عليه القبض ألقي الذي  لوكاس وكان
 كان  احلاالت  بعض يف أنه الصحيفة وژأضافت.. ألعوام غامضة ظلت قتل جبرائم االعرتاف يف

 .مصرعهم يف البوليس حيقق مل أشخاص جثث مواضع للسلطات  يذكر

 من عشرة الثالثة  يتجاوز مل وهو  جرائمه  أوىل ارتكب أبنه يفتخر (( لوكاس)) أن الصحيفة وأضافت
 . (327) مدرسة قتل حني عمره

 
   والنظافة الكنس غبار (359)

  يف طايرهوت الغبار تصاعد ذلك  وغري واملفروشات  األاثث  تنظيف وأعمال الكنس عملية يستتبع
  أضرارا   مسببا   التنفسية اجملاري ليدخل الغبار تركيز نسبة من يزيد مما ابملكان، احمليطة األجواء
 الشامبو ابستخدام واملوكيت السجاد غسل متباينة زمنية فرتات  على األمر يلزم كما.  متباينة

 مثل والغازات، رةاألخب من العديد انبعاث  العملية هذه ويصحب اخلاصة، الكيميائية واملنظفات 
 

 خرَّجه اإلمام أمحد، والرتمذي وقال: حسن صحيح، وخرَّجه احلاكم وقال: صحيح اإلسناد. ( 326) 
 هـ.  13/12/1403ـ   4009اجلزيرة )السعودية( ع  ( 327) 
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.  التنفس يف  ملحوظا   ضيقا   يسبب الرطوبة من عالية  بنسبة اهلواء  يتشبع كما .  والكربون الكلور
  من فإن  ولذا. لإلنسان  التنفسي ابجلهاز أضرار  من املنبثعة  امللواثت  تسببه  ما جانب إىل هذا

  لفرتة مفتوحة النوافذ ك تر  مث الغسيل، عملية أثناء فعال بشكل املكان هتوية  من التأكد الضروري
  املتصاعدة واألخبرة الغازات  آاثر وتتالشى  متاما   املوكيت أو  السجاد جيف حىت ذلك  بعد طويلة

 . (328)الغسيل صاحبت اليت الرائحة ابختفاء   منها التأكد ميكن اليت العملية، هذه جراء من
 

   ! الصالح بوش  جورج للا عبد (360)

  وأن بل.. جموسيا   أو نصرانيا   أو  هندوسيا   ميجِ د وأن كافرا ،  سلمامل يوايل أن اجلبني له  يندى مما
 .. عمليا   التمجيد هذا أعماق يف يغور

 تسمية يف يرتدد مل الكويتيني املواطنني أحد أن ذكرت  عندما ،((الرايض)) جريدة ذكرته ما وهذا
  وهي ، ((لصاحا بوش  جورج هللا  عبد)) الطفل أم وقالت. ((بوش جورج هللا عبد)) -ب  مولوده

  الرئيس اسم على الطفل مسينا )) :ملولودها االسم هذا على تعليقا   املطوع،  بدور  الدكتورة
 !. (( بالدن لتحرير عرفان كبادرة..  األمريكي

 

 
 

 . 58هـ، ص  141الرايض: املديرية العامة للدفاع املدين، ـ  -ين/ إعداد حممد الشبكشي.با تلوث اهلواء داخل امل( 328) 
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 عبدهللا جورج بوش 
 

  على ((اتتشر))و (( بيكر))و ((بوش)) أمساء الصاغة أطلق العاصمة، بوسط الصاغة سوق ويف• 
 . واألساور العقود من املفضلة مناذجهم

 .املفرغ الذهب من خلفية فوق تتقاطع اليت املنحنية اخلطوط من دقيق مزيج اتتشر ورسم

 مثقل اخلالص الذهب من ضخم زواج طوق بوش جورج األمريكي الرئيس رسم ويزين
 . الواجهات  سائر  يتصدر (( ابلسناشيل))

  تساوي  بينما. (دوالر 8500 حنو ) دينار  ومخسمائة  ألفان العقد مثن أن الصاغة أحد ويوضح 
 .السعر هذا  أضعاف ثالثة  حنو العرائس  ملهور خمصصة ثقيلة أحزمة

 مارغريت األبيض البيت ابسم املتحدثة وكذلك  احلديدية، لندن  سيدة خليفة ميجور  جون أما
  ذج منا جانب إىل تواضعا   أكثر جبواهر كرموا  فقد بيكر، جيمس األمريكي اخلارجية  ووزير اتتوايلر،

 .(329) !((الصحراء عاصفة))  أو احلرب  خالل العراقيون أطلقها صواريخ   ((سكود))
 

   البحار أعماق من إسالمه يشهر (361)

 والعلوم الكرمي القرآن خالل من احلقيقة عن البحث يف مكثفة علمية وجتارب  طويلة مسرية بعد
  إسالمه، (كوستو  جاك)  ((ارالبح عامل)) الشهري الربنمج وصاحب البحار عامل أعلن :به املتصلة
 منذ الكرمي القرآن أكده قد البحار خصائص عن دراساته خالل من إليه انتهى ما أن موضحا  

  مل  الكرمي القرآن وإن  الساطع،  والنور  احلق الدين هو  اإلسالم وأن  عام، وأربعمائة  ألف من أكثر
 . شيء لكل اجلامع هللا  دين يف ابلدخول قراري كان  هنا ومن أحصاها، إال كبرية   وال صغرية يرتك

 

 

 هـ( .  1/4/1412) 8506الرايض ع( 329) 
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  بني طويلة رحلة بعد األخرية الفرتة يف اإلسالم دخلوا أعالم عدة من واحد كوستو  أن واحلقيقة
 .احلقيقة عن حبثا   واليقني الشك 

 الدويل املؤمتر جلسات  ختام يف إسالمه أشهر الذي (ألسون آرثر) الربيطاين الفيزايء عامل فهناك
 .هـ 1406 عام احملرم يف القاهرة يف عقد الذي الكرمي القرآن يف طيبوال العلمي لإلعجاز

 من طريقه شق حيث (جارودي روجيه) الفرنسي املفكر اجتازها اليت الروحية التجربة وهناك
  السائدة األيديولوجيات  كافة  مع فيها تعامل قرن  نصف من أكثر عرب  اإلسالم إىل املاركسية

 . ( صاف غري إسالمه أن  تبنيَّ  مث  :قلت). عنه يبحث كان  ما فيه دوج أن  بعد اإلسالم إىل وانتهى

 .هللا  إبذن كثري  وغريهم. سنوات  منذ إسالمه  أشهر الذي ( بوكاي موريس. د) وهناك

  ملشكالته  حلول إىل ابإلنسان الوصول من متاما   عجزت  قد غربية  أو  شرقية كانت  سواء فاحلضارة
 . (330) فيها تتخبط اليت الضالل متاهات  من هلا  واملنقذ للبشرية الوحيد املالذ هو اإلسالم وإن
 

 دارفور (362)

  علما   امسه أضحى الذي  الفور، شعب وهو سكنه، شعب أقدم ابسم ((دارفور)) إقليم عرف 
 

 هـ.  5/1407/ 19ـ  1005أخبار العامل اإلسالمي )مكة املكرمة( ع  ( 330) 
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 .عليه

 على امليالدي عشر الثالث القرن حوايل منذ البالد هذه إىل طريقه يشق أخذ اإلسالم أن ومع
  مل اإلسالم فإن والغرب، والشرق الشمال من العربية اهلجرات  هعلي تنهال أخذت  حيث األقل،
.  م 1640 سنة دارفور يف السلطة سولونج سليمان توىل حني إال للبالد  الرمسي الدين يصبح
 .العام التاريخ  نطاق يدخل اإلقليم هذا بدأ احلني ذلك  ومنذ

  الصحراء بني الواقعة ية اإلسالم املمالك  سلسلة يف حلقة وقتذاك تكوِ ن السلطنة هذه وكانت
 إىل شرقا   األمحر البحر من ومتتد اجلنوب، يف االستوائية الغاابت  وبني الشمال، يف ومصر الكربى
  الكامن، أو  وبرنو وابجرمي  وواداي ودارفور وكردفان  سنار ممالك  وتشمل غراب ، األطلنطي احمليط

 . مايل مث  احلَوصة وممالك 

 .الغرب  يف لسودانا مجهورية مديرايت  أقصى اآلن وهو

 ،(هـ 1274 ت )  التونسي عمر بن حممد هو مسلم رحالة اإلقليم هذا زار م 1803 عام ويف
  وألف  جبرياهنا،  وعالقاهتا  ونظمها  واالقتصادية االجتماعية  أبحواله  واسعا   إملاما   يلم أن  له  وأتيح
 الدار عن صدر الذي ((والسودان العرب  بالد  بسرية األذهان تشحيذ))  :بعنوژان ذلك  يف كتااب  

 يف مسعد حممد ومصطفى عساكر حممود  خليل بتحقيقهـ 1385 عام والرتمجة للتأليف  املصرية
 .صفحة 500 من أكثر يف ويقع (تراثنا) سلسلة

 
 الحفاظات (363)

 مشكلة على هنائيا   سيقضي ابتكاره أن يونج  سون تشونج اجلنويب الكوري املخرتع يعتقد 
 عن إليها وصل اليت احلفاظة مييز وال. األطفال حفاظات  تسببه الذي اجللدي االلتهاب 

 .الذكور لألطفال التناسلية  لألعضاء هبا  منفصل جيب وجود سوى شيء العادية احلفاظات 

  اخرتاعي أن واثق وأن للبكترياي، خصب مرتع املبتلة احلفاظات )) :قائال   ابخرتاعه تشونج ويزهو
 .(331) ((البشرية صحة اتريخ  سيغري

 .م 1991 لعام واملثرية الغريبة االخرتاعات  ضمن إليه توصل ما وضع دوق

 

 هـ( .  10/11/1411)  8369الرايض ع ( 331) 
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  الماء  تحت التنفس (364)

 الساعة، تقارب  ملدة املاء حتت البقاء من ليتمكنوا ظهورهم على اهلواء خزانت  الغطاسون يربط
  ذلك،  من بساطة أكثر  بطريقة ولكن القدمي، منذ نفسه ابلشيء تقوم املاء خنافس بعض ولكن
  وتؤدي . تغطس مث اهلواء من فقاعة أتخذ فهي الساعة، على تزيد املاء حتت بقائها  فرتة إن حىت
  املاء، إىل وتسربه اخلنفساء من الكربون أوكسيد اثين أتخذ إذ للخنفساء، الرئة عمل الفقاعة هذه

  د الصطيا املاء حتت الطويل انتظارها يف اخلنفساء لتتنفسه املاء يف املذاب  األوكسجني أتخذ مث
 . (332) غذائها

 

 
 

  !طفال   ينقذ ثعبان (365)

  حول  التفا الكوبرا نوع من سامني ثعبانني أن  ببنجالديش، ابزار كوكس  يف حملية صحف ذكرت 
 ! عاتية موجة  جرفته أن بعد  إعصار خالل البحر يف الغرق من وأنقذاه صغري صيب

  سحبه بعد بعيدا   زحفا  الثعبانني أن رابزا كوكس  مدينة يف األطباء (عاما   12) فاروق عمر وأخرب
 .منزله من الكيلومرت ونصف كليومرت  حنو  يبعد شاطىء إىل

  الروبيان  - للجمربي ساحلية مزرعة من عمر جرفت موجة أن البنغالية ((اتفاق)) صحيفة وذكرت 
 

 بقلم هشام أبو عودة.   77هـ( ص  1412)مجادى اآلخرة   180الفيصل ع ( 332) 
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  إىل  به وسبحا  جسمه حول  نفسيهما  ثعبانن  لف عندما الغرق وشك  على وكان  البحر إىل -
 .ءالشاطى

 .((يلدغاين مل الثعبانني ولكن مرعواب   كنت  لقد)) :وقال

 كوكس  جنوب  الواقعة شارانديب قريته من شخص ألفي على يزيد ما جرفت األمواج وكانت
  التاسع يف بنجالديش جنوب  اجتاحت  اليت القاتلة  العاصفة هبوب  ليلة  يف البحر،  إىل ابزار 

 . (333) شخص ألف مبائيت يقدر  ما ضحيتها  وراح ،1991 إبريل/نيسان من والعشرين
 

 : وأيسلندية هولندية أمثال (366)

 هولندية:
 .احلجر من النار يولِ د اجلهد بذل -

 . الشبكة من يقفز الكبري السمك  -

 .أبدا   املرأة على تثين ال املرأة -

 !فليتزوج السعيدة األايم من سئم من -

 .عسال    تصنع ال لسعة بال حنلة -

 : إيسالندية

 . النهاية  يف ثقيلة اخلفيفة األثقال -

 . تنسى أن من تؤجل أن لك  خري -

 . شرف  بال رجل من خري  مال بال رجل -

 . حادة عني الضيف عني -
 

 النبات  تهجين (367)

 مبواصفات  تتميز سالالت  استنباط  هو النبااتت، تكاثر  جمال يف للبحوث الرئيسي اهلدف 
  كامللوحة   صعبة ظروف يف للنمو وقابليتها مراض،لأل ومقاومتها احملصول، كزايدة  عالية، اقتصادية

 

 هـ( .  10/11/1411)  8369الرايض ع ( 333) 
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 .واجلفاف

  إىل يؤدي  السينية األشعة أو  جاما إشعاعات  من معينة جلرعات  البذور تعر ضَ  أن ُوجد وقد
  انتخاب  يتم ذلك  وبعد وراثية،  طفرات  حدوث  ويسبب واجلينات، الكروموسومات  على التأثري
 . وهكذا بذورها،  زراعة دتعا  مث اجلديدة، الصفات  ذات  النبااتت  وعزل

 والفول والشوفان والشعري البقول من جديدة، سالالت  إنتاج الطريقة هذه ابستخدام مت وقد
  الربوتني نسبة تبلغ األرز من نوع إنتاج مت كما .  الزينة ونبااتت  الزهور من كثرية  وأنواع السوداين،

 .العادي األرز يف  املوجودة  النسبة  ضعف فيه

 . (334) ...كبرية   أمهية له الطريقة هبذه  نبااتت ال سالالت  وحتسني
 

   للا  لغير واالنحناء السجود (368) 

  قال. يديه بني األرض قبَّل أو له، احنىن أو تعاىل، هللا لغري سجد من على (حُياَسبُ  أي) حيتسب
 وجه على كان  فإن له، وسجد واألمري السلطان يدي بني األرض قبَّل من)) :جعفر أبو الفقيه
  النية  حتضره ومل للسلطان العبادة  بنية سجد وإن  للكبرية، مرتكبا   آمثا   يصري ولكن يكفر ال ةالتحي
 .((كفر  فقد

 .كفر  حقيقة تعاىل هللا لغري سجد وإذا :(( الناصري امللتقط)) ويف

 السلطان وغري العامل غري يد  وتقبيل. اجملوس فعل يشبه ألنه مكروه، لغريه  أو للسلطان واالحنناء
  وكان. يكره الدنيا به أراد وإن يكره، ال املسلم تعظيم أراد إن :وقيل مطلقا ، يكره :قيل العادل

  ورأى زماننا يف حيا   بشر   كان  فلو. ((فسق املأمون  يد تقبيل)) :يقول - هللا رمحه - احلايف بشر
 . (335) !شأهنم؟ يف يقول فماذا سلطان ذي على دخوهلم عند أئمتنا أفعال

 
   والقواقع الشجر  راقأو على يرسم (369)

 

الرايض:   -والعالج/ حممد عبد الفتاح عياد. اإلشعاع الذري: املخاطر ـ النواحي الطبية والتطبقية ـ طرق احلماية ( 334) 
 . 101هـ، ص  1412املؤلف، 

الرايض: الرائسة العامة   -زن عسريي.مري؛ دراسة وحتقيق هـ( 734عمر بن حممد السنامي )ت  نصاب االحتساب/( 335) 
 . 317هـ، ص  1414هليئة األمر ابملعروف والنهي عن املنكر، اإلدارة العامة للتوعية والتوجيه، 
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  أن رغم مسابقة أو  عام معرض يف يشرتك ومل ألعماله،  خاصا   معرضا   يقم مل حاذق  فنان هذا
 من فنان   30 ضمن صمت يف يعمل.. متميز وإنتاجه  سنة 18 طوال امتد الفن مع مشواره
  إن بل.. صرم يف األضواء عن بعيدا   ابلروضة املانسرتيل بقصر واحلياة الفن معركة يف الفنانني

 من خمتلفا   نوعا   ميثلون فيه العاملني فكل. نسيان  يف يعيش يضمها اليت الكفاءات  رغم املركز
  لتعود  املعرض وينتهي تشجيع،  أو  دعاية  بال  إنتاجهم  يعرضون  وهم! تنقرض أن  تكاد  اليت الفنون

 . املركز على السكينة
 

 
 

  ميكروسكوبية بدراسات  ابلتحديد  قام ز،املرك يضمهم الذين  الفنانني من  واحد نصر  رضا  حممد
 وبني النبات  عامل يف واللون االحنناءات  بني الصلة قريبة تشكيلية بعالقة وأحس النبات  عامل يف

  يدرك حىت واخلط النبات  بني جتمع أعماال   فقدم العريب، اخلط أنواع بعض يف املوجودة االحنناءات 
 . للنبات  مشاهبا جزءا   أصبح فن اخلط أن اخلطية للوحة املشاهد

 الشجر أوراق فكانت الطبيعية اخلامات  على يعتمد أن الفين مشواره بداية منذ الفنان قرر وقد
  كيميائية   معاجلة ومعاجلتها جتفيفها يف جنح أن بعد البداية هي نوع، أي وليس معينة نوعية من

  قرآنية  آايت  يهاعل  كتب  الشجر أبوراق اللوحات  من مئات  بعمل قام كما.  التحلل من ملنعها
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  أخرى  طبيعية خامة ابستخدام قام وأخريا  . خاصة أحبارا   مستخدما   الدقة منتهى  يف ونقوشها
 واحد قطرها يبلغ اليت القوقعة يف  متدرجا   القواقع، عامل وهي  واأللوان واألحجام األشكال متنوعة

  الطبيعة من وصورا   ارف وزخ قرآنية آايت  عليها  ورسم املعقدة، احللزونية األحجام إىل سنتيمرت 
 . (336) والنبااتت 

 
  والنار ..الجوع (370)

  وال فينا  هللا  اتقوا :هلن فيقلن والكسب للسعي خرجوا إذا أزواجهنَّ  يوصني السلف نساء  كان
 . النار على نصرب وال اجلوع على  نصرب فإن احلرام، تطعمون

 القلوب؟ تلنيُ  مب :حنبل بن أمحد اإلمام وسئل

 !اللاحل أبكل :قال
 

   الطب دراسة تعريب مأساة (371)

  له تدعو كانت  ما وهذا املصرية، الطب كليات   يف الدراسة بتعريب قرارا   األطباء نقابة أصدرت 
 .. رمسية وغري رمسية جهات  طويل وقت منذ

 مقاال   طويل  عمود يف فكتب  القرار هلذا  سعده  إبراهيم (( اليوم أخبار ))  حترير  رئيس تصد ى وقد
  تعريب  إىل الدعوة أن  واملقصود هـ، 16/12/1408 - 2282 ع (( اجلهل إىل عوةد)) بعنوان
 :يقول فقرات، ثالث  نقتطف الطويل كالمه  ومن..  جهال   يعد   الطب دراسة

  سليمة جبملة ينطق أن يستطيع ال اللغات، مدارس إبحدى يلتحق مل الذي اجلامعة خريج ... ))
 . ((!معا   والوطنية احلضارية  املقاييس بكل مأساة  وهذه ية،الفرنس  اللغة  أو اإلنكليزية ابللغة واحدة

  الرمحة ظاهره الذي قرارهم لتنفيد[ التعريب أي] البدعة تلك  دعاة لدى املربرات  تنضب ولن))
 .((العذاب  وابطنه 

...  الطائشة االقرتاحات  تلك  طريق عن الوجود يف مهنة أشرف من الباقية البقية تدمري أما... ))
 الطب كليات  أساتذة وابلذات  اجلامعات، أساتذة جانب من له التصد ي جيب ما فهذا

 

 هـ )بقلم ليلى القباين( .  1408/ 24/11ـ  37102األهرام ع ( 336) 
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 .((العجيب قراره مترير يف املوقر النقابة جملس ينجح ال حىت واهلندسة، والعلوم والصيدلة

 بتحقيق خرجت -ه23/12/1408 - 2283 ع :األسبوعية اجلريدة من التايل العدد ويف
 .((مستحيل ابلعربية  الطب تدريس))  :الكبري رفابحل ورد  ومما... آراء على احتوى مطول،

 . ((العربية ابللغة الطب تعليم إىل دعوة أخريا   انطلقت فقد.. مصر يف الطب يهدد كبري  خطر))

 . ((ابإلنكليزية الطب دراسة على حترص  سورية  عدا ما  العربية الدول مجيع))

 . ((مصر ملستقبل ريبخت اإلنكليزية ابللغة الطب تعليم لرفض حماولة أي :يقول رأي))
 

   المدن ضجيج لتخفيف (372) 

  عدة أجهزة إنتاج إىل أمريكية مؤسسة توصلت والضجيج للصخب بؤر إىل املدن حتولت بعدما
  وطرق  األجهزة هذه مميزات  أبرز ومن مصدره، كان  مهما املدن يف الضجيج ختفيف مهمتها

 :استخدامها

 احلفارات  مثل الضخمة واآلليات  رات السيا حمركات  يف يستخدم األجهزة هذه بعض• 
 غري املدن  من الكثري جعلت اليت  فيها املستخدمة واآلالت  املصانع حمركات  إىل  إضافة والدابابت،

 .للسكن صاحلة

  ابلنسبة  ابملئة 85 بنسبة الضجيج ختفيف على قادرة  األجهزة هذه أن  على التجرية أثبتت• 
 . ضخمةال للمصانع ابلنسبة ابملئة  65 و للسيارات 

 تشري خاصة ساعة تضم وهي  والرتكيب، والعمل االستخدام سهلة  أهنا األجهزة هذه مميزات • 
 . (337) قوته ومدى الضجيج نسبة إىل
 

   فقط الماء يشرب يوما   33 (373)

  خالهلا  يشرب  مل يوما   33 مدة مرتا   ثالثني بعمق حفرة يف احلياة قيد على صيين مواطن بقي
 . املاء  سوى

 25 يف املغارة يف سقط ((عاما   19)) شوانغمني زهانغ أن ((نيوز إيفننغ كزينمني)) صحيفة وذكرت 
 

 . م(   22/10/1990) 1619وع العريب ع األسب( 337) 
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 .((جنوب )) هونن إبقليم سانغزهي يف احلطب جيمع كان  عندما م 1991/فرباير /شباط

  القرية  من امرأة تنقذه أن  قبل املغارة أرض يف املتجمع  املاء  ويشرب  احلياة قيد على الشاب  وبقي
 . سقوطه على وما  ي 33 بعد به مرت 

 لدى شفي قد كان  خطر غري كسر  من سوى يعان مل زهانغ إن قوهلم أطباء عن الصحيفة ونقلت
 . (338) أصابه الذي  التغذية سوء بسبب املستشفى يف بقي لكنه  األرض، سطح إىل صعوده

 
 حوقل  البن  العالم خريطة (374)

 

 
 

 العربي  الوطن في األجنبية الجامعات (375)

 : وهي بالدها يف اجلامعات  منط على التنصريية اجلمعيات  أنشأهتا  أجنبية امعات ج  ثالث  توجد 

 

 . هـ(  14/11/1411)  6816اجلزيرة ع ( 338) 
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 األمريكية واجلامعة (م1875) يوسف القديس وجامعة (م 1866) ببريوت  األمريكية اجلامعة
 .(م 1919) ابلقاهرة

  ية الفرنس  الرتبية لوزارة اتبعة وجعلوها م 1909 سنة الفرنسيون أسسها اليت اجلزائر جامعة أما
  سنة اجلزائر استقلت أن إىل كذلك  ظلت فقد فرنسا، يف العايل التعليم لقوانني وخاضعة
 .م1962

  ألغيت  فقد العراق، يف  م 1956 سنة األمريكيون اليسوعيون أسسها اليت  احلكمة جامعة وأما
 . (339)م 1968 سنة املعاهد هيئة حملها لتحلَّ 

 
   والليمور آي  آي الـ (376)

  يف فقط تعيش اليت  (( الليمورية)) العائلة  أنواع أغرب  آي  آي  ابسم املعروف (( يمورالل )) حيوان  يعترب
 .العامل يف جزيرة رابع أكرب مدغشقر، جزيرة
  ابإلاثرة  تشعر األوىل للمرة  تراه عندما فإنك  الكفاية،  فيه  مبا  هادائ   يبدو صغري حيوان  أنه  ورغم
  خاصة  الفطرية، ابحلياة  للمهتمني ةشاق مهمة آي آي -ال حيوان  عن والبحث اخلوف،  ورمبا
  حركة  حىت األصوات، أدق التقاط من متكنانه اخلفاش أذين تشبهان اللتني الكبريتني أذنية وإن

  ابالختفاء  يسارع منطقته يف غريبا   هناك أن يشعر عندما فهو لذا! خنرة نباتية ساق داخل الريقات 
  هذه  إحدى رؤية فرصة  لك  تتاح أن  قبل ة كثري   أايما   يقضي ورمبا  األشجار،  وأغصان أوراق  بني

 .احليوانت 
 

 

 . 13هـ، ص   1413اجلامعة ومشكالت العصر/ حممود السمرة.ـ مسقط: وزارة الرتاث القومي والثقافة، ( 339) 
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  أن قبل العلماء بني للجدل مثارا   الزمان من قرن حوايل مدى على ظل  آي  آي -ال وحيوان
 وله جسمه، إىل ابملقارنة  نسبيا   كبري  برأس وميتاز الثدييات، من وهو الليمور بعائلة مؤخرا   يلحقوه

  حييط املاس  من إطارا   أن  إليك  خييل  فإنه الكهرمانيتني بعينيه  ك إلي ينظر وعندما طويل، وبري ذيل
  فضية مبسحة ينتهي الذي  األسود بفرائه  الليمور عائلة أفراد سائر عن آي  آي  -ال وينفرد. هبما
 .البطن منطقة يف كثافة  تزداد

  يديهو  القارضة قواطعه مستخدما   بيئته  يف السكرية والنبااتت  الثمار  على يتغذى  آي آي -وال
 زراعة مناطق ويف مقوسة، حادة وخمالب طويلة  عظيمة أبصابع تنتهيان اللتني للغاية الدقيقتني

 وكذلك حملصوهلم، حيدثها اليت للخسائر جتنبا   لقتله املزارعون يسارع مبدغشقر السكر قصب
 فإن .. والطويل النحيف  أبصبعه إليك  أشار إذا آي آي -ال أن مفاده سخيف العتقاد أعماال  
 ! (340) بك  سيرتبص املوت 

 

 

 هـ( .  1411/ 9/11)  6811اجلزيرة  ( 340) 
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  جسمه بقصر ويتميز  تقريبا ،  الفأر حجم ويف الذيل طويل  القردة فصيلة  من حيوان والليمور
 وهو.. م 1875 عام يف احليوان هلذا  اكتشاف أول وكان أذنيه،  يغطي الذي الغزير وابلشعر
  ملح  يف مفاجئة  حبركة  كالسهم  وينقض يقفز أن  لليمور  ميكن حيث ومراوغ، الوجود ندر  حيوان 
 .البصر

  غ،  80 - 75 منه البالغ  احليوان  ووزن سم، 19 ذيله طول بينما سم،  14 طوله يتجاوز وال
 من عليه للمحافظة جهود وتبذل مدغشقر شرقي مشال املطر غاابت  الرئيسي وموطنه

 . (341)االنقراض
 

  (4) ألمانية أمثال (377)

 . املرأة عليه تقدر الشيطان، عليه يقدر ال ما -

 .الطريق يضل   ال املتسول -

 . حلو سم   املدح -

 

 . هـ(  10/11/1411)  6812اجلزيرة ع ( 341) 
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 . طبيب نفسه املرض -

 . اخليط يتبع أن عليه البكرة عن يبحث من -

 .األوىل الدرجة من يبدأ أن عليه وجب الس لَّم صعود أراد من -

 . حريته  ابع غنية امرأة تزوج من -

 . ابلكثري جدير فهو القليل محد من -

 .الطريق أول يف زال ما وصل، إنه قال من -

 .معه كلبا    يصحب أن عليه الذئب، وليمة إىل يذهب من -

 .األقوايء أقوى  كان  ضعفه، ينس مل من -

 . ابلنور يصدق ال أعمى، ولد من -

 . قوائمه ميتدح  أعمى،  حصان   يبع من -

 . الدخان من يشكو أن  له ليس املدخنة، على نفسه يشنق من -

 .يسرق يكذب، من -

 . إجاابته يتحمَّل أن عليه ق،األمح يناقش من -

 . احلياة يسرق ألنه لص، أعظم النوم -

 . واحدا   كتااب    إال يقرأ مل من شرَّ  هللا  وقان -

 .تبقى  واألشواك يذبل، الورد -

 .ألحد خادمني  ليسا والفرصة، الوقت، -

 !يهرب  الدجاج ويدعون البيضة، أجل من يتشاجرون -
 

   رمضان في الطعام ذوق (378)

رضي   - عباس ابن عن ورد ملا احللق، دخوله بعدم مقيَّد لكنه  صائم، هو ملن مباح لطعاما ذوق

 .(342) ((صائم  وهو حلَقهُ  يدخل مل ما الشيء أو  اخَللَّ  يذوق أن أبس  ال)) : -هللا عنهما 
 

 

 يقني عنه. من طر   4/261، والبيهقي 3/47، ووصله ابن أيب شيبة يف مصنفه 154/ 4علقه البخاري ـ فتح الباري ( 342) 
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 الد ْين مرارة (379)

هُ  مــــــــــــا تعــــــــــــرفُ  أنــــــــــــت حــــــــــــايل رب ِ  اي   لــــــــــــَ
 

 مــــــــــــــينِ   أعــــــــــــــرف وأنــــــــــــــت إليــــــــــــــك  أشــــــــــــــكو  
 

نْ  ســـــــــؤالَ  جتيـــــــــبَ  أبنْ  تَ وعـــــــــد لكـــــــــنْ    مـــــــــَ
 

ــدعوك   ــدكَ  يـــــــــــــــــ ــيمَ  اي وحـــــــــــــــــ   املـــــــــــــــــــن ِ  عظـــــــــــــــــ
 

  الرَّجـــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــه والكـــــــــــــــــــرميُ  ســـــــــــــــــــألُتكَ  إين
 

ْينِ  مــــــــــــــــــــــــــــرارةَ  علــــــــــــــــــــــــــــيَّ  هــــــــــــــــــــــــــــوِ نْ     الــــــــــــــــــــــــــــدَّ
 

هِ  إن   رازق   فـــــــــــــــــــــــــــأكرمُ  عـــــــــــــــــــــــــــينِ   تـَْقضـــــــــــــــــــــــــــِ
 

  ظـــــــــــــــــــــــــــــــينِ   خيـــــــــــــــــــــــــــــــب مل بفضـــــــــــــــــــــــــــــــلك  وأن 
 

ه فـــــــــــــــــــــــؤاديَ  أدمـــــــــــــــــــــــى ه مهـــــــــــــــــــــــ    وعذابـــــــــــــــــــــــُ
 

   ذهـــــــــــــــــين األســـــــــــــــــى مـــــــــــــــــن فيـــــــــــــــــه واحتـــــــــــــــــار 
ــا اتهلل ــةَ  تجــــــــــــــتُ اح مــــــــــــ  والغــــــــــــــىن الوجاهــــــــــــ

 

كَ  فقليـــــــــــــــــــــلُ       يُغـــــــــــــــــــــين عنهمـــــــــــــــــــــا عطفـــــــــــــــــــــِ
كَ  بعـــــــــض مـــــــــن ُذدْ  أن الكــــــــــــــــــــــــــرمي عبـــــــــــــــــــــــــدُ     شـــــــــجاعيت أســـــــــتمد   عطفـــــــــِ    عــــــــــــــــــــــــــينِ   فــــــــــــــــــــــــــَ

ل أنـــــــــــــت ــَّ نْ  املؤمـــــــــــ ــَ ــواكَ  مـــــــــــ ــاجيت ســـــــــــ  حلـــــــــــ
 

 املتمـــــــــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــــــــــــــــائل رد   حاشـــــــــــــــــــــــــــــاك  
 

ك  إين   شـــــــــــــــــــــدائدا   أخـــــــــــــــــــــاف ال وحقـــــــــــــــــــــِ 
 

ــدنُو   ــو تــــــــــــــــــــــــــ يت ولــــــــــــــــــــــــــ ــَّ ْدين ملنيــــــــــــــــــــــــــ ــُ    تــــــــــــــــــــــــــ
ــديونَ  إال ــاأخافُ  الـــــــــــــــ ــن هـــــــــــــــ  خيفـــــــــــــــــيت مـــــــــــــــ

 

ــومَ    ــةَ  احلســـــــــــــــــــــابِ  يـــــــــــــــــــ   الـــــــــــــــــــــدَّْفنِ  وحلظـــــــــــــــــــ
 

ة   وقفـــــــــــــــــتُ  مــــــــــــــــا اببـــــــــــــــــك  فبغــــــــــــــــريِ   بذلـــــــــــــــــَّ
 

 .(343)ُجبــــــــــــيْن  بــــــــــــدا مــــــــــــا وجهــــــــــــكَ  ولغــــــــــــريِ   
 

 
   كاترين سانت مكتبة (380)

 السادس القرن قي الدير تشييد زمن إىل إنشائها اتريخ ويرجع  بسيناء، كاترين  سانت بدير ملحقة
  والعربية،  واليوننية  والقبطية السوراينية  املخطوطات  من وندرة ةكبري   جمموعة على حتتوي امليالدي، 

 خمطوط، 600 العربية  املخطوطات  وعدد خمطوطا ،  2250 هبا اليوننية  املخطوطات  عدد يبلغ
 من أبكثر  جمموعها يف وتقدر واحلبشية،  والقبطية واألرمنية السوراينية  املخطوطات  إىل ابإِلضافة
 . (344)م1953 عام وضع  أحدثها فهارس، عدة  وللمكتبة خمطوط، 3000

 
   إليه واالطمئنان  ..بالل  األنس (381)

 

 . 58ـ  57هـ، ص  1407ان: دار عمار، عم   -اللظى: شعر/ عبد الفتاح عمرو.( 343) 
 . 144هـ( ص  1403)مجادى اآلخرة   72الفيصل ع ( 344) 
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  هللا  خاف  فإذا  هللا، خاف : إميانه واستحكم ابهلل آمن إذا  املؤمن إن :املصري النون ذو قال
  من تولَّد أطاع فإذا لربه، طاعته دامت اهليبة درجة سكنت فإذا هللا، هيبةُ  اخلوف من تولَّدت 
 يف احملبة معاين استحكمت فإذا احملبة، الرجاء من تولَّد الرجاء درجة سكنت فإذا رجاء،ال الطاعة

  اطمأنَّ  ابهلل أنس فإذا ابهلل، األنس إىل الشوق أدَّاه اشتاق فإذ الشوق، درجة بعدها سكن قلبه
 .(345) نعيم يف وعالنيته  نعيم، يف وسرَّه نعيم،   يف وهناَره نعيم، يف ليَله كان  اطمأنَّ  فإذا هللا، إىل
 

  نجيب  ...نوبل (382)

 يف الرفيعة، اجلائزة هذه لنيل رجل أكفأ عن العامل أرجاء يف يبحثون نوبل جائزة عن املسؤولون
 . هلا تقررت  اليت واألدبية  العلمية الفروع شىت

  ولذلك ! الفنية الناحية من مربزا   كان  إذا إحلاده أو الرجل إميان عن حبث أي خلدهم يف يدور وال
  منكور  الكفر جريء أنه مع  ((سارتر بول جان )) الوجودي الفيلسوف جائزهتم منح يف يرتددوا مل

 .السرية

  قيم وفق وحييا ومؤسسته،  نوبل يزدري ألنه بكربايء  رفضها  (( سارتر)) أن وقعت اليت واملفاجأة 
 ..! حديثنا موضع ليست أخرى

 أكرب ((تريزا)) الراهبة نلتها فقد آخرين، قوم إىل اجلائزة سوق يف ابل ذات  معان تتدخل وقد
  وجهت أهنا ريب وال هبا، جديرة أهنا وأرى! اجلليلة االجتماعية ألعماهلا اهلند يف للنصرانية داعية

 . عليها تشرف اليت الرب أعمال إىل املادية  قيمتها

  مالك اليهود أن يؤمن الرجلني وكال ((شامري إسحاق)) أستاذ ((بيجني مناحم)) اجلائزة نل كما
 فلسفة تشبه فلسفة وهي! عليها يعيشون اليت األرض وأصحاب  العرب  وسادة وملوكه، العامل
 أما.. قوة من هلم أتيح مبا اآلخرين حقوق وجيتاحون والنهب، ابلسلب يقومون وهم الطريق قطاع
 ! هنا نذكره ال آخر شأن فله السادات  أنور

  ليس والرجل متمكن، وروائي كبري  قصاص وهو  ((حمفوظ جنيب)) األستاذ أخريا   اجلائزة نل وقد

 

ج نصوصه أمحد عبد الرمحن  استنشاق نسيم األنس من نفحات رايض القدس/ ابن رجب احلنبلي؛ حققه وخرَّ ( 345) 
 . 103ـ  102هـ، ص  1411وت: املكتب اإلسالمي، الرايض: مكتبة اخلاين؛ بري  -الشريف.
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 اليت األعمال بني من أن نظري لفت ولكن منهم،  خريا   يكون وقد قبل، من نلوها من دون
 .((األهرام)) بصحيفة اخلمسينات  يف نشرت  اليت ((حارتنا  أوالد)) رواية  لنيلها  رشحته

  موسى لنبوات  ساخر نكار وإ كله،   للوحي ورفض األلوهية،  عقيدة على هجوم الرواية  هذه  إن
 .ومهازل أوهاما   الدين جتعل علمانية ونزعة وحممد، وعيسى

  الشرابصي  أمحد الدكتور  وأن  عنها، ضافيا   تقريرا   كتب  زهرة  أبو حممد الشيخ األستاذ أن وأذكر
  حسن  األستاذ عند التقارير  هذه والتقت الرواية، عن تقريرا   كتبت  أين كما   نفسه، ابلعمل قام

  ومنع  الرواية صادر  مث  الناصر،  عبد  مجال الرئيس إىل رجع  وقد. يومئذ العام الرقيب خلويلا صربي 
 .املؤمنني لثورة تسكينا    تداوهلا

 !النشر وإعادة املصادرة إبطال عن البعض يتحدث  واليوم

  ترك  حيب هللا، إىل العودة رحلة ويف - عمره من الثامن العقد يف وهو - املؤلف أظن كنت  وقد
 . أفكار من فيها ما طارحا   مرقدها، يف يةالروا

  يف املذاق  مرة نتائجه وستكون! التحدي نقبل حنن حال  أية  على أدري، ال الظن؟ أخطأت  فهل
 .(346) .. كثرية  أفواه

 
   !الممحاوات  جمع هوايتها (383)

.  (كة استي) املدرسية املمحاة  بينها  من.. عاما   12 وعمرها األشياء مجع بدأت  أملانية كراوزه  انكه
 - سنوات  عشر يف - بلغت وقد العامة، املكتبات  إحدى يف الفريدة جمموعتها عرضت وقد

  كان   عندما اشرتهتا ممحاوات  أربع أول من بداية بدقة، وترتيبها تصنيفها متَّ  مجيعها ممحاة (712)
 ! (347) سنة 12 عمرها

 
  أمريكا في الجنسين بين المساوة عدم (384)

  اعتمادا   خصص الذي األمريكي الكونغرس بتأييد للنساء وطين رمؤمت أول (هوسنت) يف انعقد
 

 . هـ )بقلم الشيخ حممد الغزايل( 23/4/1409ـ  200املسلمون ع ( 346) 
 . هـ(  14/11/1411)  8373الرايض ع ( 347) 
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  التفاوت  األمريكية املرأة استياء أسباب  من. النسائية  احلركة  ملساعدة دوالر ماليني  مخسة قدره
  ابملائة  (30) بنسبة املرأة من أكثر إمجاال   يربح الذي  الرجل زميلها  وبني بينها  األجور  يف الشاسع
 من ابملائة  41 يعادل ما أي عاملة، امرأة مليون أربعني حنو  املتحدة الوالايت  ففي. ذاته للعمل

 االقتصاد أن حبيث. امرأة مليون مخسني فوق عددهن سيصبح 1990 عام ويف العاملة، اليد
 من العمل يف تعترب األمريكية  املرأة ظلت ذلك  ومع. املرأة عمل إىل حيوية حباجة  أصبح األمريكي

 مقابل - املكاتب يف صغرية وظائف يزاول النساء ثلث من أكثر فإن الثالثة، أو الثانية، الدرجة
  هاتف  وموظفة مستكتبة وظيفة سوى للمرأة يسند ال األحيان معظم ففي - الرجال من ابملائة  7

 ... إخل خادمة  أو ابتدائي ومعلمة املخازن  يف وابئعة

 العامالت النساء من ابملئة سبعني أن مع ء،نسا هم املتحدة الوالايت  يف  األطباء من ابملئة  9 وإن
 الطريق أبن  لعلمهن اجلامعية الدراسة يتابعن ال الكثريات  ولكن. البكالوراي مستوى على حائزة

 .بوجههن مسدود

  بنسبة زميلها راتب من أدىن اجلامعة أستاذة  راتب  أن  اجتماعية حتقيقات  عدة من ويستخلص
 . ابملائة (20)

 املطالب هذه تعاكس نسائية حركات  املتحدة الوالايت  يف لكنه :عاكسةامل النسائية احلركات 
  نجعة طريقة هذه أن عن فضال العائلي، للوائم ضرورية هي حيث البيت يف املرأة ببقاء وتنادي

 ... (348) البطالة ملكافحة
 

  (1)  عراقية أمثال (385)

 . خلبازيه اخلبز اعطوا -

 . (اللسان طريق عن تنكشف النفس خفااي أن من يضرب ) اللسان يطلعه البالقلب -

 . ( وبدوهنا مبناسبة نفسه عن نفيه حياول ابلذنب يشعر  الذي أي) ميعمع عنز إبطه حتت اللي -

 . يكفيه البيه -

 .(نفسه الوقت يف خصما    يكون حني القاضي من تظلما   يضرب ) حاكمي خصمي -

 

 . 22/2/1979أخبار األسبوع  ( 348) 
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 . (بريوالتد االقتصاد على احلث يف) عرى  ما والرق جاع  ما الدبر -

 . (إليه حتسن ممن اجلزاء انتظار دون اخلري فعل على احلث) يضيع  ما هللا عند -

 .(لعيوهبم متناسني غريهم لعيوب  الناس نظر يف يضرب ) الثومة على البصلة عيب -

 (كليلة  عيب كل  عن الرضا وعني :الشاعر قول مثل... ) غزال أمه بعني القرد -

 . (يظهر ما ف خال يبطن ملن يضرب ) بقليب لبقليب -

 .حصرم العجوز مشتهاة -
 

 تخطىء ال اليزرية ساعة (386)

 الشركات إحدى توصلت اجملال هذا ويف كربى،  نوعية نقلة العامل يف الساعات  صناعة تشهد 
 : أمهها ومن املميزات  من العديد حتمل مستقبلية ساعة إبداع إىل الياابنية

 

 
 

 .واحدة  اثنية  من أكثر سنة طوال  لفرقا يتعدى وال ابلغة، بدقة الوقت على تدل• 

 حمددة غري طويلة سنوات  ختدم اليت الساعات  تسيري يف الاليزرية الطاقة تسخري جيري مرة ألول• 
 .أعطال دون

 أو الداخل من آاثر أي دون مرت 1200 إىل تصل أعماق حىت املياه حتت الغطس تتحمل• 
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 . احلرارة أتثري حتت والتقلص التمدد أو ابمللوحة  تتأثر ال مثينة معادن من مصنوعة ألهنا اخلارج،

 . (349) سواء حد على والصغار للكبار تصلح عدة وقياسات  خمتلفة أحجام منها ُصنعت
 

 مادجي  طول  أضعاف أربعة  جابريل (387)

  ((موجنان جابريل)) املوزمبيقي الصورة من اليمني فإىل يقولون، كما  النقيضني بني ما جتمع لقطة
  العاملية  جينز  بسجالت  القياسي الرقم وصاحب املسجل التاريخ،  عرفه إنسان أطول  يعد الذي
 .سم 242 بطول 1986 عام منذ

 ويبلغ إفريقيا، جنوب  احتاد من ((بيسرت مادجي)) تدعى وهي العامل يف امرأة أقصر املنتصف ويف
 226 (( رجرين كريس)) العمالق  بريطاين، رجل أطول  اليسار يف معهما ظهر وقد سم، 63 طوهلا 
 .سم

 . (350)قامته نصب يف تساعده ((موجنان)) هبا ميسك  اليت العصا أن إىل اإلشارة جتدر
 

 

 م( .   10/4/1989) 1539األسبوع العريب ع ( 349) 
 هـ.  17/11/1409ـ   6109اجلزيرة )السعودية( ع  ( 350) 
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 اليوجا (388) 

  هبا املاها پواينشاد، الفيدات، أنصار به تعلق. سنة  ومخسمائة ألفني منذ اهلند يف نشأ مذهب 
  يف فيفعلون فية،املعر  السكينة عن البحث أصحابه  يدعي. بوذا عصر يف بوضوح وطغى راات، 

 ارتباطات وكل احلس ظواهر كل  من النفس حترير :منه الغاية أن ويرون. يقرهبم ما ذلك  سبيل
 قواعد)) كتاب  يف ((اباتجنايل)) املذهب هذا فيه  يشرح كتااب   ألف من أول. وشهواته اجلسد
 . ((اليوجا

 : مراحل مثان ولليوجا

 للجسد، معني وضع  ( أسان) األساسية،  جا اليو  مبادىء  اتباع  (نياما) الشهوة،  موت  (ايما)
  واحدة، فكرة يف الرتكيز  (ذاران). احلواس على العقل سيطرة ( براتياكارا) النفس، تنظيم ( برانايما)
 . الغيبوبة  (ساماذي) املغناطيسي، التنومي  تشبه  حالة  يف التأمل ( ذاين)

 عن االختفاء وميكنه ،احلركة عن منه جزء أي خيدر أن بذلك  يستطيع أنه اليوجي ويعتقد
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 السحر أن ورغم[. كذب   كله  وهذا. ]املستقبل يعرف وأن! شاء ما العمر من حييا وأن األبصار،
 . (351) وأمريكا وأورواب  آسيا من كثرية  بقاع يف انتشر فقد املذهب هبذا اختلط قد

 
  وأجوبة  أسئلة (389)

 سابقا ؟ نيصال تسمى كانت  ماذا  -

 . (كاثي) 

 العضوية؟ املركبات  مجيع  يف يوجد الذي العنصر ما -

 . (الكربون) 

 أصبعان؟  له  الذي الوحيد الطائر ما -

 . (النعامة) 

 ؟((العراق)) كلمة  معىن ما -

 . (املاء شاطىء) 

 عربية؟  جريدة أول اسم ما -

 [.م1828 عام علي حممد عهد يف  صدرت ] (املصرية الوقائع) 

 أسرتاليا؟ معىن ما -

 . (اجلنوبية األرض) 

 ابملتوسط؟ األبيض البحر مسي اذامل -

 . (الثالث  القدمية العامل قارات  يتوسط ألنه) 

 لندن؟  قبل القدمية إجنلرتا عاصمة  اسم ما -

 .(ونشسرت) 

 القمر؟ أبرض  قدميا   سيناء مسيت ملاذا -

 .(القمر عبدوا األولني أهلها ألن) 

 التاريخ؟ يف مرة ألول اخلطوبة خامت استخدم الشعوب  أي -

 

 . 156هـ( ص  1398)صفر  8الفيصل ع ( 351) 
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 . (352) (ومانالر ) 
 

 بالمعصية هممتَ  إذا (390)

 .ابهلل فذكَّرها ابملعصية نفُسك  إذامهَّتْ  

 . الرجال أبخالق فذكَّرها ترجع مل فإذا

 . الناس هبا َعِلمَ  إذا ابلفضيحة فذكَّرها ترجع مل فإذا

 ! (353) حيوان إىل انقلبتَ  الساعة تلك  أنك  فاعلم ترجع مل فإذا

 من واجعلنا والعصيان، والفسوق الكفر إلينا  وكر ِه قلوبنا، يف هُ وزي ِنْ  اإلميان إلينا حبِ ب اللهم
 .الراشدين

 
وض (391)   !العقارب مر ِّ

  ولذا منه، غفلة يف تلدغه عندما وذلك  أضرار، من تسببه  ملا  لإلنسان لدودا   عدوا   العقارب  تعترب
  من هناك أن  قتصد هل لكن.. قتلها يف إطالقا   نرتدد  ال مكان  أي يف نشاهدها عندما  فإننا

 أجزاء على يضعها بل يشاهدها، عندما األطفال مساحة يف وجيعلها!! العقارب  هذه يروِ ض
  تنفذها  ما عادة واليت جسدها، هناية يف اليت اإلبرة سالمة رغم تلدغه أن دون جسمه من خمتلفة

 !اجلسم؟ يف

  يوقف إنه يقول الذي ابلسعودية، حرمة بلدة مواطين أحد العود نصر بن هللا عبد هؤالء ومن
 .جسمه  أجزاء مجيع على تسري ويرتكها وحيملها العقرب 

  ابردا   ماء أو ثلجا   اللدغة مكان على يضع أن  - هللا قدر ال - عقرب  لدغته من كل  وينصح
 إىل لنقله  متهيدا   وذلك  اجلسم، يف السم انتشار يتوقف وابلتايل الدم، يتوقف  حىتَّ  جدا  

 .املستشفى
 

،  37، 29، 25، 15هـ، ص1413اجلواب املفيد/ مجع وإعداد فهد إبراهيم القاسم. ـ الرايض: مطابع الفرزدق، ( 352) 
51 ،53 ،61 ،63 ،87 ،97 . 

 . 1/32هكذا علمتين احلياة/ مصطفى السباعي ( 353) 
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  اللدغة،  مكان  على طحنها  بعد الصيف يف  تنبت اليت الرمرام شجرة بوضع  ح ينص أيضا  
  التعرف مت إنه :وقال.. الصحية املراكز أحد أو املستشفى عن بعيدا   امللدوغ  كان  إذا وخصوصا  

 هذه إىل يذهب الذي  الورر خالل من العقرب  أو الثعبان للدغة عالج الرمرام شجرة أن على
 .اللدغة تضره وال عليها جسمه ويضع عقرب  أو انثعب يلدغه عندما الشجرة

..  برجي أو ثعبان من استسقت اليت وخصوصا   املوت  إىل تؤدي العقارب  بعض لدغة أن وأكد
 .وجل عز هللا  إرادة بعد كله  هذا وطبعا  

  يف يدرس  كان   الشقيقة العربية  البالد  أحد  من مدرس مع عاما   ثالثني قبل له  طريفا   موقفا   ويذكر
  حيث سليمة وإبرهتا حية وهي العقرب  محل على حتد وبينه بيين حصل إنه  :يقول.. حرمة مدرسة

  أحضرن  أن إال منا  كان   فما  ذلك، تستطيع ال وأنت  أمحلها أن  أستطيع إنين :املدرس قال
  وكسبت  يدي على ومحلتها ذلك، يستطع ومل منها خاف ليحملها املدرس جاء وملا العقرب،
 . (354)التحدي

 
  لالشتعال القابلة موادال (392)

 

 هـ( .  23/11/1411)  6825اجلزيرة ع ( 354) 
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  يزيد  وبذلك  اجلو، يف وتنتشر منخفضة حرارة درجة عند غازات  إىل الكيماوية املواد بعض تتحول
  املواد هذه قائمة رأس على ويقع. احلرارة لدرجة  ارتفاع ألي مالمستها عند اشتعاهلا احتمال
  واإليثانول وامليثانول ولوين،والت البنزين بسهولة تشتعل اليت السوائل ومن... العضوية املذيبات 

 . واألسيتون

  االحرتاق  تسمى حرارة  درجة عند ذاتيا   االشتعال يف  تبدأ املادة أن االعتبار يف األخذ وجيب
 . هلب  أو شرارة من لالشتعال، مصدر  لوجود  احلاجة دون الذايت،

 :يلي  ما االعتبار يف يؤخذ لالشتعال القابلة املواد ونقل ختزين وعند

 .احلريق تقاوم معدنية أسطوانت  يف بوضعها  اخلارجي، اهلواء عن عزهلا -

 . اشتعاهلا حرارة درجة من بكثري أقل منخفضة درجات  عند حفظها -

 . الساخنة السطوح أو الكهرابئية  الشرارة أو كاللهب  املختلفة، االشتعال مصادر عن عزهلا -

 مزودة احلريق، تقاوم أبنية يف الحرتاقل القابلة الكيماوية املواد من الكبرية الكميات  حفظ وجيب
  املواد هذه أخبرة ترتاكم ال حىت بكفاءة  اهلواء لسحب وأجهزة لإلطفاء، آيل ونظام تربيد أبجهزة

 . (355)التخزين منطقة يف
 

  وعالم سلطان بين (393)

  ةمائ بقتل أمر خان  سليم السلطان أنَّ  العثمانية،  الدولة  لعلماء  النعمانية الشقائق كتاب   يف
 اجلمايل حممد بن أمحد بن علي   الدين عالء املوىل لذلك  فتنبَّه اخلزائن، حف اظ من رجال   ومخسني
 إال العايل الديوان إىل املفيت يذهب أن عادهتم من يكن ومل العايل، الديوان إىل فذهب املفيت،
 يف وأجلسوه وهفاستقبل  الوزراء على سل م الديوان دخل وملا الديوان، أهل فتحريَّ  عظيم، حلادث 
  أدخل  أن أريد :قال العايل؟ الديوان إىل اجمليء إىل املوىل دعا شيء أي :له قالوا مث اجمللس صدر
 .كالم  معه ويل السلطان، على

  وظيفة :قال مث  وجلس عليه وسل م فدخل وحده،  له  فأذن  خان  سليم السلطان على فعرضوه
  رجال   ومخسني مائة بقتل أمرت  أنك  عتمس وقد السلطان، آخرة على حيافظوا أن الفتوى أرابب 

 

 . 63ـ   62هـ، ص  141لوقاية منها/ عبد احلكيم بدران.ـ الرايض: املديرية العامة للدفاع املدين، ـ احلوادث وا ( 355) 



297 

  إن ك  : وقال حد ة، صاحب وكان  السلطان، فغضب! عنهم ابلعفو فعليك  شرعا ،  قتلهم جيوز ال
  من وإن ه  آخرتك  ألمر أتعرَّض  بل ال،  :قال وظيفتك،  من ذلك  وليس السلطنة ألمر تتعرَّض

  غضبه،  ثورة ذلك  عند فانكسرت ! عظيم عقاب فعليك  وإال النجاة، فلك  عفوت  فإن وظيفيت،
 وبقي آخرتك، أمر يف تكلَّمت :له قال يقوم، أن أراد ومل ا ساعة، معه حتد ث  مث الكل ، عن وعفا

  يليق فهل  السلطان، عبيد  من هؤالء إن   :قال هو؟  وما :السلطان قال ابملروءة،  متعلق كالم  يل
 إال   :وقال السلطان فقبله. بهممناص يف فقر رهم قال ال؛  :قال الناس؟  يتكفَّفوا أن السلطنة بعرض

 .السلطان رأي إىل مفو ض التعزير ألن جائز، هذا املوىل قال خدمتهم، يف لتقصريهم أعذ هبم أين  

 .مشكور  وهو وانصرف عليه سلَّم مث
 

 :فارسية وهندية فارسية أمثال (394)

 . تطبيقه  لبداية أرطال عشرة إىل حيتاج تعليم رطل -

 . صاحبه  وجه يف أبدا   ينبح ال الكلب -

 .رأسك  يقطع لسانك  تدع ال -

 .مبكر موت  طويل لسان -

 : هندية

 . محلها ختفي أن تستطيع ال احلامل املرأة أن كما   حبه، يكتم  أن يستطيع ال احملب إن -

 .فوق على يطفو دوما   كالزيت،  احلق -
 

   الموز  امبراطور (395)

  يف  موز  أصبع  (80) وحده  التهم أن  بعد املوز  امرباطور لقب على ( جون) االسرتايل الشاب  حصل
 .املستشفى إىل بعدها ونقل. سدين يف جرت  اليت املسابقة

 ! (356) امرباطور لقب على حلصوله مبتهجا   كان   أنه إال بطنه آالم من الشديدة معانته ورغم
 

 

 م.  6/2/1981تشرين ( 356) 
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   الطربوش (396)

  كان  فالطربوش. رؤوسهم على طرابيش  بال الرجال يتخيل لبنان  يف أحد يكن مل الثالثينيات  يف
 ويضع الطويل البنطلون لريتدي يكرب أن طفل كل  حلم وكان. والوجاهة والقيمة املوضة رمز

  ال واملدرس  ابلطربوش، إال  احملكمة قاعة القاضي يدخل  أن  العار من وكان .. رأسه على الطربوش
  رأسه طىغ إذا إال رئيسه مقابلة على جيرؤ ال  واملوظف رأسه،  على والطربوش إال الفصل يدخل

 . به  خاصة  مشاعة على بيت  كل  مدخل يف خمتار مكان للطربوش وكان ! ابلطربوش

  احتل فالطربوش. حارة أو  شارع كل  يف توجد وتنظيفها  وكيها  الطربوش صناعة دكاكني وكانت
  رمسيا   غطاء   اختياره  مت  حىت اللبنانية الشخصية على نفسه يفرض أن  واستطاع منازع،  بال الصدارة

 ! ابلطربوش يتمسكون  اللبنانيون لوظ. للرأس
  يدعو  اجتاه ظهر األجنيب، النفوذ لتزايد نتيجة لبنان تغزو األجنبية املوضات  بدأت  عندما ولكن

 . الطربوش خلع إىل الدعوة والقت  األوروبية،  القبعة ارتداء إىل
 

 
 

  األتراك نهمع أخذه مث  عنه،  يشاع  كما   تركيا   وليس يونين أصل إىل يرجع  الطربوش  إن ويقولون
 .العمامة حساب  على  نفسه يفرض  فبدأ العثمانيني، أايم لبنان  إىل به  وجاؤوا

  أو  أسود يكون  عادة  وهو  الطبيعي، احلرير من زر بوجود ويتميز  األمحر، الصوف من يصنع وهو
  جبهة  يالمس الذي اجلزء يف اجللد من قطعة إضافة يتم كما   سم، 18 طوله  ويبلغ اللون، أزرق
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 . (357)العرق من الطربوش حيمي حىت اإلنسان
 

  المتحدة األمم  في ومحسوبيات سرقات (397)

  هباء تضيع املتحدة األمم موازنة من الدوالرات  من املاليني عشرات  أن أمريكي تلفزيوين تقرير أفاد
 . ((املنتفعني من جمموعة)) أبهنا  الدولية  املنظمة ووصف  استخدامها، سوء بسبب

 األعضاء الدول أن  إىل ((إس. يب. سي )) حمطة تبثه الذي (دقيقة 60)  رياإلخبا الربنمج وأشار
  إجراء وأن .. املتحدة لألمم املايل اإلصالح عن التحدث  عند ((وجهها تدير)) الدولية املنظمة يف

 . ((خارجية  مظاهر)) جمرد مالية  ممارسات  يف حتقيقات 

 من (( املباشرة السرقة))و قصوروال العجز بسبب ضاعت الدوالرات  ماليني أن  الربنمج وأوضح
  حفظ  بعثات  أكرب من واحدة توجد حيث كمبوداي،   يف ومقاوليها املتحدة األمم مسؤويل قبل

  ومهية، أمور على أنفقت)) األموال من كبرية  كميات   أن وأضاف . الدولية للمنظمة  التابعة السالم
 ! ((املنظمة مسؤويل مبوافقة وذلك  تتم، مل أعمال وعلى هلم،  وجود ال وأشخاص

 يف مكتبه من اهلوى لبيع شبكة يدير كان  املتحدة األمم مسؤويل أحد أن إىل أيضا   الربنمج وأشار
 غذائية ومواد الدوالرات  من اآلالف مئات  على استوىل حيث إفريقيا إىل ذهب مث جنيف، 
 .(358)كامل  براتب تقاعد بل يعتقل، مل املوظف هذا  إن  :التقرير وقال وأجهزة،

 
  الرشاشيات داء (398)

 املسبب الفطر. والطيور  املستأنسة احليوانت  ومجيع اإِلنسان يصيب االنتشار، واسع فطري مرض
 يف اخلطورة ابلغة ألماكن بغزوه  يتميز  Aspergillus Fumigatus :هو  املرض هلذا

 . مرضية  عالمة أية  ظهور دون فيها  ليستقر والكلية الرئة كأنسجة  اجلسم،

  اختبارات  إجراء مع لزرعها (اللحم من قطعة أي ) خزعة أبخذ يتم  العلة هلذه املبك ر التشخيص
 حاالت  وجود حالة  يف الصدر يف  جراحية عملية إجراء العالج يتطلب قد . سريولوجية

 

 . هـ(  23/2/1412)  8470الرايض ع ( 357) 
 . هـ( 17/4/1414ـ  11) 1328المي ع العامل اإلس ( 358) 
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 . (359)مستعصية
 

   مصرية ألم توائم 6 (399)

  ثالثة  منهم توائم ستة  أطفال لثالثة  وأم عاما   وعشرين ثالثة العمر من تبلغ مصرية سيدة  وضعت
 . إنث  وثالث  ذكور

 السويس مستشفى يف السيدة  وضعتهم الذين الستة  التوائم أن  ((اليوم أخبار )) صحيفة وذكرت 
 . (360)كيلوجراما    2.5و 2 بني ما أوزاهنم ترتاوح جيدة بصحة كلهم  العام

 
ر (400)  !قرد اإلنسان  نظرية زعم ليثبت جمجمة زو 

  اهنارت  اليت (واالرتقاء النشوء) نظريته  يف قرد اإلنسان أصل  إن بفريه  جاء  الذي هو  دارون  كان  
 من كبريا    عددا   فإن ذلك  ومع.. احلديث العلمي والبحث التشريح مباضع حتت أركاهنا معظم

 اليت األدلة عن ويبحثون عنها يدافعون وقفوا بل صدقوها، اإلنسان أصل بدرسة املشتغلني
 . لذلك  خمالف رأي  أي ويرفضون تدعمها،

  بظالهلا النظرية واتسعت ،(العلمية) والدراسات  النظرايت  من كثري  قامت االعتقاد هذا على بناء  و 
  وممارسات  سلوك من كثريا    ضوئه على تفسر متكأ وأصبحت واألدب، اإلنسانية العلوم على

 .اإلنسان

  نتكوي بني القائمة  الفجوة تلك  االفرتاض هذا بصحة والتسليم اجلميع اقتناع  من حيد كان
  على جييبون وظلوا هلا،  تفسري إجياد  العلماء يستطع ومل العضوي، القرد وتكوين اإلنسان

  أحد  جاء  حىت األايم، من يوم  يف الدليل عن اللثام  ستميط  األثرية احلفرايت  أبن  املتشككني
 عن فأعلن اليقني، اخلرب أنه اعتقد مبا داوسون ويدعى م 1912 عام الربيطانيني العلماء

.  التاريخ  قبل ما إنسان  أي  ( PILTDOWN MAN بلتداون  إبنسان)  عرف  ام اكتشاف
 . ليويس قرب  صغرية مدينة وبلتداون

 

 . 101هـ( ص  1408)ربيع اآلخر    130الفيصل ع ( 359) 
 . هـ(  21/3/1412)  8497ايض ع الر ( 360) 
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  هلم املشهود العلماء كبار  من كثريا    جعل مما ابلتاريخ، ابهتمامه عرف بريطاين عامل هذا داوسون
 الصلة ستؤكد يتال  اإلنسان اتريخ يف املفقودة الفجوة إنسان بقااي هي اجلمجمة تلك  أن يصدقون

 .والقرد اإلنسان بني

 مضت، عام ألف ومائيت مليون قبل ما بني عاش هذا بلتداون إنسان أن أيضا   العلماء واعتقد
 أصحاب  به استبشر الذي الوحيد  الدليل أصبح وبذلك  قرد، وفك  إنسان مججمة  بني  جيمع وهو

 .متشكك  لكل  املفحم ابلدليل جاءوا  إهنم وقالوا  القرد، اإلنسان نظرية

  ألهنا  عاما ، أربعني من أكثر العلمية  الساحة على النظرية سيطرت  وإن تستمر،  مل فرحتهم  أن إال
..  اكتشافها من عاما   وأربعني واحد بعد 1953 عام يف إال علمية لتجربة ختضع أو تفحص مل

  مة مجج (الصورة) اجلمجمة تلك  أن اتضح عندما اجلميع أمامها اندهش اليت املفاجأة وكانت
 من يتأكدوا ألن وتدقيق فحص وسائل من العلم وفره مبا استطاعوا بل حقيقية، وليست مغشوشة

  املعروف القرود من لقرد الفك  وأن  املتأخرة،  القرون  يف عاش  حديث إنسان مججمة  اجلمجمة  أن
 . (وسوماطرة بورنيو أقاليم يف وتعيش اإلنسان تشبه العليا القرود من نوع )  األوراجنواتن ابسم

 
 

  اعتقد وقد إجابة،  بال معلقا   اخلادعة اجلرمية هذه ارتكب منع السؤال ظل التاريخ  ذلك  ومنذ
  الذي  هو داوسون شارلس إن ((1955 - بلتداون تزوير)) كتاب  مؤلف فاينز. إس. جي

  قام  الذي هو  ومعاونه داوسون  صديق اليسوعي القس تيلهارد  بيري  أن آخرون  واعتقد حبكها، 
  واضع دويل كونن  آرثر السري ارتكبها اخلدعة أن أمريكي ابحث افرتض عامني لوقب. ابلعملية
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 . املشهورة املزح  من لكثري بتأليفه  املعروف هوملز، شريلوك شخصية

  أن  فيه  جاء  (( بلتداون إنسان  خديعة  كشف)) عنوان حتت  موضوعا   األوبزيرفر صحيفة ونشرت 
 . عنها الغطاء  إزاحة أمكن تكون  قد (اونبلتد  إنسان) علمي تزوير أشهر مرتكيب أحد شخصية

 الرجل :فيها قال اآلاثر جمالت  كربايت   من واحدة يف دراسة معروف سرية وكاتب مؤرخ نشر إذ
 ((والرتقي النشوء منظومة يف القائمة الفجوة سد على الدليل لفرتة ظلت  اليت)) اجلمجمة زور الذي

  مت حيث سكس يهكونت يف احمللل SAMWEL WOODHEAN وودهيد صمويل هو
 . عنها الكشف

  وتقصيه أحباثه جيري وظل دبلن يف يعيش الذي  كوستيلو  بيرت هو النبأ هذا أعلن الذي واملؤرخ
 جملة من األخري العدد يف املسألة يف حتريه تفاصيل وأورد متصلة، سنوات  سبع خالل للموضوع

  صاحب  داوسون شارلس أصدقاء  أحد وودهيد إىل تشري األدلة  إن :وقال anti quity اآلاثر
 .املغشوش االكتشاف

  إىل وودهيد صمويل بن ليانيل به بعث خطاب  هو  القاطع الدليل إن  :يقول كوستيلو  ومضى
  كلية   يف األول املسؤول كان   وودهيد إن : فيه جاء  مضت سنوات  عدة قبل دانيل الربوفسور

  الكيمياء يف املتخصص دودهيد يعترب داوسون ومثل الكونتية، يف املسؤول واحمللل الزراعية أكفيلد
 . الذكاء متوقد طبيعة عامل

  صمويل عدا ما قبل من االهتام أصابع إليهم أشارت  الذين األشخاص كل  كوستيلو  استثىن لقد
 ليقوم الفك  على العثور  يتم أن قبل اجلمجمة أعطاه داوسون أن كوستيلو  يرى الذي وودهني
  وكان للحفظ، جتهيزها  هبدف  (( البواتسيوم ومات كر  اثين)) البواتسيوم حماليل  أبحد بتقويتها 
  بورنيو، من املستجلبة القدمية واحليوانية اجليولوجية املقتنيات  من كبرية  مبجموعة صلة ذا وودهيد
  السوداء  اآلاثر أن إىل كوستيلو  يتوصل مث منها، أحضرت  قد األوراجتون قرد فك  أن يرجح حيث

 جعلت اليت هي والفك  اجلمجمة بني االلتحام منطقة يف البواتسيوم كرومات   اثين تركها اليت
 .القدم يف ضاربة   قدمية مججمة أبهنا  يعتقدون العلماء

  أن سبق أهنا  معروف بلتداون  يف اجلمجمة منها  نقبت  اليت املنطقة إن العامل هذا يقول وأخريا  
 وهذا 1349 - 1348 العام يف املنطقة الطاعون ضرب  عندما مجاعية كمقابر  استخدمت

 اجلمجمة تلك  عمر حددت  واليت 1959 عام إليها التوصل مت اليت املعلومات  تؤكده التاريخ
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 .عاما   620 -ب 

 . (361)اإلنسان مججمة يف القرد فك  زرع  الذي هو  ابلتزوير قام الذي الشخص أن إىل خيلص مث
 

   القيم ميزان في  المتنبي (401)

 لذكره التعرض من دارس نتاج خيلُ  ومل وعبقريته، املتنيب عن الصفحات  من اآلالف مئات  كتبت
 - أعلم ال ولكنين.. تزال وما الناس وشغلت الدنيا مألت  اليت الباهرة بشاعريته  واإلشادة وعبقريته

 ! واحدة مرة ولو وحدها القيم ميزان يف وضع أنه - أعلم فيما

  يف الناس يرتضيها اليت القيم هي العصور أقدم منذ سالمتها على الناس تعارف اليت الثابتة فالقيم
 األنبياء بدعوات  حقبة كل  يف أتصلت لقد بل... القيم هذه عززت  ولقد وزمان، مكان كل

 ..الصاحلني من تبعهم ومن... واملرسلني

  فيه  صح ولقد.. العريب أدبنا يف القيم هذه عن خرجوا من أكرب أحد ((احلسني بن أمحد)) واملتنيب
 :حسن حامد الشاعر قول حقا  

  جيدوا أن حياولون أو.. النقاد وجيد يكذاب أن صادقا   أقسم قال إن فكأنه  كاذاب    دحومي يهجو
  هبا ابألخذ لنا  ملزمة غري أعين... أعذارا   حقيقتها يف  تبقى أعذارا   له  ويلتمسوا هذا لكذبه مربرات 

  أبنه  ((العبقري)) هذا عشاق من النقاد أتويالت  بعض صحت ولئن.. مستسلمني أو ُمسل مني
...  نفسه كافور  يف الكثرية مدائحه على املعىن هذا يستقيم لن.. فيه ليس مبا كافورا    ميدح كان
...  التعليل فيه يصح  وال... التأويل حيتمل وال الوجهني،  يقبل ال مما  هو  املدائح تلك  معظم فإن
...  ارواالختي الطواعية بكل كافور   ممدوحه  إىل توجه  وأنه أيضا ، ومصفاة بل  خالصة،  مدائح  إهنا
 .. األمل بكل التجأ وأنه

 البحر قصد ومن)).. وأمر ه اهلجاء  أبشد له تعرض فقد... دولته  سيف مع حىت األمر وكذلك 
  التأويل  ذلك  هلم صح  فإذا . وغريه .. وغريه (( وافيا أنت  فكن غدارا   كان  قد)) و  ((السواقيا استقل

 عن املدافعون أولئك  يقول وماذا!! ةالدول سيف  عن قاله  فيما  يقولون فماذا  كافورا ،   به  مدح فيما
 :املسك  أيب لكافور  قوله يف املتنيب

 

 . هـ )نقال عن األوبزيرفر(  2/1406/ 24ـ  4546اليوم )السعودية( ع  (  361) 
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  وإن  مدحه شئت إذا كافور  وأخالق مذنب مدحك  قبل مبدحي كأين  ومهيت القوايف فيك  وتعذلين
  كما ...  شيء يف الرجولة من الكذب  وليس. كاذب   شديد ابختصار  إنه فأكتب علي   متلى أشأ مل

 .. شأنه يكن مهما كاذب   كل  نع  تكون ما أبعد الرجولة أن

 موقف على أو يتيمة،  مناسبة أو واحدة قصة على متوقفا   ((الضخم العبقري)) هذا أمر كان  ولو
  يكون أن أما. العذر له اللتمسنا الكذب  من العجيب الغريب النوع هذا إىل فيه اضطر حمدد
 رمسته ما على احلصول يف ةاملتبع الوحيدة ووسيلته عمره، امتداد على مهنته املتعمد الكذب  ذلك 

  أن  إال علينا حقه من فليس الشياطني،  له وزي نته  واألحالم األهواء إليه ودفعته.. األوهام خميلته يف
 مع الصدق ولتآخى واحلقيقة، الوهم ولتعادل واخلشب، املاء الستوى وإال... ال... له نقول

 .الفضيلة أخت الرذيلة ولكانت الكذب،

 .. كافورا    مادحا   ((الضخم)) هذا يقول

ــاس ولـــــــــــــــك  ــبالد النـــــــــــــ ــا والـــــــــــــ  يـــــــــــــــس ومـــــــــــــ
 

ــرباء بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــني رح    واخلضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــراء الغـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 املعىن هذا ويكرر.. العظيم لكافوره ملك  واألرض  السماء بني  ما كل...  واحدة ودفعة هكذا
 :إسحاق بن احلسني ميدح حينما 

ــرا   فيــــــــــــــك  أأنطــــــــــــــق ــد هجــــــــــــ ــي بعــــــــــــ  علمــــــــــــ
 

ــري أبنـــــــــــــــــك    ــن خـــــــــــــــ ــت مـــــــــــــــ   الســـــــــــــــــماء؟ حتـــــــــــــــ
 

  دولته  سيف حتتها كان اليت السماء حتت من خري املمدوح هذا جعل الذي هذا علم أي
  إسحاق ابن عن يقول مث ... ممدوحيه من وغريهم وغريهم.. وأجماده  نعمته ويل وكافور ... وأجداده

 : إنه هذا

  هذا صاحبه كان  لو.. هللا أستغفر القضاء من األمور يف وأمضى طعما   السيف ذابب  من وأكره
 أمضى يكون أن أما... ابلقدر القدر ويدفع تعاىل هللا أقدار من قدر ألنه ارمب لقلنا القدر مبضاء

 ..الوكيل  ونعم هللا  حسبنا.. نقول أن إال يسعنا فال القضاء من

 :فيقول الكاتب األوراجي  لنا  يصف هو وها

ــد ــه ولــــــــــــو القطــــــــــــار مجــــــــــ  تــــــــــــرى كمــــــــــــا  رأتــــــــــ
 

  األنـــــــــــــــــــــــواءُ  تتجـــــــــــــــــــــــبس فلـــــــــــــــــــــــم هبتـــــــــــــــــــــــت  
 

  كان   ملاذا! السحب تسح ومل.. األمطار تنزل مل أي األنواء تجبست ومل.. املاء قطرات  هنا والقطار
 !عذر؟ أي...  عذر إنه... ممدوحه ملرأى  هبتت ألهنا ! منها؟ هذا

 ..أستغفرك إين اللهم... تشاء ساعة فتنزل يدها يف أمرها ابألنواء كأين!!  هللا سبحان  اي
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 : هذا ملمدوحه قائال   هذا على ويزيد

ا ــ  ــدم   فبأميـــــــــــــــــ ــعيتَ  قـــــــــــــــــ ــى إىل ســـــــــــــــــ  العلـــــــــــــــــ
 

   حـــــــــــــــــــــــــــــــذاء ألمخصـــــــــــــــــــــــــــــــيك  اهلـــــــــــــــــــــــــــــــالل أُدمُ   
 لك مفر من وهل! الكالم؟ هذا مثل لغريك أو  لك  يقال أن تقبل هل.. الكرمي قارئي  عليك  ابهلل
 !.. اعتبار؟ أقل على أمامك  قيل أو.. هذا لك  قيل إذا االستحياء من

  يطمعون  ريكاناألم ومعهم الروس أن أعتقد ال! له؟ حذاء اهلالل خد يكون  أن يرضى الذي فمن
 .. عليه روادهم أقدام وسارت  القمر على حقيقة نزلوا الذين وهم.. احلذاء هذا مثل يف

 من وحيد قدراته يستنزف كان أنه إىل أميل الذي املديح هذا من ممدوحه يستزيده وعندما
  فإذا  كربايؤه،  تذل أو وتصغر... غلواؤه وتستكني أنيابه، وتضعف حدته، تلني حىت فيه طموحاته 

 ... أراد كما  فزاده لسيده استجاب  أن إال منه  كان  فما ... ((اجلناح مقصوص)) قفصه يف هو

ــه القلــــــــــــوب  ملــــــــــــك  قــــــــــــد كــــــــــــان  إن   فإنــــــــــ
 

  ومسائـــــــــــــــــــــــــــه أبرضـــــــــــــــــــــــــــه الزمـــــــــــــــــــــــــــان ملـــــــــــــــــــــــــــك  
 

 املمدوح هذا يدي وبني نفسها املقطوعة هذه يف يقول هو ها  مث... القهار املالك  هللا تعاىل
 مع وهذا.. بكافر ليس الكفر فناقل... قال ما نقل من هللا روأستغف... املدائح هذه من املستزيد
 !قال؟ فماذا... حسيب العاملني  رب  هللا بعد القصد سالمة

  مبثلـــــــــــــــه أتـــــــــــــــني ومــــــــــــــا الـــــــــــــــدهور مضــــــــــــــت
 

 نظرائــــــــــــــــــه عــــــــــــــــــن فعجــــــــــــــــــْزنَ  أتــــــــــــــــــى ولقــــــــــــــــــد 
 

.. ((الضخم العبقري)) هذا يقول الكرام القراء أيها والوضوح الصراحة وبكل هكذا.. هكذا
  عمن لسكتنا عفوا   أو ... عذر من شيئا   له اللتمسنا القرون مضت :قال ولو.. ورالده مضت
  ال  ما فهذا  دولته سيف مبثل أتت  وما الدهور مضت قد تكون  أن أما.... العذر له  يلتمس
  علوا   املتقول هذا يقول عما  وتعاىل سبحانه إليه  ونتوب  وجل، عز هللا منه نستغفر أن إال يسعنا
 الصفات هذه يف له أنداد هم وأجداده دولته، سيف آابء أن يرى قليل وبعد نفسه هو مث.. كبريا  

  عنده  بلغوا قد الذين ممدوحيه بقية أقول وال وورثوه،  ورثوه زعمه حبسب الذي ذلك  يف وشركاء 
 ... منها أعلى أو... نفسها  املرتبة هذه

  واراتحت السخيف، جوفاأل القول هذا إىل منكم اطمأن من ((الضخم العبقري)) هذا أنصار  اي
 ...وحجر حجر أبلف فليلقين نفسه إليه

  على  واألبرص واألعمى األكمة  شفى حينما  عليه هللا  سالم مرمي بن عيسى وكلمته  هللا رسول إن
 جل  منه مبن ة إال كان   ما كان  وما...هلل األمر وأن... هللا  إبذن....  قال  له مشهودا   اتما    شفاء يديه
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 وأعين الضخمة  العبقرية صاحب أما ... القدم يف املوغل  سيحامل  قول هو ذلك .. شأنه
 :ذروته الرقي من والبالغ واملتطور املتحضر وهو ملمدوحه فيقول (( املتنيب))

  الكالم هذا مع يفيد  هل.. خطبا  أخرس  أو .. لصحا جاهل أو ملشى مقعد يف  خاطرهُ  حل   لو
 !استغفار؟

 . (362) حال أية على نقله من هللا استغفر
 

   الصالة  في الخشوع  أكمل (024)

  تؤكده  ما  وهو الصالة، يف وطمأنينتها اجلوارح ورهبة القلب خشية بني مجع ما اخلشوع أكمل
 ركعتني ويصلي الوضوءَ  فُيحسن يتوضَّأ  أحد من ما )) :قال  هللا رسول أن  عامر بن عقبة  رواية
 .الرتمذي رواه (( اجلنة له وجبت إال  عليهما،  ووجهه  بقلبه يُقبلُ 

 :معنيني إىل اإلشارة احلديث ويتضمن

 . ((بقلبه يُقبل))  :قوله يف الصالة، غري بشيء القلب اشتغال عدم :األول

 .وأفكار  ووساوس خواطر من وحضوَره، القلب خشوع ينايف ما قطع يتطلب وهذا

 . ((ووجهه))  :قوله يف  الصالة، جهة غري إىل ابلوجه االلتفات  عدم :الثاين

 . الصالة يف الواجبة  التعبدية هيئاهتا بكمال اجلوارح التزام إىل اإلشارة ويتضمن

  أما الصالة،  حال اختيارية  غري القلب يف الوساوس  ووقوع  النفس أحاديث أن العلماء  بني وقد
 . (363) ... اختياراي   يكون األفكار هذه قطع فإن مث ومن الفكر، يف تسلسلها  إبقاءُ  فهو االختيار

 
 العالم  في شجرة أعلى (403)

  بلغت (أوكاليبتوس ) نوع من وهي أسرتاليا يف (1872) عام اكتشفت العامل يف شجرة أعلى 
  (112) وتبلغ كاليفورنيا   يف ( السيكواي) نوع من هي شجرة أعلى فإن حاليا ،  أما مرتا ، (152)

 

 . هـ )بقلم مصطفى عكرمة(  26/10/1408( 175ابختصار من جريدة املسلمون ع )( 362) 
  قبس من هدي الصالة: قراءة جديدة لفقهية الصالة وأثرها يف حياة املسلم/ علي مرسي مرسي.ـ القاهرة: دار ( 363) 

 . 220ـ   219هـ، ص  1408اهلدى، 
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  الصنوبر  شجر يليه  مث  أحيان ،  مرتا   (140)  إىل طوله يصل قد األشجار من النوع  وهذا مرتا ،
 . (364)مرتا   (95.8) إىل ويصل (غالسدو )

 
   المصاحف وأقدم  أندر اكتشاف (404)

  خمطوطة  لنماذج معرضا   - اليمنية  اجلمهورية  يف - ((الكتب ودور لآلاثر العامة اهليئة)) أقامت
  اخلامس والقرن عفان بن عثمان  اخلليفة عهد بني  فيما  نسخها اتريخ يرجع الكرمي  القرآن من أثرية

 .اهلجري

  اجلزء برتميم صنعاء يف األوقاف وزارة قامت عندما 1971 عام النماذج هذه قصة دأت ب وقد
  السقف  بني من تناثرت  البناء  إلعادة سقفه من جانب هدم وأثناء الكبري، اجلامع من الغريب

  اجلامع مبكتبة  وإيداعها مجعها  يتم  اليت  املصاحف أوراق  من جماميع األعلى والردم األسفل اخلشيب
  وتنسيقها ترتيبها  بعملية  الكتب  ودور لآلاثر العامة اهليئة  بدأت  أن إىل  خمزونة وظلت .الكبري

 . األملاين يوئن  آر. د العمل على ويشرف احلديث، العلمي ابألسلوب  وحفظها

  يرجع  الذي ابخلط بدءا   يوئن. د رتبها  الكرمي القرآن خمطوطات  من مناذج على املعرض وحيتوي
  ضبط  ومن النقط من خالية  حروف جمرد من يتكون  والذي األول اهلجري القرن أوائل إىل

  الضبط مث  النقط بظهور  اخلط تطور  مث .. والسور  اآلايت  أواخر وعالمات  ابلشكل احلركات 
  السور أوائل يف ابأللوان والنقوش  الزخرفة ظهور مث  واآلايت، السور هناايت  وعالمات  للحركات 
  البيئة  أثر الصنعاين اخلط  يف ويظهر.. اهلجري الرابع قرنال وحىت املصحف من األوليني والورقتني

 .الصنعاين املعماري للفن املميز البناء زخارف  من نوع  الزخارف يف يالحظ إذ الصنعانية،
 

 

 م.  24/3/1980تشرين ( 364) 
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  اآلن جيري ما أبن (الصنعانية اللهجة وجييد لغات  عدة يتكلم الذي) األملاين اخلبري هذا ويقول
  مجع مت وقد. (الغنم جلود) الرق من ورقة ألف أربعني إىل يصل الكرمي القرآن أوراق من ترتيبه

  من يقرب  ما هناك وأن. ورقة ألف عشر اثين من تتكون  منها مصحفا   ومخسني مئتني وترتيب
  متناثرة  أوراق يف أخرى خمطوطات  إىل إضافة ترتيبها، على العمل جيري مصحفا   ومخسني سبعمائة

  امليالدي،  التاسع القرن حوايل يف اليمن يف صنع أبنه عنه ليقو  الذي الورق، صناعة بداية عند
 . وإسبانيا إفريقيا مشال إىل تصدره كانت  اليمن وأن

 خالل من تتم كانت   أبهنا :يوئن. د يضيف صنعاء إىل املخطوطات  هذه وصول كيفية  وعن
 . (365)احلج يف للمصاحف احلجاج تبادل

 
   والتشويش ..الوعظ (405)

  دون املغرب، صالة بعد وخاصة مباشرة، الصالة بعد واإلرشاد الوعظ قاءإل الناس بعض اعتاد
 للسنة، واملصلني الفرض، صالة  يكملون  الذين للمصلني مراعاة ودون الواردة،  لألذكار مراعاة

  جهة  من األذكار هذه يؤدي  من على ويشوشون جهة،  من املصلني على يشوشون  بذلك  فهم
 ... أخرى

 

 هـ.  13/4/1405ـ  2229الشرق األوسط ع  ( 365) 



309 

 يف يشرع مث صالهتم، من املصلني وانتهاء األوراد، هذه ألداء اجملال الواعظ يرتك أن واألفضل
 . (366) ابتفاق  حرام املصلني على فالتشويش... ذلك  بعد واإلرشاد الوعظ

 
  (3) إنكليزية  أمثال (406)

 . احلياة ملح العمل -

 .اجلد جيلبان والكد العناية -

 .الرومان  يتصرف كما  تصرَّف روما يف تكون عندما -

 .سدى تذهب املهملة صالفر  -

 .بشدة مثني وهو بشدة يلمع ال قد -

 .املستطري الشرَّ  الصغري اإلمهالُ  يولد قد -

 . منزلية جامعة الكتاب  -

 .الفقر مفتاح الكسل -

 .الزمن إىل أخطاءه ينسب امرىء كل  -

 . امللك  خليول مساواي   نفسه يظن محار كل  -

 . روما إىل تؤدي الطرق كل  -

 . كبريا    إليك  اإلصغاء كان  قليال   كالمك   كان  كلما  -

 يف لطمعت األرض خزائن ملكت أهنا  ولو أبدا ، تقنع وال حد،  عند املرأة  أطماع  تقف ال -
 . السماء خزائن

 من شيئا   تقبل وال تسمع،  ما  كل  تصدق وال متلك، ما كل  تنفق وال تستطيع، ما كل   تعمل ال -
 .عدوك

 .مشقة بغري ربح ال -

 .معموال   تتمناه  أن من ريخ األمر تعمل ألن -
 

   الزاجل  الحمام سر   (407)
 

 . 62هـ، ص  1413الدوحة: دار الثقافة،  -خرى أو تركها/ عبد هللا العبادي.تقدمي طاعة على أ( 366) 
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 منذ مكان كل  يف الطيور علماء حيري لغز حل إىل توصلوا أهنم اإليطاليني الباحثني من فريق يعتقد
 .الكليومرتات  مئات  بعد على ولو مقره إىل االهتداء الزاجل احلمام يستطيع  كيف  وهو قرون،

 داخل عضوية بوصلة وجود إىل املاضي يف اجلوية املالحة يف ةالفائق الطيور هذه قدرة عزيت وقد
 .والنجوم الشم من اإلرشادات  هذه يستقي أنه  أو الصحيح، الطريق إىل ترشده الطري جسم

 أجروا وقد ابلشم، سبيله على يتعرف احلمام أن بينوا اإليطالية (بيزا) مدينة يف احلمام خرباء ولكن
  تتعرض مل أخرى وجمموعة نشأهتا أثناء الريح إىل تعرضت اليت ماماحل أفراخ من جمموعة على جتربة

 . قليال   إال له

  ابلبنج مناقريها برش اجملموعتني كلتا  يف األفراخ عدد نفس من الشم حاسة إبزالة الباحثون قام مث
 .مقرها إىل لتعود احلمام أفراخ وأطلقت

 قليل بعد متبوعة صعوبة، أي دون امقره إىل عادت  الرايح إىل نشأهتا يف تعرضت اليت والفئة
 .الشم حاسة  إىل تفتقد أهنا  مع طبيعية نشأة نشأت  اليت الثانية ابلفئة

 ولكن مقرها إىل وصلت  سليمة مشها حاسة أن  مع نشأهتا أثناء للرايح تتعرض مل اليت الفئة ولكن
 . كبري  أتخري بعد

 تصل ومل متاما   اتهت فقد أيضا   مالش  حاسة ومن الرايح بيئة من حرمت اليت األخرية الفئة أما
 !(367)أبدا   مقرها

 
 جيبوتي  في  والمراقص البارات (408)

  األسواق،  يف  اخلمور بيع وحترمي والبارات  واملراقص احلانت  مجيع  إغالق جيبويت حكومة قررت  
 والبحث أعماهلم لتصفية اجملاالت  هذه يف والعامالت العاملني جلميع واحد شهر مهلة وإعطاء

 .أخرى كسب  االت جم عن

  يف الواسعة واالجتماعية التجارية املمارسات  من عام مائة من ألكثر حدا   القرارات  هذه وتضع
  ما منذ جيبويت استعمرت  اليت (( فرنسا)) كانت  حيث ابإلسالم،  أهله كل   يدين بلد  يف اجملال هذا
  والذي  العاصمة، جيبويت يف ((ومرقص وابر ماخور)) أول بفتح رخصت اليت هي القرن على يزيد

 

 . هـ(  30/5/1411)  8211الرايض ع ( 367) 
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  آنذاك جيبويت حتتل كانت  اليت الفرنسي االستعمار قوات  أن إال ودمروه، احملليون السكان جتمع
 إىل الفرنسيني اجلنود ختدم ظلت اليت واملراقص البارات  من املزيد بفتح وأمرت  املتظاهرين عاقبت

  سارية عسكرية فاقيةات إطار يف جبيبويت فرنسية قوات  بقيت حيث 1977 عام استقالل بعد ما
 .(368) اآلن حىت
 

  تأسيسها منذ عمر ابن جزيرة (409)

  أطروحة (اللبنانية اجلامعة يف متفرغ أستاذ) غندور  يوسف حممد نقش يوسف القديس جامعة يف
  - 200) العثماين الفتح  حىت أتسيسها  منذ عمر  ابن جزيرة )) موضوعها التاريخ  يف دولة  لدكتوراه

 .(هـ 921

 . وخامتة  رئيسيني اببني من ومتهيد مقدمة واألطروحة

  املدينة  وموقع للمدينة، والبناء املوقع أمهية ويف عامة، الفراتية اجلزيرة أوضاع يف التمهيد يبحث -
 .واألقاليم والعرض الطول خطوط يف

 :فصول ستة األول الباب  -

  اهلجري،  الثالث القرن  بداايت  يف عمر ابن جزيرة مدينة وبناء  اإلسالمي الفتح عن األول -
 . وأعماهلا وعمراهنا، وأوصافها لتسميتها لآلراء وعرض

  منها  بعضها، أو الفراتية اجلزيرة احلمدانيون فيها حكم اليت الفرتة خالل املدينة عن :الثاين -
 . عمر ابن جزيرة

  ةجلزير  حكمه مث ومن العسكرية، انتصاراته يف الكردي ابد ودور األكراد عن معلومات  :الثالث -
 .اجلزيرة يف احلكم إىل املروانيني األكراد إيصال يف ودوره  عمر، ابن

 . األاتبكية  الدولة عهد يف عمر ابن جزيرة عن إبسهاب  :الرابع -

  على  الدين بدر استيالء مث ومن عليها، واللؤلؤي األيويب حكم فرتة خالل املدينة عن :اخلامس -
 . مباشرة وحكمها عمر ابن جزيرة

  ابملدينة،  عصفت اليت واألحداث  عليها، املغولية السيطرة عشية املدينة عن :سالساد الفصل -

 

 . هـ(  12/8/1415) 519املسلمون ع ( 368) 
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  الرتكمان،  قوينلو اآلق قبائل من وحكمها  فيها  الرتكمان ودور  إليها، اململوكي النفوذ وتسلل
 . العثماين ابلفتح  وانتهاء  الفارسي، الغزو إىل وصوال  

 : الثاين والباب 

 .واملداخيل املوارد فهم خالل من  عمر ابن جزيرة  يف االقتصادية احلياة :األول الفصل -

 .منها كل  أدوار الدينية، الطوائف وأجناسهم، السكان :الثاين -

 . فيها اإلعالم رجال وأدوار  عمر،  ابن جزيرة يف والفكرية العلمية احلركة  :الثالث -

 .العصور عرب عمر ابن جزيرة  يف األثرية واملظاهر احلضارية، املخلفات  يف يبحث :الرابع -

  أبمساء  وقائمة األثرية، واملصورات  اجلغرافية اخلرائط من وجمموعة ملحق، على األطروحة واشتملت
 .. (369) وفهارس املدينة  حكموا الذين واألمراء امللوك

 
 تُعل ل  ال وألقاب كنى (410)

 : صاحبيهما شهرة مع تعليل هلما يُعرف ال ولقب كنية  احلنفية لدى 

 ! ((العدمي  ابن))  و (( حنيفة أبو))

 . معناها أعرف ال :1/333 اترخيه  يف خلكان  ابن قال ،((اإلكمال)) صاحب ((ماكوال ابن)) ومنه

  شيء  أي  إىل أدري فال  :ـ  1/425 املتشبه توضيح  يف - األزهري قال املنجم،  (( النَّريزي)) ومنه
 !يُنسب

 .ـ 1/425 السابق املصدر يف كما   - ((النقلي)) ومنه

 ! (370) شيء ألي  نسبته نعلم ال :4/8 ((الشذرات )) يف العماد ابن قال احلسن، ((ياهلراس)) ومنه
 

 النباتات لغة في وعنف رقة (411)

 من بعضها لتحذير مميزة ((عطور)) شكل على إنذارا   تصدر النبااتت  بعض أن أعلن فرتة منذ 
  كالما    ليس  ولكنه ،أيضا   األرض حتت بعضها تكلم النبااتت  أبن  العلماء يشري واليوم.. األخطار

 

 م.   16/1/1985ـ  15889لنهار )لبنان( ع ا( 369) 
 اهلامش.  21ـ  1/20التأصيل ألصول التخريج وقواعد اجلرح والتعديل/ بكر بن عبد هللا أبو زيد ( 370) 
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 !عطرا   شذاي  

 ! طريقه عن ابالبتعاد اآلخر جذر  فيأمر جافية، بلهجة تتخاطب اجلذور أن لوحظ فقد

 مسافاة على البعض بعضها عن مبتعدة تنمو  ما  غالبا   الصحراوية النبااتت  أن املعروف ومن
 . املتاح ابملاء االقتصاد منه  اهلدف منطقي إجراء وهذا منتظمة،

  نبتة كل  أن أم املاء ندرة  هو هل.. املنتظم النحو هذ على متفرقة النبااتت  يبقي لذيا ما لكن
 . جذورها عليها متليه  ملا تبعا   جارهتا عن بنفسها  تنأى

 خمتلفني نوعني إبمناء النظريتني هاتني ابختبار  ابرابرا  سانتا يف كليفورنيا  جامعة من ابحثان  قام وقد
 عندما اجلذور تصرف راقبا مث شفافة، جبدران منفصلني قنيصندو  يف الصحراوية النبااتت  من

  النبتة  جذور عن بعيدا   ابلنمو شرعت النبتة جذور  أن اكتشفا وهنا األخرى، جوار إىل نبتة نقلت
  األخرى  حتذر النبتتني إحدى جذور عن وردت  إلشارة استجابت وكأمنا تلمسها،  أن  دون القريبة

 !منها االقرتاب  من

  جارهتا  هبا فتشعر النبتة، جذور من خترج كيماوية   مادة هي اإلشارة هذه أبن  اعتقاد وهناك
 . (371) هلا وتستجيب تفهما لغة إىل وترتمجها

 
 العيال  خطف (412)

  النـــــــــــــــــــــــــــــــــــــافرة العيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــال خطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــف 
 

ــر يف  ــاهره أضــــــــــــــــــــــــــــــــــحى مصــــــــــــــــــــــــــــــــ  ظــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 منهمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو جيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذب  اجلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرم 
 

 العاشــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة دون كــــــــــــــــــــــــــــــــــــان  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــن  
 

 درى ومـــــــــــــــــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــــــــــــــــدروس يلقـــــــــــــــــــــــــــــــــى 
 

ــالة أن   ــره الرســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  خاســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوهلم تضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىت 
 

ــاد خطـــــــــــــــــــــــــــــــــــط    الـــــــــــــــــــــــــــــــــــداعره الفســـــــــــــــــــــــــــــــــ
 

ــبا ألســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأل إين    غاضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ابدره؟ مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل للحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 
 

ــب مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــايل   أرى ال أنقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهره علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيهم عينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  
 

ــا الفســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد محــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد    غياهبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 الفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجره النـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوااي بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــئس 
 

 حتجــــــــــــــــــــــــــــــــــرت  القلــــــــــــــــــــــــــــــــــوب  بعــــــــــــــــــــــــــــــــــض 
 

 ســــــــــــــــــــــــــــــــــــادره ابتــــــــــــــــــــــــــــــــــــت الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــر يف  
 

 

 هـ(.  20/11/1411)  8379الرايض ع ( 371) 
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 دنيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامهو ينصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفوا مل 
 

 لآلخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــره يعملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا أو  
 

 جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزاؤهم ناليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي قطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع 
 

 الغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادره األايدي بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــئس  
 

 منهمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذل الح إن 
 

ــع هلممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت    دابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــره أقطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

ــاعة األم   روعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 حاســـــــــــــــــــــــــــــــــــره تفـــــــــــــــــــــــــــــــــــتش خرجـــــــــــــــــــــــــــــــــــت  
 

ــار تقضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  ــه النهــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  بطولــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

ــائره وأتوي حبثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا      خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 وحيـــــــــــــــــــــــــــــــــــدها اجلنـــــــــــــــــــــــــــــــــــاة خطـــــــــــــــــــــــــــــــــــف 
 

ــد أو  ــك  بعــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائره؟ ذلــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 نفوســـــــــــــــــــــــــــــــــــــنا مصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر بنــــــــــــــــــــــــــــــــــــت اي 
 

ــى   ــة أبســــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــاعره اجلرميــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  شــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلوكنا يســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود أملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 
 

ــابره الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنني أدب    الغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

ــول أملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  ــزة أقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  بعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهره يف هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا إن  
 

ــا عنــــــــــــــــــــــــــوان كنــــــــــــــــــــــــــت  قــــــــــــــــــــــــــد   احلضــــــــــــــــــــــــ
 

 حاضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــره للممالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك  رة،  
 

ــتهان فمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن  ــا اســـــــــــــــــــــــــــــــــــــ   أبمننـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدائره عليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه دارت  
 

ــا  ــا   كتبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت  إن مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  منبهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

ــدت     ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــافره القضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــية بــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

ــا   القلــــــــــــــــــــــــــــــــــــوب  تــــــــــــــــــــــــــــــــــــدمي    تفجعــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

ــابره تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراءت  ولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــئن   عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 حـــــــــــــــــــــــــــــــوا مبـــــــــــــــــــــــــــــــا البيـــــــــــــــــــــــــــــــان هـــــــــــــــــــــــــــــــذا 
 

ــا ه،   ــه مــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــذاكره وعتــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى اي التقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعس فلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمَ  
 

 (372)قــــــــــــــــــــــــــــــــــادره؟ املشــــــــــــــــــــــــــــــــــرع ويــــــــــــــــــــــــــــــــــد  
 

 
 

 والبل ورة ..البل ور (413) 

  أو معروف، جوهر :(ِسَبْطر وزن على) والِبَلْور ،(ِسنـَّْور وزن على) والِبلَّْور ،( تـَن ور وزن على) البَـل ور 
 . شفاف أبيض حجر

 :اللفظ هذا من التالية الكلمات  استعمال وميكن

 . شاكلهما  وما امللح أو السكر من املستديرة احلبة  :البَـل ورة - 1

 

 هـ )شعر بدر الدين علي اجلارم(.  14/10/1408ـ  12572اجلمهورية )مصر( ع ( 372) 
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 . يشببها وما واملوائد  واملناضد املكاتب فوق يوضع السميك  الزجاج من نوع :البَـل ورة - 2

 .الثرايت  بعض من  املدالة الكرة :البَـل ورة - 3

 على بلورات  وتسمى إعصاري، مطر نم أحيان   تنزل اليت الصِ غار اجلليد كرات   :البل ورات  - 4
 . (373) التشبيه سبيل

 
 الطاعون (414)

  والغيبوبة،  واهلذاين العصبية واالضطراابت  واحلمى ابلتسمم يتصف اخلطورة، شديد بكتريي وابء 
 الطاعون. Pneumonic P و الدبلي، الطاعون. Bubonic P :أشكال عدة على وهو

 ..Septicemic P  اإلنتامني والطاعون الرئوي،

 الصحية اخلدمات  إىل تفتقر اليت البلدان بعض  يف وخطرية كبرية   صحية مشكلة يعترب املرض
 . انتشاره  عند عالية وفيات  نسبة إىل يؤدي  املرض ألن السكان، من هائلة أبعداد وتكتظ اجليدة،

 ىلإ الرباغيث طريق عن العدوى نقل ويتم والفئران اإِلنسان يصيب الوابء  هلذا  املرضي املسبب
 .اإِلنسان

 . األخرى األنواع بقية من أعلى وفيات   بنسبة ، .Pneumonic P الرئوي الشكل يتصف

 .( 374)للمرض الواضحة األعراض على اعتمادا   املختربية  ابلطرق يتم املرض وتشخيص
 

   توائم  4 تضع بقرة (415)

 .نسيالتو  ابلوسط  (زغوان) منطقة يف تقع ضيعة  يف واحدة مرة  توائم أربعة بقرة وضعت

  بصورة  متت الوالدة أن للدولة التابعة ابلضيعة املواشي  تربية  على املشرف الفين املسؤول وذكر
 حوايل عجل كل  وزن ويبلغ. ميتني عجالن ولد حني  يف أحياء األوالن العجالن نزل وقد. طبيعية

  25و 20 بني يرتاوح املستوردة األبقار من الوالدة عند العجل وزن  أبن  علماَ  كغ، 20
 ..كيلوجراما  

 

 . 120هـ، ص  1404القاهرة: دار املعارف،  -د حممد احلويف.غوايت جديدة/ أمحل ( 373) 
 . 102هـ( ص  1408)ربيع اآلخر    130الفيصل ع ( 374) 
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 يف وضعت قد وكانت م 1985 عام نفسها الضيعة يف ولدت  ((شويتس)) نوع من وهي البقرة
 .مرة كل  يف واحدا   عجال   السابقتني السنتني

 النادرة احلاالت  من واحدة دفعة العجول من توائم أربعة وضع حالة إن  البياطرة األطباء ويقول
 . (375) علميا   ممكنة  لكنها  جدا  
 

  (2)  إيطالية ثالأم (416)

 !الصدق قال إذا يصدَّق ال  أن هو الكذاب  عقوبة -

 . نسياهنا اجلراح عالج -

 .عليه لالحتيال طريقة استنبطت جديد  قانون استنبط  كلما  -

 .جدوال   تصنع القليلة القطرات  -

 .الدموع  من أسرع جيف شيء ال -

 . عجالهتا شحم بسرعة عربتك  جتري لكي -

 .القلب مصدره اللسان على جاء ما كل  ليس -

 . نئما   العينني مغمض كل  ليس -

 . البصرية أعمى تدل أن السهل من ليس -

 . رديء كتاب   من لص   أسوأ هناك ليس -

 .متعلم أمحق من  محقا   أكثر هنالك  ليس -

 .أوال   حيبهم أن فعليه الناس  حيبه أن أراد من -

 . مائة على خطرا   أصبح  واحد بشخص أضرَّ  من -

 .بسنة ذلك  قبل يشنق أن جيب كان   سنة، يف ثروة جيمع أن عاستطا  من -

 . نفسه خدع  هللا خيدع أنه ظن من -

 . حظَّه غريَّ  إقامته مكان غريَّ  من -

 .شيء يف يشك  ال شيئا   يعلم ال من -

 

 . هـ(  10/1411/ 3)  8332الرايض ع ( 375) 
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 .احلب يعرف ال أوالد له يكن مل من -

 . يومل أن عليه الوالئم حيب ال من -

 .قليلة ستكون هحصت فإن الدب  مع العسل يقتسم من -
 

 الصناعي  للتلقيح  الفقهي التشريع (417)

 الفقهي التشريع لبيان الصناعي، التلقيح بشأن فقهية ومؤمترات  اجتماعات  املسلمني فقهاء عقد 
 : يلي ما على العلماء اتفاق اللقاءات  هذه من اجلابري عمرو أمحد الدكتور استنتج وقد. له

  طلب حق أحدمها أو للزوجني وأن مرضا ، يعترب أن ميكن اإلخصاب  عدم أو العقم أن - 1
  بقدر وذلك  املرأة، عورة انكشاف  أو الرجل عورة انكشاف إىل ذلك  أدى ولو  منه، العالج

 من مسلمة غري لطبيبة  أو مسلم، لطبيب أو  مسلمة لطبيبة  املرأة  عورة تكشف حيث الضرورة،
 . الرجل مع ابملرأة  اخللوة عدم مع الكتاب، أهل

 . الزوجية قيام ظل يف إال اإلجناب  يتم ال - 2

 : يلي ما بذلك  ويُقصد اإلجناب، وسائل كأحد  اثلث  طرف ُيستخدم  أن ينبغي ال - 3

 .الزوج غري من منوية  حيوانت  - أ

 .الزوجة غري  من أنثوية بويضات  - ب 

 .معا   والزوجة الزوج غري من اجلاهزة اللقائح -ج

 . ( الظئر الرحم) املستأجرة األرحام استخدام - و

 الثقة الطبيب بواسطة الزوجة إىل الزوج من الداخلي االصطناعي التلقيح بطريقة ُيسمح - 4
 .الزوجني وأمام

 مسلمون أطباء الطريقة هبذه يقوم حبيث اخلارجي، االصطناعي التلقيح بطريقة يسمح - 5
 . خطأ  أي وقوع بعدم كافية  ضمانت  هناك تكون وأن وأمانتهم، بدينهم موثوق

  اجملمَّد ابملين اخلارجي االصطناعي التلقيح يتم أن - األحوال من حال أبي وال - جيوز ال - 6
 طالق أو الزوج مبوت  ألن بطالق، الزوجية عقد انفصام أو الزوج وفاة بعد اجملمدة اللقائح أو
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 . (376) .. الزوجية عقد قيام ينتهي  الزوجة
 

  الجنان مجلة (418)

  أصدرها. امسها حتت ظهرت  اليت هبا التعريف عبارة تقول كما   ية،اترخي أدبية  علمية سياسية جملة
 شعارها وجعل الشهر، يف مرتني (1883 - 1819) البستاين بطرس األديب اللغوي بريوت  يف
 وملا 1870  عام (الثاين كانون) يناير أول يف األول عددها وصدر. ((اإلميان من الوطن حب))

 شقيقه خلفه األخري مات  فلما (1884 - 1847) مسلي  ابنه حتريرها يف خلفه بطرس مات 
 .1886 عام توقفت حىت  هلا حمررا   ظل الذي جنيب األصغر

.  أخرى أحيان   البسيطة ابلفصحى أو  أحيان ،  ابلعامية  أبواهبا  بعض حيرر األب  البستاين  وكان
  افة بنظ االعتناء  على درجت كما  مبكر، بشكل فوتوغرافية وصور  رسوم ظهرت  صفحاهتا وعلى

 نشرت  وقد. والرواية القصة بفنون  هتتم عربية جملة أول كانت  أهنا آاثرها أهم ولكن. الطباعة
  كما.  أليس وشقيقته البستاين لسليم سيما  وال أعدادها، أوئل منذ والرواايت  القصص من العديد
 خارج األخرى الصحف من موادها بعض تنقل وكانت. والرواايت  القصص برتمجة اهتمت

 . (377) لبنان
 

 !شيفالييه فارس (419)

  إىل مساجدها أكرب بتحويل أمرا   العام احلاكم أصدر للجزائر الفرنسيني احتالل أوائل يف 
 ذحبت بعدما كنيسة  إىل فحولته ((كيتشاوة)) مسجد إىل املستعمر اجليش فرق وحتركت! كاتدرائية

  للمسملني هللا أدال قرن بعد مث ..الصليبني الغزاة يقاتلون  أبوابه  وراء  استماتوا  مسلم آالف أربعة
 . وتوحيده هللا  بتكبري يهتف أخرى مرة الفضاء أجواء األذان وشق   مسجدهم، فاستعادوا

  :يقول اجلماعات؟ وحضور  املساجد وإقامة واألذان  الصالة عن أركون حممد  مثل رجل يقول ماذا

 

هـ، ص   1414عمان: دار الفرقان،  -ائية والعقم/ أمحد عمرو اجلابري.اجلديد يف الفتاوى الشرعية لألمراض النس( 376) 
 . 106ـ  104

 . هـ( 1412/ 19/6)  287شرق األوسط ع ة الجمل ( 377) 
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 اإلنسان بني فردية القةع فالصالة الصلوات، ألداء مسجد يف التجمع دائما   الضروري من ليس))
  أداين ويف اإلسالم يف وربه الفرد بني قضية إهنا  - هللا يسمى كما  واملطلق اإلنسان  بني أو - وربه

 !! ((األخرى التوحيد

 العليا الدراسات  أستاذ يقول اجلماعات؟ حضور على وعكفوا املساجد، املسلمون بىن ملاذا إذن
  أيدي  بني وقع اإلسالمي التاريخ إن! ذلك  فعلوا ذينال هم السلطة ورجال احلكام :السربون يف

 ! الوجهة هذه إىل به مالت أسر

 استقر   الذي اخللط من آت  كله  الشر)) هي السربون جامعة يف اإلسالمي الفكر فيلسوف وعبارة
 !! ((املؤمن عند الفردي والفراغ ديين،  هو ملا السياسي االستعمال بني  اترخيية ألسباب 

 ! هبا اجلماعات  وإقامة املساجد لبناء لعلميا التفسري هو هذا

  فارس  إنه! املركبة  اجلهالة هذه على ((شيفالييه)) فارس لقب فرنسا منحته أبن أركون كوىفء  وقد
  هو  مبا  أو ابلعصا إال  نلقاه ال  إننا  بسيف،  الفارس هذا نلقى ال وحنن وأمته،  اإلسالم  ضد
 .(378) دوهنا

 
 ! سنة ألف منذ مشتعلة نار (420)

 مقدسة نرا   ترعى ظلت اهلند جنوب  يف تعيش هندية عائلة أن ((اهلندية األنباء)) وكالة اعتأذ 
 .سنة 1128 ملدة مشتعلة عليها وحتافظ

 منذ أبدا   تطفأ مل فإهنا  فقط، حامية مجرات  إىل أحيان   وتصل وهجها خيمد النار أن رغم وعلى
 قرية يف نمبوديري نيالكاكاندان منزل يف ابستمرار وتشتعل. التقاليد عليه تنص كما  خلت قرون

 .كرياال  مقاطعة يف شريفاتريي تدعى

  والزبدة  ابلزيت  برشها  النار  إشعال على حافظت عائلته  أن  نمبوديري عن الوكالة ونقلت
  الروحي السالم على احلصول)) كان  النار من اهلدف  أن  وأضاف . احلبوب  من خمتلفة وجمموعة
 .اليوم يف دوالرات  3 من أكثر تكلف إذ. جدا   مكلف ذلك  لكن . ((الشخصية والسعادة

 أشعلها النار أن تكشف 1949 سنة األرض يف مدفونة معدنية ألواح على عثر أنه إىل وأشار

 

 هـ )بقلم الشيخ حممد الغزايل( .  10/6/1408ـ  156املسلمون ع ( 378) 
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 . (379) ميالدية 861 عام فيكاال مهراش
 

 ! زنا ابنة  وابن زنا ابن (421)

 احلدائق إحدى يف وجهه على يهيم سنة 12 ديفيد الطفل اكُتشف 1982 عام أغسطس يف 
 غرفة يف دوالب  داخل مسجون   كان   وأنه  الكتابة،  وال القراءة يعرف  ال إنه  وقال  بفرنسا، املنزلية 
 .عام من ألكثر معزولة

  جسمه  ألن طوله على الوقوف يستطيع ال ولكنه مرت، 1.33 وطوله كيلوجراما    ثالثني وزنه  وكان
 .والكدمات  واحلروق ابخلدوش مغطى

 من مطرودين أطفاال   أرضها على أن وعرفت اجلرمية بشاعة صعقتها اليت سافرن يف ذلك  كان
 أرقى مبعاملة حتظى الكالب  إن  بل أقل، أو احليوانت  مدينة يف كاهلوام  يعيشون ومعذبني منازهلم
 . أصحاهبا كنف   يف رغدة حياة  وتعيش

  تضربه وكانت ،والشرب األكل من وحرمته دوالب  يف عام من ألكثر حبسته  اليت) ديفيد والدة
  عليها  حكمت اليت  احملكمة إىل (اجلديد زوجها عليها ويفسد حياهتا  يف يظهر ال حىت وتعذبه

  كبرية  حشود وسط من ديفيد اندفع عندما جاءت  املفاجأة ولكن. سنوات  سبع ابلسجن
 .جوارها إىل يعيش أن يريد  وأنه والدته عن  عفا إنه احملكمة أمام وقال  احملاكمة ملشاهدة حضرت 

  رفض ورجل والدته بني عابرة غرامية لعالقة نتيجة ديفيد ولد حيث 1970 لعام القصة وتعود
  اليت والدته مع ليعيش ديفيد  عاد حاضنه  رعاية  يف قضاها عامني وبعد الطفل، ببنوة االعرتاف

 . لورينت الصغري طفلها والد هو جديد رجل مع تعيش كانت

 رأت اليت أمه قبل من ومستمر متكرر رفض ضحية  ديفيد كان  1982 - 1972 بني الفرتة يف
  بوضع  تسمح وال يديه حترق كانت  1973 عام يف. تتذكره أن  تريد وال تكرهه ماض صورة فيه
  مقيدا   احلمام ابنيو  يف  النوم على جتربه أصبحت 1977 عام ويف احلروق،  لتضميد دواء أي

 .بسالسل

 مغلق دوالب  يف السجن حياة بداية  وكانت جديد، سكن إىل العائلة رحلت 1981 عام يف
 

 . 13/2/1989احلياة  ( 379) 
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 حىت 1981 يونيو منذ هناك حبيسا   ظل حيث سنتيمرتا ، وسبعون مرت يف مرتان مساحته ومظلم
 .وهرب  الفرصة انتهز عندما 1982 أغسطس

  يف  جنسي اغتصاب  ضحية ووقعت أمها، جتلدها وكانت! شرعية غري ابنة  نفسها ديفيد  والدة
 احلقول يف تعمل وصارت  عاما ، عشر ثالثة عمرها أصبح عندما عمرها من عشرة اخلامسة
  سوبر يف حماسبة مث ومضيفة، بياعة أصبحت مث املعامالت، أنواع ألسوأ وتتعرض الزراعية
 . (380)ماركت

 
 الشافعي  اإلمام شعر من (422)

وا   احملــــــــــــــــــــرم يف نســــــــــــــــــــاؤكم تعــــــــــــــــــــفَّ  عفــــــــــــــــــــ 
 

 مبســــــــــــــــــــــــلم يليــــــــــــــــــــــــق ال مــــــــــــــــــــــــا وجتنَّبــــــــــــــــــــــــوا  
 

ــز ِن إن  ن   الـــــــــــــــــــــ ــْ ــإن َديـــــــــــــــــــــ َتهُ أَ  فـــــــــــــــــــــ ــْ   قْـَرضـــــــــــــــــــــ
 

ــان  ــن الوفـــــــــــا كـــــــــ ــل مـــــــــ  فـــــــــــاعلم بيتـــــــــــك  أهـــــــــ
 

ــن  ْزنِ  مــــــــــــ ــَ ْزنَ  يـــــــــــــ ــُ ــه يـــــــــــــ ــو بــــــــــــ  جبــــــــــــــدارهِ  ولــــــــــــ
 

ــت  إن    فــــــــــــــــــــافهمِ  لبيبــــــــــــــــــــا   هــــــــــــــــــــذا اي كنــــــــــــــــــ
 

 :أيضا   وقال 

ا دْ  ومل عفـــــــــــــــوتُ  ملــــــــــــــَّ  أحـــــــــــــــد   علـــــــــــــــى َأْحقـــــــــــــــِ
 

م ِ  مـــــــــــــن نفســــــــــــي أرحــــــــــــتُ      العـــــــــــــداوات  هــــــــــــَ
 

 :وقال

 ظفــــــــــــــــــركْ  مثــــــــــــــــــل جلـــــــــــــــــَدكَ  حــــــــــــــــــكَّ  مـــــــــــــــــا
 

 أمـــــــــــــــــــــــــــركْ  مجيـــــــــــــــــــــــــــعَ  أنـــــــــــــــــــــــــــت فتـــــــــــــــــــــــــــوَّل  
 

ــة   قصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدتَ  وإذا    حلاجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

ْدرِكْ  ملعــــــــــــــــــــــــــــرتف   فاقصـــــــــــــــــــــــــــدْ    .(381)بقــــــــــــــــــــــــــــَ
 

 
 

 القات تأثيرات (423)

 : التالية هي للقات  اجلسمانية التأثريات 

 . الدم ضغط وزايدة وارجتافه وخفقانه القلب ضرابت  سرعة  زايدة - 1

 

 هـ.  15/9/1405ـ  4411اليوم )السعودية( ع ( 380) 
هـ، ص   1412الرايض: دار الصميعي،  -وشرحها بدر بن عبد هللا الناصر. خمتارات شعرية/ قام جبمعها وضبطها( 381) 

69 ،98 ،113 . 
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 .التنفس سرعة ازدايد - 2

 .والتعرق اجلسم حرارة  درجة ارتفاع - 3

 . العني حدقة اتساع - 4

 .القات  أوراق غسل عدم حالة  يف وخاصة  املعدة  والتهاب  الفم التهاب  - 5

 . التنني مادة بسبب وذلك  األعراض، أهم من وهو اإلمساك، - 6

 .التنني ملادة اجلسم امتصاص نتيجة وهذا الكبد،  تلي ف - 7

 .ساعات  ملدة لألكل الشهية فقدان - 8

  ونوع  ابلعمر عالقة له التأثري وهذا املنوي،  السيالن وحدوث  اجلنسية والقدرة الرغبة فقدان - 9
 .القات 

 . (382)...اخللوي االنقسام عملية على إحباطي أتثري القات  وخلالصة - 10

 
 أرز  حبة على دولة 168 أسماء (424)

  على الكتابة  يف القياسي  رقمه  حطم هنداي   مواطنا   إن  لألنباء  اهلندية تراست برس وكالة قالت 
 . احلبة على حرفا   1314 نقش من متكن أن بعد أرز  حبة

  لألرقام  جينيس موسوعة يف مرتني امسه ظهر الذي أفاراي كومار سوريندرا إن الوكالة وقالت
 ! واحدة أرز حبة على ومنطقة دولة 168  أمساء  بكتابة قام القياسية

 تانراجس  الصحراوية الوالية يف اهلند آاثر عن للتنقيب جيبور بفرع يعمل الذي أفاراي حقق وقد
  حطمه مث واحدة، أرز حبة على حرفا   638 بنقش قام حيث قبله، الذي العام له قياسي رقم أول
 .حرفا   1136 نقش عندما اثنية  مرة

 من 1992 لعام اجلديدة النسخة يف سيسجل أفاراي  حققه الذي األخري الرقم إن  الوكالة وقالت
 .(383) القياسية  لألرقام جينيس موسوعة

 
 فضاء  جلر أول إسالم (425)

 

 . 3هـ، ص 1413القات يف اليمن/ هيئة األمم املتحدة، اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا، شعبة الزراعة، ( 382) 
 هـ( ]وهكذا وردت األمساء يف األصل[.  24/11/1411)  8383الرايض ( 383) 
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 ذكرت.. مسلما   القمر، على قدميه يضع العامل يف فضاء رجل أول ((أسرتونج آرم نيل)) أصبح 
 . املاليزية (( أستار)) جريدة ذلك 

 مسعه الذي الغريب الصوت  أن أدرك أن بعد  داينته غري   قد ((أسرتونج آرم)) إن اجلريدة تقول
 .. هلل تعظيما   تقام اليت للصالة اإلسالمي النداء.. األذان صوت  هو القمر على خيطو كان  عندما

  جتربة  أول ومتهيبا   مضطراب   كان  حيث ختدعانه، أذنيه  أن ظن  - مرة ألول - الصوت  مسع فعندما
 .. القمر على له

 زارها، اليت األماكن إحدى (مصر) القاهرة كانت  خمتلفة دول يف ليحاضر جولة يف أرسل وحني
 !نفسه الصوت  مسع وفيها

 نفسه الصوت  كان   ألنه  الدهشة فأخذته.. هللا وتعظيم.. للصالة النداء .. األذان أبنه  وأخرب
 ! ! ..متاما   ذاكرته وعتها اليت - نفسها والكلمات 

  - ولكن.. وظيفته فقد لذلك  ونتيجة.. اعتنقه وأخريا  .. الدين هذا عن شيئا   يتعلم أن قرر عندها
 .. هللا وحسبه.. ابهلل اإِلميان وجد فقد  يهم، شيء  ال - يرى كما

  حمددا   اترخيا   اجلريدة تعطى وال.... م 1969 يوليو 21 يف القمر على هبط ((اسرتونج آرم ونيل))
 . (384) للقاهرة لزايرته

 
   خليجية أمثال (642)

 .(مين لك  بدا مما عين صرفك  الذي ما أي) بدا  ما حدا اش -

 ابن وهو غربته  يف يتزوج ألنه الغريب، الشيخ من أكذب  أي ) وغريب شايب من أكذب  -
 . ( سنة أربعني ابن أنه فيزعم سبعني

  به  مهتم أبنه االدعاء رغم عمل، إجناز عدم على حيتج ملن يضرب ) تفوته ما صالة قلبه يف اللي -
 . (املشاغل كثرة  أو  ابلنسيان

 من داهية  :أي البواقع، من ابقعة :للميداين األمثال جممع يف أصله من حمرف) البوايع  من ابيعة -
 . (املاكر للداهية ويضرب . العون اختالف هو والبقع. لدواهيا

 

 . نيوز( هـ( )نقال  عن عرب  1403/ 5/5) 20مرآة اجلامعة )السعودية( ع  ( 384) 
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 . يربا ما اللسان جرح -

  فحمة،  سوداء كل  ما  :الفصيح أصله من) شحمة  بيضة كل  والهب فحمة،  سودة كل  حب -
 . (شحمة بيضاء كل  وال

 . (لألكل صاحلة غري األمساك مجيع جتعل متعفنة  مسكة أي ) كله  السميح ختيس خايسة مسكة -

  فهو  خري، منه يرجى ال الذي للطماع يضرب ) وهللا  اي.. تعشه قوم.. اعرب ما.. صل قوم -
 .(فيه مقصر فهو  هللا  عند خريه  يرجو  الذي العمل أما خيسر، أو يدفع لن دام ما للعشاء جاهز

 .(السوء جلار يضرب )  هاجلار وال احجار كوم  -

 ( الغرق أو الدنس هو والطبع) طبع  طمع مع -

 .(املصاعب  احتمال من بد فال  ساميا   هدفا   أراد من أي) الراش على يصرب العايل بغى من -

  املختلفون  هبا أييت اليت للذريعة معىن وال وفاز، نل وصل من كل أي) لبق سبق من -
 .(واملقصرون

 .ابلطري تعشى الليايل سهر من -

 .الطيحة أتمن ال  ات الزلق بدرب   ماشي اي -
 

 الرعد؟ يحدث متى (742)

  يضيء فعندما. فجأة  البارد ابهلواء  الساخن اهلواء  مقابلة  عند الناتج  العايل الصوت  هو عدالر  
  تتولَّد البارد  ابهلواء الساخن اهلواء اصطدام وعند. حوله اهلواء يسخِ ن أيضا   فإنه السماَء، الربقُ 
 .للرعد املرعب الصوت  عنها ينتج املتحرك، اهلواء من هائلة ضغط موجة

 هذا ويعزى. الرعد مساع قبل الربق نرى ولكننا نفسه، الوقت يف أي معا ، والربق الرعد وحيدث 
 . (385)(مرة مليون حوايل) الرعد صوت  سرعة من بكثري أكرب الربق  ضوء سرعة أن إىل
 

 للحشرات مضادة مالبس (842)

 

هـ،   141الرايض: املديرية العامة للدفاع املدين، ـ  -عية/ إعداد حممد عبد العزيز حسن.السالمة من الكوارث الطبي ( 385) 
 . 56ص 
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  الشركة صنعتها اليت مالبس على كبريا    كان  اإلقبال إن الياابنية كوزميتكس  كانيبو  شركة يف ذكر 
 منذ قطعة 400.000 ابلفعل ابعت وأهنا تضر، ال خاصة كيميائية  مبادة املالبس عاجلت واليت

 .العام هناية  يف األسواق يف  اجلديد النوع هذا طرح أن

  اهلواء  املكيفة الياابن مكاتب يف تزايدت  اليت والعناكب والصراصري البق قتل املادة هذه وتستطيع
 . (386) وثرية  بسجاجيد املفروشة

 
  !الملك شهادة يقبل ال القاضي (942)

 السلطان :عني ابن فقال ملكه،  دست يف وهو  الدولة  عني ابن القاضي عند الكامل امللك  شهد
  أن  :قال شهادته  يقبل ال أنه  السلطان وفهم األمر زاد فلما  القول، عليه فأعاد يشهد،  وال أيمر

  جبنكها إليك  تطلع ((عجيبة))و أقبلك  وكيف أقبلك، ما ال، :القاضي فقال ال؟ أم تقبلين أشهد
 ما أحيسن عندك؟ من الشيخ وابن اجلواري أيدي على تتمايل وهي بكرة يوم اثين وتنزل ليلة كل

  على ابجلنك  وتغن يه ليال   إليه حتضر فكانت امللك، هبا  أولع مغنية هذه  عجيبة وكانت نزلت؟
 شتم كلمة وهي كيواج، اي :لسلطانا له فقال الشيوخ، شيخ ابن حيضره جملس يف الدفاف

. وهنض نفسي، عزلت قد أين علي   اشهدوا ايكيواج، الشرع يف ما : القاضي فقال ابلفارسية؟؟
 القاضي عزل شيء ألي يقال لئال إعادته املصلحة :وقال الكامل امللك إىل الشيخ ابن فقام

  إىل وعاد وترضَّاه  ي القاض إىل وهنض . عجيبة أمر ويشيع  بغداد إىل  األخبار  وتطري نفسه؟
 ! (387)القضاء

 
  والغلط  السهو (304)

 :-املعروف النحوي - املربد  العباس أبو يقول

 أن بعد الغلط على أقاموا وإذا يغلطوا، مل فكأن فرجعوا غلطوا فإذا والغلط، السهو يلحقهم الناسُ 

 

 . هـ(  29/9/1411)  6772اجلزيرة ع ( 386) 
 . 2/27حسن احملاضرة ( 387) 
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 . (388)كذابني  ُجهَّاال   كانوا  الصواب  هلم يتبنيَّ 
 

   ةمتطور فضائية مصانع (314)

 وهي والتعقيد، التطور يف غاية فضائية مصانع من مناذج كربى  أمريكية صناعية مؤسسة انتجت
 ...والتقين الطيب املدين اإلنتاج إىل إضافة وجتسس، مراقبة أجهزة إلنتاج خمصصة

 اجلاذبية عوائق من تتخلص أهنا يف دوارة فضائيلة مركبات  على احملمولة املصانع هذه وتتميز
 . عادية  مصانع يف إنتاجها يصعب مواد إنتاج يتيح مما األرض، على املوجودة وتعقيداهتا

 

 
 

  أن  خصوصا   الفضاء، يف  واإلنتاج العمل على اإلنسان مساعدة يف ابرز بدور  الروبوت  ويقوم
  الصعبة، املهمات  ببعض للقيام املصنع - املدارية احملطة من اخلروج إىل حيتاج األعمال هذه بعض

  ابملواد  الفضائي املصنع  تزويد ميكن ذلك  إىل  وإضافة. ابلغة بدقة إجنازها على درقا والروبوت 
 . (389)األرض إىل العودة مث  إليه الدخول إبمكاهنا خاصة مركبة  بواسطة  واملؤن األولية

 
 المهنية  المعلومات (324)

 

 هـ.  1378 القاهرة،  -ن املبارك.مقدمة كتاب اإليضاح يف علل النحو/ للزجاجي؛ حتقيق ماز ( 388) 
 . م(   15/10/1990) 1618وع العريب ع األسب( 389) 
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 وهي. املختلفة نوامله  ابألعمال اخلاصة النافعة، الدقيقة املعلومات  تلك  املهنية ابملعلومات  يقصد 
  السوق  وحالة التدريب، وتسهيالت  العمل، ونسق ابلصناعات، املتعلقة املعلومات  أيضا   تشمل
 . املهنية االجتاهات  إىل ابإلضافة هذا. املهنية 

 اجملتمع يف املتيسرة املهن ملطالب ابلنسبة الفرد إمكانيات  لتقومي املعلومات هذه وتستخدم
 واملهن األعمال عن للكشف الفرد تساعد اليت األساسية يلةالوس تعترب وهي.. ومقتضياهتا
  مبا  األعمال، هذه يف أمامه  املفتوحة الفرص على يتعرف كي  وتساعده تالئمه  اليت والصناعات 

 . يالئمه الذي العمل اختيار على يعاونه

  اعتمد إذا  إال ابلدقة التدريب  برنمج  يتصف فلن.. املهين التدريب  أساس املهنية املعلومات  وتعترب
  إذا إال التدريب من األفراد يستفيد أن ميكن ال مث ومن وافية، صحيحة مهنية معلومات  على

 . الوافية الدقيقة املهنية املعلومات من أساس على معهم  تتالءم حمتوايته  كانت

  بتصنيف هتتم العامل حكومات  بدأت  إذ وعامليا ،  دوليا   طابعا   املهنية  املعلومات  أخذت  وقد
 . (390) ...وغريها التعداد بيانت  واقع من وحتليلها املهنية لومات املع
 

  !حرامية أغرب (433)

  املنازل أحد نيجرياي يف اللصوص من ثالثة اقتحم عندما م 1994 عام حرامية أغرب  كان
  أي  ميلك  ال أنه  البيت  صاحب هلم وأقسم فلوس، من البيت  يف ما كل  إبعطائهم صاحبه وطالبوا

 الصباح أصبح حىت الليل طوال معه فظلوا البنك،  يف أبمواله حيتفظ أنه فهموا قدو . بيته يف مال
 .. وتركوه قبضوها دوالر ألف ومخسني مائة  يعادل مبا شيكا   هلم وكتب البنك  إىل ورافقوه

 ذهب الذي الشرطة مركز رئيس أن اكتشف احلادث  عن لإلبالغ الشرطة إىل ذهب وعندما
 ! (391)دقائق قبل سرقه الذي عصابةال رئيس   سوى يكن مل إلبالغه

 
  (2) أمريكية  أمثال (434)

 

القاهرة:   -تمع/ أتليف سيد عبد احلميد مرسي.سيكولوجية املهن: دراسة علمية تطبيقية للمهن وأثرها يف الفرد واجمل( 390) 
 . 241ـ  239هـ، ص  1382دار النهضة العربية، 

 . هـ( 13/8/1415)  2619أخبار اليوم ع ( 391) 
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 . لبنها ومتلك   البقرة تبيع  أن ميكنك  ال -

 . جانبان  مسألة لكل -

 . البئر جتف  حىت املاء تفقد لن -

 .ابلبنزين النار إطفاء إبمكاننا  ليس -

 .سيدين خيدم أن  أحد وسع يف ليس -

 .أعمق دائما   الساكن املاء -

 .أمل فهناك حياة  كهنا دامت ما -

 .فقدانه يسهل عليه احلصول سهل ما -

 . ندم دون نبذله  جهد  دون نكسبه ما -

 .أفضل تكنس اجلديدة املقشة -

 . بدقيقة بعده أتيت أن من بساعة املوعد قبل أتيت أن اخلري من -

 .غريك مبال جوادا   تكون أن السهولة من -

 . عضته من أسوأ نباحه  -

 . دفاعلل  وسيلة خري اهلجوم -

 .داىفء قلبه لكن ابردة يده -

 . رفقائه من الرجل عرفيُ  -
 

 المطر  ظل (435)

  املاء ببخار احململة السائدة الرايح من محى يف ألهنا وذلك  نسبيا ، املطر فيها يسقط ال منطقة 
  يف  الغربية الغاابت  إقليم منحدرات  هي املناطق أشهر  ولعل. التالل أو اجلبال من سلسلة لوجود

  تتمتع  مث ومن سنة، كل  أشهر مخسة  ملدة الغربية اجلنوبية املومسية للرايح تتعرض حيث. داهلن
  ظل يف تقع اليت الشرقية املنحدرات  أما . بوصة (200) حنو  إىل أحيان   تصل جدا   غزيرة أبمطار

 . (392) بوصة (25) عن األمطار كمية  تزيد فقلَّما املطر

 

 . 145هـ( ص  1404)ربيع اآلخر   82الفيصل ع ( 392) 
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 االعتكاف  مشروعية من الحكمة (436)

  عليه،  ومجعيُته  تعاىل هللا على القلب عكوفُ  وروحه  مقصوده الذي  االعتكاف، لعباده  هللا  شرع 
 ذكرُه يصري حبيث سبحانه، وحده به واالشتغال ابخللق، االشتغال عن واالنقطاع به، واخللوة
  به،  كله اهلم   ويصري بدهلا، عليه فيستويل وخطراته القلب مهوم حمل يف عليه واإلقبالُ  وحب ه

 من بدال   ابهلل أُْنسهُ  فيصري منه، يقرب  وما مراضيه حتصيل يف والتفكر بذكره، كلها  واخلطرات 
 به يفرح ما وال له، أُنس ال حني القبور يف الوحشة يوم به ألُنسه بذلك فبـُْعُده ابخللق، أُنسه

 . (393)األعظم االعتكاف مقصود فهذا سواه،
 

 عمه وابن الزبرقان (437)

  الذي  َهْوذة، بن علقمة عمه  ابن (هـ 45 حنو ت ) بدر بن الزبرقان الشاعر يلوم األبيات  هذه يف 
  احلطيئة، وبني  بينه األمر إفساد يف  معه وتعاون ضده،  السعدي مشاس بن  بغيض جوار  إىل وقف

 : قال.. هجائه على احلطيئة وحرَّض

 يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزا ال عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ِ  ابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنُ  ويل
 

ين لُ     عائـــــــــــــــــــــــــــــــــــبْ  ويُعـــــــــــــــــــــــــــــــــــني يَِعيبـــــــــــــــــــــــــــــــــــُ
 

ه   ئبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالنا يف وأُعينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ
 

 النوائـــــــــــــــــــــــــــــبْ  علـــــــــــــــــــــــــــــى يُعـــــــــــــــــــــــــــــنيُ  وال تِ   
 

ه تســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري   إيل   عقاربـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ
 

ه وال    عقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاربْ  تـََناَولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ
 

كَ  دعــــــــــــــــــــــــين   الزَّمــــــــــــــــــــــــا علــــــــــــــــــــــــى أُِعنــــــــــــــــــــــــْ
 

نِ  ن   ــل عنــــــــــــــــــــك  وأُغــــــــــــــــــــْ  جانـــــــــــــــــــــب بكــــــــــــــــــ
 

ــيفك   إين   مينيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك  يف كســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

نْيُ  ال    .(394)حتــــــــــــــــــــــــــــــــارب  ملــــــــــــــــــــــــــــــــن أَلــــــــــــــــــــــــــــــــِ
 

 
 

   !صيني مطعم فضيحة :الجرائم  أبشع (438)

 

 . 2/87زاد املعاد يف هدي خري العباد/ ابن قيم اجلوزية ( 393) 
  1404بريوت: مؤسسة الرسالة،  -ة وحتقيق سعود حممود عبد اجلابر.شعر الزبرقان بن بدر وعمرو بن األهتم؛ دراس( 394) 

 . 36هـ، ف 
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 . ((البشري)) ابللحم حمشوة معجنات  يقدم كان  الصني يف مطعم أمر افتضح

 املعبد مطعم يف املعجنات  يقدم ظل جوانج وانج إن الصينية ((هاينان)) منطقة صحيفة وقالت
 .م 1987 عام منذ ميلكه الذي األبيض

 بلحوم ميده كان  املوتى جثث إلحراق فرن يف يعمل الذي  ((ُهوى)) شقيقه إن الصحيفة وقالت
 .وتىامل ((وأفخاذ مؤخرات ))

  ال  حىت التوابل من بكثري وخلطها اللحوم هذه بفرم ذلك  بعد يقوم كان  إنه الصحيفة وقالت
 ! املذاق يف الفرق أحد يلحظ

 يف  ( سيشوان) مقاطعة به  تشتهر  الذي  النوع من معجنات  صنع يف ابستخدامها ذلك  بعد ويقوم
 . احلريفة أبطعمتها  املشهورة الصني غرب 

 .طعمامل مكان الصحيفة تذكر ومل

...  الطعم ولذيذة رخيصة  كانت   ألهنا بشعبية حتظى املعجنات  كانت  لقد.. الصحيفة تقرير وقال
 . سريعا   تنفد الكمية كانت  ما وغالبا  

 من سنوات  ثالث  يف دوالرا   5.769 يوان  30.000 إىل وصلت أرابحا   املطعم صاحب وحقق
  يف  وانغ  السيد مطعم يفرغ مل 1978 لعاما فمنذ. عليه املتزايد واإلقبال املتميز طبقه شهرة  خالل

  خبز  وهي طائلة،  وأمواال   شهرة عليه در  الذي اخلاص طبقه لتذوق  يتدفقون زابئن من (سيشوان)
  وضع  املنطقة قرى إحدى يف شابة لسيدة الفجائي املوت  لكن. البخار على الصغري سيشوان

 على األخرية النظرة إللقاء احملرقة إىل بواذه الفقيدة عائلة أفراد إن إذ الرائجة،  التجارة  هلذه حدا  
  وانغ،  شقيق هو احملرقة يف العاملني أحد أن وتبني (ومؤخرة أفخاذ بال)  أهنا  يرون  هبم فإذا  ابنتهم،
 . (395) !له - املختلف الطعم ذات  - اللحوم ومصدر

 
 والفريسة ..الخفاش (439)

 . ((الطني ضفدع)) فريسته على ينقض   وهو.. اخلفاش

  - أسنانه وليس - لسانه يستخدم حيث.. حلظة آخر يف الضحية التهام يف رأيه اخلفاش ويغري

 

 هـ( .  14/9/1411)  8314الرايض ع ( 395) 
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 أقلع سامة  صفات  ذا وجده  فإذا  بلسانه،  الضفدع جلد وميسح. هذا الضفدع هوية على للتعرف
 !! (396) أذى دون وتركه بسرعة، وهرب  عنه
 

 
 

 
 الماء تحت هاتف (440)

 بني االتصاالت  انقطاع نتيجة مؤملة حلوادث  والغطس السباحة وهواة الغطاسون تعرض ما كثريا    
 .. املياه أعماق يف اختفائه أو التوجيه  ومركز الغاطس

  كربى،   بريطانية مؤسسة إنتاج من وهو املياه، وسط يعمل الذي اإللكرتوين اهلاتف اخرتع وحديثا  
 ... والسباحني للغطاسني ابلنسبة مؤمنة السالمة وأصبحت

 . مباشرة األذن على وضعه  دون بواسطته التكلم وميكن األمتار، من عدة مئات  اهلاتف هذا مدى

 يتسرب ال  املاء  أن  أيضا   مميزاته  ومن. سم ( 3.5 14 6) وقياسه غراما   125 اجلديد  اهلاتف  وزن
 

 . هـ(  1415)مجادى اآلخرة  5ـ ع  24سعودية( س جملة اخلفجي )ال( 396) 
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  6 بقوة خاصة صغرية  ببطارية  يعمل وهو خاص،  جلدي حزام بواسطة ربطه وميكن داخله، إىل
 . (397)فولت

 
 جابة اإل أوقات (441)

 : وأمهها  الدعاء، عند اإلجابة  أوقات  املرء يتحني 

  من)) :فيقول عباده على تعاىل هللا يتجلى حيث.. السََّحر أو الليل من األخري الثلث - 1
 .الصحيحني يف كما  ((..له فأستجيب يدعوين

 داود أيب عند ثبت كما  يـَُرد، ال الوقت هذا يف فالدعاء. اإلقامة إىل األذان بعد من - 2
 .وغريمها والرتمذي

 .واحلاكم داود  أبو رواه  كما  املطر، نزول عند - 3

 . الرتمذي أخرجه  كما  املكتوابت، الصلوات  بعد - 4

  ال ساعة  اجلمعة يوم  يف أبن  النصوص وتواترت  السنن،  يف ثبت كما  ويومها،  اجلمعة ليلة  - 5
 .أعطاه إال شيئا   ربَّه  فيها العبدُ  يسأل

 .مستجابة الصائم دعوة أن السنن يف واثبت . رمضان شهر - 6

 . (398) فيها الدعاء استجابة السنن وأثبتت الليلة، تلك  شرف القرآن ذكر وقد. القدر ليلة - 7

  (2) إسبانية  أمثال (442)

 . شاهد بال  موت  صديق،  بال حياة  -

 .أكرب خطيئة  تتبعها الصغرية، اخلطيئة -

 .يدومان  ال  والنعمة الربح -

 .مجيال   يمالذم جتعل الرغبة -

 !يكرههن من وحيبب حيب هن، من  يزدرين أن النساء طبيعة -

 .اآلخرين شباك يف وقعنا قد نكون نصطاد، أن نفكر عندما -

 

 . م(   10/4/1989) 1539بوع العريب ع األس( 397) 
 . 23ـ  22امليسَّر يف األدعية واألذكار/ أتليف خمتار اجلبايل، ص ( 398) 
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 .مينحها ال الغىن وكذلك  العفة، يهدم ال الفقر -

 . ىنكسر أن  وإما يرختي، أن إما الدوام، على املشدود القوس -

 .معك  كله  فالرغي كان  إذا إال اللقمة تعط ال -

 .الضعف بعامل نعم تقل وال الكرب، بعامل ال تقل ال -

 . خادما   كان  من ختدم وال شحاذا ، كان   ممن شيئا   تلتمس ال -

 . جارك  دار ابب  على قمحك  جتفف ال -

 .القدمي الصديق من خري مرآة ال -

 . القصرية اليد على داللة الطويل اللسان -

 .لالعق من عددا   أكثر أتباع للجنون -
 

 العالم  في بيضة أكبر (443)

 24 تساوي  أي جرام، كيلو  2.3 تزن بيضة احملتلة بفلسطني املزارع إحدى  يف نعامة وضعت 
  يف تسجيلها مت وقد . العامل يف نعامة تضعها بيضة  أكرب وتعد العادي، الدجاج بيض من بيضة

 . القياسية لألرقام الربيطانية جنيز موسوعة

 املزرعة أصحاب  وأن عامني، العمر من تبلغ وأهنا ((آن)) تدعى لنعامةا أن رويرت وكالة وذكرت 
 .(399) واحلب ابلرعاية  يتعهدوهنا

 
 الخمر؟  يفعل ماذا (444)

 عاما   97 عمرها سيدة جثة خممورون  أخرج نيوزيالندا  جنوب  يف الواقعة كريستشرش  مدينة يف 
 !قربها حلفر متاستخد اليت نفسها ابآللة  رمبا رأسها، على وضربوها قربها من

 . (400) !!يوما   12 عن القرب عمر يزيد يكن ومل
 

 والربذة ..ذر أبو (445)
 

 هـ.  1408/ 18/11ـ  37096األهرام ع ( 399) 
 . هـ(  28/12/1411)  8416الرايض ع ( 400) 
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  تشبه أهنا البعض يفهم  قد إليها،   ذر  أاب نفى  عثمان أن البعض يزعم اليت (( الربذة)) 
 .احلاضر  العصر يف ((املنفى))

  منها،  أميال ثالثة  بعد  على املدينة،  قرى من الربذة )) أن البلدان معجم يف  احلموي  ايقوت  يذكر
 . ((عرق ذات  من قريبة  مكة، طريق يف منزل أحسن من وكانت

 لالنتقام؟ منفى تصلح فكيف املنازل،  أحسن ومن املدينة، ضواحي من إذا   فالربذة

 : املؤرخني حمققي عند -رضي هللا عنهما   - عثمان من إبكراه الربذة إىل ذر أيب خروج يكن ومل

  يف عثمان  استأذن ذر أاب أن (2/139) ((العرب)) يف خلدون بن دينال ويل القاضي ذكر فقد
  له، فأذن َسْلعا ، البناء بلغ إذا منها أخرج أن أمرين  هللا رسول إن)) :وقال املدينة من اخلروج

  وأجرى مملوكني، وأعطاه  اإلبل، من (قطعة) َصْرمة  عثمان  وأقطعه مسجدا ، هبا وبىن الربذة،  ونزل
 . هـ.ا.املدينة يتعاهد ان وك رزقا ، عليه

  إليه اجتمع  املدينة قدم فلما )) : (76 ص) (( العواصم)) يف العريب ابن القاضي  قال أيضا   وهبذا
 .((افعل))  :له فقال الربذة، أريد  :لعثمان  فقال الناس،

 فذكرت ذلك، قبل يروين مل كأهنم   حىت الناس علي كثر  املدينة قدمتُ  فلما.. ))  البخاري  ورواية
  نص .. ((..املنزل هذا أنزلين الذي فذلك . قريبا   فكنت تنحيتَ  شئت إن :يل فقال ثمان،لع ذلك 

 . (401) عثمان من  ابلنفي عليه حمكوما   وليس  اختياره مبحض الربذة إىل التنحي  اختار  ذر  أاب أن يف
 

 الصومال أقاليم (446)

 :حاكم منها لكل عديدة الصومال أقاليم 

 . مقديشيو عاصمته بنادر إقليم -

 . كيسمايو  عاصمته السفلي جواب إقليم -

 . بريوا عاصمته العليا جواب إقليم -

 .بلدوين وعاصمته هريان إقليم -

 

هـ،   1414عمان، األردن،  -صويبات/ عبد العظيم حممود الديب.ي: نظرات وتحنو رؤية جديدة للتاريخ اإلسالم( 401) 
 . 178ـ  177ص 
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 .عيو جلك  عاصمته مدق إقليم -

 . بوصاصو  وعاصمته جبرتينيا إقليم -

 . هرجيسة وعاصمته الشمايل اإِلقليم -

 .بيدوا وعاصمته ابي إقليم -

 .بلدوين  وعاصمته حريان إقليم -

 . عرقابو وعاصمته سانق قليمإ -

 . قروي وعاصمته نوقلي إقليم -

 .دوساماريب  وعاصمته دلقدود إقليم -

 . حطور  وعاصمته ابكول إقليم -

 . جارهباري  وعاصمته قيدو إقليم -

 . ابرديرا وعاصمته العليا جواب إقليم -

 . جوهار  وعاصمته العليا شابيال إقليم -

 . امارك وعاصمته  السفلى شابيال إقليم -

 . قاروي وعاصمته  توقديري إقليم -

 . بربرة  وميناء برعو، شيخ،  :منها  مدن عدة وفيه

 :وهي الصومال من  جزء أهنا  أساس على مناطق بثالث  الصومال ويطالب

 فيه صوت  م 1950 عام استفتاء إجراء رغم كينيا  إىل بريطانيا  ضمته  الذي انفدي إقليم - 1
 .للصومال لالنضمام %88 السكان أغلبية

 .م 1950 قبل ما حىت للصومال اتبعا   وكان  احلبشة أخذته الذي أوجادين إقليم - 2

  احلقيقية البداية  كانت  بري  زايد  عهد  أواسط يف  وأثيوبيا الصومال بني  حرب  بسببه  وجرت 
 . احلالية الصومال مأساة إىل أدت  اليت للمشاكل

 . (402)(401) منفصلة كدولة  اللهاستق أعلن مث م 1883 عام منذ فرنسا احتلته جيبويت إقليم -3
 

 

ـ   98هـ، ص   1413جدة: دار القبلة،   -سانية/ وكالة األنباء اإلسالمية.الصومال؛ حضارته اإلسالمية ومأساته اإلن( 402) 
99 . 
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 آسام مذبحة (447)

 كانت  1983 شباط شهر يف اهلندية (آسام) والية يف اهلنود املسلمون هلا تعرض اليت املذحبة 
  هندوسي آالف 10 محل فقد.. ورعب ودماء هول من الكلمتني يف  ما بكل ومرعبة فظيعة

  مدينة إىل (نيلي) قرية من ذحبا   نياملسلم على ووقعوا وسهامهم وأقواسهم وحراهبم بنادقهم
 .. (مورجياون)

 

 
 

 .والعشش األكواخ حرقوا.. 
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 .كاألرانب  قتلى وأردوهم  احلقول وسط - القرى سكان - املسلمني طاردوا.. 

  األجساد  روائح  منها  تفوح (نيلي) منطقة كانت..  واألطفال النساء  من كانوا   القتلى أغلب.. 
 تزكم اهلندوس حرقها اليت القش أكواخ رائحة.. أطفاهلن جثث عن حبثا   يلهثن األمهات .. اآلدمية
 .. األنوف

 

 



338 

 
  مندوابها زار اليت األمريكية  (نيوزويك ) جملة أن  إال قتيل،  آالف 3 بنحو قدر الضحااي عدد

 طارت اليت غاندي أنديرا حىت.. يوميا   حاداث   30 يبلغ القتل جرائم معدل إن :قالت (آسام)
 . (403) !!(( املأساة هذه هبا  أصف كلمات   إجياد عن عاجزة  أن))  :قالت احملرتقة الوالية لزايرة

 
 اإلسكولاير مكتبة (448)

 عام يف وذلك  بغرنطة،  اإِلسالمية األندلسية املكتبة بقااي من الثاين فيليب امللك  نواهتا مجع 
  أحد  زيدان موالي مكتبة م، 1614 عام إليها  أضيفت مث عريب، خمطوط 1900 وهبا ،1557
  يف حريق شب م، 1671 عام ويف عريب، خمطوط آالف ثالثة على وحتتوي املغرب، سالطني

  إىل عهد وقد. خمطوط 1900 سوى  العربية من ينج  ومل منها، كبريا    جزءا   التهم اإِلسكورايل
 عام ويف عريب، جملد آالف مخسة إليها وأضيف م، 1749 عام يف بتصنيفها املاروين ميخائيل
  ليفي  يدي على متاما   اكتمل  أن  إىل خمطوطاهتا،  فهرسة  ديرنبورج  هرتويج  كملأ م، 1880

 . (404)م 1924 عام يف بروفنسال
 

 الباغودة (449)

  تدرجييا   وتضيق بعض، فوق بعضها يرتاكب أدوار من يتألف ابلربج شبيه مضلع أو مربع مبىن 
 نتىء، مستقل سطح اراألدو  هذه من ولكل األخري، الدور تعلو وأقراص  بسارية ينتهي حىت
  وكوراي  واهلند وبورما الصني بالد يف الباغودة وتنتشر. بوذية أضرحة لتكون األصل يف تقام وهي

 .(405) والياابن 
 

 اإلبرة أشغال  في قياسية أرقام (450)

 

 هـ.  1403/ 21/5ـ   5826املدينة )السعودية( ع ( 403) 
 . 143هـ( ص  1403ادى اآلخرة )مج  72الفيصل ع ( 404) 
 . هـ(  13/9/1415)  11640املدينة ع ( 405) 
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 و كيلومرتا    62 طوله صويف شريط حبك  فورمرفري من اهلولندية  هونينغ دير فان راي أكملت 
 .1986 وليوي 14 يف مرتا   130

 عندما السابقة القياسية األرقام كل  أنطوين سيبيلي حطمت وقت ألطول احلبك  ماراثون ويف• 
 بني أسرتاليا يف بكوينزالند اتون شوبينغ تومبول يف ساعة 120 ملدة احلبك  إببرة تعمل ظلت
 .1977 أكتوبر 7 و 3 يومي

 إبجنلرتا فذرستون يف  املولودة ماثيومان جوين هي اإلبرة أشغال جمال يف إنتاجا   األغزر والسيدة• 
  أوقية 12 و ألفا   11 ابستخدام مالبس قطعة 912 حبكت 1979 عام ففي. 1927 عام يف
 خالل الدقيقة، يف غرزة 111 بعمل تقوم كانت  أهنا ُوجد الوقت قياس ولدى. الصوف من

  بتصوير  ايابنية وهي العامل يف اإلبرة أشغال يف  الوحيدة احملاضرة وقامت. دقيقة 30 استغرق اختبار
 . (406) سينمائي شريط على احلبك  يف ماثيومان  تقنية

 
 حسين طه مؤنس (451)

 مؤنس الدكتور أن القاهرة جامعة يف اإلسالمية واحلضارة التاريخ أستاذ شليب أمحد الدكتور أعلن 
  إىل جلأ وأنه  اإلسالم، عن ارتد قد حسني طه  الدكتور العريب األدب  عميد ابن حسني طه

  رسالة مناقشة خالل اإلعالن  هذا جاء . النصرانية  يف ليدخل  ابريس يف الكاثوليكية  الكنيسة
 معهد إىل األوسط الشرق أنباء بوكالة التحرير مديرة أمني أمحد متاضر قدمتها اليت املاجستري
 اإلعالم أستاذ إمام إبراهيم الدكتور اللجنة عضوي وحبضور ابلقاهرة، اإلسالمية الدراسات 

. األزهرية ابجلامعة األستاذ شاهني الصبور عبد والدكتور املنورة ابملدينة اإلسالمية ابجلامعة
  الدكتور  أم وهي أرملته أن  وإىل العريب، األدب  عميد ومواقف أفكار لبعض املناقشة تعرضت

  غري  األجنبية األم أتثري وأن مسلمة، غري فرنسية  أيضا   زوجته وأن مسلمة، غري فرنسية مؤنس
 . (407)األسرة داخل خطرية  اجتماعية مضاعفات  له  يكون قد املسلمة

 
 الجماعي التنصير (452)

 

 هـ.  11/4/1409الرايض ( 406) 
 هـ.  3/11/1408ـ  176املسلمون ع ( 407) 
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  املنصِ ر يتصل أن مبعىن الفردي، التنصري عملية املنصِ رون يتبعها كان   اليت  القدمية األساليب من 
  ةحظري  يف إدخاله أجل من والسبل الوسائل بكافة اجتذابه وحياول تنصريه يريد الذي ابلشخص
  ابلتنصري،  مضرة كانت  ورمبا بل اجلدوى، وقليلة عقيمة  الطريقة هذه أن وجدوا لكنهم النصرانية،

 :لسببني وذلك 

  تتناسب  ال أهنا كما  السريع، العصري التطور روح مع تتناسب ال جدا   بطيئة طريقة ألهنا :األول
 .أمامهم الفسيحة العمل رقعة اتساع مع

 اإلرادة مشلول جيعله مما وجمتمعه، بيئته من الفرد اقتالع إىل تؤدي الطريقة هذه ألن :الثاين
 التأثري يستطيع لن أنه عن فضال   نصَّرته، اليت الكنيسة على عبئا   يصبح أنه كما  قومه، من ومنبوذا  

 .فيه واملرغوب  املطلوب  التأثري ذلك  حوله من على

 متكاملة بشرية جمموعات  نقل يعين الذي اجلماعي، التنصري ضرورة إىل يدعون أخذوا فإهنم لذا
  يصبح  إذ السلبيات، تلك  من يقلل مما  النصرانية، إىل اإلسالم من نقلها ( ..مدينة أو  مثال ،  قبيلة)

  مطارد،  وال مضطهد وال منبوذ  أبنه املتنصِ ر الفرد يشعر لن وعندها نصارى، مبجموعهم األفراد
 . واحدة بوتقة يف أصبحوا كلهم  ألهنم

 التنصري، مؤمترات  أحد إىل ((املسلمني تنصري عملية يف إينكل مقياس تطبيق)) موضوع قدم وقد
 : يلي ما فيه ويالحظ

  أولئك  يريدون ال  فهم النوعي، التجميع إىل ودعوهتم الكمي التجمع أسلوب  انتقادهم - 1
 .قدمي أسلوب  إنه إذ العدديني أو االمسيني النصارى

  النصرانية، إىل اإلسالم عن التحول من املرء نعمت عقوابت  تضع اإلسالمية البيئات  معظم - 2
 . االجتماعي النبذ عقوبة أو  (املرتد) عقوبة ذلك  ومن

  مما  اجتماعيا ، املنبوذون إال هلا يستجيب ال اإلسالمية البيئات  يف النصرانية إىل الدعوة - 3
 . هدامة الناس  نظر يف تكون ألن النصرانية حيول وهذا اجتماعيا ، الفاشلني ألولئك  مباءة جيعلها

 . النصرانية مقاومة ضرورة على يؤكد الفاشل اهلدام الوضع هذا - 4

 .املطلوب  االجتماعي التغلغل يف حينئذ  النصرانية فشل - 5

  اجملتمع على عالة ويصبح  والعائلي االجتماعي انتماءه ويفقد اجتماعيا   ينبذ  املتنصر املسلم - 6
 .النصراين
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  به  فإذا عليه، يتكئون تكأة ليكون النصرانية إىل املسلم هذا دعا قد النصراين اجملتمع إن - 7
 . هلم  عون   يكون أن من  بدال   وأثقاله أمحاله  يف ويزيد اجلديد اجملتمع هو يتكىء

 خيلصهم مجاعي طريق أفضل، طريق انتهاج من بد وال الفردي الطريق هذا خطأ يرون إهنم - 8
 . (408)السلبيات  تلك  كل  من
 

  (1) يمنية لأمثا (453)

 . (تقصريه على وحتاسبه كفايته   تعطيه أن جيب ملن يضرب )  واتبعه اشبعه -

 . (الناس عيوب  عن بعيوبك  اشتغل أي)  طالع من عيبك  وافعل مسب يف الناس عيب افعل -

 .بسنة منك  أعقل بيوم منك  أكرب -

 . طارده  يعرف الذئب -

 .خراب  قرية وال معمورة دار -

 ! أبوه ربيق فرغ ما  الناس شاقي -

 .حجامه الصاحب على الشكا -

 .(الكالم من فائدة ال مبا التمسك  لعدم يضرب )  ولقيناه ضاع -

 .(غريه مال يف  يطمع وال ماله على حيرص ملن يضرب ) ويف قصي -

 . ذقون عشر وال.. مرة قعشة -

 .حزن العقل كثر  -

 . (أواهنا قبل األمور يف التسرع لعدم يضرب ) مسيناه ولد كما  -

 . عجوهلا إال البالد حيرث  ما -

 . (يُذكر ال الذي إال يؤملك  ما  أي) والثمن الربع  محال إال يقهرك ما -
 

 الصغيرة الحشرات لدغة (454)

.  الضرر عدمي  هو ما  ومنها السامة،  منها الصغرية، احلشرات  من نوع 60000 من أكثر  يوجد 
 

 . هـ )بقلم عبد الرزاق دايربكر يل(  3/11/1409اجملتمع )الكويت( ( 408) 
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 .والنمل والزالقط والزنبري النحل :احلشرات  هذه وأشهر

 جسم يف حتقن املثال سبيل على فالنحلة جدا ؛  ضئيلة احلشرات  هذه تفرزها اليت السم يةكم  إن
 .فقط السم من ملغ 0.3 من يقرب  ما لدغه عند اإلنسان

  إىل ذلك  فيؤدي اللدغة، مكان  الدموية  األوعية بتوسيع  احليوانت  هذه سم  حتوي اليت  املواد وتقوم
 البلعوم يف خطرية وزمة  تسبب قد فإهنا العنق منطقة يف ةاللدغ كانت  فإذا.. (احتقاهنا ) امحرارها
  حدوث  يف سببا   يكون قد الذي النفس جمرى  تضي ق إىل يؤدي  مما الصوت، وحبال واحلنجرة
 . االختناق

  متاس على املوجودة السطحية الدموية األوعية أحد يف مسها احلشرة حتقن ندرة حاالت  ويف
 إىل يؤدي  قد  مما اجلسم، أحناء كافة   إىل الدموية الدورة  طريق  نع مباشرة فينتشر اجللد، مع مباشر

 . صغرية  حشرة لدغة إثر  حتقه ويالقي وعيه املريض يفقد وقد حتسسية، صدمة حدوث 

  تسي  التسي ذاببة مثل والسحااي، الدماغ كالتهاب   خطرية، أمراضا   يسبب ما احلشرات  ومن
 تسبب حشرات  وهناك . البعوض أنواع بعض يسببه  أو ينقله الذي واملالراي  إفريقيا،  يف املنتشرة
 . (409) ..وهكذا.. الطاعون تسبب وأخرى الفريوس، الدماغ التهاب 

 
  المحراث شفرة ذات السلحفاة (455)

  أشجار بني الكثيفة األدغال يف ((احملراث  شفرة)) العمالقة ((بلوشري ماداجاسكان)) سلحفاة تعيش
  االستوائية،  نصف أو  االستوائية املناطق يف املعشوشبة راضياأل يف النفضية الغاابت  ويف اخليزران

 .كيلوجرام  15 حوايل  زنتها تبلغ  كما  سم، 45 حوايل  هلا طول أقصى ويبلغ

  مث  ومن.. أقل أو مئات  بضع النوع  هذا من احلياة  قيد على زالت  ما اليت السالحف  عدد ويقدر
 . النادرة األنواع من تعترب

 لتبحث األمطار فصل بداية مع إال منه خترج وال العام معظم هاخمبئ يف السالحف هذه وتظل
 .وتتزواج الطعام عن

 

حممد نبيل النشوايت.ـ دمشق: دار املعاجم؛  اإلسعافات األولية لألمراض واإلصاابت الطبية واجلراحية والرايضية/ ( 409) 
 . 78هـ، ص   1411بريوت: مؤسسة الرسالة، 
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  الرقبة، حتت عظيما   نتوءا   مستخدمة بينها فيما وتتصارع خاص بشكل الذكور جمموعة وتنشط
 .((احملراث  شفرة)) احلقيقي امسها أعطاها الذي وهو

..  واألدغال اخليزران شجر جيوب  حول ةللغاي صغرية  أعداد يف إال السالحف  هذه توجد وال
..  احلياة قيد على تظل أن أجل من مستمرة ووقاية محاية هذه احملراث  شفرة سلحفاة وتتطلب
 . (410) لالنقراض املعرضة احلية الكائنات  معظم شأن فشأهنا

 
 شائعة أخطاء (456)

 . دكتاتورا   حاكما    فالن كان   :يقولون 

 . ظاملا   أو مستبدا   أو جبارا   و أ طاغية حاكما   فالن كان  :والصواب 

 اليت احلاالت  يف القضاة على يطلقوهنا القدمية روما أهل كان   التينية، كلمة   دكتاتور كلمة  ألن
 مسؤولني غري فيها واحلكام  القضاة ويكون أشهر ستة عن تزيد ال ملدة والقالقل الفنت فيها تكثر
  َجبَّار   ُكل   َوَخابَ  َواْستَـْفَتُحواْ ﴿ :لكرميةا القرآنية اآلية  يف جاء. وأحكامهم أعماهلم تبعة عن

 [. 27 :الفرقان سورة] ﴾يََدْيهِ  َعَلى الظَّاملُِ  يـََعض   َويـَْومَ ﴿ :واآلية[ 15 :إبراهيم سورة] ﴾َعِنيد  

 . االنتهاء على اجللسة أوشكت :يقولون

 . تنتهي أن اجللسة أوشكت :والصواب 

 

 هـ.  10/11/1408ـ   5748اجلزيرة )السعودية( ع  ( 410) 
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 .له  أخالق ال فالن :يقولون

 . األخالق سيء فالن :والصواب 

 . (411) سيئا   أو  حسنا   يكون قد اخللق ألن
 

 المجاملة ال الصدق (457)

  أن عليك  دخلتُ  حيث أتذكر املنذر  أاب اي : املنصور له  فقال املنصور  على عروة  بن هشام دخل 
  :أيب قال عندك من خرجنا فلما  يراع، بقصبة سويقا   تشرب  وأنت اخلالئف،  أيب مع وأخي

 بقي؟  ما بقي ة قومكم يف يزال فال حق ه واعرفوا ريا  خ ابلشيخ  استوصوا

 .املؤمنني أمري اي  ذاك أثبت ما :قال

 . أذكره؟ ال : له وتقول إليك  به ميت   ما املؤمنني أمري يذك رك :وقالوا أهله، بعض فالمه

 . (412) خريا   إال الصدق يف هللا يعو دين ومل أذكره، مل :فقال
 

 شرفةالم للكعبة نادران مفتاحان (458)

  سنتمرتا ، 29 منهما كل  طول  ويبلغ ابلفضة، املكفت احلديد من صنعا وقد الكعبة،  مفتاحا  مها
 . إسالمية وكتاابت  قرآنية آايت  وحيمالن

 

 

 هـ.  7/1407/ 11ـ  903البحرين ع ( 411) 
 . 2/64احملاسن واملساوئ للبيهقي  ( 412) 
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 وقع للكعبة آخر مبفتاح قورن  ما إذا خاصة  مكة، يف صنعهما مت قد املفتاحني هذين أن ويرجح
 على اترخيية  دالئل هناك  أن  كما   هجرية، 555 م عا يف املكي  أمحد بن يوسف ابسم عليه صانعه 
  املفتاحني هذين أن  يرجح كما  اهلجري، الثامن القرن منذ العربية اجلزيرة يف للمعادن صناعة وجود
 . (413) وندرهتما  حلجمهما، نظرا   املشرفة الكعبة  ابب  فتح يف ابلفعل يستخدمان كان

 
   ..وهامان قارون مع تُحشر أن احذر (459)

  :فقال يوما   الصالة ذكر أنه ،  هللا رسول عن -رضي هللا عنهما  - عمرو بن  هللا عبد عن
  برهان له يكن مل عليها  حيافظ مل ومن القيامة، يوم وجناة وبرهان   نورا   له كانت  عليها  حافظ من))

 . (414) ((خلف بن وُأيب وفرعون وهامان قارون مع القيامة  يوم وكان جناة، وال نور وال

  مباله،  الصالة عن يشتغل إمنا ألنه األربعة هؤالء مع الصالة اترك ُحشر وإمنا :لماءالع بعض قال
 ! بتجارته أو بوزارته،  أو مبلكه، أو

 . قارون مع ُحشر  مباله اشتغل فإن

 .فرعون مع ُحشر مبلكه اشتغل وإن

 

 هـ.  1404/ 5/3ـ  29/2ـ  199احمللة ع ( 413) 
 إبسناد جيد، وأخرجه ابن حبان يف صحيحه.  2/169أخرجه أمحد يف مسنده ( 414) 
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 . هامان مع ُحشر بوزارته اشتغل وإن

 . (415) مبكة رالكفا اتجر  خلف بن ُأيب مع ُحشر بتجارته  اشتغل وإن
 

 !القطبية المناطق في زكام ال (460)

  أو  ابلزكام،  يصاب  أن  املتجمد  الشمايل القطب يزور  شخص أي على يستحيل أنه  العلماء أكد 
 .الطقس برودة بسبب السليب مفعوهلا تفقد اجلراثيم ألن الشتاء، فصل خالل آخر عارض أي

 متوت  الزكام جرثومة فإن املتجمد مايلالش  القطب ابلزكام مصاب  شخص زار  لو حىت إنه وقالوا
 . (416) آخر إىل شخص من انتقاهلا قبل
 

 !عالم 5000 (461)

  دعا الذي السبب هو وهذا. املعرفية وخلفيتهم وفروضهم،  بنظرايهتم، تتأثر الباحثني أحكام 
  علم منهم واحد  لكل عامل،  آالف مخسة  املتحدة  الوالايت  يف  أبن  يعرتف  ألن  مرتون روبرت 
  انتماء  من الرغم على عامل، بكل  اخلاصة  العقائد تعدد نتيجة  وذلك . وحده خيص ه الذي  اع االجتم

 !الرأمسايل  اجملتمع  عقيدة إىل غالبيتهم
 

 ! قرون بدون الثور يكون عندما (462)

  مل  لكنه مسينا ، ثورا   وجد مرة، وذات  الصيد، على قادر غري وأصبح األسود، أبحد السن تقدمت
  الثور، إىل ذهب عندئذ.. احليلة يستخدم أن فقرر احلادة،  قرونه من خوفا   ه مهامجت على جيرؤ
  متناسق  قوي وجسمك  رائع،  رأسك  إن. بك  الشديد إبعجايب لك  أصرح أن  بد ال )) :له وقال
 بشعة  إهنا. رأسك  فوق تضعها اليت القبيحة القرون هذه إال شكلك، مجال يعيب وال متني،

 . (( وعظمة مجاال   أكثر ستكون بدوهنا إنك  صدقين. اجلمال هذا كل  تشوه املنظر،

  سالحه الثور فقد وعندما.. قرونه من فتخلص الذكاء،  حمدود الثور بعقل التملق هذا ولعب
 

 . 19انظر الكبائر للذهيب ص ( 415) 
 . هـ(  29/2/1412)  8476الرايض ع ( 416) 
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 . (417)!! لألسد سهلة فريسة أصبح نفسه، عنه للدفاع الوحيد
 

 تمحو؟  كيف ..الممحاة (463)

 اإلمالء يف يرتكبوهنا أخطاء حملو ب الطال يستخدمها اليت احملاايت  أن الكثريون يعلم ال قد 
  متحو اليت املادة ليس  (( املطاط)) وأن  جدا ، خفيف  بركاين وزجاج اصطناعي مطاط من مصنوعة

 .(418) ((الربكاين الزجاج)) بل اخلطأ الكلمات 
 

   بولندية أمثال (464)

 .كذب   اجلائع وجه على االبتسامة -

 .الفقر من أشد الفقر من اخلوف -

 .حواء جيد آدم كل  -

 . تـَُعد   أن ال  توزن  أن جيب الكلمات  -

 . بكت إذا ابملرأة وال يصلي، الذي ابلسكران وال أقسم، إذا وابليهودي النائم،  ابلكلب تثق ال -

 .احلذاء إال اجلورب  ثقب يعرف ال -

 . املطر خيشى ال املبتل   -

 . بعده يبكي والرجل الزواج، قبل تبكي  املرأة -

 .التسول دائم والسافل بل،املستق متسوِ ل املسرف -

 . مثله ظالم يف بقي غريه مشعة أطفأ من -

 .مدحها نفسه الم من -

 . أجوف ألنه جهري الناقوس -

  ابليهودي،  واإلسباين ابإلسباين،  واإليطايل ابإليطايل، واألملاين ابألملاين، البولندي  خيدع -
 . ابلشيطان واليهودي

 

 . هـ(  1412/ 10/12)  38537األهرام ع ( 417) 
 . هـ(  29/2/1412)  8476الرايض ع ( 418) 
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 . دائما   الغائب ُيالم -
 

 الصوت ةبح أسباب (465)

  كبرية   جمموعة وهي العضوية، األسباب  من قائمة  حتت تقع الصوت  حبة إىل تقود اليت األسباب  
  للثنااي  املخاطي الغشاء تغريات  كذلك  والبكرتيولوجية، الفريوسية احلادة اباللتهاابت  تبتدىء
 ،ابجلسم اهلرمونت  وظائف اضطراابت  حاالت  يف أو احلساسية حاالت  يف وخصوصا   الصوتية

 . الصوتية الثنااي  بني واخلبيثة احلميدة األورام منو احتماالت  عن فضال  

  عند اإلنسان ميارسها اليت اخلاطئة، العادات  من جمموعة أساسا   تشمل الوظيفية واالضطراابت 
  صوتية  طبقة استخدام يتم فعندما. الالزم من أكرب عضلية قوة يستخدم كمن  متاما   صوته، إخراج

  أو  (( اإلهانة)) وطأة حتت تقع الصوتية  األحبال فإن كالصراخ،  الصوتية وثناايه ماملتكل  تناسب  ال
  كان   ما إذا الصوت  إخراج  يف اخلاطئة  الفسيولوجية العادات  هذه  آاثر  تتضاعف  وقد - ((اللطمة))

 والسيارات، املصانع عادم مثل البيئة، يف امللوث  اهلواء واستنشاق فالتدخني  يدخن، صاحبها
  الكيماوية،  األخبرة مصانع مثل العمل بيئات  بعض يف القاتل التلوث  عن ضال  ف والكحول،

  آاثره  له  الضجيج؛ على ليتغلب صوته  شدة ورفع للصراخ العامل يضطر مما  النسيج،  ومصانع
 .الضارة

  واملغنني، واإلذاعيني، املدرسني، :مثل لعملهم تبعا   أساسية بصورة  صوهتم يستخدمون الذين أما
 العمليات من للتمكن بتدريبهم الصوتية، للوظيفة صحي وعي إىل حيتاجون فإهنم واخلطباء،
  خيرج حىت  احلنجرية، فوق  التجاويف  يف الصوت  ورنني  الصوت، إخراج يف الداخلة املختلفة
 العوامل أن املهن أصحاب  ابل عن يغيب وال الفسيولوجية، للحالة يكون ما أقرب  الصوت 
 . احتباسه أو الصوت  تغيري إىل تؤدي  قد اخلاصة النفسية

  الناس،  بني واألفكار املعاين ونقل التخاطب عملية وتتيح شخصيته، مرآة هو اإلنسان وصوت 
  صوت  ألن الصوت، إلخراج خاص  عضو البشري اجلسم يف يوجد ال أنه املدهش واألمر

 مل حلنجرةا وهذه التنفسي، اجلهاز يف عضو وهي احلنجرة، من كبري  وبتبسيط أساسا   خيرج اإلنسان
 صوت خيرج احلقيقة ويف غريبة، أجسام دخول من الرئتني حلماية وإمنا الصوت  إلخراج توجد

  الثنااي  يف اهتزازات  إلحداث  الزفري عملية من اخلارج اهلواء تيار استخدام طريق عن اإلنسان
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  ((شرجويتح)) الصوت  إخراج وظيفة تتدهور وعندما  احلنجرة، إىل - الصوتية األحبال - الصوتية
 يف السبب يكون أو.. (( املريض أي )) العازف إىل يرجع فذلك  ((البحة)) نسميه  ما حيدث  أو
 . (419) ((الصوتية  الثنااي))  أي ((اآللة))
 

 الحسابات تدقيق (466)

  ملؤسسة احملاسبية السجالت من للتحقق عمليات  من آخرون به يقوم ما االصطالح هذا يعين 
  إىل  أدت  اليت األصلية املستندات  على السجالت  مراجعة عادة احلساابت  تدقيق ويشمل. ما

  املباشر،  ابلتحقيق املدينة واألرصدة  الدائنة األرصدة  من والتثبت فيها،  املسجلة املعامالت  نشوء
 . قيمتها ومن (واملباين واألرض الدائمة واملنشآت  كاملعدات )  الثابتة األصول وجود من والتأكد

 شخص يقوم وفيه الداخلي، احلساابت  تدقيق ابسم يعرف اابت احلس  تدقيق من آخر نوع وهناك
  واألعمال احملاسبة  مبراجعة  - مستقلة دائرة يف  يعمل - ما  مؤسسة أو  شركة  موظفني بني من

 . (420) وتقييمها الداخلية املراقبة  وسائل فعالية قياس هبدف  وذلك  هبا، املرتبطة

 
 البطيخة  (467)

 :يخةالبط يف ملغزا   التعاويذي سبط قال 

  أتتنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفراء ُربَّ 
 

هْ  أحســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن يف وهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي   ُحلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَّ
 

ــا  ْفَرة   تعرتيهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــُ  يف صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

ا   هْ  غــــــــــــــــــــــــــــــــريِ  مــــــــــــــــــــــــــــــــن لوهنــــــــــــــــــــــــــــــــِ   ِعلــــــــــــــــــــــــــــــــَّ
 

ــوةُ   حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالل   الر ِيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقِ  حلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

ــا   ــل ِ   يف دُمهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ هْ  كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ِملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَّ
 

 قــــــــــــــــــــــــــسَّ  فــــــــــــــــــــــــــإن بــــــــــــــــــــــــــدر   نصـــــــــــــــــــــــــُفها 
 

هْ  صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارت  ْمَتهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    أَِهلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَّ
 

 
 ! أخضر بشعر سلحفاة (468)

 

 . هـ(  1404/ 18/10)  35646األهرام ع ( 419) 
 . هـ(  1408)ذو القعدة   137ل ع الفيص ( 420) 
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  - اخلالبة طبيعتها حىت األشياء، كل  يف الكامن لغموضا بالد والغرائب، العجائب بالد الصني 
 . نعرف اليت املألوفة  الطبيعة  تشبه ال - وأعشاهبا وحشراهتا  حبيوانهتا

 أخضر؟ شعر ذات  بسلحفاة مسعتم فهل.. 

 قليل وشعرها صغري حجمها  آهنوي، مقاطعة جنوب  من اجلبلية املناطق يف تعيش  سلحفاة إهنا
 !وأخضر... وقصري

  (عاما   62) شيانغ، تشن ويدعى آهنوي مبقاطعة ( شيوانتشنغ) حمافظة من املتقاعدين مالالع أحد
 هذه من عشر على عثر وقد ،1980 العام من الربية الشعر اخلضراء السلحفاة عن ابلبحث قام

  حياة غور لسرب الالزمة املعلومات  كل  بقراءة بدأ  ذاك وبعد . العالية اجلبال يف الفريدة السالحف
 سلحفاة 1600 تكاثر  مت  حيث  االصطناعي، للتكاثر مفيدة طريقة هلا  ووجد لسلحفاة،ا هذه
 ابلشعر أجسامها تتغطى املرابة السالحف كانت سنوات  ثالث  مدة وخالل.. يده على

 .سم 50 - 15 بني الشعر طول ويرتاوح األخضر،
 

 
 

 من غراما   20 من ة الوجب تتكون أسبوعيا ، واحدة وجبة تتناول السلحفاة هذه أن والطريف
  شهر  من يوما   75 حوايل سباهتا مدة وتدوم. الطويل النوم إىل ختلد مث.. والكبدة واللحم اجلمربي
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  إىل  (مايو ) أاير  شهر بني  ما الفرتة  يف البيض وتضع (مارس) آذار شهر  إىل ( ديسمرب) األول كانون
 . ( سبتمرب) أيلول شهر

.  واحد سنتمرت وقطرها سنتمرتين  حنو البيضة طول ويبلغ. واحدة  مرة بيضات  8 - 4 األنثى تلد
  ويستطيع غرامات، 10 حوايل يزن  فرخ كل   العامل، نور  صغارها  يرى التفريخ  من شهرين بعد

 . البيضة قشرة من خروجه  فور التناول

 بسلحفاة يسمى ما  منها برتبيتها، شيانغ تشن يقوم اليت السالحف هذه من عديدة أنواع هناك
 وسلحفاة. األخضر ابلشعر وظهرها وصدرها وأطرافها وذيلها  رأسها  يتغطى اليت الذهبية العملة
  جذر ذيلها  ويشبه التنني،  براثني أقدامها وتشبه  الصقر منقار فمها  يشبه اليت الصقر منقار

 من تعترب كانت  إذ سنة، 1300 إىل يعود طويل اتريخ األخضر الشعر ذات  وللسلحفاة. اجلنسة
 .الصيين الط الب يف الزينات  أشهر

 

 
  امليالد  مناسبات  يف هدااي وتقدم والدالل، ابالهتمام حتظى السلحفاة هذه  زالت ما واليوم،
 ! (421)العامل بلدان وبعض الصني يف والزواج

 
 الحديديون (469)

 استعدادا   وأشدها املاشية،  تربية  إبتقان  وأميزها ثروة، وأكثرها عددا ، الشام عشائر أكرب من 
 مشايل الواقعة املوصل مدينة من أصلهم. احلكومة وإطاعة للوداعة وأقرهبا تقرار،واالس للتحضر

 

 . 4/1988/ 7ـ  191األفق ع ( 421) 
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 وعلى العليل، محام إىل عفر تل من دجلة ميني على يبتدىء هناك منهم قسم يزال وال العراق،
 . ابشااي وسهل الزاب  بني الدجلة يسار

  فرق ،(كومة) الصاح فنوا الشيخ قوم املوصل، حديديو :أقسام أربعة إىل احلديديون وينقسم
 يف واأليب الباب، قضاء يف كالفناطسة  آخرين رؤساء حول وملتفة نواف  الشيخ عن مستقلة
  إىل  اترة ينضوون وهؤالء كاجلمالن،  والرعية الشوااي من لواحق مسعان، جبل يف واألبرز إدلب،
 . (422) احلديديني إىل واترة املوايل

 
 الحج؟   أم .. الزواج (470)

 الشخص فإن الزواج، مع اجتمع إذا يؤخر ولكنه اإلسالم، أركان من وركن رض،ف احلج أن مع 
  فإنه احلرام، يف الوقوع وخاف احلج، أو للزواج : ألحدمها يكفيه ما إال النقود من ميلك  ال كان  إذا
 من الشباب  معشر اي)) :والسالم الصالة عليه قال وقد. احلج على الزواج يقدم احلالة هذه يف

  ابلصوم فعليه يستطع، مل ومن للفرج، وأحصن للبصر، أغض فإنه  فليتزوج، الباءة  م منك استطاع
 .(423) (( وجاء له فإنه

 .الرتاخي على واجب احلج  أن يرون وغريه الشافعي وأن  وخاصة

 .(424) .. .للحالة نظرا   احلج طاعة على الزواج طاعة  تقدمي يتم املسألة هذه ففي
 

   يابانية أمثال (471)

 . خربا   تصدق أن قبل ات سنو  سبع احبث -

 . الدموع وسط طريقها تشق   اليت هي ابتسامة أمجل -

 .املطر سقوط قرب  يعين فهذا أعشاشها، من بيضها النمل أخرجت إذا -

 

 هـ(.  1404)رمضان   87الفيصل ع ( 422) 
 رواه اجلماعة. ( 423) 
  1413الدوحة: دار الثقافة،  -كان واألحوال/ عبد هللا العبادي.تقدمي طاعة على أخرى أو تركها نظرا  للزمان وامل( 424) 

 . 164هـ، ص 
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 .شريفا   نفسه ظنَّ  للسرقة، فرصة للسارق يكن مل إذا -

 . املقروص يصيح ملاذا تعلم نفسك  اقرص -

 . حريرا   التوت  ورق   يصبح األايم مبرور -

 .أييت  أن بد  ال كالنِ هار،  احلق   -

 . أحيان   السعادة عربون العذاب  -

 . صاحبه ابب  عند شجاع الكلب -

 .الشتاء  من أشهر ثالثة تدىفء أن ميكنها  واحدة  طيبة  كلمة  -

 .بزهرة  ولو املرأة تضرب  ال -

 .لك  يـُْغلى ال ِقْدر يف مغرفتك  تضع ال -

 .أقدام ستة  طوله رجال   تليق قد ُعَقل، ثالث  طوله الذي اللسان -

 .يصدأ َتَدُعه  ال ولكنها سيفها، املرأة لسان -

 . أوالدهم يطيعوا أن عليهم وجب السن، يف الشيوخ تقدَّم مىت -
 .الدوام على اتئبا   فكن متوت، مىت تعرف ال كنت  وملا بيوم، موتك  قبل تب -

 .احملارب  روح السيف هو  كما  املرأة، روح املرآة -

 . ابلياء  انتهى أللف،اب بدأ من -
 

 مسدس أصغر (472)

 احلروب يف القادة يقتنيه  وكان  يدوية،  صناعة إنه  ويقال .. اترخيه حىت العامل يف مسدس أصغر هذا
  .األوىل العاملية احلرب  على السابقة
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  كان   الذي .. القدمي للسالح معرض أحدث  يف تعرض  .. أثرية حتفة اآلن  أصبح املسدس هذا
 . (425)عشر التاسع قرنال يف يستخدم

 
 ! للنباتات عالج األسبرين (473)

 الضعف، من تعاين اليت للنبااتت  دواء يكون رمبا األسربين أن الربيطانيني العلماء بعض اكتشف 
 .واخلضروات  األزهار يف اإلصابة  ملعاجلة استخدامه وميكن

 لألمراض مقاومة أكثر  احملاصيل جلعل األسربين من قريبة  أدوية استخدام ميكن االكتشاف وهبذا
 .الطبيعية دفاعاهتا بتعزيز وذلك 

  وعلى اإلصابة، مكافحة على النبااتت  يساعد األسربين من جدا   قريبا   مركبا   أن الباحثون ووجد
  لزايدة  منه قريبة أدوية تطوير ميكن فإنه النبااتت  أبنسجة ضررا   يلحق األسربين أن من الرغم

 . (426) جانبية آاثر بدون املقاومة
 

 والفاطميون الصليبية الحروب (474)

 على الصليبيني هجوم أسباب  من أن  واحملدثني، القدماء من املسلمني املؤرخني من الكثري يذكر 

 

 . هـ(  25/3/1404) 452اقرأ ع ( 425) 
 . هـ(  29/9/1415)  2191ية )تونس( ع احلر ( 426) 
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  ألن  السالجقة؛ مهامجة على وتشجيعهم اإلفرنج ألمم الفاطميني مراسلة هو اإلسالمي، الشرق
  املذهبية اخلالفات  على زايدة  الشامية، لبالدا منهم وأخذوا  الفاطميني على تغلَّبوا األخريين هؤالء

 للقوات اإلفرنج مهامجة  على كبرية  آماال   يعلِ قون الفاطميون  كان  ولقد .. والشيعة السنة أهل بني
  واالمرباطور  الفاطمي اخلليفة بني  وقع سراي   اتفاقا   أن املصادر بعض تذكر كما  ..السلجوقية

 . السالجقة ضد البيزنطي

 ألن األوىل؛ الصليبية احلملة جناح أسباب  إىل أقرب  كان  فإنه مبصر، الفاطميني موقف كان  ومهما
  بيت الحتالل الفرصة وانتهازهم بل السالجقة، إجناد عن وتقاعسهم احلملة، هذه يف موقفهم
 القوات هامجتهم  ملا  السريع تقهقرهم مث  الصليبيني، طرف من أنطاكية حصار زمن املقدس

 احلرب أسباب  يف املسؤولية من وافر لقسط   متحملني الفاطميني جيعل ذلك  كل الصليبية،
 . (427) جناحها أسباهبا  يف أو الصليبية،

 
 أمريكا   في الزوجات تعدد (475)

 يف الزوجات  تعدد فإن  املتحدة،  الوالايت  أحناء معظم يف  والقوانني لألنظمة خمالف ذلك  أن مع 
 هذه عن الطرف هناك السلطات  تغض ثحي  املتحدة، الوالايت  غرب  يف  وخاصة ملموس ارتفاع

 30 عن يقل ال ما  هناك  ألن نظرا   هلا، حصر ال وقضائية  قانونية مشكالت  إاثرة خشية القضية
 الزوجات تعدد جتيز  املورمون طائفة أن ومعروف .واحدة امرأة من أكثر تزوجوا رجل ألف

 .قاطع بشكل ذلك حيرم الذي م 1890 عام  صدر  الذي القانون هناك أن  مع إليها، للمنتسبني

  يقيم كما  نيومكسيكو، إيرزون،  مونتان،  أواتوه، والايت  يف  حاليا   يقيمون الزوجات  تعدد أنصار
 . (428)املكسيك  يف بعضهم

 
 !عاما   36  جرارا   يخفي (476)

 

، جديدة مزيدة ومنقحة.ـ بريوت: دار الغرب  2ط  -رق واملغرب/حممد العروسي املطوي.احلروب الصليبية يف املش( 427) 
   . 35هـ، ص   1402اإلسالمي، 

 . 18/12/1978تشرين ( 428) 
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 الشيوعيني املسؤولني ملنع عاما   36 األرض حتت مدفون   ظل جرار إبخراج روماين مزارع قام 
 .استخدامه إعادة يف رغبته عن وأعرب  مصادرته، من السابقني

  حتت دفنه مث الصدأ، من لتحفظه شحوم يف الصنع األملاين اجلرار غطى قد فلوري كالني  وكان
 . (429) اخلمسينات  يف اجلماعية املزارع محلة إابن األرض

 
د (477)  الزمر 

 ويوجد والشيست، الرخام صخور يف يوجد البرييل، معادن من أخضر، لونه شفاف، كرمي  حجر 
 من أكثر منذ الفراعنة قام ولقد األمحر، البحر ساحل وعلى مصر جنوب  يف منامجه أشهر

 يف الستخدامه الزمرد عن للتنقيب الفتحات  من مئات  حفر طريق عن ابستغالهلا سنة 5000
 . (430)الكروم من ضئيلة كميات   وجود إىل األخضر الزمرد لون ويرجع .الزينة

 
 الناس؟  قلوب نكسب كيف (478)

 .. إليها أحسن من حب على النفوس جبلت فقد .حوائجهم  وقضاء الناس خدمة - 1 

 .الغيظ وكظم احلِْلم - 2

 . املعاملة يف السماحة -3

 الفجور من شيء عندهم ألنس العشرة وحسن والبشاشة الكالم لني وهي .. املداراة -4
 .شرعية ملصلحة والفسق،

 إدخال السرور على اآلخرين. -5
 احرتام املسلمني وتقديرهم والتأدب معهم وتبجيلهم وإجالهلم.  -6
 . متفق عليه. ((الكلمة الطيبة صدقة))  :حسن الكالم. قال عليه الصالة والسالم -7
 التواضع ولني اجلانب.  -8
 اجلود والكرم. -9

 

 . هـ(  12/9/1411)  6755اجلزيرة ع ( 429) 
 . 149هـ( ص  1402)ربيع األول   57الفيصل ع ( 430) 
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 .عليه قمتف ((إن هللا رفيق حيب الرفق يف األمر كله)) :الرفق. قال عليه الصالة والسالم -10

 : الناس قلوب  ينفر  ومما

 . وظروفهم الناس أحوال مراعاة عدم -1

  وازهد  .هللا حيبك  الدنيا يف ازهد)) :والسالم الصالة عليه قال .وزخرفها الدنيا مبتاع التعلق -2
 .(944 رقم الصحيحة األحاديث سلسلة) ((الناس حيبك  الناس عند فيما

 .والفظاظة الغلظة -6

 .عملال القول خمالفة -4

 . (431)عليه متفق ((تنفروا وال وبشروا تعسروا، وال يسروا)) : قال .والتعقيد التعسري -5

 
  (3)  لبنانية أمثال (479)

 .العواقب إىل ينظر من الناس أفهم

 .هبيم تعيش وال فهيم موت 

 .هات   كلمة  ألف وال خود كلمة

 .سروج عالكالب  شد و اخليل قلة من

 .ابلعرض السلم حامل

 .احللو طعمة  بيعرف ما املر  يدوقب ما اللي

 .. بسنة منك  أفهم بيوم منك  أكرب

 ..غزال أمه بعني القرد

 .. البطالة زعفران وال ..العمل غبار

 .. مصيبته  عليه بتهون  غريه مصيبة بيشوف يلي

 ..وغنيلو الشر عن إْبعدْ 

 .. تكرب الكبري عاشر

 .. بدايرك  بتالقيه جلارك اخلري ريد

 

 هـ.  1413الرايض: مؤسسة آسام،  -لناس/مازن بن عبد الكرمي الفريح.نكسب ا  راجع: كيف ( 431) 
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 .احلق  ةقسم واقسموا إخوة كونوا

 . اهليبة بتقلل الضَّحك  كثرة

 .وعطا أخد الكالم زينة

 .أقواال عند الرجال

 . الواقف مع الناس

 
 لألبقار  وأردية أحذية (480)

  عندما  لكنه .للبقر أحذية وهو :أوجده الذي االبتكار على اآلن حىت يضحك  ولز جيم يزال ال 
  يف  سامهت قد ابتكرها اليت ألحذيةا أن له أكدوا املزارع  أصحاب  إن :يقول الضحك  عن يتوقف
 :ويضيف مشكالت،  عدة من البقر حوافر وقاية

 عليه، أقدمت الذي االبتكار من يضحكون الكثريون كان  للبقر أحذية أصنع بدأت  عندما))
 .((دهشتهم تبددت  أحذييت تنتعل أبقارا   الكثريون شاهد أن بعد ولكن

 من مصنوعة وهي .احلرائق إمخادهم أثناء يف اإلطفاء  رجال ينتعلها اليت اجلزم تشبه  األحذية وهذه
  وقد .الرجال سيقان على تشد اليت اجلوارب  أطراف يشبه األعلى وطرفها املقوي، األسود املطاط
 السن الصغرية العجول خاصة .جروح أو التهاب  أي من األبقار حوافر حلماية خصيصا   صنعت

   .حادث  ألي ومعرضة طرية حوافرها تكون اليت
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 مضادات ) لاللتهاابت  مضادة أبدوية حتقن حوافرها يف التهاب  أبي البقرة تصاب  عندما)) :ويقول
 هذه إنتاج فكرة انتابتين هنا، من .الصق بشريط  مثبتة قماش بقطعة حوافرها تلف مث (حيوية

  القماش  قطعة تزيل أن  تستطيع البقرة إن  األدوية؟ كل  من أفضل األحذية هذه  أليست .األحذية
 . ((ابتكرته الذي احلذاء إزالة تستطيع ال لكنها حافرها، عن

 إىل حباجة ليست األحذية تنتعل اليت احلوافر أن وهي األحذية، هلذه أخرى فائدة هناك أن ويؤكد
  املزارع أصحاب  أن إىل ابإلضافة  عنها،  أذى كل  مينع فوجودها البيطري، الطبيب من معاجلة
  غري يصبح  ألنه  يتلفونه  إهنم  بل  حليبها،  يستغلون ال  احليوية ت ابملضادا أبقارهم يعاجلون الذين
 170 مبلغ أدوية ومثن البيطري الطبيب إىل يدفع املزرعة صاحب  أن عن نهيك  للتناول، صاح
 .دوالرا  

 من عدد زودين)) عندما لكن البقر، عن شيء كل  جيهل كان  سنوات  ثالث  قبل أنه ولز ويؤكد
 األدوية عن حدثوين أن بعد أبقارهم حلوافر يستخدمونه كانوا  يالذ ابملطاط املزارع أصحاب 
 . ((األحذية هذه  ابتكار  على صممت أبقارهم حوافر التهاب  ملكافحة
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 مليون 11 املتحدة الوالايت  يف للحليب املدرة األبقار عدد أن إىل الرمسية اإلحصاءات  وتشري
 .بقرة

  رداء تطوير من طوكيو  جامعة يف الزراعة ةكلي  يف ساكوري موساكو الربوفيسور متكن طوكيو ويف
 . حليبها ولزايدة واألمراض احلشرات  ولسعات  الشمس حرارة من حلمايتها  ابلبقر  خاص

  لرأسها، الصغرية املظلة يشبه  غطاء إىل إضافة البقرة،  وسط يغطي غطاء عن عبارة  هو الرداء
 :الربوفيسور ويقول .مؤخرهتا تغطي أخرى قماش وقطعة

 : ويضيف .((سنوات  مثاين من أكثر خالل للبقر مراقبيت بعد الرداء تطوير من تمتكن لقد))

  احلليب، ودر الطعام تناول إىل قابليته ختف   الصيف فصل خالل للشمس تعرضه  لدى  البقر إن))
 مئوية 60 احلرارة درجة بلغت إذا الشمس حرارة حتمل يستطيع ال األسود الشعر ذا البقر وإن

 : ويتابع .((الصيف فصل خالل ساعة ثلث من أكثر

  إىل  إضافة بلغت، مهما احلرارة درجة  حتمل األبقار  تستطيع طورته  الذي الرداء  ابستخدام لكن))
 . (432) ((بكثرة احلليب وإدرار الطعام لتناول شهيتها فتح
 

 أوروبية  دولة 15 في الشرعيين  غير األطفال (481)

 أوروبية دولة 15 يف الشرعيني غري األطفال نع طبية دراسة أغرب  ((اليوم السويد)) جملة نشرت  
  نسبة  أن  منها  وتبني ،1985 ،1970 بني عاما   15 خالل الدول هذه  أخالقيات  وتطور

 عام وأصبحت 1970 عام املواليد مجلة من %30 كانت  أيسالندا يف الشرعيني غري األطفال
 من الدمنارك ويف %46 إىل %18 من الفرتة هذه يف النسبة ارتفعت السويد ويف ،48% 1985

 !!!%43إىل 11%

 ،%20 إىل %7 من فرنسا ويف %22 إىل %13 من النمسا ويف ،%26 إىل %7 من النرويج ويف
 إىل %4 من لكسمبورج ويف %9 إىل %6 من الغربية أملانيا ويف ،%19 إىل %8 من بريطانيا ويف
 %6 إىل %4 من يسراسو  ويف ،%8 إىل %2 من هولندا ويف ،%8 إىل %3 من إيرلندا ويف ،8%

 .%2 إىل %1 من اليونن ويف %5 إىل %3 من بلجيكا ويف %5 إىل %2 من إيطاليا ويف

 

 هـ( .  29/5/1411)  8210الرايض ع ( 432) 
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 هذه  يف الشرعيني غري  املواليد بنسبة إجيابية عالقة هلما  والتدين األخالق  أن  الدراسة  من ويتضح
 .الدول

 . (433) الضائعة واألخالقيات  الزائفة  احلضارة شر  هللا وقان
 

 البلطي  البحر (482)

 السوفيييت، واالحتاد وفنلندا، السويد : به وحييط أورواب، مشال يف ميتد األطلنطي، احمليط من ذراع 
  جزر  وبه  (2 كم  414400) مساحته  والدامنارك، وأملانيا  وبولندا  البلطية، الدول  ذلك  يف مبا

 وتصله كييل،  ةقنا مث األصغر، والبلت األكرب، والبلت األورسند، الشمال، ببحر يصله عديدة،
  وجرينيه،  وشتني، كوبنهاجن،  :موانئه أهم ومن أخراين،  قنااتن الفوجلا وهنر األبيض  ابلبحر

 . (434) وستوكهومل وهلسنكي، ولننجراد، ودانزج،
 

 القرآنية  والنظائر الوجوه (483)

 : القرآنية والنظائر الوجوه كتب  يف الباحث جيد 

 .لقرآينا السياق فيه روعي قرآنية أللفاظ شرحا   -1

 واحد معىن على منها جمموعة كل  يف يدل معني، لفظ على اشتماهلا يف اتفقت آلايت  مجعا   -2
 .القرآين النص يف إليها يتصرَّف اليت املعاين من

  قرآين، هدف وكلتامها .والنظائر  الوجوه يف التأليف  على احلافزاتن مها املسألتان  هااتن  كانت  فرمبا
 بذلك  فيتمكن اآلية يف املقصود معناها ببيان اللفظة شرح إىل ولاأل يف يعمد املؤلف  دام ما

 .. القرآنية ابملعاين اإلملام من والنظائر الوجوه كتب  على املطلع

 مكان يف املعىن يف املتحدة اآلايت  بتجميع ابلقرآن، للقرآن شرح فهو الثاين، اهلدف أما

 

 هـ.  1408/ 28/10ـ  37077األهرام ع ( 433) 
 . 142هـ( ص  1404)ذو احلجة   90الفيصل ع ( 434) 
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 .(435) واحد
 

 القلم  في لغز (484)

 :قلمال يف ملغزا   بعضهم قال 

فَ   غــــــــــــــريِه صـــــــــــــدرِ  علــــــــــــــى مـــــــــــــذبوح   وأَْهيـــــــــــــَ
 

رَتِْجمُ     أبكــــــــــــمُ  وهــــــــــــو منطــــــــــــق   ذي عــــــــــــن يــــــــــــُ
 

 عمـــــــــــــــــرُه طـــــــــــــــــال كلمـــــــــــــــــا  قصـــــــــــــــــريا   تـــــــــــــــــراه 
 

 يـــــــــــــــــــتكلَّمُ  ال وهـــــــــــــــــــو بليغـــــــــــــــــــا   وُيضـــــــــــــــــــحي  
 

 
 ! وتبكي   تضحك مطبعية أخطاء (485)

 جريدة يف لغواي   ومدققا   مصححا   يعمل وكان أحدهم رواها املطبعية األخطاء يف طريفة قصة 
  رئيس  قام واالنقالابت؛ العسكري، العز أايم من يوم، ذات  يف إنه :القصة تقول ؛((سلطوية))

 نقاش، وال اخلرب، هذا فإن وبذلك  .العسكرية الكلية طالب  من جديدة دفعة بتخريج اجلمهورية 
  ..والصور واملقاالت  الكلمات، حتضري مت  وابلفعل .اجلريدة يف الرئيسي اخلرب سيكون

 . ((العسكرية الكلية طلبة من جديدة  دفعة ختريج)) ابلطبع املانشيت وكان .. واملانشيتات 

 على املانشيت بكتابة منه انتباه ودون اخلطاط، قام فقد .-ك حلرف مشابه ط حرف أن ومبا
  .. الكارثة  ووقعت ؛((العسكرية الكلية كلبة  من جديدة  دفعة ختريج)) :التايل النحو

   .السوق من العدد ُسحب أوال  
 . اجلريدة كادر  مع العسكري التحقيق :نيا  اث
 ..منازهلم إىل اآلخر وبعضهم السجون، اجلريدة يف املسؤولني بعض إيداع اثلثا ، 
 

 

هـ( .ـ تونس: الشركة   200ت التصاريف: تفسري القرآن مما اشتبهت أمساؤه وتصرفت معانيه/حيىي بن سالم )( 435) 
 )املقدمة( .  26ـ  25هـ، ص   1400التونسية للتوزيع، 
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 املصرية الشباب  جريدة من موجه واالعتذار ..غلط عن اعتبار يف وقع غلط زمان، أغاليط ومن
 ..اجملرمة الزميلة :احملرتمة الزميلة نم بدال   االعتذار، يف فجاء املقطم، زميلتها إىل ،1937 سنة
  التاء،  سقوط سوى حيمل مل فالغلط !متشاهبة؟ احلروف هي كم  ولكن ..خمتلف املعىن هو وكم

 !احلاء حتت ونقطة

  وذلك  ..ابحلضور يعض الفندق وكان :التايل ورد  سياسي، مهرجان  وصف وعرب آخر، غلط ويف
  : هو احملكمة،  إىل اجلريدة  ساق خطري، آخر، طوغل  .الصاد إىل الغني من النقطة قفزت  بعدما

 قاف إىل انقلب الفاء أن هناك ما وكل ..املعىن فانقلب .(الرقيع املقام صاحب ابشا  فتحي ..)
 فكتبت احلاكم، مدح أرادت  صحيفة أن ..اخلطرة األغاليط ومن ..أختها نقطة جاوزت  بعدما

  ماذا  فتصور .. عقاله تقول أن من بدال   ..فالن الزعيم عقل فالن احلاكم فك  :العريض وابخلط
 .. الزائدة األلف فعلت
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 .. قرن نصف قبل مصر صحافة يف  برزت  قد كانت  شىت، أبغاليط حقيقية  قائمة وهذه
  وردت  كما  األغاليط

 الزائد املقصود الصحيح مطبوعة

  عمامة يضع وكان..
 ملوثة

 النون  فوق نقطتان ملونة  عمامة يضع وكان

 من بدال   السني  الفضالء أقبل وقد ءالفسال أقبل وقد
 الضاد

  خطيئته إىل ورجع
 السابقة

 ومهزة  ايء السابقة خطته  إىل ورجع

 برميل  اآلن وهو..
 زبلني

  برلني  نزيل اآلن وهو

  دينية  جمهودات  وله دنيئة  جمهودات  وله..
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 التوفيق له ونرجو  ..
 وحلته يف

   راءال من بدال   واو رحلته  يف التوفيق له  ونرجو 

  الصاد من بدال   هاء  صرير   حربيتنا ولسالح هرير  حربيتنا ولسالح
  يف هللا رمحه ودفن

 املقربة

  من بدال   صاد   املقربة يف هللا رمحه ودفن
 امليم  املربية  الصربية

 ألك  التهمة  وكانت
 الغائط

  ونقطة الفاء طمس الفائظ أكل التهمة  وكانت
 الطاء فوق

 امليم من بدال   احلاء حياته  يف هللا مد حياته  من هللا  حد  ..
 .. (436) قوية خطبة وخطب قوية  خبطة وخبط

 

 

 

  
 

 

 . م )بقلم مسيح شبيب(  29/9/1988ـ  213األفق ع ( 436) 
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 الحيوانات  عند المياه تحلية (486)

  أشجار  ولكن الشرب، يف الستعماهلا  البحر مياه  من امللح  إلزالة  ضخمة مصانع البشر  يبين 
  متتص جذور هلا  ( جديدة  جذور  أغصانه من تنبثق استوائي  شجر وهو) mangrove املنغروف

 سينا ابن  اسم عليها يطلق منها  نوع  وهناك . خاصة أغشية خالل  برتشيحه وتقوم البحر ماء

Avicenna مثل البحر طيور أما .امللح من للتخلص ألوراقه السفلي السطح على غدد له 
 برتشيح وتقوم البحر ماء شربت عطشت إذا فإهنا والنوء، والقطرس، والغاق، والبجع، النورس،

  وعظاية البحر،  وسالحف البطريق، طائر  يف الصفة  هذه وتوجد  . رؤوسها يف  غدد بواسطة  مللحا
 . (437) أيضا   اإلجوان

 
 الحكم قوة (487)

  .منها خريا   عنها ويعاوض حمب سة أرضا   أيخذ أن األندلس ملك  عامر أيب بن املنصور احتاج 
  هلم وأرسل  عليهم السلطان فغضب جيوز، ال  أبنه  فأفتوا واستفتاهم مصره يف الفقهاء فاستحضر

هم، ابحلد ة  مشهورا   وزيرا     الرسل ندهتم  حىت القصر ابب  بلغوا فما  وانصرفوا، رد ه  مبا  عليه  فردوا يوخب 
 ويندم ابهلل يستجري أنه املؤمنني أمري عن إليهم واعتذروا منازهلم، ورفعوا ابإلعظام، الوزراء وتلقتهم

 . (438)حقوقهم وقضاء عظيمهمت يف مستبصر وهو  منه، كان  ما على
 

 ُربعيل (848)

  . لإلنسان املتغرية الصفات  لتسجيل ميزان  مقياس على تتمثل اليت الثالث  النقاط  إحدى  هو 
 ويضم ((الربعيل)) يسمى منها كل  متساوية، أقسام أربعة إىل االنتياب  توزع النقاط هذه وتقسم

 . (439)[eQuartil] :يةابإلجنليز  يقابله .العام املقياس من 25%
 

 

 بقلم هشام أبو عودة.   77هـ( ص  1412)مجادى اآلخرة   180الفيصل ع ( 437) 
 )نقدا  من مقدمة ابن خلدون( .  64سراج امللوك/أليب بكر الطرطوشي ص ( 438) 
 . 203قاموس الرتبية وعلم النفس الرتبوي/فريد جنار وآخرون، ص ( 439) 
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 !النجاة سبب  ..القطة مواء (489)

  أطفاهلا  غرق بينما الداخلية، البيت شؤون إىل األم وانصرفت كالعادة،  عمله إىل الوالد ذهب
 .. عمره من السادسة على يزيد أكربهم يكن ومل ..نومهم يف الصغار

  أحدا   أن و  خاصة  األطفال،  إليقاظ أحدمها أو  الوالدان  يتدخل أن يستدعي ما  هناك يكن مل
 عندما األطفال فضول أيقظ قد املزعج القط ولكن ..بعد الفعلية الدراسة ملرحلة يصل مل منهم
  هذا ملطاردة نومهم أسرَّة من الصغار انطلق وهناك إبزعاج، ميوء فأصبح ..الصباح جوع دامهه
 ..حمقق ت مو  من األطفال هؤالء مجيع يسلم أن مبشيئته  هللا قدر مسبِ ب فعل وهو ..الشقي القط

 من حلظات  بعد األربعة، الصغار يقطنها اليت الغرفة اجتاه يف كالرعد سيارة انطلقت فلقد
  جدار  حطمت حيث األطفال هؤالء غرفة يف مقدمتها لتستقر ..الشقي القط  ملطاردة استيقاظهم

 .. الصغار ولعب وأاثثها الغرفة
 

 
 

 .. السعودية يف جيزان ةمبنطق صبيا ملدينة التابعة  العدااي، قرية يف ذلك  حدث 

 فارقوا أهنم حسبت فقد .. اآلن حىت  احلياة قيد على أوالدي أن أصدق مل :األطفال والد وقال
 .العاملني  رب  هلل واحلمد ..سلَّم  هللا ولكن .. الدنيا هذه

 . (440)األطفال هؤالء جناة يف سببا   القطة تلك  مواء جعل فقد ..هللا  وسبحان

 

 هـ( .  1/1412/ 5)  8452الرايض ع ( 440) 
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 المنكر  عن والناهي  بالمعروف اآلمر صفات (490)

 .تعاىل هلل العمل إخالص  - 1 

 .وإصالحها  النفس تربية -2

 . عنه وينهي به أيمر فيما  عاملا   يكون أن -3

 . (ضعف غري من) والعفو واحللم الرفق -4

 .االستعجال وعدم والتثبت الرتيث -5

 . واالبتالء اإليذاء من يالقيه عما الصرب -6

 .الغضب عن بعيدا   اخللق، حسن يكون أن -7

 .(441) هلا  ساترا   بل املسلمني، لعورات  متتبعا   يكون أال -8
 

  جورجية أمثال (491)

 .أيضا   خديك  بللت املاء يف أنفك  وضعت إذا -

 .الثعلب  بصداقة ينتفع ال الديك  -

 .قذرة ملعقة أسرة كل  يف -

 . األخرى إحدامها ألكلت العينني بني  األنف يكن مل لو -

 . نفسه عدوَّ  كان  ديقالص عن يبحث مل من -

 . عليها ميوت  أن آثر األشواك على ولد من -
 

 والغلط  الخطأ بين الفرق (492)

  يف  صوااب   يكون أن  وجيوز موضعه، غري يف الشيء وضع هو الغلط أن والغلط، اخلطأ بني الفرق 
 حديث دليل عن سأل لو سائال   أن :ذلك  مثال وجه، على صوااب   يكون ال واخلطأ نفسه،

 

 هـ.  1414الرايض: دار الوطن،   -نكر/عبد العزيز بن أمحد املسعود.انظر: صفات اآلمر ابملعروف والناهي عن امل( 441) 
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  ال  األعراض ألن خطأ، ذلك  كل  قبلها،  يوجد ومل  املتعاقبات  من ختلو ال أبهنا  فأجيب راضاألع
 ذلك كان  يبقى ال ما ومنها يبقى ما منها ضربني، على ذلك  أبن أجيب ولو فيها، ذلك  يصح
 غري يف هلا  الوصف هذا وضعت قد أنك  إال صفتها هذه األعراض ألن خطأ، يكن ومل غلطا ،

  وليس خالفه،  الصواب  كان   ما اخلطأ حاهلا،  هذه تكن مل األعراض لكان طأخ كان  ولو  موضعه،
 .موضعه غري يف  الشيء وضع هو بل خالفه، الصواب  يكون ما الغلط

  أن أو فعله عن يسهى  أن واخلطأ وإحكامه، الشيء ترتيب عن يسهى أن الغلط :بعضهم وقال
 . (442)لغريه ولكن له قصد غري من يوقعه

 
 لمتحركا التلفزيون (493)

 طالب  وخصت التلفزيوين للتصميم العاملية مسابقتها عن املعروفة الياابنية (سوين) شركة أعلنت 
  كلية   يف طالب وهو األوىل ابجلائزة اجلامعيني األمريكيني الطالب  أحد فاز  وقد  هبا، اجلامعات 
 . كاليفورنيا  والية - ابسادينا يف األمريكية التصميم

  ويتبع قدمني، على ميشي تلفزيون جهاز  فهو  املذكور الطالب يهإل توصل  الذي التصميم أما
 مشاهد خالل وينحين التجارية،  اإلعالنت  إذاعة حني ويرقص غرفة، إىل غرفة من صاحبه
 . املطاردة

 

 

 كتاب الفروق يف اللغة أليب هالل العسكري.  هـ. ويبدو أنه من 7/5/1406ـ  4615اليوم )السعودية( ع ( 442) 
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  إذا إنذار صوت  ويصدر  املنزل، يف تلقائيا   يتجول وهو األعلى، يف ركبت بكامريا اجلهاز زود وقد
 . (443)املنزل يف لصوص وجود عن كشف

 
 الواحد  اإلصبع قلم (494)

 وعلى .القلم وهي فيها املستخدمة األداة حتدي اآلن حىت أحد حياول مل ولكن قدمي، فن الكتابة 
  سنوات  بضع منذ ترجتف اليمىن يده أخذت  عندما أندرسون  جان  للمهندس بدا ما هذا األقل

  أم احلاجة  أن  ومبا . املعتادة ابلطريقة  به  والكتابة  ابلقلم اإلمساك يف صعوبة وجد مث ومن مضت،
  يف  تصنيعه جيري الذي  (( اإلصبع قلم)) وهي  للكتابة مبتكرة أداة أندرسون طور  االخرتاع،

 . ابلسويد ((أبساال))

  مطاطي بالستيك  من ويتكون  الثالثة،  األحجام ذات  األقالم هذه من األصغر النوع  تصنيع ويتم
  ((القلم)) يف األوسط إصبعه  أو  سبابته إبدخال املستخدم مويقو  مرونته، رغم القلم بشكل حيتفظ
  فإن  اإلصبع حافة أسفل موضوع القلم سن أن  ومبا .((الكشتبان)) يف إدخاله طريقة بنفس

 

 . 82هـ( ص  1410)ربيع اآلخر    154الفيصل ع ( 443) 
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  الضغط إىل حاجة دون الورقة على اسرتخاء يف مبسوطة يده  وراحة  الكتابة  يستطيع املستخدم
 . العادية لطريقةاب  الكتابة يف احلال هو  كما  بيده القلم على

 

 
 

 إلعادة قابل غري نفسه والقلم .سويدي فهو تصميمه أما أملانيا، يف مصنوعان وحربه القلم وسن
 .املعروف اجلاف احلرب قلم يستغرقها اليت الفرتة لنفس االستخدام قيد يظل ولكنه التعبئة،

 حتدث مواد خداماست الضروري من كان ألنه  العادي، القلم على قليال   تزيد القلم وتكلفة
 . مبتكره قول حد على والقلم، اليد بني املناسب االحتكاك

 مثل أمراض من يعانون أشخاص قبل من للمعوقني السويدي املعهد يف ((اإلصبع قلم)) اختبار  ومت
 . وغريه (ابركنسون مرض) الرعاشي الشلل

  واإلعالن الدعاية ات شرك أن إال للمعوقني، مساعدة كأداة  القلم إنتاج يتم أن أندرسون ويفضل
 . (444) للكتابة جديدة  كأداة  له الرتويج  يف رغبتها أبدت 

 
 الموعظة  بهذه  انتفع ..وأنت (495)

 

 . هـ(  22/2/1412)  8469الرايض ع ( 444) 
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  وإذا .احلمد من فأكثر حتب ما  جاءك إذا : له قال حممد بن جعفر أن  الثوري، سفيان عن 
 .االستغفار من  فأكثر الرزق استبطأت  وإذا .ابهلل إال قوة وال حول ال  :من فأكثر تكره  ما جاءك

 .(445) املوعظة هبذه  فانتفعت :سفيان قال
 

 الجائعة األكباد حق (496) 

  للبيتِ  ليأمر - هللا  رمحه - العزيز عبد بن عمر العادل اخلليفة إىل احلرام البيت َحَجَبةُ  كتب  
 : إليهم فكتب قبله، َمنْ  يفعل كان   كما  بكسوة

 ! (446)البيت من بذلك  أوىل فإهنم جائعة،  أكباد يف ذلك  أجعل أن رأيت إين
 

 فضاء  سنة 25 في مفقودا   14 (497)

  سبعة فهناك للفضاء، ضحااي أول ليسوا (28/1/1986) ((لتشالينجر)) السبعة الضحااي إن 
  تعد  كانت وإن وهذه .األمريكية املتحدة الوالايت  من 3و السوفيييت االحتاد من 4 قبلهم،
 خالل يف الفضاء إىل الصعود استطاعوا من أن كرنذ  أن بد ال أنه إال األرواح يف ضخمة خسائر

 .وامرأة رجل 200 بلغوا عاما   25

 : أبوللو حادث  -

 عندما فضاء كارثة  أول فيه حدثت الذي تقريبا   نفسه اليوم يف جاء املؤسف تشالينجر حادث  إن
 ولقي التجارب،  أثناء االنطالق قاعدة على وهي 1967 يناير 27 يف  ((أبوللو)) السفينة انفجرت 

 .القيادة مقاعد على وهم حرقا   املوت  شايف وروجر مريسوم، وفريجيال  وايت إدوارد  الثالثة روادها
 

 

مدريد: اجمللس   -ال؛ دراسة وحتقيق مانويال مارين.كتاب املستغيثني ابهلل تعاىل عند املهمات واحلاجات/البن بشكو ( 445) 
 ( . 8.ـ )املصادر األندلسية؛ 41هـ، ص  1411التعاون مع العامل العريب،  األعلى لألحباث العلمية، معهد

 . 5/306حلية األولياء/أليب نعيم األصبهاين ( 446) 
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 :1- سويوز  حادث  -

 رائد متنها وعلى 1 - سويوز السوفييتية الفضاء مركبة حتطمت أبريل، 24 ويف نفسه العام يف
 . ضلألر  وصوهلا وعند مهمتها  أداء بعد كاموروف  فالدميري الفضاء

 :11 - سويوز حادث 

  وجوركي ابتسيف فيكتور وهم مصرعهم سوفييت رواد ثالثة لقى ،1971 يونيو 30 يف
 السفينة أن رغم 11 - سويوز الفضاء سفينة داخل فولسكوف وفالديسالف دبروفسكي

 .(447)بسالم األرض وصلت
 

 

 هـ.  28/5/1406ـ  3200املصور )مصر( ع ( 447) 
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 سخيف  لص (498)

  سنة 13 على عمره يزيد ال معوق بريطاين طفل من صناعية  يدا   سرق سخيف  بريطاين لص 
 .فيلم  ملشاهدة السينما دور إحدى إىل يدخل أن  قبل بدراجته وربطها خلعها قد كان

 نضحك  أن جيب كان  إذا ما  أعرف ال : بقوهلا علقت للشرطة بشكوى تقدمت اليت الصيب والدة
 . (448) السخيف اللص هلذا نبكي أم
 

 ! النمل رجل (499)

 ! منل وعامل طبيبا   السنني شرات ع عمل ((ويلسون إدوارد)) امسه رجل 

  ،(( املنري النمل ))و (( األمحر النمل)) شؤون  يف القليلني زمالئه  مع التباحث يف  وقته معظم أمضى
 .النمل من معروفة فصيلة (8800) بني من أخرى وأنواع

  زايرة  ويف .عاما   80 منذ نوعه من كتاب   وأدق أمشل يعترب النمل، عن كتااب    له زميل مع ألف وقد
 ميكن منل مستعمرة إهنا :وقال األوراق، قاضم النمل من عددا   تضم   علبة إىل األنظار لفت ملختربه

 األرض، حتت قدما   20 عمق على األنفاق حتفر وهي منلة، مليوين إىل أفرادها عدد يرتفع أن
  إن  :قال للنمل آخر معسكر على ودل !أعشاشها  تبين لكي الرتاب  من رطل ألف 40 وتنقل

  والكل الواحدة، العائلة أواصر بينهم وتربط ..للعمل تعيش ومنها .. ليقاتل يعيش النوع هذا
 ! امللكة خدمة يف طوعا   وميوت  يعيش

 

 

 . هـ(  1412/ 2/4)  26ع  1مل اليوم س العا( 448) 
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 على وصل النمل هذا وكان الالسع، الناري النمل لدراسة وظيفة على ((ويلسون)) حصل وقد
 .. اجلنوبية  أمريكا من القادمة السفن منت

 اليت احلثيثة  دراسته بدأ  وبذلك  النمل، عن الكاملة مكتبته  فأعطاه ((مان  وليام))-ب  التقى وقد
 عن)) لكتابه 1979 عام األوىل ((بيوليتزر )) جائزة على حصل أن إىل معروفة، وغري مغمورة ظلت

 . ((اإلنسانية الطبيعة

  ، االستوائية األمراض أحد على القضاء إىل تؤدي  قد البعوض من معني نوع  معرفة إن :ويقول
 يف والنمل العث ومعرفة الذرة، حماصيل إلنقاذ  الوسيلة لنا توفر رمبا الداببري من نوع ومعرفة

 االحنالل أمراض معاجلة يف مفيدة كيميائية مواد اكتشاف إىل تؤدي قد املطرية الغاابت 
 . (449)العصيب

 
 والمسلمون ستالين (500)

  (26279) روسيا يف  املساجد عدد وكان  .. م 1954 عام حىت ..سنة  ثالثني ستالني حكم 
  أو  اصطبالت، إىل حوَّهلا  والبقية .مقفال   مسجدا   (1312) إال 1942 عام منها  يبق مل مسجدا ،

 

 . هـ(  24/3/1412)  8500الرايض ع ( 449) 
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  مناسبات  يف إال تفتح فال املقفلة املساجد أما .مراقص أو  سينما، صاالت  أو  مياه،  دورات 
 العامل أمام الشيوعي الوجه عوتلمي الدعاية أجل من اإلسالمية للوفود الرمسية الزايرات  يف خاصة

 .اإلسالمي

 ألف (400) حوايل 1940 سنة أصبحوا مسلم، ماليني (5) القرم يف املسلمني عدد كان  -
 !!فقط مسلم

 القرم مجهورييت شعب ومها سيبرياي، إىل كاملني شعبني الشيوعيون نفى 1946 عام ويف -
 . الروس حملهم وأحلوا وتشيس،

 األمم لسكرتري قدموها وثيقة  يف الشيوعية جحيم من اهلاربون  كرهاذ  وأفظع أشنع  جرائم  وهناك
 . (450)(ترجيفلي)  آنذاك املتحدة

 
  هنغارية أمثال (501)

 . فاقرصه صديقك  من تتخلص أن أردت  إذا -

 .فاذكر قبلتَ  وإذا فانَس، أعطيت إذا -

 .حريتك  بعتَ  اهلدية قبلتَ  إذا -

 . احلمار حىت  يرفسه امليت األسد -

 .الطمع ينتهي حيث لسعادةا تبدأ -

 . كثرية  أمساء له احملبوب  الطفل -

 . الراحة تتعبه الكسالن -

 . اجملانني كثرة  يف  السبب هو وهذا عاقال ، نفسه حيسب إنسان كل  -

 .واحلب األحالم يف مستحيل ال -

 . ذاباب   تصيد ال النسور -
 

 !ليال   تصرخ نخلة (502)

 

 . 62ـ   61هـ، ص  1410الرايض: مطابع شركة الصفحات الذهبية، فسح  -الصوايين.حممد هؤالء قادوا ثورتكم/( 450) 
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 قدمي مبىن فناء وسط يف مزروعة خنيل شجرة أن :سائيةامل اجلزائرية (( أوريزون )) صحيفة كتبت  
 .. غريبة صرخات  تطلق

 قرية يف الصحيفة عن نقال   الفرنسية الصحافة وكالة ذكرت  حسبما يوميا   وحتدث  حدثت القصة
 .اجلزائر غرب  يف تلمسان قضاء رمشى

 آالف جتتذب  الليل منتصف حبلول يوميا   تتكرر اليت الظاهرة هذه أن الصحيفة وذكرت 
 .((رمشى معزوفة)) إىل ليستمعوا املبىن إىل األشخاص

 الظاهرة هذه نبأ الصحيفة مراسل هبا اتصل اليت احمللية والسلطات  املدين الدفاع أجهزة وأكدت 
 .التفاصيل من مزيدا   تعطي أن دون الغامضة

 الصرخات  هذه مسعوا)) أهنم بدورهم أكدوا مواطنني هاتفيا   الفرنسية الصحافة وكالة وسألت
 . (451) ((الغريبة

 
جالت األذان يجوز ال (503)  بالمس ِّ

  املكرمة مكة  يف التاسعة  دورته يف اإلسالمي العامل برابطة  اإلسالمي الفقهي اجملمع جملس انعقد 
  الوارد  االستفتاء يف ونظر ،هـ19/7/1406 السبت يوم إىل هـ12/7/1406 السبت يوم من
  عن األذان إذاعة حكم بشأن هـ21/9/1405 يف 2412/4/1 برقم بسوراي  األوقاف  وزير من

 الوقت فارق من حيصل قد ما تاليف لتحقيق املساجد يف (الكاسيت) الصوت  مسجالت  طريق
 . املكتوبة  للصالة  األذان أداء حني الواحد البلد يف املساجد بني

  لفتاوىا وعلى اجملمع، أعضاء بعض من هذا يف املعدة البحوث  على اجمللس اطلع فقد وعليه
 :يلي ما  له وتبني ذلك، يف الصادرة

  وإمجاع  ابلنص ابلضرورة الدين من املعلومة الظاهرة، التعبدية الشعائر من األذان إن -1
  االتفاق  حكي وقد  الكفر، وبالد اإلسالم بالد  بني الفارقة العالمات  من فاألذان وهلذا املسلمني،

 . لقوتلوا تركه على بلد أهل اتفق لو أنه على

 العمل بنقل اآلن وإىل اهلجرة من األوىل السنة يف تشريعه اتريخ من املسلمني بني التوارث  -2
 

 هـ( .  1/2/1412)  2908املسائية ع ( 451) 
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  البلد  يف املساجد تعددت  وإن مسجد كل  يف اخلمس الصلوات  من صالة لكل ابألذان املستمر
 .الواحد

 :قال  النيب أن عنه هللا رضي احلويرث  بن مالك  حديث يف -3

 .عليه متفق ((أكربكم وليؤمكم أحدكم ملك فليؤذن الصالة حضرت  إذا))

  وجود لعدم وحنومها السكران  من وال اجملنون من يصح  ال  وهلذا األذان، شروط من النية إن -4
 .املذكور التسجيل يف فكذلك  أدائه،  يف النية

  أن  للرجل وليس) :1/425 املغين يف تعاىل هللا  رمحه  قدامه ابن قال بدنية، عبادة  األذان  إن -5
 .ـه.ا (كالصالة  شخصني من يصح فال  بدنية عبادة ألنه  غريه، أذان على يبين

  حماذير عدة  املذكور الوجه على الصوت  مسجل بواسطة للمساجد األذان  توحيد يف إن -6
 : يلي ما منها  وخماطر

  طريق  عن األذان ففي وآداب، سنن مسجد كل  يف صالة  لكل األذان مبشروعية يرتبط  أنه -أ
 . فيه النية شرط فوات  مع لنشرها  وإماتة اهل تفويت التسجيل

  عباداهتم يف املسلمني على البدع ودخول ابلدين،  التالعب ابب  املسلمني على يفتح أنه -ب 
 .ابلتسجيل واالكتفاء ابلكلية األذان ترك من إليه يفضي ملا وشعائرهم،

 : يلي ما يقرر اإلسالمي الفقهي اجملمع جملس فإن تقدم ما على وبناء  

 ال وحنوها التسجيل آلة  بواسطة  الصالة وقت دخول عند  املساجد يف األذان إبذاعة  كتفاءاال  إن
 املسلمني على جيب وإنه  املشروع،  األذان به  حيصل وال العبادة، هذه أداء يف  جيوز وال جيزىء
 عهد من املسلمون توارثه  ما على مسجد كل  يف الصلوات  أوقات  من وقت لكل  األذان مباشرة

 . (452)اآلن إىل  حممد ولنا ورس نبينا 
 

 التمرين قبل اإلحماء (504)

  وبسط  قبض حركات  مبمارسة  ذلك  ويكون .. التمرين يف  الشروع قبل جدا   مهم العضلي اإلمحاء 
  قد جسمه  حرارة أبن  الشخص يشعر حىت دقائق، مخس  عن تقل ال ملدة  للجذع وثين لألطراف، 

 

 هـ.  1/8/1406ـ   8241الندوة )السعودية( ع ( 452) 
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  البدنية  لياقته كانت  ملن اخلفيفة ابهلرولة إلمحاءا يكون وقد .بتدر ج التمرين يبدأ مث ارتفعت،
 . جيدة

  بعد  التمرين شدة تزيد مث  ساعة، ربع ملدة غريها أو  السباحة، أو ابهلرولة، اخلفيف التمرين ويكون
 . حاالهتا أفضل إىل وصلت  قد العضالت  فتكون فرتة،

  عملية  أن كما   ..عضالت وال األواتر يف متزقات  حدوث  إىل يؤدي قد اإلمحاء،  عملية يف  والتهاون
 إىل وإعادهتا العضالت  إراحة يف اإلمحاء دور عن أمهية تقل ال العنيف التمرين أداء بعد التهدئة
 . (453)العضلي التشنج  ملنع  تدرجييا   طبيعتها 

 
 جريمة ارتكبوا   بريطانيا في الرجال ثلث (505)

  فرتة بداية  يف نيا بريطا يف الرجال ثلث حوايل  أن لندن يف نشرت  حكومية  أرقام أظهرت  
 . واحدة جرمية عن يقل ال مبا أدينوا أعمارهم من الثالثينات 

 أقل كانوا   هتم  هلم وجهت  أو  مذنبني وجدوا الذين الذكور نصف  من أكثر  أن األرقام وأوضحت
 .عاما   21 من

  الدراسة من عدد آخر  يف بريطانيا  يف اجلرمية معدالت  تصاعد على الدالة  األرقام هذه وأتت
 . ((تريندس سوشيال)) صائيةاإلح

 حلدوث  شيوعا   األهداف أكثر كانت النارية والدراجات  والشاحنات  السيارات  أن وأظهرت 
 .اجلرمية

  أو  املتعمد التخريب أو  مركبته  سرقة إىل مخسة كل  من مركبة  صاحب تعرض 1983 عام ويف
 . (454) منها  املمتلكات  سرقة

 
 جواد كبوة (506)

  أطاحت  اليت السقطة هذه وكانت بنجاح، احلاجز ختطي يف فشل احلصان  أن هنالك  ما كل
 

 ( . 5 .ـ )املكتبة الطبية؛ 44هـ، ص  1412املدينة املنورة: مكتبة دار الرتاث،  -ملؤمن القوي/مسري إمساعيل احللو.ا( 453) 
 هـ.  5/1406/ 1ـ  2601الشرق األوسط ع  ( 454) 
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 نقل فقد كينت أما بسوء، يصب مل احلصان أن والغريب ..كينت دييب الربيطاين ابلفارس
  املرة تكون ولن األوىل املرة  ليست هذه  فإن حال  أية وعلى .اجلروح بعض من للعالج للمستشفى

 .. كبوة   جواد لكل :سبقون  من قال وكما الفارس، فيها يسقط اليت األخرية
 

 
 

 السفاح  الشاعر تكريم (507)

  الكربى  األدبية  ((شولوخوف)) جائزة الصرب  زعيم (( كارجيتش  رادوفان)) ((السفاح)) منح  أاثر  
  اجلائزة منح أن الروس األدابء من عدد وأوضح .الروسي العام الرأي لدى واسعة فعل ردود

  بطابع يتسم الساليف الشعر تطوير يف املزعوم ه لدور  - وصفهم  حد على - البوسنة لسفاح
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  األدابء واستدل . وزن له كشاعر  أصال   يعرف ال الرجل هذا أن مؤكدين أديب، منه أكثر سياسي
  ابفل))  وقال .((رادوفان)) اسم من السالفية ابلشعوب  اخلاصة  األدبية املوسوعات  خبلو الروس

 إن :أعوام منذ التليفزيون يف عرضت واليت ((الصربية امللحمة)) سلسلة صاحب ((ابفليكوفسكي
 .الشعرية ودواوينه  (( كاراجيتش)) كتب  عن احلديث لدى يضحكون الصرب  غالبية

 شخصية حتويل أرادوا  ((شولوخوف )) جوائز جلنة على يسيطرون الذين الروس القوميني أن  ويبدو
 احلرية  طريق اختارت  اليت الشعوب  هذه أنف برغم السالفية الشعوب  جلميع بطل إىل ((رادوفان))
 مل السفاح الشاعر إىل اجلائزة منح ملشهد الروسي التليفزيون عرض وفور .مستقبلها رسم يف

 يف املسلمني وشيوخ ونساء أطفال حق يف الرجل هذا ببطوالت  فأشاد نفسه، املعلق يتمالك 
 .اجلديد الساليف الشاعر وصواريخ مدفعية  دمرهتا اليت ومدهنا  البوسنة

 الصريب حليفهم بتكرمي  الغالة القوميني قرار  أن  الروسية الصحافة أكدت  أخرى هة ج من
 بوجود يسمعوا مل الروس أن إىل مشرية األوىل، ابلدرجة الروسي الشعب مسعة إىل الضرر سيجلب

  جمرمي أحد يكرمون بصفتهم أمجع العامل أمام يبدون  جعلهم الذي األمر االسم،  هبذا شاعر
 .احلرب 

  وقد املوزون،  الكالم بنظم صورهم حتسني حياولون كانوا  التاريخ مر على آخرين غاةط أن يذكر
  زوجاته  رؤوس  قطع يهوى كان  الذي الثامن (( هنري))و  روما أحرق الذي  ((نريون)) هذا فعل

 ( 455) .راثهم الطغاة الشعراء هلؤالء حيفظ مل التاريخ لكن اليونن، وأابطرة  ((تونج تسي  ماو))و

 

 والهجاء  المدح حدود (508) 

 للممدوح ترغيبا   احلاجة، مسيس عند منه اليسري عن يتقاعد وال املباح املدح من املرء يكثر وال 
 على األمن بشرط وليذكرها،  ليشكرها عليه هللا  بنعمة  له تذكريا   أو به، ُمدح  مما اإلكثار يف

 .الفتنة من املمدوح

 الشهادات يف به أُمر حيث إال منه يكثر أن ينبغي ال إليه احلاجة متس الذي اهلجاء وكذلك 
 .واملشورات  والرواايت 

 

 هـ.  15/1/1415ـ  490املسلمون ع ( 455) 
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 الكذب  اهلجَّائني املدَّاحني على األغلب إذ نذال ، إال هجَّاء وال رذال ، إال مداحا   جتد تكاد وال
 .والتغرير

 يف غلطه من أكثر نفسه  حق يف  اإلنسان غلط  فإن  غريك، مدحك  من أقبح نفسك  ومدُحك 
 يرى ولذلك  نفسه، من اإلنسان إىل أحبَّ  شيء وال .ويصم يعمي شيءال حبك  فإن غريه، حق

 .. نفسه عيوب  يرى وال غريه عيوب 

 يف فريغِ بهم قوم إىل  خاطبا   يكون أن مثل ذلك، إىل احلاجة دعت إذا إال نفسه املرء ميدح وال
  أو عينا   ليهع هللا فرض مبا ليقوم الدينية واملناصب الشرعية الوالايت  أهليته يعرِ ف  أو نكاحه، 
 وقد ﴾َعِليم   َحِفيظ   ِإين ِ  اأَلْرضِ  َخزَاِئنِ  َعَلى اْجَعْليِن  قَالَ ﴿ :السالم عليه  يوسف كقول  كفاية،

  التسميع  أيمنون الذين ابألقوايء خمتص وهذا ..نفسه به مدح فيما به ليقتدى نفسه املرء ميدح
 . (456)احليلة على أبمثاهلم  ويقتدي

 
 الرأس رضوض (509)

 على خطرة أتثريات  ترتك وقد .األطفال عند للوفيات  الشائعة األسباب  من الرأس رضوض تعترب 
 . وتوضعها الدماغية األذية سعة على السريرية تظاهراهتا وتعتمد .واجلسدي العقلي التطور

 - شيوعا   األقل بينما .الكسور االرجتاج، الوعي، فقد دون الرض هي شيوعا   متالزماهتا وأكثر
 .اجلافية وحتت فوق الدموية األورام هي - با  ختري األكثر

  يتلوها رمبا لكن موضعية،  عصبية عالمات  أو وعي فقد بقصة ترتافق ال الرضوض  هذه ومعظم
 ..َوَسن هيجان، شحوب، قيء،

 عابر وظيفي خلل أبنه يعرف العصبية، للجملة شيوعا   األكثر األذية هو الذي الدماغ، وارجتاج
 حيدث ما وكثريا   .مباشرة الرض يتلو وعي فقد مع يرتافق دماغية،ال العصبونت  يف وعكوس

 .. (457) مدهتا يف اختالف  مع له  السابقة والفرتة للحادث  ذاكرة فقدان

 

 

 . 201ـ   200قواعد األحكام يف مصاح األنم/للعز بن عبد السالم ص ( 456) 
 . 60هـ، ص  1412الوجيز يف أمراض األطفال وإسعافاهتا/إعداد شريف الزوري وآخرين.. دمشق: دار املعاجم، ( 457) 
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 !شيء  كل   يأكل رجل (510)

  .. بطبعه نبايت فهو اللحم أيكل ال الرجل هذا .. ابهلند كلكتا  يف يعيش هللا خلق من واحد وهذا
 وأي شيء كل  أيكل أنه الرجل أمر يف الغريب ولكن ..ه ذات حبد عادي شيء وهذا

 

    
 

  وهذا  !!((الزابلة)) أيكل أنه ذلك  من واألدهى .. القماش  وأيكل األخشاب، أيكل فهو !شيء
  حيب  شره فهو ذلك  ومع ..ذلك  تثبت والصور حقيقي، ولكنه ابلطبع، عقل يتصوره ال شيء

   .(458) أكلها ويهوى  عليها يعيش نهأل والزابلة، واألقمشة األخشاب  وخاصة األكل،
 

 

 هـ.  9/12/1404ـ   5917ع   الرايض( 458) 
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 (4) عامية  عربية أمثال (511)

 .أتعجب عمايلك  أشوف يعجبين كالمك   أمسع - 

 .اخلراب  على يدلك  الغراب  اتبع -

 . أصحابه نسي أحبابه لقى من -

 .رسول للقلب القلب من -

 .يراتح بنصيبه يرضى اللي -

 .أربعني الشبه من خيلق -

 .األحباب  يفرق الغياب  كرت  -

 . واشرتى ابع السوق حضر من -

 . سالية القفا ويف مراية الوجه يف -

 قاضي؟  اي  ومالنا مالك  راضي  وأن  راضي أبوها -

 .يفهم وعاقل حيكي جمنون -

 . يروي ما القريب النبع -
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 . خضة يف اجلمل أيخذه سنة يف النملة جتمعه اللي -

 .املكيول يف يصريلَ  فول تقول ال -

 .اجلب يف وقعوا دب ال من هربوا -

 .ابخلرب   إيده صارت  وران   ركبناه -

 .فات  ما عيبه مات  ما يللي -

 . قايلو حسرة  اي  يفيد ما اللي الكالم -

 .غضب وحمشي قصري السجن ابب  مثل -

 .بتبين  واملرأة بيجين الرجل -
 

  !صيدلية ..الضفدع (512)

  وذلك  املخربية، أحباثه  إلجراء وذجا  من يعتربه الذي املفضل حيوانه أحيائي عامل لكل أن املعروف
  الذي اجملال طبيعة مع تتالءم احليوان ذلك  لدى معينة  وفيزيولوجية بيولوجية  خصائص بفضل
 هو واجلرذ السالالت، علم متخصصي لدى املفضلة هي مثال   اخلل فذاببة ..العامل فيه يشتغل
 .املناعة أمراض متخصصي لدى لةاملفض هي البيضاء والفأرة األدوية، تركيب علماء لدى املفضل

 .خمترباهتم (( سيدة)) اعتبارها على املتخصصون درج حيوانت  من هنالك  ما آخر إىل

 :ب املخت/الضفدع 

  . نوعها من الفريدة املخربية  (( مواهبه)) اكتشاف اآلن  حىت  اجلميع فات  حيوان   هناك أن  يبدو  لكن
 . بذاته ئما  قا طبيعيا   خمتربا   ابلفعل يشكل الذي الضفدع إنه

  بطاقة تتمتع اجلنوبية  أمريكا  مناطق يف خاصة توجد  اليت الضفادع، من معينة  أنواع فهناك
  حيث جيدا ، منها وأفادوا اخلاصية تلك  اكتشفوا احملليني احملاربني قدامى وكان  .ضخمة  تسميمية 

  وهو  سه،مج كامل  من املفرز ابلسائل نباهلم رؤوس  ويغمسون حيا   الضفدع جلد يسلخون كانوا
 الضفدع جلد وكان البشرية،  الطرائد اصطياد يف فعالية  أكثر النبال تصبح  حبيث  زعاف، سم

 .مسمومة نبلة خلمسني يكفي الواحد املسلوخ

 :الشايف الضفدع سم

 قصة على ابلصدفة وقع عندما اجلنوبية، أمريكا يف استجمام رحلة يف كان   بريطاين، بيولوجي عامل
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  علمي فريق رأس على ليعود لندن  إىل وسافر استجمامه فقطع تلك، مةالسا املسلوخة الضفادع
 .الضفادع تلك  أسرار الستكشاف خمتص

  أمريكا مناطق إىل الضفادعية العلمية البعثات  مث  من وتتالت ،1980 العام يف ذلك  كان
 الذهيب تاحاملف ابعتباره الطبيعي السم على كبرية   أمهية يعلقون البيولوجيني أن فاملعروف اجلنوبية،

 الضفدع سم أن تبني بعدما سيما ال وعالجاته، وأمراضه البشري اجلسم أسرار الكتشاف
  تركيب يف املستخدمة الكيميائية  القلوايت  من معني صنف  عداد يف يدخل اجلنويب األمريكي

 .الشائعة العقاقري من العديد
 

 
 

  :البيولوجية الضفدع كنوز  اكتشاف فضل له كان  الذي ((نوبلري فيليب - لويس)) الربوفسور يقول
 جلود سلخنا مث . االستوائية أمريكا مناطق مجيع من الضفادع ابصطياد قمنا األوىل املرحلة يف))

  اثنيت اكتشفنا املخربي التحليل وبنتيجة  .تفرزه الذي الدفاعي السائل طبيعة  لتحديد منها  عينات 
 (250) من أكثر اكتشفنا كما  - رةم ألول تكتشف اليت - السامة الضفادع من فصيلة عشرة
 .العقاقري تركيب يف جدا   مفيدة قلوية مواد على أجسامها إفرازات  حتتوي فصيلة

  يف ((للصيدلة األمريكي املعهد )) خمتربات  يف  أجريت واختبارات  حتاليل سلسلة وبعد وابلفعل،
  فعالية ذات  الضفادع مسوم من مستخرجة جديدة عقاقري اكتشاف إىل التوصل أمكن واشنطن،

 .البشري اهلضمي اجلهاز أمراض من العديد معاجلة يف شديدة

 :الضفدع خصية خمدرات 
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  تبني  فقد .الضفدع يف الكامنة  والبيوكيميائية  البيولوجية  (( املواهب)) وحدها ليست السموم إن  مث
 اتذ مواد من عالية نسبة على حتتوي الذكر الضفدع خصييت داخل اجملتمعة السوائل أن أيضا  
 التخديرية العقاقري تركيب يف ابلغة أمهية من املواد  هلذه ما خيفى ال وابلطبع .مورفينية طبيعة

 . األوجاع أنواع خمتلف ختفيف يف املستخدمة

 معاجلة يف ملحوظة فعالية أثبتت الضفدع كلييت  من املستخرجة  البولية اإلفرازات  أن  أكثر، واملثري
  الشمس،  حروق عن النامجة وااللتهاابت  اجلرب، :وخاصة ةالشائع اجللدية األمراض من العديد

 .واحلساسية

  .الداخلية االلتهاابت  معاجلة يف خاصة  فعالية أثبت بغزارته،  املعروف الضفدع، لعاب  أن كما
  ابلتهاابت  ما ضفدع إصابة حالة يف أنه حبيث املسألة هذه يعرف نفسه الضفدع أن ثبت وقد

 اللعاب من إضافية بكمية إبمداده آخر ضفدع يقوم اخلاص، لعايبال خمزونه تستنفد حادة داخلية
 .األوكسجني نقص حاالت  يف البشر لدى املعتمدة ((احلياة قبلة)) غرار على الشايف

 أمريكا يف أعوام منذ انطلقت اليت الضفادع، استكشاف  محلة يف ما  وأهم أطرف أن على
  هلا عالقة ال - علمية مهمة يف كان مغمور أندونيسي ابحث إليه توصل ما هو اجلنوبية،

  غريبة،  صغرية ضفدعة اكتشف، فقد أوسرتاليا، يف ((سالند كوين)) مستنقعات  يف - ابلضفادع
  ترياشوس  ريو)) :ابسم  تسميتها جرى ونصف، سنتيمرتات  ثالثة طوهلا ورمادي،  أبيض لوهنا

 . ((سيليوس

  مثينا   كنزا    جعلها مما الضفادع، نم منقرضة لفصيلة عائدة هذه السيليوس ضفدعة أن تبني وقد
  حبيث الستة، يتجاوز هذه املكتشفة الضفادع عدد يكن مل .الضفادع سالالت  لعلماء ابلنسبة
  مببالغ األندونيسي املكتشف من اشرتوها الذين األمريكية، ((مريالند)) خمتربات  متخصصو حرص
 . فائقة عناية هبا االعتناء على حرصوا كبرية،

  إىل  ((القرحة)) مرضى عقاقري إلنتاج الشهرية (S.K.F) األمريكية ((إف.كا.إس)) ت خمتربا عمدت و 
  هبدف املعدة بطريق حتبل اليت االسرتالية الضفادع اصطياد مهمتها ضخمة  علمية بعثة متويل

  فعالية أكثر عالج ابتكار  إىل النهاية  يف تؤدي أن بد ال اليت أسرارها من مزيد كشف  إىل التوصل
 . البشر ماليني منه يعاين الذي القرحة مرض مداواة يف

  بويضة  من للتقيؤ، مضادة خاصة، عقاقري استنباط  على العلماء من آخر فريق يعمل ذلك، وإىل
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  مادة على حمتوية تكون وأن  بد ال البويضة تلك  أن ثبت فقد املعدة، يف احملمول الضفدع فرخ
 . (459) ...وتقيأهتا محلها عن عجزت  األم معدة لكانت  وإال للتقيؤ، مضادة

 
 مسلم مليون 720 تنصير  الهدف (513)

  تفتح  جديدة أساليب يف العامل يف املنصرون ويفكر جديدة، بدائل إىل العامل يف التنصري يسعى 
 املسلمني وتنصري بعامة التنصري سبيل يف واجلماعية والسريعة والقصرية املتنوعة السبل أمامهم
 . خباصة

 من معظمهم أن كما  التنصري، حقل يف العاملني كبار  من هم كولورادو  يف واالتق الذين املؤمترين إن
  كل  عكسوا قد هؤالء وأن  اإلنسانية، العلوم يف وخباصة  العالية  العلمية االختصاصات  أصحاب 
  الذي  املؤمتر هلذا مهمة عصارة فيها  قدموا اليت  أحباثهم يف  العلمية خرباهتم وكل التنصريية،  خرباهتم

 .أمجع العامل يف املسلمني بتنصري الكفيلة السبل ملناقشة خصيصا   أعد

 . املوضوع طبيعة من بينة على  القارئ يكون حىت إيرادها  من بد ال قصة املؤمتر وهلذا

  جهود  تتجه أن املؤمتر هذا أوصى وقد التنصري، أجل من لوزان مؤمتر انعقد 1974 عام ففي
 عمليا   مؤمترا   القادم املقرتح املؤمتر هذا يكون  أبن  انلوز  قرار صدر  أن  وكان املسلمني، إىل التنصري
 . ووجهته  التنصري سياسة يغري تنفيذاي  

 تنصري مؤمتر ابسم مؤمتر لعقد اقرتاحا   تسلمت قد بسويسرا لوزان يف العاملي  التنصري جلنة إن مث
 عقد تبين  على وزان ل جلنة  وافقت وقد الشمالية،  أمريكا يف  املؤمتر هذا يعقد وأن العامل يف املسلمني

 وابلتحديد 1978 عام خريف يف ذلك  يكون أن على العاملي، التصور منظمة مع ابلتعاون املؤمتر
 التمويل تقدمي عبء بكاليفورنيا والتنصري لألحباث  العاملي املركز توىل وقد ،15/10/1978 يف

 .للمؤمتر لإلعداد الالزمني واألشخاص واملكاتب

  واهليئات  الدوائر خمتلف ميثل الذي الكبري العدد هذا فيها  جيتمع تاريخال يف مرة أول هذه وكانت
  أينما املسلمني لتنصري السبيل كيف) هو واحد هدف جيمعها واليت العامل، يف التنصريية واملناصب

 ؟(كانوا

 

 . )ابختصار(   هـ 6/8/1406ـ   4947اجلزيرة )السعودية( ع  ( 459) 
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 للبحوث معهدا   يكون مركز إلقامة املاسة احلاجة برزت  واملناقشات  املداوالت  خالل ومن
  ضروري  هو ما كل  إىل ينبه عصيب جهاز مبثابة املركز هذا ويكون املسلمني، تنصري على والتدريب

 .الصدد هذا يف

  وقد كاليفورنيا،  مشال يف وذلك  (زومير صموئيل معهد) ومسي ابلفعل، املعهد هذا أنشىء وقد
 . له مديرا   ليكون  ( ماكرى دون) اختري

 

 
 

 : مسلم مليون 720 تنصري  اهلدف

 من مليون   (720) ال تنصري على العمل بضرورة املنصرين شحن أن بعد انتهى قد املؤمتر هذا إن
 يف التنصري قادة أبرز من هم مؤمترا   (150) املؤمتر هذا إىل وفدوا الذين عدد كان  ولقد املسلمني،

 املختلفة الكنسية والتقاليد الشعوب  من العديد ليمثلوا املعمورة أحناء شىت من وفدوا وقد العامل،
 . مبكان األمهية من منها موضوع كل  موضوعا ، (40) قدموا ولقد الواسعة، لتجارب وا

 بعض أحباث  على تسيطر علمية بروح األحيان من كثري  يف ليشعر األحباث  لتلك  القارئ وإن
 كأدوات  التنصري خدمة يف لتكون العلمية املقاييس إخضاع حياولون وتراهم والباحثني، احملاضرين

 . سبيلال هذا يف جديدة
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 اإلسالمي للفكر العاملي املعهد فإن واملسلمني اإلسالم على وخلطورهتا املوضوعات  هذه وألمهية
 القراء أيدي بني ليضعه العربية اللغة إىل ترمجته إىل عمد مث هلا، اإلجنليزي النص على حصل قد

  هلم حتاك  يتال األمور من بينة على وليكونوا الصورة، يف يضعهم حىت املسلمني من واملهتمني 
  احلديثة  اخلطط وليقدموا وإخواهنم، وأنفسهم دينهم إلنقاذ السبل ليعرفوا مث  ضدهم،  وتبيت

  ضد عنهم والدفاع املسلمني على احملافظة فقط ليس  إبمكاهنا واليت واملناسبة،  املكافئة  والبديلة
  اإلسالم نأل أنفسهم، النصارى فيهم مبا األرض ربوع يف اإلسالم نشر بل املنصرين، هجمات 

 .أمجعني العاملني دين هللا، دين

  نشأ   أعددمت إنكم .. .:املنصرين خياطب وهو التنصريي القدس مؤمتر يف زومير صموئيل  كالم  ومن
  املسيحية، يف تدخلوه ومل اإلسالم من املسلم وأخرجتم يعرفها، أن يريد وال ابهلل الصلة يعرف ال

 الراحة وحيب ابلعظائم يهتم ال االستعمار، له  أراده امل طبقا   اإلسالمي النشء جاء فقد مث ومن
 سبيل ففي املراكز أمسى تبوأ وإن فللشهوات، املال مجع وإذا فللشهوات، تعلم فإذا والكسل،
  عنكم ورضي  املسيحية وابركتكم النتائج  خري  إىل انتهيتم وقد شيء، بكل جيود الشهوات 

 بركات موضع املبارك  جهادكم بفضل حتمأصب فقد رسالتكم أداء يف فاستمروا االستعمار،
 . (460) هللا

 
 نشاال   يسرق نش ال (514)

  هبما وانتهى  آخر، نشال جيب  يف يده  يضع جعله العاثر  حظه ولكن حافلة،  إىل  نشال صعد 
  يف األمن حالة ملتابعة ابملرور  الشرطة  ضباط من ثالثة  قيام وأثناء  الشرطة، أيدي  يف وقعا أن األمر
  وجه  يف مطواة، منهما كل  أشهر وقد احلافلة من يقفزان ومها النشالني شاهدوا ية اإلسكندر  مدينة
 .اآلخر

 . (461)املسجلني النشالني من أهنما  واكتشفوا عليهما،  القبض إىل الضباط وسارع
 

 النسل تشجيع (515)
 

 هـ )بقلم عبد الرزاق داير بكريل( .  3/11/1409اجملتمع )الكويت( ( 460) 
 هـ( .  2/1412/ 3)  8450الرايض ع ( 461) 
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  ألف  طفال   تضع أم كل  مبنح  املواليد عدد زايدة  على العمل الدميقراطية أملانيا  حكومة بدأت  
  !اخلامس للطفل شهراي   ماركا   70 إىل ترتفع األول للطفل شهراي   ماركا   20و الوالدة عند مارك
  األمهات  ومنح األطفال لرعاية منازهلن يف البقاء على النساء بتشجيع احلكومة بدأت  كما

 .(462) األجر مدفوعة إجازة العامالت 
 

 الشهيد  البابري المسجد (516)

 الذهيب عهدهم يف املسلمون امللوك بناها اليت هللا بيوت  أحد هيدالش البابري املسجد يعترب 
 من كبريا    عددا   شيدوا قد املسلمون امللوك وكان .اهلند أحناء يف عام ألف من ألكثر واملمتد

  أي  ((منيار قطب))و القلعة أي ((فوت  ريد))و ((حمل اتج)) مثل عامليا   املعروفة واألبنية  املساجد
  ضد اهلندوسية والدعاوي النزاع قصة أما .دهلي يف اجلامع املسجد إىل  إضافة املشهورة، املنارة

 : التالية  واملواقف  التواريخ يف فنلخصها البابري املسجد

 آابد فيض دائرة قاضي من التصريح على احلصول يطلب اهلندوس داينة من كاهن  :1885 يناير
 .املسجد خارج الواقع املقر يف معبد لبناء

 .الطلب هذا القاضي رفض فقد لذا املسجد، من قريبا   يقع  املقر إن حيث :فرباير

 .الطلب هذا املنطقة قاضي أيضا   رفض :1886 مارس

 .املسلم الوقف عقارات  من املسجد أبن  قراره املدين القاضي أصدر :1946 مارس

 املسجد ابب  إغالق ومت املسجد يف ((راما))  متثال بتنصيب اهلندوس قام :1949 ديسمرب
 . املركزي

  تصريح  إعطاء ومت  احلكومة،  قبل من النزاع موضوع  املكان  هذا مصادرة مت  :1950 يناير 
 . دينية طقوس ألداء للهندوس

 . اجملاورة واملقربة املسجد على للحصول األوقاف جملس قبل من الدعوى رفع مت :1961 ديسمرب

 مكان حترير جلنة ومسيت املتطرفة ((هندوس وشوا)) من مكونة جلنة أتسيس  مت :1984 يونيو
 . اهلندوس إهلة راما والدة

 

 م)؟( .   15/6/1978أخبار األسبوع  ( 462) 
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 بدأ للمسجد الرئيسي الباب  بفتح  املنطقة قاضي  من احلكم إلصدار نتيجة :1986 فرباير
 .عوائق أية  بدون  احلركة يف اهلندوس

 

 
 

 . املكان  ذلك  يف ((راما))  معبد بناء  عن اهلندوس  مجعية أعلنت :1989 فرباير

 . تغيري أي  وبدون هي كما  األمور إببقاء أمرها علياال احملكمة  أصدرت  :أغسطس

 .احلكومة مع اتفاقية على اهلندوس مجعية  وقعت :سبتمرب

 . عليه املتنازع  املقر يف علمها برفع اهلندوس مجعية قامت :نوفمرب 2

 . فيه التصرف جيوز وال عليه متنازع مقر هو  املذكور املقر أن العليا  احملكمة أكدت  :نوفمرب 7

 .املسجد هلدم األوىل الربوفة :1990 ربديسم 6

 . املسجد هلدم الثانية  الربوفة :1991 ديسمرب 6

 .(463) البابري املسجد هدم :1992 ديسمرب 6
 

أفادت تقارير اقتصادية أن اهلند تكبدت خسائر مالية اقتصادية  هـ(. هذا وقد  17/6/1413) 410املسلمون ع ( 463) 
مليون روبية هندية، ويف الصادرات   50مليار و 12فادحة بعد كارثة هدم املسجد البابري، وبلغت اخلسائر يف قطاع اإلنتاج 

 . هـ(20/3/1414 ـ 1325مليون . )العامل اإلسالمي ع   40مليارات، والبناء والتشييد  10مليارا ، والتجارة  20
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 والصهيونية حسين طه (517)

  رسالة  على أشرف أنه األول :الصهيونية من القومي موقفه متس اهتامات  بثالثة حسني طه يتهم 
 . كتاب   يف هلا وقدم 1927 عام يهودي  لباحث

  يف  اليهود إسهامات  عن 1944 عام ابإلسكندرية إسرائيلية مدرسة يف حماضرة  ألقى أنه  والثاين
 .العريب األدب 

  مل أنه  جانب إىل مصريون،  يهود أنشأها اليت املصري الكاتب جملة حترير رائسة  توىل أنه والثالث
 .الفلسطينية القضية عن شيئا   يكتب

  قد  تكن مل الصهيونية  الدعوى أن مبينا   االهتامات  هذه تفنيد الغين عبد مصطفى .د الناقد ويتوىل
 وكشفوا أنياهبم عن كشروا  قد يكونوا مل 48 يهود أن كما  املدة، هبذه وقتها نفسها عن كشفت

 . (464)فلسطني عرب  ضد  اإلابدة جرائم ارتكاب  وقبل اإلجنليز، وبني بينهم التواطؤ أقنعة عن

 الدكتور؟ ا هذ بكالم أحد يقتنع وهل

  
 الكلى  يشفي الموز قشر (518)

  متكنوا  الذرية األحباث  مبركز احليوية الكيمياء قسم يف العلماء أن املتحدة اهلند أنباء وكالة ذكرت 
 يف حصوات  تكوين مقاومة ميكنها والسبانخ املوز قشور من خمتلفني أنزميني استخالص من

 .الكلى
 

 

 هـ(.  6/1411/ 6)  8217الرايض ع ( 464) 
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  مستوى  تزايد بسبب تتشكل الكالسيوم الكساالت ترسبات  عن عبارة هي الكلى وحصوات 
 قشر من املتخلص اإلنزمي أن األحباث  ملركز األخرية النشرة وأفادت  .اجلسم سوائل يف االكساالت 

  أن ثبت كما  اهليدروجني، وأكسيد الكربون أكسيد اثين إىل االكساالت  حيلل أن  ميكنه املوز
 كما  االكساالت، تكوين منع يف فعاال   يكون أن أيضا   ميكنه السبانخ من املستخلص األنزمي
 تكوين منع يف فعاليتهما وثبتت احليوانت، على جتربتهما متت األنزميني أن النشرة ذكرت 

 .(465)اإلكساالت 

 
  (1)  صينية أمثال (519)

 .العطش قبل البئر احفر -

 . حل وا  حيثما آاثرهم يرتكون األشرار -

 . حمالت  ثالثة يف  األسعار عن اسأل التاجر، خيدعك  أال أردت  إذا -

 فسوف السمك  يصطاد كيف  علمته ما وإذا وجبة، له تتاح فسوف مسكة رجال   أعطيت إذا -
 .عيشه يضمن

 . فيه تشك   فال استخدمته وإذا تستخدمه، فال رجل يف شككت إذا -

 يف مجال هناك كان وإذا األخالق، يف مجال فسيكون القلب يف صالح هناك كان إذا -
 هناك فسيكون املنزل يف انسجام هناك كان  وإذا املنزل، يف انسجام هناك فسيكون األخالق

 

 . هـ( 3/1414/ 5) 1322 اإلسالمي ع العامل( 465) 
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 .العامل يف سالم هناك فسيكون األمة يف نظام هناك يكون وعندما األمة، يف نظام

 .للصيد النهر تقصد أن  قبل الشبكة اصنع -

 .لنفسه إطراء ابنه على األب  إطراء -

 .نفسه عن احلديث يكثر من كذاب    الناس أكثر -

 .أعمالك  تفقد أن من لك  خري    بسيطا ، رحبا   تقبل أن -

 . بفشله يسلم اجلدال، خالل أوال   صوته يرفع الذي إن -

  أن  متنعها أن تستطيع ولكنك  رأسك، فوق حتلِ ق أن اهلم   طيور  متنع أن تستطيع لن إنك  -
 .فيه تعشش

 . بذرة  انثر مقبل، لعام فكرت  ما إذا -

 . شجرة ازرع أعوام، لعدة فكرت  ما وإذا

 . فعلمهم الناس إليك  عام، ملائة تطلعت ما وإذا

 .مرات  عشر لك  أمثرت  زرعت، ما إذا والشجرة مرة، مثارها حصدت   مرة، نثرت  ما إذا فالبذرة

 . مرة مائة حصادك فستجين الناس، علمت إذا أما

 .الصعاب  هتزم املتقن ابجلهد -

 
  !ذاكرة أعجب (520)

 حفظ من األرمنية العاصمة من احملامي (عاما   27) غاريبيان صامويل كنمت األوىل احملاولة من
 لغات  وعدة  والدارية والبنغالية واخلتريية  واألوردية العربية ابللغات  كليا ،  عليه غريبة  كلمة  ألف

 جرى اليت الرمسية اللجنة توقعات  كل  الفريدة النتيجة فاقت وقد .خطأ دون ترديدها ومن أخرى،
 . ((القياسية  لألرقام غينس لكتاب )) خصيصا   القياسي الرقم هذا سجيلت حضورها يف

  األجنبية  والكلمات  اهلندسية واألجسام األرقام - املعلومات  حفظ  يف  غاريبيان  موهبة وكانت
  غاريبيان  أن إىل سوكانوفا النفسانية الطبيبة وأشارت  .العلماء دراسة موضع - البشرية والوجوه
  على التلقائي احلفظ آلية ووضع املعلومات  من كبري سيل  اختزال من متكنه  طريقة يستعمل
 .واملنطق األشكال مستوى
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  واحد مبثابة  غاريبيان  إىل  ينظرون يريفان  سكان كان   1988 العام (ديسمرب) األول كانون   7 وحىت
 األايم يف أقرابئهم على العثور يف اآلالف ساعدت  اخليالية قدراته أن على مدينتهم، معامل من

  الكمبيوترية اخلدمات  عملها  بعد  بدأت  قد  تكن مل عندما  املدمر الزلزال أعقبت اليت األوىل
 .أولئك  وأوصاف صور  تضمنت اليت اإلعالمية النشرات  تصدر ومل املفقودين، عن للبحث

 األرمنية الصحف إحدى وصفته  كما  ((اإلنسانية الروح ذو  الكمبيوتر)) أقدم األحداث  هذه بعد
 كبري  بقدر ذاكرهتم قوة من حيسنوا أن السن يف الطاعنني حىت للراغبني فيها ميكن ،دورة فتح على

 يضاهوا أن من ابلطبع أبعد التالميذ أن ومع .اخلاص منهجه ابستعمال فقط أسبوعني غضون يف
  أن  وميكنه وألقاهبم، أصحاهبا أمساء ويتذكر هاتف، رقم ألف 2 ذاكرته يف حيفظ الذي معلمهم

  وحدة آالف 3 واحد  وقت يف  حيفظ أن وبوسعه  احلشود، وسط  منهم  واحد  كل  وجه  مييز
  الذين  يريفان  سكان من للعديد ابلنسبة  واضحة تبدو الدروس من الفائدة  أن إال معلوماتية،

 . (466) الدورة هذه يف خترجوا

 
 دولية  أكذوبة ..اليهود محارق (521)

 التجسسي اإلجرامي نشاطهم وقسموا ،احلبلني على اليهود  لعب الثانية، العاملية  احلرب  خالل 
  احللفاء لصاح ستكون احلرب  نتائج أن أدركوا حينما شديد دهاء ويف املتحاربني، املعسكرين بني
 مسبقة خطة على وبناء لألملان، املوايل اجلناح استطاع  اهلتلرية، أملانيا بقيادة احملور دول ضد

  اليت  اهلزمية  فرصة الصهاينة  وانتهز  ..ليهودا حمارق ابسم عرف  ما أو مسي ما  يشيع أن حمسوبة،
 هتلر أقامها اليت الغاز  حمارق  قرية ) القرية هذه  خلدمة اإلعالمية وسائلهم وسخروا أبملانيا  حلقت
 مزيفة اعرتافات  على منهم وحصلوا وضباطه  هتلر أعوان من املذعورين ببعض وجاؤوا  ،(لليهود
  بعد احلقائق تظهر ال حىت أعدموهم مث  خلالص،ا يف مبساعدهتم والوعد والتهديد الضغط حتت
 .ألسنتهم على ذلك 

  أشيع  وما فيها قيل ما كثرة  من حقيقة إىل الناس خميلة يف حتولت اليت الفرية هبذه العامل وخدع
  قضيتهم على العامل عطف استدرار  وهي  هلا، الصهاينة  رمسها  اليت أهدافها الفرية وحققت عنها، 

 

 . هـ( 21/2/1412)  8468الرايض ( 466) 
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 . هلم قومي وطن إنشاء يف املزعومة

  هو) أبكمله شعبا   ظلمت اليت العاملية الفرية هذه على الزمن من عقود أربعة من يقرب  ما ومضى
  سرق  الذي (الفلسطيين الشعب هو ) آخر شعب تشريد على وساعدت  ،(األملاين الشعب

  سالنا يتهامسها احلق، عن حمجوبة الفرية وظلت  ..جمتمعاته وشردوا أبناءه  وقتلوا أرضه الصهاينة
  اإلعالم وسائل معظم على الصهيونية اإلعالمية السيطرة ظل  يف تناوهلا  على أحد جيرؤ  أن  دون

 الكتائب حلزب  السابق العام األمني (روك هنري) الفرنسي املواطن جرؤ أن إىل والغربية، الشرقية
  كتوراهالد  شهادة  على هبا  حصل رسالة  يف العاملية  الصهيونية  األكذوبة خيوط  تتبع على الفرنسي
  ادعاء  كذب  القاطع ابلدليل أكد أن بعد الفرنسية ( ننتس) جامعة من ( جدا   جيد ) بدرجة 

 املخابرات ) اجلستابو ضابط ابعرتافات  رسالته يف واستشهد النازية،  املعتقالت  عن الصهاينة
 استخدمه الذي ب  زايكلون غاز)) :إن قال الذي - شتاين جري كورت   - (النازية العسكرية

  املالبس،  تطهري أجل من استخدموه إمنا - اليهود معتقالت  بينها ومن - املعتقالت  يف نالنازيو 
 . ((..ومطهر منظف غاز هو  بل قاتال ، ليس الغاز هذا وإن واألمراض، األوبئة انتشار  ملنع

 استحق التارخيية، احلقيقة هذه  إثبات  إىل الوصول  يف كبريا    جهدا   (روك هنري) الدارس بذل لقد
 املتعصبني اليهود أيدي يف الرسالة هذه وقعت إن وما ..رسالته على (جدا   جيدا  ) رجةد عليه

  ( سريات  صموئيل رينيه) أمثال من ابريس يف حاخاماهتم وحترك قيامتهم، قامت حىت للصهيونية
  فقاما  حتركا اللذين ابريس  يف امللي اجمللس رئيس  (كونسيستوار  ابري )و  فرنسا،  حاخامات  كبري

  بعد  اجلمهورية، ورئيس الوزراء  ورئيس  احلكومة أعضاء إىل (األطروحة)  الرسالة من خ نس  إبرسال
 االجتماعات وعقدت  ..قانونيتها بعدم وادعائهم فيها بطعوهنم مطولة مذكرات هبا أرفقا أن

 إصدار إىل الفرنسي العايل التعليم وزير اضطر حىت الصهيوين، الضغط واشتد املذكرات  وتبودلت
  أكرب كشف  الذي اجلريء الباحث روك، هنري للدكتور املمنوحة الدكتوراه شهادة إبلغاء قرار

 يكتف ومل - ومغالطاهتم أبكاذيبهم مشحونة التاريخ ومسرية - املعاصر التاريخ يف يهودية كذبة
  ومقاضاة (ريفيري كلود  جون  الدكتور ) الرسالة على أشرف  الذي األستاذ طرد مت  بل بذلك، الوزير
 .ابجلامعة ب اآلدا كلية

 كل  على إرهاب  من تفرضه وما الغرب، دول على الصهيونية تسلط مدى على تدل واقعة هذه
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 . (467) ألابطيلها  مناهض حر فكر

  أتليف / ((الغاز أفران  يف يهودي  مليون 6 حرق  : الكربى األكذوبة)) : بعنوان كتاب   صدر وقد
 .ـه1411 سينا،  ابن مكتبة :القاهرة -.سلطان التهامي أمحد

  اليهود من أابدت  قد اهلتلرية النازية  أبن الصهيوين االدعاء  يتناول أنه الكتاب  عنوان  من ضحووا
 غاز، أفران يف أعدموا أبهنم ومرة مجاعية، غاز غرف يف حتفهم لقوا أبهنم مرة زعمت ماليني ستة

  رء امل يقوم وحينما  الواقع، أمام تصمد ال سخيفة ادعاءات  وكلها .. مجاعية حمارق يف واثلثة
 من يتحقق ما  فسرعان والطبية  والفنية  العلمية جوانبها  من حوهلا  املتوفرة للمعلومات  دقيق بفحص

 تربير السهل من وكان وغامضا ، فظيعا   حوهلا  التلفيق كان ابطلة ادعاءات  مع يتعامل أنه
 عن الرواايت  هذه أمثال الناس يصدق أن أيضا   السهل من وكان حوهلا، عيان  شهود شهادات 

 .دعايتهم وسائل املنتصرون احللفاء استخدم حني  يف قاسية، حرب   بعد املهزومة انياأمل

 احلجة ويقيم الصهيوين، االدعاء هذا ابختصار تناقش فصول مثانية إىل املذكور الكتاب  وينقسم
  كلما   تكرب ((ثلجية كرة)) جمرد وأبهنا  الواقع، إىل تستند  ال بينة أكذوبة جمرد أنه على احلجة تلو

 .احلقيقة مشس من شعاع أول أمام وتتالشى  تذوب  أهنا  بيد  دحرجت،ت

 هم أما  ماليني، ستة  اليهود من قتل ودينء شرير  عدو  أبهنا أملانيا تصوير يف اهلائل وإعالمهم
  مأساة  من بدءا   الثانية، العاملية احلرب  جرائم  من جرمية أية يدهم متسس مل أطهار فأنس

 ! وجنازاكي هريوشيما  مأساة إىل ووصوال   (( درسدن))

 اليت واألساليب األكذوبة، هذه لدحرجة الصهيوين الكيان  يتبعها اليت الطرق األول الفصل ويعاجل
 حول الصهيوين ابالدعاء أمجع العامل لتذكري تستغلها اليت واملواقف العاملية،  الصهيونية ابتكرهتا
 . النازي عصر يف اليهود ضحااي

 الذين وهم األسطورة، زيف كشف  يف ساعدوا الذين أولئك  أمساء بذكر فيهتم الثاين الفصل أما
 الكثري  تعرض والذين ((اليهود ضد البشرية اجملازر قصة يف النظر معيدي)) لقب غالبا   عليهم يطلق
 . مثرية صهيونية مطاردات  إىل منهم

 إدانة يف ((نورمربج حماكم)) عليها اعتمدت  اليت السجالت  أو التقارير على الثالث الفصل ويركز

 

 . هـ )بقلم عبد الفتاح سعيد(  5/5/1407ـ  1003أخبار العامل اإلسالمي ع ( 467) 
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  من عالهتا على أخذت  ومستهجنة  كاذبة  تقارير وهي اليهود،  من العدد هذا بقتل النازية  قادة
  إلقاء جرمية عن األنظار  وحتويل جهة، من ابألملان احلرب  جرائم  إلصاق  هبدف  احللفاء قبل

 . وجنازاكي هريوشيما فوق الذريتني القنبلتني
 

 
 

  الباطلة  احملاكمات  هذه وحول األكذوبة هذه حول حظات املال ألهم فيعرض الرابع الفصل أما
  ال جرمية مبثابة  لتصبح احلرب  جرائم قوانني اخرتاع  مت فيها واليت ((نورمربج  حماكمات )) ابسم املعروفة
 ضد جرائم السلم، ضد جرائم احلرب، قوانني ضد جرائم)) أهنا على تعريفها ومت ابلتقادم، تسقط

 . أملان ومدنيني وجنود ضباط  على (!)  رجعي أبثر  تطبيقها  مت جرائم  وكلها ((اإلنسانية

 ونقض األكذوبة هلذه تفنيد فيه - الكتاب  هلذا األساس حجر يعترب وهو - اخلامس والفصل
  هذه مثل عليها تبين الصهيونية  ظلت اليت األركان  لكل وهدم عليها، قامت اليت األسس لكل

 . النازية  البشرية اجملازر لقصة رخييالتا والزيف املزعومة اإلابدة حول الرتهات 

  هذه  وراء  من الصهيوين الكيان  يف متمثلة  الصهيونية  كسبته  الذي  للثمن السادس الفصل ويعرض
 من هلا جتد أن ((إسرائيل)) استطاعت ملا األسطورة هذه لوال إهنا إذ كبري؛  حق مثن وهو األسطورة،
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  وإقالتها الفتية دولتها هنضة يف يساهم من وجدت  ملا قامت أن وبعد دولتها،  إقامة على يعينها
  ووطنه  أرضه  الفلسطيين الشعب - له  يؤسف مما  وهذا  - دفع ولقد .. االقتصادية كبوهتا  من

  الغربية اإلمربايلية اعرتفت ما أول هبا اعرتفت كدولة  إسرائيل فقامت األكذوبة،  هلذه مثنا   وعرضه
  الثمن  يدفع زال ما الذي الشعب هذا أرض ىعل  اإلسالمي، العامل حلق يف شوكة  زرعتها اليت

 النازي لعصر ضحية نفسها إظهار على ((إسرائيل)) تصر حيث وغزة، الغربية الضفة يف خاصة
 هي لتقيم وغزة الضفة يف أرضه ابقي عن ابلرحيل الفلسطيين الشعب - للعجب واي - وتطالب

 !اليهود من العامل كل  يف واملضطهدين للمشردين دولة

 اليهود، تضطهد أن إىل املسيحية ابلكنيسة أدت  اليت األسباب  أهم فيذكر السابع فصلال أما
  حيث النازي، عصر يف خاصة احلديث العصر يف اضطهادهم إىل أدت  اليت األسباب  على ويركز
  الشارد ابلقطيع الفداء أسلوب  على وذلك  اليهود،  من لغريهم قبورا   الصهاينة اليهود  بعض حفر
 فداء ككبش  اليهود من األلوف عشرات  الصهيونية قدمت وهكذا .القطيع ابقي خياف حىت

  (( يهوذا)) دولة إلقامة فلسطني إىل اهلجرة إىل ورهبة خوفا   ويضطروا اليهود ابقي  يرتدع حىت للنازية
 عرفت ستة  ماليني إىل حتولت تلك  األلوف عشرات  أن  له يؤسف ومما  .إبسرائيل عرفت اليت

 اإلحساس عقدة يف يعيش العامل لتجعل واألنشيد احلزينة األغاين هلم  تنشد كيف  ((إسرائيل))
 !! جتاههم ابلذنب

  وهي  احملتلة، فلسطني يف حرب  جرائم من (( إسرائيل)) ترتكبه  ما أهم على األخري الفصل ويركز
 يف شارك قد الغرب  ألن إال لشيء ال الكرام، مر الغرب  على متر لكنها اجلبني، هلا  يندي جرائم
  غزة)) حماكم إقامة يف يشاركنا أن الغرب  من ننتظر أن جيب ال وهلذا قبل؛ من اجلرائم هذه مثل
 جمرمي أو  إسرائيل، يف اجلديدة  النازية جمرمي حملاكمة  ((نورمربج)) حماكم غرار على ((برج

  حدوثها،  مجيعا   سننتظر حماكمات  وهي ..التاريخ يف حرب  جمرم أكرب يرأسهم الذين ((النازئيلية ))
  وإن  سيليه،  الذي اجليل ففي اجليل، هذا يف تكن مل وإن غد، بعد أو فغدا ، ..اليوم حتدث  مل فإن
 . لقريب لناظره غدا  

 
 عالية أخالق (522)
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 :يعظه وهو البنه الشافعي اإلمام قال 

 . (468) حارا   إال شربت ما مروءيت، من يثلم البارد املاء أن علمتُ  لو وهللا  !بين اي

  ما األخالق؟  هذه ما  :وقال رابح أيب بن عطاء فغضب رجل، فاعرتضه ث،حبدي رجل وحدَّث 
 لكنين مين، مسعه يكون ورمبا  منه، به أعلم أن ابحلديث ليحدِ ث  الرجل إن وهللا  الطباع؟ هذه

 .(469)ذلك  قبل أمسعه مل كأين  وأُريه إليه، أنصت

 
 البروستات خدمة في القرع (523)

  بول، سلس موجعة، آالم) املريض منها يعاين مشكالت  بهاويصاح مقلقة، (الربوستات ) أمراض 
 . (مثانة التهاابت 

  وهو االحتادية، أملانيا يف ( روزهنامي) مستشفى يف البول أحباث  مركز يف ( بولري) الربوفسور تقدم لقد
  ابضطراابت  املصابني املرضى من (104) إىل ابقرتاح تقدم البولية، املسالك  يف مشهور اختصاصي

 .واليقطني القرع بذور من  شرااب   الرئيسية الوجبة  أثناء  يتناولوا أبن صحهمون بولية
 

 
 

 . 2/72طبقات الشافعية للسبكي ( 468) 
 . 5/469طبقات ابن سعد ( 469) 
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 أتكد لقد %78 بنسبة خفت قد البولية االضطراابت أن الربوفسور نصائح تطبيق بعد وتبني
 يف االخنفاض ومن البويل، الدفق على طرأ الذي امللموس التحسن من اثبت بشكل ذلك 

 من أكثر يف االلتهاابت  وتراجعت بول، وسلس أوجاع من (ستات الربو ) تصاحب اليت املشكالت 
 . (الربوستات ) يف  املرضية احلاالت  من 50%

 .(470) عناء أي عليه احلصول يف وليس األسواق، يف متوفرا   املشروب  هذا وأصبح

 
يعين قبل الميت جاء (524)  ! المش ِّ

 تستعد كانت   بينما املنزل إىل ابنها  وصل عندما  حياهتا يف  مفاجأة أمجل ايابنية عجوز تلقت 
 ! جنازته لتشييع

 ملسكن املالصق الطريق على جمهولة  سيارة  صدمته  رجل جثة  على عثرت  قد  الشرطة كانت
  لالبن إهنا وقالوا اجلثة على األسرة أفراد بعض وتعرف طوكيو، من الشمال إىل جوما يف األسرة
 . منزله إىل يعد مل الذي

 االبن عليهم دخل اجلنازة  لتشييع جمتمعون األسرة وأفراد ثةاجل على العثور من ساعة 17 وبعد
  (( وفاته)) بنبأ مسع عندما أصدقائه أحد لدى كان  أنه واتضح عاما ، 55 العمر من البالغ ((امليت))

 ! ابجلنازة ليلحق بيته  إىل عائدا   فأسرع

 .(471)احلقيقي امليت شخصية بعد تعرف ومل

 
 ! س؟ العري ومات الفقيد  تزوج كيف (525)

 املعىن فيتغري نقطة أو حرف يسقط أو تتداخل أو احلروف تتشابك  أحيان   ..طرائفها وللصحافة 
 ..بذلك  يتعلق مما  حكاايت  وهذه .. .املفهوم ويساء

  يف املسؤول يستقبل :يقول خبرب األوىل صفحتها  يف  الصحف إحدى خرجت  املرات  إحدى يف

 

 . هـ(  24/3/1412)  2953السعودية( ع سائية )امل( 470) 
 . هـ(  26/9/1411)  8326الرايض ع ( 471) 
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  بني كبري  وفرق ((العاهر)) هكذا جاءت  (( العامر)) كلمة   ولكن .إخل ..وفدا   اليوم العامر قصره
  أخرى هناية  أي من أرحم  وهذا راتبهما، طار واملصحح احلرف  صف الذي  أن  املهم .الكلمتني

 !! هلما

  إن )) عبارة الورقة هناية يف التحرير رئيس فكتب له، تعزية إعالن ينشر أن طلب املعلنني أحد أيضا  
  وقد التايل اليوم يف التعزية إعالن فظهر ((ينشر مكان له  كان  نإ اخلرب هبذا  يقصد)) ((حمل له كان

 !! حمل له  كان  إن  جناته فسيح وأسكنه رمحته بواسع الفقيد هللا  تغمد : بنهايته كتب

  .. زفاف مت :كالتايل  اخلرب فكان وتعزية، هتنئة إعالينَْ  يف السطور بني تداخل حدث  يوم وذات 
 الصرب وذويه أهله وأهلم رمحته بواسع الفقيد هللا تغمد جهبي حفل يف ..والعفاف الصون ربة على

 !! راجعون إليه  وإن هلل وإن والسلوان

 !! البكاري وعقبال والبنني فبالرفاه عاما   الثمانني يناهز عمر عن .. الفقيد هللا  رمحة إىل انتقل

  تقدمي إىل ينتبه  أن  املصحح وسها زابئنها، لتنبيه هلا  إعالن   تنشر أن املطابع إحدى أرادت  ومرة
 : التالية ابلصورة اإلعالن فظهر ((تعلن)) كلمة  يف اآلخر قبل حرف

 . (472) !!الكرام زابئنها  املعارف مطبعة تلعن

 
   ..وكوز ..رغيف (652)

 : العتاهية أبو قال

 ايبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس خبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز رغيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف
 

 زاويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه يف أتكلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  
 

 ابرد مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء وكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوز 
 

ــربه   ــن تشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاقيه مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيقة وغرفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
 

 خاليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه فيهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا نفســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك  
 

ــجد أو   مبعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزل مســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

ــورى عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن   ــه يف الــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  نحيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 دفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرتا فيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرس 
 

 لســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاريه مســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتندا    
 

 مضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى مبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن معتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــربا   
 

 اخلاليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه القــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرون مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن  
 

ــري  ــن خــــــــــــــــــــــــــــــــ  يف الســـــــــــــــــــــــــــــــــــاحات  مــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

ــور يفء   ــه القصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   العاليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 . هـ )بقلم سليمان العمري( 22/9/1405ـ  4417اليوم )السعودية( ع ( 472) 
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ــا ــة تعقبهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  عقوبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

ــه بنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار تصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلى     حاميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 
  ليتفونية أمثال (527)

 .واحدا   أاب   طعموني أوالد ومخسة أوالد، مخسة يطعم األب  -

 .األكل بعد ابمللعقة يـُْعىَن  ال اإلنسان -

 .بعيدا   يدوِ ي الفارغ الربميل -

 .الدجاجة من أعقل تكون  أن  البيضة تريد -

 . احلزن يف يذوب  واإلنسان النار، يف يذوب  الذهب -

 .كبريا    محال   تلقي صغرية عثرة -

 . النمو سريع املر   العشب -

 .ذبلت ال زهرة األم قلب -

 .الغريب رغيف  من خري   البيت يف لقمة -

 . البيت حترس ال الكثرية الكالب  -

 . منقار طائر لكل -

 .كثريا    كذب   كثريا ،  تكلم من -

 .كبري  وهو حيصد ال  صغري، وهو يزرع مل من -

 .ابلذهب حلم فضة، من سرير على نم من -
 

  !المرض  في حتى  ..توأمان (528)

  ألنه  عمرمها، من اخلمسني يف ومها التوأم الشقيقني (ستيل بريتيش ) احلديد صناعة شركة سرحت
  واحتج .يفرتقا أن من خوفا   العمل إىل الذهاب عن الثاين ميتنع حىت أحدمها ميرض إن ما

 هذا على احملكمة أمام الشركة،  هذه يف عاما   عشر أحد منذ  ويعمالن عازابن ومها الشقيقان،
  ربو أبزمة نصاب  نلتق مل إذا)) :جون وقال ..الدعوى خسرا ولكنهما التعسفي، التسريح
 . ((وبصداع
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  أيضا   أن أستطيع ال العمل إىل الذهاب  من مينعه املفاصل يف وجع من جيمس أتمل إذا :وأضاف
 .(473)العمل إىل أذهب أن

 
  (474) التلوث لعناصر الضارة اآلثار (529)

 يسببها اليت واألعراض  األمراض املركب  أو  العنصر

 تسبب التنفس جهاز على سام فعل ذات  مهيجة غازات  اآلزوت  دأكاسي
 .والقصبات  الرئة أمراض

 يف  ويؤثر واملركزي العصيب اجلهاز على يؤثر  جدا   سام غاز اهليدروجني كربيت
 .والقصبات  احلنجرة التهاب  ويسبب التفكري على القدرة

 العصيب ظامالن يف خلل وإحداث   هتيج حاالت  يسبب اهليدروجني وكلور الكلور
 . لإلنسان

 على ويؤثر األمعاء يف جروح  حدوث  إىل تراكمه  يؤدي الفلور
 . والنبات  احليوان على أكثر وضرره  األسنان

 .اجللدية األمراض بعض ويسبب مميت  غاز الزرنيخ هيدروجني الزرنيخ 

 .العصيب اجلهاز على ويؤثر خطرا   ملواث   يعترب الزئبق

 
 ! شعبي شعر  في ..موظف (530)

 : ديوانه من ((الكسول املوظف )) قصيدة يف الصقري سعود بن هللا عبد يقول 

ــحى أمــــــــــــس ــت الضــــــــــ  الــــــــــــوزارات  ابحــــــــــــد راجعــــــــــ
 

ــامالت     فــــــــــــــــــــــــــــــــوايت علــــــــــــــــــــــــــــــــيهن يل ملعــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 التحيــــــــــــــــــــات  وقلــــــــــــــــــــت ابملكتــــــــــــــــــــب دخلــــــــــــــــــــت 
 

ــراجعني علــــــــــــــــــــــــــــــى وردوا   ــوايت إمــــــــــــــــــــــــــــ  ســــــــــــــــــــــــــــ
 

 حلظـــــــــــــات  بـــــــــــــس وانتظـــــــــــــر اجلـــــــــــــس يل وقـــــــــــــالوا 
 

  ابلــــــــــــــــــــــــدايرايت دار مــــــــــــــــــــــــا العمــــــــــــــــــــــــل لــــــــــــــــــــــــو  
 

 

 . هـ( 5/1/1412)  8422، والرايض ع    هـ( 1411/ 8/9)  6751اجلزيرة ع ( 473) 
 هـ.  1415ـ مجادى اآلخرة  5ـ ع  24اخلفجي )السعودية( س ( 474) 
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ــات  العمـــــــــــل وقـــــــــــت بعـــــــــــد وظـــــــــــفامل وصـــــــــــل  فـــــــــ
 

 الالزمـــــــــــــــــــــــــــايت اي الفـــــــــــــــــــــــــــرَّاش علـــــــــــــــــــــــــــى وند  
 

  واجملـــــــــــــــــــالت  والصـــــــــــــــــــحف اجلرايـــــــــــــــــــد جـــــــــــــــــــاب  
 

ــاردايت وشـــــــــــــــــــــــــــرب  احلـــــــــــــــــــــــــــديث ودار   للبـــــــــــــــــــــــــ
 

ــى ويــــــزحم  ــري ومــــــن األصــــــحاب  علــــ ــات  غــــ  حاجــــ
 

 اتفهــــــــــــــــــــــــــــــــــــايت بيـــــــــــــــــــــــــــــــــــنهم إمكاملـــــــــــــــــــــــــــــــــــات   
 

 زمحــــــــــــــــــــــات  حواليــــــــــــــــــــــه ابملكتــــــــــــــــــــــب والنــــــــــــــــــــــاس 
 

ــن     الصـــــــــــاليت بعــــــــــد ايــــــــــتِ  قـــــــــــال كلمــــــــــه  ومــــــــ
 

  مــــــــــــــــــرات  عشــــــــــــــــــر راجعــــــــــــــــــه مراجــــــــــــــــــع أصــــــــــــــــــغر
 

 مبراجعــــــــــــــــــــــــــــــــايت شــــــــــــــــــــــــــــــــهرين هلــــــــــــــــــــــــــــــــم ونس 
 

 بـــــــــــــذات  ذاك عـــــــــــــن املســــــــــــؤول علـــــــــــــى واجــــــــــــب 
 

ــا    وصــــــــــــــــايت ويســــــــــــــــمع التنبــــــــــــــــل يــــــــــــــــرتك مــــــــــــــ
 

ــل علـــــــــــــــــى أوصـــــــــــــــــي  ــل التنبـــــــــــــــ  املــــــــــــــــــروات  قليـــــــــــــــ
 

 .(475)احلصـــــــــــايت وراه مـــــــــــن مـــــــــــا وتـــــــــــر يطـــــــــــرد  
 

 
 الذبابة  لحديث العلمي التفسير (531)

  مث  كله  فليغمسه أحدكم إنء  يف  الذابب  قعو  إذا )) : قال  هللا  رسول أن  الصحيح احلديث يف 
 .(( شفاء اآلخر ويف داء  جناحيه إحدى يف فإن ليطرحه،

  وإثبات  لتفسريه تطرق  وقد .والعلماء الباحثني من عددا   حري الذي الشريف احلديث هو هذا
 الشريف احلديث وهذا .وعلمه جبهده كل  والعلماء الباحثني من مئات  نقل مل إن عشرات  صحته
 . اهلوى عن ينطق ال الذي األمي للنيب معجزتني يثبت

 املرض لنقل سبب بوجود وتتصل قرن ، عشر أربعة قبل اخللق سيد هبا أنبأن اليت فهي األوىل أما
 أثبتت اليت املعقدة البصرية األجهزة اخرتاع قبل وذلك  الطائرة، واحلشرات  الذابب  جسم على
 .احلديث العصر يف احلقائق هذه

  شعار حتت األايم هذه األطباء  به  ينصح الذي الوقائي العالج صحة إثبات  فهي ية الثان وأما
 . ((العالج من خري الوقاية))

  واإلسالمية، العربية اجلامعات  يف العلماء من  خنبة احلديث هلذا العلمي ابلبحث تصدى وقد
 واألغذية املاء لوث ت مدى على املنزلية للذاببة والغمس السقوط أتثري)) حول معملية حبواث   وأجروا

 . (( ابمليكروابت 

  أتثري  حول دراسات  جبدة العزيز  عبد امللك  جبامعة العلوم بكلية األحياء قسم من جمموعة فأجرى
 

 . 1/84هـ،  1400ـ  1399الرايض: مطابع الرايض،  -ديوان الصقري: من األدب الشعيب السعودي.( 475) 
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  املقطر املاء تلوث  مدى على املنزلية  للذاببة مرات  وثالث  مرة والغمس السقوط من كل
  محوضة درجة  عند مضبوط وآخر  عادي مقطر ماء على الدراسة  هذه أجريت  وقد ابمليكروابت، 

 . املعدة محوضة  متاثل وقلوية

 :أظهرت  احلليب أو املاء يف للذابب  الغمس عملية أن  :هنا واملالحظ

  عند الطعام أو املاء يف تسقط واليت الذابب  على املوجودة اجلراثيم لنمو مثبط عامل وجود - 1
 .أيضا   عددها وتقليل اجلراثيم، منو من احلد مث  ومن .فيه الذابب  سقوط

 عند الطعام أو املاء يف وتسقط الذابب  حيملها اليت اجلراثيم أتثري من تقلل الغمس عملية أن -2
 . فيه الذابب  سقوط

 ال اليت الكلية اجلراثيم على هي مما  أكثر املرضية اجلراثيم على هي الغمس عملية أتثري أن -3
 . ( (شفاء داء،)) الشريف احلديث يؤكده ما وهذا األمراض، حتمل

  اإلنسان دم مشاهبة درجات  عند اجلراثيم على القضاء فعالية أظهرت  الغمس فعالية أن -4
 .متعادل وسط يف أجريت لو ما خبالف وجسمه

 إذا الذابب  أن واضح بشكل أثبتت قد النتائج أن وهي احلديث، يف املعجزة يبني ما هذا -5
  غمس إذا بينما أعدادها، تزداد لشراب ا أو الطعام يف منه تسقط اليت اجلراثيم فإن طار مث سقط

 منوها من وحيد ابلتناقص، تبدأ بل هي، كما  أعدادها تبقى ال تسقط اليت اجلراثيم فإن رفع مث
 .أيضا  

  ما  ننتظر كنا   وإن التجريبية، العلمية  الناحية من أيضا   احلديث صحة أثبتت التجارب  هذه أن -6
 .ذلك  من أكثر هو

  أو  املاء يف منه تسقط اليت اجلراثيم عدد يف يزيد الذابب  غمس أن نطقيوامل املتوقع األمر إن -7
 الطعام على وقوفه خبالف  سطحه، على اجلراثيم لسقوط أكرب فرصة  تعطي  ألهنا وذلك  الطعام،

  الغمس  يف بينما أجنحته، وأطراف وخرطومه أطرافه هو إمنا منه ميس الذي ألن الشراب، أو
 .ومتوقعا   عاداي   األمر كان  لو هذا .كله  يسقط

  جدا   كثرية  جتارب  نتيجة األمر، يف املذهل هو وهذا متاما ، ذلك  عكس أظهرت  التجارب  بينما
  وخمترباهتا، اجلامعات  معامل ويف والقاهرة، جدة من كل  يف سنتني،  على  تزيد مدة يف وتكررت 

  . إليها توصلوا اليت ج ابلنتائ فرحوا قد كانوا  وإن .العلمية الناحية هدفهم خمتصني أساتذة قبل ومن
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  يكتب،  وال يقرأ ال الذي األمي، النيب وهو  قائله وأن ومصداقيته، احلديث صحة يؤكد وهذا
 عن ينطق ال ربه،  من مرسل - وأجهزة خمتربات  مثة  تكن ومل البشر، من خملوق على يتتلمذ  ومل

 .يوحى  وحي هو إمنا  اهلوى،

 اليت  األخرى  العلمية املعجزات  إىل يضاف السنة يف علميا   إعجازا   أثبتت التجارب  هذه أن -8
 . والسنة الكتاب  يف اخلالدة،  النيب معجزة على تدل

  وعلى املعقم، املاء على متتالية معاملة مخسني من أكثر يف واتصلت األحباث  هذه تواترت  وقد
 . الشريف احلديث هبا قال اليت نفسها النتائج  كلها  فأعطت الدم، وعلى احلليب،

  يعرف  ما  وهو بعضا ، بعضها  إىل متجاذبة سطحها  جزيئات  جتعل إهلية طبيعية  خاصية ئلللسواو 
  عدن  العلمية،  احلقيقة هذه على وقفنا فإذا السطحي، التوتر بظاهرة السوائل خواص علم يف

  قد بل آالف، وأرجلها وأجنحتها أجسامها على تعلق الطائرة احلشرات  كافة  مثل وهو للذابب 
  يف  الذاببة سقطت فإذا ((والرتكيب والشكل احلجم اجملهرية )) واجلراثيم امليكروابت  ماليني إىل تصل
 العالقة األجسام طبقة من جزء مع لسطحه املكونة السائل جزيئات  تالمست :سائل به إنء

  السائل سطح بني وسطى كطبقة  فصارت  وأطرافها، الذاببة جسم على ((وجراثيم ميكروابت ))
 امليكروابت  وهي العالقة األجسام فإن ((غمسها دون)) الذاببة نزع الةح ويف .الذاببة وجسم

  ظاهره  بتأثري  وأطرافها الذاببة  جسم اتركة كبرية   بكميات  السائل سطح إىل ستنجذب  واجلراثيم
  إىل يؤدي  (( إخراجها)) أي طرحها  مث السائل يف كاملة  الذاببة  غمس أن حني يف السطحي، التوتر

  هذه من جدا   كبري  جزء  سقوط دون حيول مما  السائل من رقيقة بطبقة كاملة  احتوائها  أو تغليفها
 جسم على العالقة األجسام طبقة أن مبعىن السائل، إىل وجراثيم ميكروابت  من العالقة األجسام

  دون الذاببة جسم وهو  عليه هي ما على فتبقى االجتاهات، مجيع من السائل هبا  سيحيط الذاببة
 . السائل يف سقوطها

 احلديث معجزة على به  لنجيب احلديث العلم لنا  يقدمه  قد الذي التفسري أو  االجتهاد  هو هذا
 .الشريف

  النيب  صدق  ليثبت الوقائي الطب وأييت احلديث، العلم أييت  املباشر،  النفعي السبب هذا وبعد
 .هخلف من وال يديه  بني من الباطل أيتيه   ال صدقا    املختربي، العلمي املستوى على األمي

 احلديث صحة يف ليشككوا اليوم أيتوا أن مرض قلوهبم يف ومن واملتعلمني املثقفني لبعض فهل
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 خالقه، من العلم أويت قد األمي النيب أن غدا   وسيثبت اليوم ليثبت العلم وإن .وهللا ال الشريف؟
 . (476) اهلوى عن ينطق مل وأنه الكلم، جمامع ملك  وأنه
 

 الصين بنساء خاصة لغة النوشو (532) 

 السنوات مدى على كتبت  اليت والرسائل والقصص القصائد من املئات  على الباحثون  عثر 
 !سرا   استخدامها بقصد  الريفيات  النساء ابتكرهتا فريدة بلغة املاضية األلف

  مع  وتبادهلا عواطفهن لتسجيل اللغة تلك  استخدمن النساء  إن :اليومية ((الصني)) صحيفة وقالت
  سيطرة  على رضائهن عدم)) عن معظمها يف الكتاابت  تلك  وتعرب .جنسهن ت بنا من صديقاهتن

 ! ((الصيين اجملتمع على الذكور

 املنزل من اخلروج على قادرين  أصبحوا قد جبرأهتم الرجال كان   إذا :تقول السيدات  إحدى  وكتبت
 داث استح ابستطاعتنا إذ شجاعة، منهم أقل لسن النساء فإن خارجه يف احلياة مواجهة وعلى

 ! ((يفهموها أن هلم ميكن ال لغة

 يف األقل على سنة  ألف  منذ صممت قد ((نوشو ))-ال أي ((النساء لغة)) إن اللغويون ويقول
  لتمثيل الشائعة الصينية  اللغة من مقتبسة حروفا   وتستخدم الصني، أواسط يف اجلبلي هونن إقليم

 . احمللية للهجة اللفظية املقاطع

  صوتية  قواعد فقط، املعىن إىل لإلشارة احلروف تستخدم اليت ((الفصحى)) الصينية اللغة يف وليس
 . ((النوشو)) لغة يف توجد اليت كتلك 

 اللغة إىل وترمجوها النسائية الكتاابت  من مئات  رموز فكوا اللغة علماء إن الصحيفة وقالت
 . .بعد فيما لنشره كتاب   يف ومجعوها الفصحى الصينية

  تلك  طورن رمبا النساء إن :املشروع يف شارك الذي املتقاعد اللغوايت  أستاذ كيغوانغ  شني وقال
 وتقلص .الفصحى الصينية اللغة تدريس فيها يتم اليت ابملدارس االلتحاق من حرمن ألهنن اللغة

 .الرجل مثل التعليم فرصة على النساء حازت  عندما اللغة تلك  استخدام

 حنو على سوى يعثروا مل فإهنم الثمانينات  يف ((وشوالن)) لغة يف يبحثون اللغة علماء بدأ وعندما
 

 هـ( بقلم الدكتور حيىي إبراهيم.  16/11/1413)  431ابختصار عن جريدة املسلمون ع ( 476) 
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  ثالث  عن كتابتها  من متكن اللوايت عدد يزد مل بينما قراءهتا، يستطعن مسنات  سيدات  عشر
 !سيدات 

 زودت أن بعد 1990 عام يف أخرى وحلقتها 1989 عام يف الثالث  السيدات  إحدى وتوفيت
  توفر قد الكتاابت  هذه من القليل أن والواقع .(( النوشو)) بلغة الكتاابت  من وافر بقدر الباحثني

 !معهن تدفن أبن  أوصني أهنن حد إىل للنساء، ابلنسبة عزيزة كانت  ألهنا نظرا  

  كتبتها   وغنائية شعرية قصائد على وحتتوي خبيوط،  مربوطة بكتب حيتفظن النساء معظم وكانت
 ! (( زفاف كهدااي )) وقدمنها مقرابت  صديقات 

  اليت الكتاابت  هلا ويقدمن زفافها  على أايم 3 بعد العروس  منزل يف تمعنجي الصديقات  وكانت
 عن وافرتاقها أهلها ملنزل العروس مغادرة بعد الفراق لوعة عن حتكي حزن مسحة معظمها حتمل

 .واللعب الصبا زميالت 

 .حملية أحدااث   سردت  أو  النساء شقاء أخرى  كتاابت   وتناولت

  مع أصبحت عندما والستينات  اخلمسينات  يف  النسائية  للغة اب كتبت  اليت األعمال بعض وضاعت
 اللغة إن  اليومية  ((الصني)) صحيفة وقالت .الشيوعية  للحمالت  هدفا   الصينية  التقاليد من العديد

  أبهنن يستخدمنها اللوايت النساء وصفت بينما - شريرة  - أبهنا  وصفت ((النوشو)) النسائية
 . (477) !((مشعوذات ))

 
 لسودانا بالد (533)

 على تدل اللفظ هذا من املأخوذة السودان وكلمة السود، بالد الصحيح ومعناه :السودان بالد 
 العرب واجلغرافيني الرحالة  عادة  جرت  ولكن اإلفريقية،  القارة من السود يقطنها  اليت  البقاع مجيع

 لصحراءا جنوب  الصحراوية شبه  املنطقة تلك  على التسمية هذه قصر على األوروبيني وكذلك 
  األوسط واحلوض فولتا  لنهر األعلى واجملرى غامبيا  وهنر السنغال هنر حوض  وتشمل  الكربى،

 وهي) أوال   اإلسالم فيها تغلغل اليت املنطقة وهي تشاد،  حبرية حوض حىت ومتتد النيجر لنهر
  ماعند امليالدي عشر التاسع القرن حىت النطاق هذا على السودان تسمية وبقيت (هنا املقصودة

 

 هـ( .  4/1412/ 7)  8512الرايض ع ( 477) 
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 . النيل لنهر األعلى احلوض يف تقع اليت البالد على السودان اسم اإلجنليز أطلق

 مايل) إفريقيا غرب  يف مستعمراهتا من جزء على السودان بالد اسم يطلقون أيضا   الفرنسيون وكان
  يناير  1) منذ املستقلة السودان  مجهورية على اآلن قاصرا   أصبح  السودان واسم  ( حاليا  

 . (478)(م1956
 

   عربية بالد من أمثال (534)

 : أردنية
 . تنطح تشطح ما أول -

 .عسل منه  ما الدب ور -

 .فمه آدم ابن وزينة  كمه  الثوب  زينة -

 . راجع لبالده غريب كل  -

 . رماد يصبح  مجرة يبات  -

 : تونس

 .أعمى الليل حجر -

 :اجلزائر

 .عدو جييب ما البطن -

 :الصومال

 .وملحا   عيشا   معه وكل سفر يف هوصاحب  معه اسكن مصادقته تريد من -

 .التجارب  من كبرية   حصيلة اإلنسان تكسب األسفار كثرة  -

 . عينيه على حيافظ أن إنسان كل  فعلى العاصفة هبت إذا -

 
  العظيم  التقدير (535)

 

هـ،   1413املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،  -صنب درامي. إعداد حممد/انتشار اإلسالم جنوب الصحراء الكربى ( 478) 
 . 15رسالة ماجستري، ص 
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 جالس وهو حصري إال   البيت يف ليس فإذا سلمة بن مح اد على دخلت :سليمان بن مقاتل قال
  دق   إذ جالس أن  فبينا  منها،  يتوض أ ومطهرة علمه، فيه وجراب  فيه، يقرأ مصحف يده ويف

  بن مح اد إىل سليمان بن حممد رسول :فقالت هذا؟ من فانظري اخرجي حبيبة اي :فقال الباب،
 وقعت طاعته، وأهل أولياءه  به  صب ح  مبا هللا فصب حك  بعد،  أما :فقال .فدخل له  فأذن  سلمة،
 .والسالم عنها نسألك  فَْأتِنا مسألة

  مبا  هللا صب حك  فأنت : بعد أما  :واكتب الكتاب  اقلب :يل قال  مث  الدواة، هلم   حبيبة  اي  :فقال
  فأتنا  مسألة لك  وقعت فإن  أحدا ،  أيتون  ال وهم العلماء  أدركنا  إن .طاعته وأهل أولياءه به  صب ح 
 نفسي إال حأنص وال أنصحك  فال وَرِجلك، خبيلك  أتتين فال أتيتين وإن لك، بدا ما وسل

 .والسالم

  بن  حممد :قالت هذا؟ من فانظري اخرجي حبيبة اي :فقال الباب  دقَّ  إذ جالس أن فبينما 
 نظرت إذا مايل :فقال ابتدأ مث يديه بني وجلس فدخل وحده،  يدخل له قويل :قال سليمان، 

 النيب عتمس يقول، أنسا   مسعت :قال البناين اثبت حدثين :مح اد قال رعبا ، منك  امتألت  إليك 
 من هاب  الكنوز يكنز  أن  أراد وإذا  شيء، كل    هابه  هللا  وجه  بعلمه أراد إذا العاملِ  إن  )) :يقول  
 . (479) ((شيء كل  

 حياته يف له جيعل أن فأراد أرضى، أحدمها عن وهو ابنان له رجل يف هللا رمحك  تقول ما :فقال
 . ماله ثلثي

  أن هللا أراد  إذا)) :يقول  هللا رسول مسعت :وليق أنسا   مسعت فإين هللا،  رمحك  يفعل ال :فقال
  يقبله فلم ماال ،  عليه فعرض : قال .(( جائرة لوصية  وفَّقه حياته،  يف عباده  من عبدا   يعذِ ب 
 ! (480) محاد

 
 أهل السودان وجوه  في والتشليح التشريط (653)

 

قال احلافظ العراقي يف خترجيه: هذا معضل. وروى أبو الشيخ بن حبان يف كتاب »الثواب« عن واثلة بن األسقع:  ( 479) 
«. وللعقيلي يف »الضعفاء« حنوه عن أيب  »من خاف هللا خوَّف هللا منه كل شيء، ومن مل خيف هللا خوَّفه هللا من كل شيء

 اهلامش )طبعة دار اهلدى ببريوت( .  2/210هريرة، وكالمها منكر. إحياء علوم الدين 
 ( . 37)نقال  عن املخزون ص  236من أخالق العلماء/حممد سليمان عنارة رقم ( 480) 
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  بواسطة  حيةجرا بعمليات تتم عالمات  عن عبارة وهي ((الشلوخ)) يسمى السودان يف التشريط 
 من السودانيني متييز  هو منها واهلدف ..إجرائها  يف خرباء وهناك احلادة، السكني أو املوسى
  العريب الدم خيالطها مل اليت الزجنية األصول ذوي السودانيني من سواهم عن زجنية غري عربية أصول
 . السودان جنوب  يف كما

  األخرى، العربية القبائل من سواها عن هلا زاملمي رمزها السودان يف عربية قبيلة كل  اختارت  وقد
  قبائل به تتميز - السلم ويسمى - اإلجنليزية اللغة يف الكبري األتش حرف يشبه الذي الرمز فمثال  

  تتميز  ((السيف قبضة )) ويسمى اإلجنليزية اللغة يف يتالـ حرف يشبه الذي والرمز .العربية اجلعليني
 ختتص أفقي وضع يف 111 الرقم يشبه الذي والرمز إليهم وما ب كالعبدال  العربية القبائل بعض به
 .وهكذا اجلعليني، قبائل عمومة أبناء من وهم الشايقية  قبائل به

 معاقل عن بعيدين يكونون حني بعضهم الواحدة  القبيلة أبناء يعرف اخلدود على الرموز وهبذه
  أبشكال تتميز األصول لعربيةا القبائل مجيع أن كما   أخرى، جمتمعات  أو قبائل وسط قبائلهم
 ما بقدر السودانيني بني عربية تفرقة هذا يف وليس األصول، الزجنية القبائل من سواها عن رموزها

  أن  حني  يف ووثنيني، مسيحيني يضم جمتمع يف املسلم غري السوداين من املسلم للسوداين متييز هي
  متاما   مغايرة أبشكال قبائلهم بني فيما إال الرموز هذه  مثل إىل يلجأون ال  والوثنيني املسيحيني
 .الداينة  واملسلمة األصول العربية السودانية القبائل تستخدمها اليت الرموز ألشكال

 ((الشلوخ)) حول فريدا   كتااب    اخلرطوم جبامعة اآلداب  كلية  عميد فضل يوسف  الدكتور وضع وقد
 . (481) اترخييا   الشلوخ ةظاهر  لتفسري اآلن حىت الوحيد املرجع يعترب السودان يف
 

 الحيواني   الكهربائي المصباح (753)

  يتمتع  ال املصباح هذا  ولكن الكهرابئي،  للمصباح اخرتاعه أديسون لتوماس  التاريخ سجل 
 firefly) الرياعة ولكن .حرارة شكل على الكهربية الطاقة معظم يفقد إنه حيث عالية، بكفاءة

  وقتما وتطفئه الكهرابئي مصباحها تضيء إهنا حيث اجملال، هذا يف أفضل بعمل تقوم (النار  ذاببة
  من  الكثري وهناك . اإلطالق على طاقة  أي يفقد ال ابردا   ضوءا   تنتج أن  إبمكاهنا أن  كما   تشاء،

 

 هـ )بقلم الطيب شبشة( .  1404/ 1/10ـ   788املسائية )السعودية( ع ( 481) 
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  اسم الضوء هذا على ويُطلق ابهرا ، ضوءا   تشع والديدان والبكترياي والطحالب اإلسفنج  أنواع
 . bioluminescence احليوي الضوء

  تقوم  حيث اخلافتة، الفلورسنت كأضواء  الظالم يف أبضواء  البحرية البكترياي  أنواع بعض وتشع
  تكون  كيماواي    تفاعال   تنشط أن  شأهنا من Luciferase لوسيفرييز ُتدعى ( إنزمي) مخرية بتصنيع
  حيواي   ضوءا   تنتج سيربيدينا تدعى البحرية القشرايت  من فصيلة وهناك .الضوء هذا نتيجته

  البحرية احليوانت  هذه أيخذون  فكانوا ذلك  الياابنيون استغل وقد النار،  ذاببة  تنتجه كالذي
  قراءة يف  عنه الناتج الضوء يستخدمون الياابنية البحرية  ضباط وكان مسحوقا ، منها ويصنعون

 هذا من قليال   يضعوا أبن وذلك  يستخدمونه، اجلنود كان  كما  احلرب، أايم الظالم يف اخلرائط
  وراء  بعضهم يسريون وهم  بعضا   بعضهم اجلنود يرى حىت بلعاهبم ويبللوه ظهورهم على املسحوق

 .الليل أثناء  الغابة يف بعض

  كالقطار  فهي ، Rail Road worm ((احلديد سكة)) دودة للضوء املنتجة الديدان ومن
  أو  البيضاء ألضواءا من زوجا   عشر وأَحدَ  اللون محراء أمامية أضواء رأسها وعلى تتحرك الصغري
  جيد مل  مسكة املضيئة األمساك ومن ..القطار كنوافذ  تبدو  واليت جوانبها  على الشاحبة اخلضراء
 . (482) به لتسميتها  ((الكهرابئي املشعل)) اسم من أفضل العلماء

 
 والعاملة المعلوفة ال السائمة في الزكاة (538)

 :النَّعم زكاة وجوب  يف وأمحد والشافعي، حنيفة،  أبو :الثالثة األئمة ومنهم اجلمهور، اشرتط 
 (الشافعي مذهب) احلول أكثر أو (أمحد مذهب) احلول كل  سائمة تكون أن والغنم والبقر، اإلبل،
 اليت العوامل وكذلك  عليها، ويصرف صاحبها،  يعلفها اليت أي السائمة،  غري يف زكاة  ال :وقالوا
 ... للركوب  أو األرض، هبا وحيرث  املاء، هبا  ينضح كاليت  عليها، يعمل

  لعموم والسائمة،  الزكاة،  والغنم البقر، وكذلك  واملعلوفة، النواضح،  اإلبل يف :املوطأ يف مالك  وقال
 .(483) (( شاة شاة أربعني كل  يف))  :والسالم الصالة عليه قوله

 

 بقلم هشام أبو عودة.  181ـ  180هـ( ص  1412)مجادى اآلخرة   180الفيصل ع ( 482) 
 رواه البخاري يف كتاب أيب بكر ألنس بن مالك. ( 483) 
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 األمصار فقهاء من به قال أحدا   أعلم وال سعد، بن الليث قول وهذا :الرب عبد ابن قال
 . (484)غريمها

 عليه وقوله (485) ((شاة  سائمة اإلبل من مخس كل  يف)) :والسالم الصالة عليه قوله اجلمهور ودليل
 . (486) ((شاة سائمة  شاة أربعني كل  ويف)) :الغنم يف والسالم الصالة

 . (487)والغنم اإلبل على البقر وقيست

 
   البيئي  والتوازن  .. الحيوانات (539)

 أتكل القطط أسرتاليا استوردت  واحلقول، الطيور كلأت الفئران استشرت  عندما..أسرتاليا يف
  تطارد ابلكالب  هلا فأتوا ..الصغار واألطفال الطيور أتكل وانتقلت الفئران فأكلت ..الفئران
 قوى بني العاقل التوازن  يتحقق ومل ..ذائب  إىل الكالب  وحتولت .األرانب أتكل ولكنها القطط

 هجم وأمريكا، أورواب يف الثعابني جلد من واجلزم الشنط موضة انتشرت  عندما اهلند ويف ..البيئة
  ملاليني  قاتلة غلطة ارتكبوا أهنم اهلنود أحس وفجأة  ..ويبيعوهنا يقتلوهنا الثعابني ماليني على اهلنود
 الثعابني اختفت فلما  ..والذرة القمح حبوب  أتكل اليت الفئران أتكل كانت  فالثعابني ..اهلنود

 فال الفئران أتكل لكي الثعابني قتل اهلند حكومة حرمت ولذلك  ..حملاصيلا بكل الفئران انفردت 
 . (488) اجلوع من اهلنود ماليني ميوت 

 
 !تلد البغلة مرة ألول (540)

 ! نرباسكا  حيوان حبديقة بغل يلد مرة ألول 

 

 . 2/100إعالم املوقعني/البن القيم ( 484) 
 رواه أبو داود يف مراسيله. ( 485) 
 رواه أبو داود يف مراسيله، والرتمذي يف كتاب الردة. ( 486) 
هـ، ص   1413الدوحة: دار الثقافة،  -كان واألحوال/عبد هللا العبادي.خرى أو تركها للزمان واملتقدمي طاعة على أ( 487) 

165 . 
 هـ.  11/11/1408ـ  2278أخبار اليوم )مصر( ع ( 488) 
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 .. محار  ذكر مع حصان أنثى تزاوج نتاج وهو عقيم،  حيوان  البغل أن واملعروف

 عامل أجراها اليت االختبارات  ولكن الكروموسومات، من فرداي   عددا   رث ي ألنه البغل يلد وال
 األم البغل أن أظهرت  املتحدة ابلوالايت  (دجيو  سان) حيوان حبديقة رايد أوليس الدكتور األجنة
 يصل احلدوث  ندر  احتمال وهو  احلصان، ألنثى مطابقا   الكروموسومات  من زوجيا   عددا   ورثت

 . (489) حالة بليوين لكل واحد إىل

 
  !للس َحرة الموت (541)

 85)) عشيقته وعلى (( سنة 74)) رجل  على ابلقبض  إفريقيا جنوب  قرى إحدى  يف األهايل قام
  البوليس،  يتدخل مل..األسود سحرمها ومن منهما  خالصا   املوت  حىت النار فيهما وأشعلوا ((سنة

 القليلة السنوات  خالل 65 بلغ حرقهم مت الذين السحرة عدد أن : فيه جاء بتصريح واكتفى
 ! (490) املاضية 

 الدين هذا يقر ها ال بطريقة ولكن يدرون، ال حيث من اإلسالم حكم فيهم نفذوا قد :قلت
 . احلنيف

 
 والسؤال  ..األذكار (254)

 ابألفضل وأييت أشرفها، واألفعال األقوال ومن أفضلها، األذكار من خيتار  أن  لإلنسان ينبغي• 
 .. له ضرب  الذي وقته يف ابملفضول وأييت فيها،  شرع  اليت أحيانه يف

 الصحيحة الدعوات  على االقتصار وكذلك  املخرتعة، األذكار من أفضل املشروعة األذكار •
 .. جائزة كانت  وإن اجملموعات  الدعوات من أوىل املشروعة

 ألنه سؤال، كل  من أفضل وصفاته هللا عن فالسؤال .عنه املسؤول بشرف السؤال يشرف •
  أحكامه، من إليه احلاجة أو الضرورة متس عما السؤال مث ... وصفاته ذاته معرفة إىل لةوسي

 مصاح معرفة عن السؤال مث واألعمال، األقوال جمهول من املكلف يالبسه عما السؤال وكذلك 
 

 هـ.  1405/ 7/10ـ   7999الندوة )السعودية( ع ( 489) 
 هـ.  14/7/1415ـ  2615أخبار اليوم ع ( 490) 
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 ..عليه يعزم ما
 مكروه، الهفسؤ  مكروها   كان   وإن حرام، فسؤاله حمرما   املطلوب  كان  فإن :وطلبه الشيء سؤال وأما
  ال  مما  كان  فإن املباح، طلب وأما .ندب  فسؤاله مندواب   كان  وإن واجب، فسؤاله واجبا   كان  وإن

  كان  وإن الرفيق، اسم وعن الطريق عن كالسؤال  به، أبس  فال رده وال ببذله  منه املطلوب  يتأذى
 لغري الناس عورات  عن السؤال وأما ..مكروه فهذا ردَّه إذا وخيجل منه املسؤول ببذله يتأذى  مما

 . (491)﴾َوال جَتَسَُّسوا﴿ :قوله يف داخل فمحرم شرعية مصلحة
 

 العقاد كتبه ما آخر (543)

 

 
 

 توأمين   وأقصر  أطول (544)
 

ـ   190هـ، ص  1353نم/للعز بن عبد السالم.ـ القاهرة: املكتبة احلسينية املصرية عن قواعد األحكام يف مصاح األ( 491) 
195 . 
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 يف ميسوري بوالية تروى يف املولودان النري، وجيمس مايكل مها العامل يف متطابقني توأمني أطول
 . بوصات  4و  امأقد 7 منهما كل  طول ويبلغ .1969 نوفمرب 27

  يف  كاليفورنيا  بالوية فربدس ابلوس يف املولودتني بريج وهيثر هيدي مها متطابقتني توأمتني وأطول
 . البوصة أرابع وثالثة بوصات  4و  أقدام 6 منهما كل  طول ويبلغ 1971 نوفمرب 11

 . فريجينيا جامعة يف السلة لكرة األول الفريق يف  تلعبان التوأمتان  الفتااتن

  3 يف فلوريدا بوالية بيتش  ابمل وست يف املولودان رايس، وكريغ جون مها العامل يف منيتوأ أقصر
 . (سنتمرتا   85) بوصة 34 منهما أي طول يتعدى ال إذ 1951 ديسمرب

 أقدام 4 منهما أي  طول يبلغ إذ 1949 عام  يف املولودتني ودارلني دورين  مها توأمتني وأقصر
 . (492) واحدة وبوصة

 
 قةالحال آلة (545)

 .1929 عام يف للجمهور Electric shaver الكهرابئية احلالقة ماكينة  ظهرت  

 الدوارة  احلركة ذات  واملاكينات  ، Vibratorاحلركة اهلزَّازة  املاكينات  الرئيسية  أنواعها ومن

rotary.. املاكينات  يف القص رؤوس حركة إىل يشريان واملصطلحان . 

 : رئيسيني جزأين من املقص رأس  يتكون

 .. اجللد ومحاية الشعر الصطياد مصمم مثقب، واق جزء :ألولا

 .الواقي اجلزء ثقوب   خالل من يربز الذي الشعر يقص قاطع،  سن :والثاين

  .. امللليمرت من 0.04 أو امللليمرت من 0.05 إىل الواقي اجلزء مسك  يصل احلديثة،  املاكينات  ويف
 . الكتابة ورق من مسكا   أقل أي

  قطر  يبلغ ثقوب  ذات  رقيقة  طبقة شكل الواقي جزؤها  يتخذ  اهلزازة،  اكينات امل  يف املقص،  ورؤوس 
  احلادة احلواف من جمموعة هيئة على الرؤوس تلك  وتكون .امللليمرت نصف حوايل منهما كل

 الشعر لتقص - وإاياب   ذهااب   - تتحرك وهي .الواقي للجزء األمين االجتاه إىل زوااي على املرتبة
 .الواقي اجلزء ثقوب  من يربز الذي

 

 . 94هـ، ص  1390بريوت: دار الكتاب العريب،   -خرية للعقاد/إعداد عامر العقاد.الكلمات األ( 492) 
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  حوايل منها  كل  اتساع  يبلغ شقوق جمموعة من فيتكون  - الدوارة  املاكينة يف املقص،  رأس أما

 يف الرؤوس تلك  وتدور .ملليمرتا   19.1 قطرها يبلغ دائرية هيئة على ومرتبة امللليمرت، من 0.28
 . لشقوقا يف يدخل الذي الشعر فتقص الداخلي، الواقي اجلزء حلركة معاكسة حركة

 حوايل - الدوارة املاكينة يف - سرعتها تبلغ مبحركات  الكهرابئية احلالقة ماكينات  وتعمل
 تروس صندوق بواسطة فتعمل املقص رؤوس أما .مناسبة سرعة وتلك  .دقيقة/دورة 16000

Gearbox ،يؤدي  مما دقيقة،/ دورة 5000 تكون كي  احملرك سرعة تقليل منه الغرض صغري  
 .(493)الشعر لقص املطلوبة القوة زايدة إىل
 

 !ماذا؟  على سنويا   دوالر مليار 45 (546)

 

 هـ( .  1/1412/ 5)  8422الرايض ع ( 493) 
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  تقدر هائلة  ثروة الربيطانيني  أصحاهبا  تكلف األليفة  احليوانت  تربية  أن ..بريطانية دراسة أكدت  
 . سنواي   دوالر مليار 45 حبوايل

 1400 حوايل أو  عام، كل  اسرتلينيا   جنيها   750 صاحبه  يكلف الكلب إن الدراسة قالت
 .دوالر

 .الكلب يعيشها اليت عاما   عشر االثين يف دوالر ألف 17 صاحبه  يكلف الكلب أن يعين وهذا

  أكثر األرانب أصحاب  ويصرف  حياهتا،  طوال دوالر  آالف 9 صاحبها  القطة تكلف  حني يف
 .األرنب يعيشها اليت الثالث  السنوات  خالل دوالر ألفي من

  وسنجاب  وأرانب وقطط كالب   بني  ما  أليف، حيوان  مليون 30 حوايل بريطانيا  يف أن  واملعروف
 .أيضا   وفئران  بل للزينة وعصافري وأمساك

 والقطط الكالب  أصحاب  وأن وحده، األكل إىل تذهب ال األموال تلك  أن الدراسة أكدت 
 .واألكسسوارات  األلعاب  على سنواي   دوالرا   150 يصرفون

 . احليوان وصحة  سالمة على أتمينا   سنواي   دوالر ائةم األليفة احليوانت  أصحاب  من %60 ويدفع

  شباهبم يف  نباتيني إىل يتحولون  األليفة ابحليوانت  املتعلقني األطفال أن إىل الدراسة  أشارت 
 . والبيئة ابحليوانت  تعين اليت املؤسسات  إىل وينضمون وكهولتهم،

 البيت يف األليف احليوان فتكالي فيه تصل الذي الوقت يف أنه إىل تشري أن الدراسة تنس مل
  تكاليف تقل الثالث العامل يف الفقراء بعض هناك  فإن  سنواي ،  دوالر 1400 إىل الربيطاين
 . (494)السنة يف دوالر 300 عن معيشتهم

 
 اإلسالمية والمجالت بالهند العلماء ندوة (547)

  (( الضياء)) سماب العربية ابللغة وعلمية أدبية جملة العلماء ندوة أصدرت  هـ1351 عام يف 
 الداعية العالمة كت اهبا ومن الندوي، مسعود األستاذ حتريرها ورأس سنوات، أربع استمرت 

 من العديد صاحب - العلماء ندوة  رئيس - الندوي احلسن علي احلسن أبو الشيخ اإلسالمي
  وترىب ية،اإلسالم والعلوم اإلسالمي والتاريخ  الفكر موضوعات  خمتلف يف  العربية ابللغة املؤلفات 

 

 . 51هـ( ص  1409)شوال   148الفيصل ع ( 494) 
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 اإلسالمي الفكر ونشر اإلسالمية للدعوة أنفسهم نذروا اهلنود املسلمني من كامل  جيل يديه على
 من األشياء يف والنظر التوحيد عقيدة على يقوم خاص دعوي أسلوب  هلم وأصبح  العربية، ابللغة
 . اإلسالمي املنظور خالل

  عاما ، (25) إصدارها على مضى اليت (اإلسالمي البعث) جملة كذلك   العلماء ندوة إصدارات  ومن
  اهلادفة  اإلسالمية العربية الصحافة متثالن ومها عمرها، من عاما   (22) وقطعت (الرائد) وصحيفة

 . اهلند يف والفكرية واألدبية العلمية اجملاالت  يف

 يف والكتاب  األدابء وانطالق اإلسالمي األدب  لواء برفع بدايتها منذ العلماء ندوة وندت 
 املستوى على (اإلسالمي األدب  رابطة) أسست هذا أجل ومن األساس، هذا من اضيعهممو 

 وجدت وقد ..ابهلند  العلماء بندوة الرئيسي ومقرها ..الندوي احلسن أيب الشيخ برائسة العاملي
  كما  ..مكان كل يف اإلسالمي ابألدب  واملعنيني وكتاهبا العربية الدول أدابء من كبريا   إقباال  

 األدب حول تدور اليت واملواضيع واألدب  الفكر بنشر يعىن أدبيا   ملحقا   (الرائد) جملة أصدرت 
 . األدبية واملؤلفات  والبحوث  الثقافية واألنشطة اإلسالمي

 والفكر واألدب  والرتبية العلم جماالت  يف عديدة وأنشطة خدمات  ابهلند املسلمني العلماء ولندوة
 .(495) اإلسالم راية  وإعالء اإلسالمية األمة وتقدم احلنيف ينالد نشر سبيل يف والتوجيه والدعوة

 
  (3) إسبانية  أمثال (548)

 .والدها قدوم تنتظري فال ابنتِك، الزواج فرصة  واتت لو -

 .اخلطأ يكرر ال من ولكنه ابخلطأ، يعرتف من الشجاع ليس -

 .أحالما   إال األحالم ليست -

 . اإلبرة رأس  مبرور تسمح ال رأة،امل عند نعم وكلمة ال كلمة  بني املسافة -

 . شريرا    رجال   حتتها ختفي  قد األنيقة املالبس -

 . املعركة نصف كسب  استعدَّ، من -

 .العواقب يتحمَّل أن عليه رأيه،  تبع من -

 

 . هـ(  1412/ 2/4)  26ع 1م س امل اليو الع( 495) 



422 

 . مائة هدَّد واحدا ، عذَّب  من -

 . حيا   دام ما تعلَّم رأسه، يف عيناه كانت  من -

 . يئا  ش يعرف  مل اجلمهور خيالط مل من -

 . عاقال   وتكون حتب أن املستحيل من -

 .الراحة من هرب  العمل، من هرب  من -

 .احلفالت  بني يتنقل الرقص، جييد من -

 .يعض أن يستطيع يلعق، أن يستطيع من -

 . رائحتها  تفقد الكثريون، يشم ها اليت الوردة -

 
 !التوائم مدرسة (549)

 مزدوجي طالبني يقابلون أهنم يظنون رمبا جريسفيل بلدة يف االبتدائية املدرسة يزورون الذين 
 .السمات  مزدوجي طالب  ثالثة أو الوجه مسات 

  ـ ال بني من توائم طالب  ثالثة  إىل إضافة  توأما ، طالبا   12 املدرسة  هذه ففي . حمله يف ظنهم  لكن
 . فيها  طالبا   480

  لذلك  التوائم، الثالثة خوة اإل وجوه مسات  بني التفريق يف صعوبة  جيدون فإهنم  للمعلمني ابلنسبة
 :كونيل  ساندي املدرسة،  سكرترية وتقول .منهم  واحد ابسم منهم طالب أي ينادون  فإهنم

 عليهم عرضت إذا بينهم فرق أي إجياد يف الوقت نفس يف صعوبة  جيدون الثالثة  اإلخوة حىت
 . أحدهم صورة
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 . سنة 12و  سنوات  3 بني حدة على توأمني كل  أعمار فترتاوح الطالب من توأما   12الـ أما

  إذا إال اآلخر،  عن منعزل صف يف التوأمني من طالب  كل  وضع  حياولون إهنم املعلمون ويقول
 :املدرسة  سكرترية وتؤكد .ذلك  والدهتم أو والدهم رفض

  فإن  اآلخر الصف عن خيتلف صف  يف التوأمني من واحد كل  فصل إذا أنه  أثبتت األحباث  أن
 . (496) دروسه يف كثرأ يستفيد منهم الطالب

  يدرسون  وكلهم السعودية،  يف جبدة  املتوسطة احلديبية  مدرسة  يف  يدرسون توائم لثالثة  صور وهذه
 على خيتلط  ما كثريا    األمر أن  ذكروا وقد املتوسط، الثاين  الصف وهي واحدة،  دراسية  سنة  يف

 . (497)بيتال يف األقارب  على وكذلك  ..البعض بعضهم جبوار جيلسون ألهنم املدر ِسني
 

 اإليدز منشأ (550) 

 

 هـ( .  10/11/1411)  8369الرايض ع ( 496) 
 هـ( .  1/1412/ 5)  8422الرايض ع ( 497) 
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 .م 1981 حزيران يف كاليفورنيا  من جاء العامل يف ظهرت  إيدز حاالت  خلمس األول التقرير 
  هذا ظهور  تواىل مث .نفسه العام من متوز يف نيويورك  من جاء إيدز حالة  26لـ الثاين والتقرير
 .العامل أحناء  بقية يف املرض

 إفريقيا، إىل املرض نشأة كول  روبرت  األمريكي العامل عزا فقد بتةالثا التقارير هذه من الرغم وعلى
 املنتقلني واملهاجرين العمال وبواسطة .البشر إىل اخلضر قرودها من انتقلت اإليدز محة أبن زاعما  
 ..العامل أحناء بقية  إىل ومنها أمريكا، إىل املرض انتقل إليها واملسافرين السياح وبواسطة  منها،

 : منها  أوجه،  بعدة الرأي هذا فـُنِ د أو انتقد وقد

 مل ألنه ..إفريقيا يف وقعت قد العامل يف ظهرت  إيدز حادثة أول أبن جازم دليل هناك ليس -
 .آنذاك متوفرة املريض مصل يف احلمة أضداد وجود تكشف اليت املصلية الفحوص تكن

  أهلها،  مع  جنسية عالقات  فريقيا إ زاروا أن  بعد ابإليدز  أصيبوا الذين األمريكيني ألكثر  يكن مل -
 من وليس بلدهم داخل من اكتسبوها قد إصابتهم أن يعين وهذا فيها، دما   يتلقوا مل أهنم كما

 .. (498) خارجه 
 

 الَمدين هدية قبول منع (551)

 مشغول املدين  كان  إذا  ما حالة  يف متنع  اهلدية ولكن  فيها، ومرغب اإلسالم يف مشروعة اهلدية  
  سدا   صغر ومهما نوعه، كان  مهما شيئا ، لدائنه يهدي أن املدين هلذا جيوز فال ر،آخ لدائن الذمة
  اهلدية،  بطريق دينه على زايدة الدائن يطلب فقد املال، رأس على الزايدة وهي الراب،  ذريعة لباب 

 فحرم الباب، هذا عليه سد لذلك  منه، هدية ولكنها الدين، مقابل يف  زايدة منه آخذ مل ويقول
 .للذريعة  سدا   الدائن من قبوهلا وحرم املدين، من اهلدية إهداء

  ابلراب، التعامل يف الوقوع من اخلوف وهي أخرى،  لطاعة  اهلدية قبول طاعة  ترك املسألة هذه ففي
 . (499) ذلك  إىل تؤدي قد اليت واحلالة واملكان،  للزمان، نظرا  
 

 ليفة صابون لكل (552)
 

 . هـ(  9/11/1415)  11691املدينة ع ( 498) 
 . 72ـ  71هـ، ص  1413دمشق: مطبعة اجلاحظ،   -عرف على اإليدز/حممد سامح شامية.ت ( 499) 
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 الوظيفــــــــــــــــــــــــه أصــــــــــــــــــــــــدقاء أم أصــــــــــــــــــــــــدقائي 
 

 الضــــــــــــــــــــــــعيفه النفــــــــــــــــــــــــوس ذوي اي أنــــــــــــــــــــــــتمُ   
 

ــا ابملثــــــــــــــــــــــــــــــل هتــــــــــــــــــــــــــــــزأون اأُلوىل   العليــــــــــــــــــــــــــــ
 

  الشـــــــــــــــــــــــــــــــــريفة ابملعـــــــــــــــــــــــــــــــــاين وتلهـــــــــــــــــــــــــــــــــون  
 

 وأخـــــــــــــــــــــــــــــــالق ملـــــــــــــــــــــــــــــــو نت  بســــــــــــــــــــــــــــــمات 
 

 ســــــــــــــــــــــــــــــــــخيفه غــــــــــــــــــــــــــــــــــالظ وصــــــــــــــــــــــــــــــــــوليَّة    
 

ــاق  ــو ن ونفـــــــــــــــــــ ــل ملـــــــــــــــــــ ــرابء ختجـــــــــــــــــــ  احلـــــــــــــــــــ
 

ــه   ــوفه فتنثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين منـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    مكســـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــتكني تتــــــــــــــــــــــــــــــــــدىل  وتنمــــــــــــــــــــــــــــــــــاع وتســــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ــل وتغـــــــــــــــــــــــدو    ليفــــــــــــــــــــــــه صـــــــــــــــــــــــابون لكـــــــــــــــــــــ
 

ت فــــــــــــــــــــــــــإذا  وا الوظيفــــــــــــــــــــــــــة ولــــــــــــــــــــــــــَّ  ولــــــــــــــــــــــــــَّ
 

 عنيفـــــــــــــــــــــــــــــــه حـــــــــــــــــــــــــــــــراب   عليـــــــــــــــــــــــــــــــك  وأاثروا  
 

ــه يشـــــــــــــــمئز ُخلـــــــــــــــق  ــنفس كـــــــــــــــرمي  منـــــــــــــ  الـــــــــــــ
 

 املنيفــــــــــــــــــــــــــــــــــه واخلصــــــــــــــــــــــــــــــــــال والطبــــــــــــــــــــــــــــــــــع  
 

ــه الثيـــــــــــــــــــــــاب  علـــــــــــــــــــــــى عـــــــــــــــــــــــداء    احلـــــــــــرب تقـــــــــــذف أنفـــــــــــس مـــــــــــن لنفســـــــــــي اي   النظيفـــــــــــــــــــــ
 

  قــــــــــــــــذاها مــــــــــــــــن جانــــــــــــــــب كــــــــــــــــل  وعلــــــــــــــــى 
 

 وجيفـــــــــــــــــــــــــه األنـــــــــــــــــــــــــوف يـــــــــــــــــــــــــزكم قــــــــــــــــــــــــذر   
 

ــا يف خضــــــــــــــــــتُ   ــرا   وكنــــــــــــــــــت حبرهــــــــــــــــ  غريــــــــــــــــ
 

 حصـــــــــــــــــــيفه وكانـــــــــــــــــــت موجهـــــــــــــــــــا   فطفـــــــــــــــــــا  
 

 الزهــــــــــــــــــر تنبــــــــــــــــــت ال كــــــــــــــــــالبالط  أوجــــــــــــــــــه   
 

 كثيفـــــــــــــــــــــــــــــــــــة  امليـــــــــــــــــــــــــــــــــــاه كانـــــــــــــــــــــــــــــــــــت  وإن  
 

 ظالمـــــــــــــــــــا   الكهـــــــــــــــــــوف مثـــــــــــــــــــل وقلـــــــــــــــــــوب  
 

 خميفــــــــــــــــــه الوجــــــــــــــــــود، يغمــــــــــــــــــر والضــــــــــــــــــحى  
 

 قلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيب أتمل وإن أين غــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري 
 

ــو  ــا فهــــــــــــــــــ ــالظالل  زال مــــــــــــــــــ  الوريفــــــــــــــــــــه كــــــــــــــــــ
 

ــا   لســــــــــــــــت  ب ِخبــــــــــــــ ــدع قــــــــــــــــد واخلــــــــــــــــِ  خيــــــــــــــ
 

 (500)معروفــــــــــــــــــه حكايــــــــــــــــــة وهــــــــــــــــــذه الــــــــــــــــــرب    
 

 
 رجل  أضخم (553)

 مدينة يف 1926 عام حزيران  4 يف املولود هوغ  إيرل روبرت  وه رجل أضخم أن تعلم هل 
  (5.100) وزنه فكان يصدق ال بشكل وزنه ازداد حيث األمريكية (إيلنوي) والية (سيلوين مونت)

  . كغ  (171) وزنه  أصبح  العاشرة بلوغه وعند .عمره  من السادسة يف كغ  ( 92) و والدته عند كغ
 مقداره لطول كغ  (314) عشرة الثالثة  ويف كغ  (248) غ بل  حىت فازداد  عشرة الثالثة  يف أما

  السابعة  يف كغ (428.5) و  كغ، (406) إىل العشرين اخلامسة يف وزنه  وارتفع سم (184)

 

هـ،   1413الدوحة: دار الثقافة،  -كان واألحوال/عبد هللا العبادي.املتقدمي طاعة على أخرى أو تركها نظرا  للزمان و ( 500) 
 . 133ـ  132ص 
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 هبط  وفاته وعند 1958 عام من شباط شهر يف كغ  (485) قياسيا   رقما   وزنه وبلغ والعشرين،
  بسبب وتويف سم ( 102) ساعده يطوحم سم (264) فكان  صدره  حميط أما .(472) إىل وزنه

  (بنفيل) مقربة يف ودفن 1958 عام متوز من العاشر يف وذلك  الدم يف البول محض نسبة ارتفاع
 . (501)الدفن أثناء رافعة استخدام الضروري من وكان  سم (132) وعرضه (214) فطوله نعشه أما
 

 ! واإلطفاء النار  في ..نكتة (554)

 إشعال يف تسببهم بعد الشبان اإلطفاء رجال من عشرة األملانية ت السلطا اعتقلت)) :يقول اخلرب 
 السر اخلرب ويكشف ..(( دوالر املليون ونصف مليون من أكثر الدولة خزينة كلفت حرائق

  إبشعال قاموا أبهنم معهم التحقيق أثناء  الشبان اعرتف وقد)) :واحد آن يف واخلبيث الطريف
 .(502)((السلطات  قبل من  للنريان فحتهمملكا أومسة على احلصول هبدف احلرائق

 
 البليار  جزر (555)

  جزر أربع من وتتكون .األندلس شرقي جزائر أو الشرقية للجزائر حديثة تسمية : البليار جزر 
 وهي - ميورقة على بدأت  اإلسالمية الغارات  أن ويبدو .وفرمنتريا وايبسة، ومنورقة، ميورقة، :هي

  عام نصري بن موسى بن هللا  عبد يد على بفتحها  وانتهت ،ـه84 عام - وعاصمتها  اجلزر أكرب
 . (503) هللا  شاء ما إىل فيها األمر هلم استقرَّ  مث ،هـ89
 

  !عجيبة  أمنية (556) 

 عام يف أنه حدث  وقد !له مقربة زمزم بئر تكون  أن  يتمىن الناس بعض أن والضالالت  البدع من
 السلطات وقامت شديد، عناء بعد جثته  تشال ان ومت !البئر يف بنفسه اهلنود أحد ألقى هـ1326

 

 . 440ـ  438األزاهري/حممد بن علي السنوسي، ص ( 501) 
 . 21/9/1978تشرين ( 502) 
 . هـ( 1/1412/ 7)  8424الرايض ع ( 503) 
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 (504) 0!ذلك  بعد البئر ماء من كبرية   كمية  بنزح املختصة

 
 عثمان مصحف (557)

 

 
 

 . (505)ابلقاهرة احلسني مبسجد املوجود النادر عفان بن عثمان مصحف
 

 الكريم القرآن  في الضحك (558)

 : أوجه مخسة على الكرمي القرآن يف ((ضحك ))  كلمة  وردت  

َفَضِحَكْت فـََبشَّْرَنَها  َواْمرَأَتُُه قَائَِمة  ﴿ :هود سورة  يف  تعاىل قوله يف كما   احليض، :األول هالوج
 . حاضت يريد ﴾إبِِْسَحقَ 

 .متعجبا   أي فـَتَـَبسََّم َضاِحكا  ِمْن قـَْوهِلَا﴾﴿:النمل سورة  يف تعاىل قوله يف كما  التعجب، :الثاين

 

 . )ابختصار(  17ـ  13ـ ص ه 1414يل األدب العريب يف جزر البليار/أتليف عبد الرزاق حسني، عمان: دار اجل( 504) 
 . 93معجزات الشفاء مباء زمزم ص  ( 505) 
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َوَتْضَحُكوَن  *أََفِمْن َهَذا احْلَِديِث تـَْعَجُبونَ ﴿ النجم سورة  يف : تعاىل قوله يف  كما   االستهزاء،  :الثالث
 .تستهزئون  أي ﴾َوال تـَْبُكونَ 

﴾ َضاِحَكة  ُمْستَـْبِشَرة  *ُوُجوه  يـَْوَمِئذ  ُمْسِفَرة  ﴿:عبس سورة يف تعاىل قوله يف كما  اإلعجاب  :الرابع
 .تعاىل هللا بكرامة معجبة يعين

 أي ﴾َوأَنَُّه ُهَو َأْضَحَك َوأَْبَكى﴿ :النجم سورة يف تعاىل قوله يف كما  بعينه، الضحك  :اخلامس
 .(506) النار أهل وأبكى اجلنة أهل أضحك 

 
  !يمت لم ..مات (559)

  الطبيب،  معاينة دون  الثالث العامل أحناء معظم يف  والقرى األرايف  يف يتم الوفاة أو امليالد إعالن
 ويصدر األهل بشهادة  يكتفى حيث الطبيب، معاينة دون  املدن يف يتم  قد الوفاة إعالن إن بل

 .ذلك  على بناء  شهادته  الطبيب

 هذا إن إذ..ميشي قربه من قام امرأة أو رجال   أو طفال   أن من الصحف تنشره ما يفسر ما وهذا
  هبذا  كافية   دراية على يكونوا مل وفاته أعلنوا الذين األشخاص  إن  بل الواقع، يف ميت مل الشخص
 .احلاالت  بعض يف التعقيد شديد يصبح  أنه إال حاالته من كثري  يف  سهال   يبدو لذيا املوضوع

 :كاآليت  مستوايت  عدة على ينتج شخص  وفاة إعالن يف إذن اخلطأ

 . طبيب وجود  لعدم الوفاة إعالن  هبم أنيط وإمنا ابلطب  دراية هلم ليست ممن العامة مستوى -1

 .نسبيا   كبري  احلاالت  ههذ مثل يف الوفاة تشخيص يف اخلطأ واحتمال

 : األطباء مستوى يف اخلطأ - 2

  عن  الدم وتوقف النبض عن القلب توقف أن  على القدمية األزمنة منذ  األطباء  تعارف  لقد
 . املوت  يعين الدوران

 احلاالت ملعظم املستقبل يف الزمن من طويلة لفرتة  وسيبقى اليوم، إىل قائما   املقياس هذا يزال وال
 .األقل على

  توقف نتيجة مبوهتم األطباء وحيكم ..شخص مليون نصف عام كل  يتوىف مثال   بريطانيا يفف

 

 هـ.  1409/ 5/1ـ  37142األهرام ع ( 506) 
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 . احلركة عن هنائيا   الدموية والدورة القلب

 هذا يف يدخلون ال شخص آالف أربعة من يقرب  ما  هناك فإن اهلائل الطيب التقدم ورغم
  يعترب وإمنا (الدماغ جذع موت  ابء  ألف ابليس كريستوفر  كتاب ) عام كل  بريطانيا  يف التعريف

 يشكلون ال الذين األشخاص هؤالء فإن الواقع ويف .القلب موت  ال الدماغ موت  نتيجة موهتم
  بدأ  اليت اجلديدة املشكلة عمق يوضحون بريطانيا يف الوفيات  مجيع من ابملئة  واحد من أقل سوى

  مجيعا   احلاالت  هذه إن إذ .ملذهلا والطيب التقين التقدم نتيجة منها  يعانون أمجع  العامل يف األطباء
 .تتدفق تزال ال الدموية  والدورة ينبض يزال ال كان  القلب أن رغم موهتا أعلن

  مل  احلال يف مميتة تعترب كانت  اليت للدماغ البالغة اإلصاابت  أن هو املفاهيم يف الثورة هذه وسبب
 .كذلك   تعترب

 القلب توقف أو التنفس، مركز به الذي الدماغ إصابة نتيجة تنفسه أو الشخص قلب توقف فإذا
 غريها أو القلب كهرابء   يف اضطراابت  إو اخلنق أو الغرق مثل أخرى إصابة  ألي نتيجة والتنفس

  ذبذابت  إيقاف وجهاز (التنفس جهاز) كاملنفسة  احلديثة اإلنعاش وسائل فإن األسباب؛ من
 أراد إذا القلب ونبض التنفس وإعادة الشخص إنعاش إىل تؤدي قد مبهارة استخدمت إذا القلب

 .ذلك  هللا

 : التالية األمور أحد حيدث  وهنا

 يف ويستمر النبض إىل قلبه ويعود (املنفسة)  اآللة بدون الطبيعي التنفس إىل الشخص يعود - 1
 . ريب بدون حيا   يعترب فإنه ال أم غيبوية حالة   يف كان  وسواء ..ذلك 

  املنفسة، على يعتمد يزال ال التنفس أن يتبني حيث لدقائق إال املنفسة إيقاف ميكن ال -2
  لتحديد جديدة  مواصفات  إجياد من بد ال وهنا كاملة،   بصورة للوعي فاقدا   يزال ال والشخص

 . مستمرا   يزال ال والتنفس ينبض اليزال القلب إن إذ الوفاة،

 .املنفسة وجود رغم  هنائيا   القلب يتوقف -3

  ملدة كاملة  غيبوبة غيبوبته  يف  واستمر الوعي فاقد كان   ولو حيا   الشخص يعترب األوىل احلالة ففي
 . املشهورة كوينالن  آن حالة يف حدث  كما  أعوام، عدة أو عام

 .ميتا   الشخص يعترب الثالثة احلالة ويف

 التقدم زحف  مع إلينا أثره امتد الغرب  يف واسعا   جدال   أاثرت  اليت املعقدة احلالة هي  الثانية واحلالة
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  احلية األعضاء من االستفادة موضوع إاثرة  ومع  احلديثة،  املستشفيات  قيام  ومع ..قليديالت الطيب
 .املوت  على كبده  أو قلبه وشارف كادت   أو  كليته  ماتت حي إنسان يف لزرعها ميت شخص من

 من املتخصصني مستوى على بل األطباء، مستوى على أخطاء حصلت الثانية احلالة هذه ويف
 .تقدما   العامل لدو  أكثر يف األطباء

 1980 أكتوبر 13 يف الدماغ موت  موضوع ((ابنوراما)) برنمج يف الربيطاين التليفزيون قدم وقد
  ووضعت تنفسها وتوقف  عليها فأغمي املنومة احلبوب  بعض أخذت  فتاة فيها  حتدثت مثرية حلقة
 قد تنفسها وأن مات  قد دماغها أن األطباء أعلن املستشفى ويف املعقدة، اإلنعاش أجهزة حتت

  ولذا دماغها، من موجات  أو ذبذابت  أي وجود إىل يشري ال الكهرابئي املخ ختطيط وأن توقف
 .موهتا أعلنوا

  اإلنعاش أجهزة استخدام وواصلوا األطباء من أخرى جمموعة وجاء التقرير، هذا أهلها ورفض
  للمشاهدين لرتوي يفزيونالتل  حمطة إىل ذهبت مث غيبوبتها من أفاقت مث طبيعيا   الفتاة فتنفست

 يف وهي وفاهتا يقررون وهم تسمعهم مث يتجادلون وهم األطباء تسمع كانت أهنا كيف
 .(507) غيبوبتها 

 
   صربية أمثال (560)

 . األسد حتذر  كما  فاحذره  منلة قدر عدوك كان  إذا -

 .قليل مطر إىل حتتاج املبتلة األرض -

 .احلبل ينتهي  أن إىل جتري البقرة -

 .بعينيك  تتزوج وال ذنيك أب تزوج -

 .إنسان  كل  يركبه الصغري لاحلمَ  -

 .اجلميع ينسى فإنه  مرة وأمهلته إلنسان معروف مائة صنعت إذا -

 .الكلب أخو الكلب -

 . كالعصفور  ومبتهجا   كالنملة،  وعامال   كاألسد،  وشجاعا   كالثور،  صبورا   كن  -

 

 . 287ـ  286قاموس القرآن/للدامغاين ص ( 507) 
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 اة؟حص  أم خبز أهو :تعضه الذي  ما تعرف مل إذا تعضَّ  ال -

 . عينان وللنهار أذنن لليل -

 . أشد الصداع كان  كبريا    الرأس كان  كلما  -

 .العدل قلَّ  القوانني كثرت   كلما  -

 . ضيقا    حذاؤك كان  إذا الواسعة الدنيا فائدة ما -

 .أحلى كان  أغلى كان  ما -

 . البيت يف تُغسل القذرة املالبس -

 . كثرية   بيوات   يهدم  أن يهعل كان  معوج، طريق يف ابستقامة يسري أن أراد من -

 . غريبا   كان  أحد يعرفه ال من -

 .الفئران أطعم القط يُطعم مل من -

 . خدمه يعلِ مه الذي البيت لسيد ويل -

 
   !سائق بدون قطار (561)

 السيطرة من مواطن يتمكن أن  قبل سائق، دون كيلومرت  125 مسافة اهلند  يف شحن قطار قطع
 .وإيقافه عليه

 على فحص إلجراء ومساعده السائق  منه نزل أن بعد  حترك قد مواشي حيمل ذي ال القطار وكان
 بوالوية حمطة 33 عرب ((كارينجي)) حمطة إىل  ((صحارانبور)) حمطة من وانطلق الضغط، خرطوم

 . ااتربراديش

 على كان   الذي  - أنور  حممد  ويدعى القطار حيملها  كان   اليت املواشي صاحب استطاع  وقد
  القطار إيقاف استطاع  حيث القيادة،  عربة إىل وصل حىت العرابت  فوق قفزال - نفسه القطار

 .(508) واملكابس  األزرار كافة  على الضغط جرب  أن بعد
 

 اللغة  في  ..القرابة (562)

 

 . ـ )بقلم الدكتور حممد علي البار( ه 13/9/1405ـ  17ابختصار عن جريدة املسلمون ع ( 508) 
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 . والبنيان البناء إىل وترمز بىن، من :ابن

 .املشرتك الرحم إىل تشري وهي آخى، من :أخ

 . اكله  اجلماعة مثل أي الشيء، عمَّ  من :عم

 .أمرهم تدبَّر أي أهله،  على فالن خال من :خال

 . (509)وعظم ساد  أي القوم، عني يف جد من :جد  
 

  الناس؟  أعز   من (563)

  حوائجه  إىل ينهض أن الفر اء أراد يوم ذات  ويف النحو،  ابنيه ليلقن الفرَّاء وكل قد املأمون كان
 واحد كل  يقدم أن على اصطلحا مث له؟ قدمهاي أيهما فتنازعا، له ليقد ماها الفر اء نعل إىل فابتدرا
 . واحدة منهما

  .واستدعاه الفراء إىل فوج ه  اخلرب،  يف إليه  ذلك  فرفع خاص،  شيء كل  على وكيل للمأمون  وكان
  بل  :فقال .املؤمنني أمري من أعزَّ  أحدا   أعرف ال  :فقال الناس؟  أعز   من : له  قال عليه  دخل فلما
  له  يقدم أن منهما  واحد كل  يرضى حىت املسلمني عهد وليَّا نعله تقدمي على تقاتل هنض إذا من
 مكرمة عن أدفعهما أن خشيت ولكن ذلك، عن منعهما أردت  لقد املؤمنني أمري اي :فقال .فردا  

 . (510) عليها حرصا   شريفة عن نفوسهما أكسر أو إليها،  سبقا
 

 الشيطانية (564)

 .يةالكرَّام قبل واجملسِ مة احلشوية التيارات  من 

 .ابلوالء البجلي طريفة أيب بن النعمان بن علي بن حممد وامسه الرافضي، الطاق شيطان أتباع وهم
 عدَّها ، ((الشيطانية)) هلا يقال اليت الفرقة هذه إليه تنسب الشيعة، غالة من مناظر، فقيه وهو

  وأما  يقدِ ره، حىت يءالش  يعلم ال  هللا أن وهي بطام ة، انفرد)) :وقال (( املعتزلة )) فرق من املقريزي
 .((وخيتربهم ميتحنهم أن الستحال عباده  أبفعال عاملا   كان  ولو  يعلمه، أن فيستحيل تقديره قبل

 

 . هـ(  11/1/1412)  6871اجلزيرة ع ( 509) 
 . 103هـ، ص   140بريوت: دار العودة،ـ  -ا اجلميلة/فاروق شوشة.لغتن ( 510) 
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 لكي هذا فعل ولعله . جسما   يكون أن وأتباعه  هو ومنع .اإلنسان صورة على ربه إن وقال
 ! التشبيه يف فوقع اجملسِ مة، على تقع اليت اإللزامات  يتجنب

  شيطان )) الناس لقبه :الكشي قال .الكوفة أسواق من ((احملامل طاق)) يف دكان له ،صريفيا   وكان
 ! الطاق شيطان إال هو  ما :فقالوا .زائف :فقال عليه، فعرضوه درهم، يف شكوا ألهنم ((الطاق

  وبني بينه حبضرته جرت  مناظرة عقب بذلك، لقبه من أول إنه ويقال حنيفة، أليب معاصرا   وكان
 . (511)هـ160 حنو ت  .يةاحلرور  بعض

 
 ! األجل يحين عندما( 565)

  منها  طلقة انطالق يف وتسبب حمشوة بندقية زند على قفز كلبا    إن بلجيكية صحيفة قالت
 ! سيده  أصابت

  كانت  حيث صاحبه لسيارة اخللفي املقعد على قفز الكلب أن ((الفونري فري)) الصحيفة وذكرت 
 . ظهره يف سيده وتصيب الطلقة لتنطلق ابلزند وارتطم حمشوة البندقية

 .الفور على مصرعه لقي (عاما   66) غيلوم جان املدعو الرجل إن وقالت

 .(512)بروكسل شرقي جنوب كيلومرتا    40 بعد على ليين يف احلادثة ووقعت

 
 والكذب األمريكيون( 566)

 ألفي على أجري استطالع مشلهم الذين األمريكيني من %91 أن أمريكية دراسة ذكرت  
 . بيوهتم يف أو  عملهم يف كانوا   إن متواصلة، بصفة يكذبون شخص،

 . اإلصابة هذه شركائهم عن خيفون ابإليدز املصابني من %33 أن الدراسة وأوضحت

  من  يعرفون ال %72 أن حني يف  السن، كبار  بوالديهم يعتنون ال  الناس معظم إن  الدراسة وقالت

 

 . 130ص  ب نزهة األلبا( 511) 
 هـ(.  1/1412/ 1)  8418الرايض ع ( 512) 



434 

 ! (513)لبيتهم اجملاور البيت يف يسكن
 

 ويبستر  قاموس في  ((العربي))( 567)

  لإلحياء صغرية حبروف  ((عريب)) كلمة  مفردات  معاين من الكثري شرح (( ويبسرت)) قاموس استعمل 
 :اآليت النحو على جاءت  فقد ((العريب)) كلمة  مرتادفات  أما صحيحة، إجنليزية كلمة   أبهنا

 :هي مرادفات  هلا ووضعت (Arab) كلمة  وردت  47 صفحة يف

 .((علين مزاد ابئع  - مشوش - سكري - عالة - أفاق - حرفمن - متشرد))

 :مرادفاهتا ومن (Cheap - Jack) كلمة  جاءت  131 صفحة يف

 .((عريب -  التوافه يبيع  متجول ابئع))

 :مرادفاهتا ومن (Drifter) كلمة  وردت  260 صفحة يف

 . ((متسكع - أفاق - العريب الشارع ابن - متشرد))

 :مرادفاهتا ومن (Floater) كلمة  وردت  344 صفحة يف

 . ((العريب الشارع ابن -  حقري - اتفه - متسكع))

 :مرادفاهتا ومن (Hopo) كلمة  وردت  402 صفحة يف

 . ((العريب الشارع ابن  - سكران - منحرف))

 :مرادفاهتا ومن (Hukster) كلمة  وردت  407 صفحة يف

 . ((عريب - التافهة  األشياء  يبيع  متجول ابئع))

 :مرادفاهتا ومن (Tramp) كلمة  ردت و  843 صفحة يف

 .((العريب الشارع ابن - حقري - متشرد))

 :مرادفاهتا ومن (Peddler) كلمة  وردت  590 صفحة يف

 .((عريب - االستقرار ينقصها مشبوهة حياة يعيش شخص))

 :مرادفاهتا ومن (Vagabond) كلمة  وردت  900 صفحة يف

 

 هـ(   12/1411/ 6)  8394الرايض ع ( 513) 
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 . ((اتفه - حقري - متسكع - عريب))

  ((ويبسرت)) قاموس يف العريب وصف عن -احلصر ال- املثال سبيل على مناذج جمرد كانت  تلك 
  متجول، ابئع مشوش، سكري، عالة،  أفاق، منحرف، متشرد،: العريب أن تعين وردت  كما  وهي
 . (514)الشارع ابن

 ! ؟..احلضاريني املثقفني، أعداءن نعرف فهل

 
 النصيحة آداب( 568)

 للمنصوح الناصح  قيام تتضمن جامعة كلمة:  بقوله النصحية الصالح بن  عمرو  أبو  احلافظ عرف
 .وفعال   إرادة اخلري، بوجوه  له

 :هي آداب، وللنصيحة

 . النصح يف اإلخالص - 1

 .املقام مراعاة - 2

 .منفردا   املنصوح يكون أن - 3

 . فيه ينصح مبا عاملا   الناصح يكون أن - 4

 .احلسن واألسلوب   احلكمة يستخدم أن - 5

 . انتقاصا   هدفه يكون أال - 6

 :قوله الشافعي اإلمام عن روي وقد

ْدين  انفـــــــــــــــــــــــــرادي يف بنصـــــــــــــــــــــــــحك  تـََعمـــــــــــــــــــــــــَّ
 

ين    اجلماعـــــــــــــــــــــــــهْ  يف النصـــــــــــــــــــــــــيحة وجنـَّبـــــــــــــــــــــــــْ
 

 نـــــــــــــــــوع   النـــــــــــــــــاس بـــــــــــــــــني النصـــــــــــــــــح فـــــــــــــــــإن 
 

ــتماعهْ  أرضـــــــــــــــــى ال التـــــــــــــــــوبيخ مـــــــــــــــــن     اســـــــــــــــ
 

ــالفتين وإن  قــــــــــــــــــــــــــــويل وعصــــــــــــــــــــــــــــيتَ  خــــــــــــــــــــــــــ
 

طَ  مل إذا جتـــــــــــــــزعْ  فــــــــــــــال     .(515)طاعـــــــــــــــهْ  تـُعـــــــــــــــْ
 

 

 هـ( بقلم معايل عبد احلميد محودة.  20/3/1414) 1325العامل اإلسالمي ع ( 514) 
القاهرة: دار الكلمة الطيبة،   -وأثرمها يف حفظ األمة/عبد العزيز بن أمحد املسعود.األمر ابملعروف والنهي عن املنكر ( 515) 

 . 173، 150هـ، ص  1413
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 ! دقائق 10 في  شخصا   38  تهمتل أسماك( 569)

  عندما  ابلرعب اإلنقاذ فرقة شعرت  األهنار، أحد  يف راكبا   وثالثني  مثانية  حيمل ابص  سقط عندما 
  ابلتهام اللحوم آكلة  األمساك قامت إذ  .اجلثث من بدال   عظميا   هيكال   وثالثني مثانية  وجدت 
 .معدودة دقائق خالل  الباص ركاب  أجساد

 

 
 

  مبجموعات  ضحاايها وهتاجم مفرتسة وهي ((ابلبريان )) تعرف األمساك هذه أن ابلذكر واجلدير
 التهمت 1914 عام ويف . بعيد حد إىل الشفرات  تشبه اليت جدا   احلادة أسناهنا بفضل كبرية،
 أمساك من أصناف عدة وهناك .األهنار أحد عبوره لدى بغله مع برازيليا   فالحا   ((البريان)) أمساك

  هذه  وهتاجم .األمحر النوع  هو  األنواع أخطر لكن  سم 60 إىل سم  5 من أطواهلا  ترتواح  (( البريان))
  فرصة  تعطي ال حىت معينة طريقة وتتبع الدم لرائحة مشها  لدى  أو ابلتهديد شعورها لدى األمساك

  تسمح حىت بسرعة ترتاجع مث اللحم من قطعة السمكات  إحدى فتقطع اإلفالت، من لفريستها
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 .(516)   عظميا   هيكال   الفريسة تصبح  حىت أخرى قطعة ابلتهام أخرى لسمكة
 

 والسلق السبانغ( 570)

  واضحة بصورة مرتفع الكالسيوم من خمزونه أن  ومع البارزة، الشتاء خضروات  أحد هو السبانغ 
 . للذوابن قابلة غري جتعلها حالة يف  تكون  ألهنا كاملة،  فائدة  منها يفيد ال اجلسم أن إال

 وكذلك  له،  ممتاز مصدر فهي ابحلديد، غناها يف الشتاء خضروات  طليعة يف نغالسبا ويعترب
  ،(ك) الفيتامني مث  ( ـج) الفيتامني مث (أ) للفيتامني ممتاز مصدر السبانغ  فإن الفيتامينات،

 اخلضروات  من أي يف كميات   أية  متاثلها  ال السبانغ يف  الفيتامينات  هذه من املوجودة والكميات 
 .األخرى

  يف  وخاصة  خصائصه، من كثري   يف السبانغ يشبه وهو  قرون، منذ  عرف قدمي  نبات  أيضا   والسلق
  فإنه ولذا عالية،  بنسبة  احلديد على حيتوي أنه  كما   ،( ـج)و  (أ) للفيتامني جيدا   مصدرا   كونه

 .الدم بفقر للمصابني يوصف

 ميكن كما  مسكنة، خاصية له ألن سطحي كضماد اخلفيفة اجلروح عالج يف السلق يفيد
 . (517)املتقيحة للجروح كمرهم  مسحوقا   استعماله

 
 نائية دول من..  ثنائية أمثال( 571)

 .عشه يف يلقيه ال  ولكنه طعامه، طائر  كل  مينح هللا إن : دامنرك 

 . النار بقااي  دائما   تلمع األبيض الرماد حتت          : 

 .الشجر أعايل  يف توجد  الناضجة الثمار : سرياليون

 . حصانه يسقطه ال القدير، الفارس:              
 .الثالث اليوم يف فأسا   اعطه مث الضيافة، حق لضيفك  أد ِ  : تنزانيا 

 

 . 27/3/1978ملحق القبس ( 516) 
 هـ(.  2/1412/ 19)  2924املسائية ع ( 517) 
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 .الندامة العجلة يف          : 

 .يسقط ال األرض على نم من : نرويج 

 .لصا   الكلب عليه ينبح  من كل  ليس         : 

 . نوبرالص جوزات  زوَجها هَتَبُ  اجليدة، الزوجة : كوراي 

 .ملجأ له احللزون مسك  حىت         : 

 . النساء عيون وأكذهبا العيون أمجل : برازيل

 .الكثريين قلوب  متلك  ولكنها واحد، رجل ميلكها احلسناء         : 

 .العكس الزواج يف  لكن مجيل، جديد كل : تركيا 

 . للمجانني ابلنسبة  أعياد األايم كل          : 

 . تعاستها ازدادت  املرأة حسن ازداد كلما:     أجنبية

 . شخريه  لتعرف جون مع تنام أن جيب         : 
 

 المناخ   أنواع( 572)

 :وهي بعض، عن بعضها متاما   متييزها ميكن املناخ أنواع من  نوعا   عشر اثين حنو هناك 

  - املتوسط األبيض البحر مناخ - احلار الصحراوي - املداري املومسي - املداري - االستوائي
 الصحراوي - القارات  شرق املعتدل - القاري املعتدل - اجلزري املعتدل - الداىفء املعتدل
 . (518)البارد الصحراوي  - البارد املعتدل - املعتدل

 
 كارثة  إلى أدى  تعليق أغرب( 573)

  كاد  الذي الصينيني أحد قاله الذي ذلك  م، 1994 عام يف كارثة  إىل أدى تعليق أغرب  كان  
 عدد لتحديد الصينية القوانني كانت  وملا . ولدا   مولودا   زوجته له أجنبت عندما الفرح من يطري

 

ف والرتمجة والنشر،  القاهرة: جلنة التألي -اآلراء احلديثة يف علم اجلغرافيا/ل. دويل ستامب؛ عربه أمحد حممد العدوي.( 518) 
 هـ.  1356
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  به  رزق الذي الطفل هذا كان  وملا مولود، من أكثر ينجب من على غرامات  تفرض املواليد
 600 حوايل غرامة بسداد تطالبه  احلكومة إليه  أرسلت فقد ابنتني،  بعد مولود اثلث هو الصيين
 العضو هذا أجل من دوالر 600: يضحك  وهو وقال الصغري بطفله األب  وأمسك  دوالر،
  يف  ومها ابنتاه قامت حىت البيت األب  غادر أن وما !نقطعه أن جيب إننا ..الصغري الذكري

  لشقيقهما  الذكري العضو وقطعتا األب  قاله ما حتقيق وقررات عمرمها من والسابعة السادسة
 فضرب حدث، ما اكتشف األب  عاد وعندما ..املوت  حىت ينزف وتركتاه بسكني الصغري
  حدث  مبا الزوجة وصدمت ..حشري مبيد بتناول نفسه قتل مث وقتلهما،  جباروف االبنتني

 .(519) وزوجها   أطفاهلا أبمساء  تصرخ الشوارع يف عارية وجرت  هبسترياي  فأصيبت
 

 الشريعة  ميزان في مفاهيم( 574)

  شاءت  لقد)) أو كذا،  األقدار شاءت  لقد .. هلغري  أو له حصل قد أمر على العامة بعض يطلق •
 اللفظة؟ هذه صحة  فما ((كذا  حيصل أن الظروف

 :العثيمني الشيخ أجاب 

  مشيئة ال األقدار وكذلك  .له  مشيئة ال والزمن األزمان، تعين الظروف ألن  ..منكرة اللفظة هذه
 فال ((وكذا كذا  هللا درق اقتضى)): اإلنسان قال لو أما .وجل عز هللا هو يشاء الذي وإمنا هلا،
  إمنا للوصف،  إرادة وال اإلرادة، هي  املشيئة ألن  لألقدار،  تضاف أن جيوز فال املشيئة  أما  به، أبس

 . للموصوف اإلرادة

 عند الشمس يستقبل ألنه االسم، هبذا ((الشمس عباد)) ـك  الزهور بعض تسمية يصح هل • 
 والغروب؟ الشروق

  وجل،  عز هللا  تعبد إمنا  الشمس،  تعبد ال األشجار  ألن وز، جي ال هذا: العثيمني الشيخ أجاب 
 َواْلَقَمرُ  َوالشَّْمسُ  اأْلَْرضِ  يف  َوَمن السََّماَواتِ  يف  َمن َلهُ  َيْسُجدُ  اّللََّ  َأنَّ  تـَرَ  أملَْ ﴿: تعاىل هللا قال كما

 

 هـ(   13/8/1415)  2619أخبار اليوم ع ( 519) 
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 . (520)﴾سِ النَّا مِ نَ  وََكِثري   َوالدََّواب   َوالشََّجرُ  َواجْلَِبالُ  َوالن ُجومُ 

 . (521)العبارات  من ذلك  وحنو الشمس كمراقبة   العبودية،  ذكر فيها ليس  أخرى  عبارة يقال وإمنا

 شيء؟ األلفاظ هذه يف فهل العمر، طويل اي  أو  عمرك، هللا  أطال أو بقاءك،  هللا  أطال: يقال• 

 :العثيمني الشيخ أجاب 

  على بقاءك هللا أطال )): فيقال د،تـَُقيَّ  وإمنا العلم، أهل كرهها  فقد تنبغي، ال اإلطالق على هي
 . أشبهها وما (( نعمه يف بقاءك  هللا أطال))و (( طاعته

  هذا فهل السلف، كتب على الرتاث  من كتب أو اإلسالمي الرتاث  عبارة البعض يطلق• 
 صحيح؟

 يف أعلم وال سبق، عمن املوروثة  الكتب  معناه ألن  صحيح،  أنه الظاهر)): العثيمني الشيخ أجاب 
 .(522) ((نعا  ما هذا
 

 كهربائية حيوانات( 575)

  .أجسامها يف (البطارايت ) املراكم من نوع ذات  الكهربية األمساك من نوع  مخسمائة هناك 
  مسكة أن  كما   فولط، (350) إىل تصل كهربية  طاقة  إنتاج ميكنه  مثال   اإلفريقي القط فسمك 
 كل  مقدار كهربية   نبضات  لِ دتـُوَ  األطلنطي مشال يف  تعيش اليت العمالقة ray fish الشِ فنني

  اجلنوبية أمريكا يف يعيش الذي electric eel الكهريب األنقليس مسك  أما .فولطا   ستون  منها
 . (523)فولطا   (886) يول دها اليت الكهربية الصدمات  قوة فتبلغ

 
 العميق اإليمان( 576)

 

 . 18سورة احلج: اآلية ( 520) 
  قلت: أو: عباد رب الشمس. ( 521) 
،  24، 21الرايض: دار الوطن، ص  -أسئلة وأجوبة عن ألفاظ ومفاهيم يف ميزان الشريعة/حممد بن صاح العثيمني.( 522) 

27 ،65 . 
 بقلم هشام أبو عودة.  180هـ( ص  1412اآلخرة )مجاى   180الفيصل ع ( 523) 
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  حوائجك، إلينا ارفع: له فقال مشهور، هو مبا حازم أبو وعظه امللك  عبد بن سليمان حج ملا 
  رضيت،  منها منعين وما يكفي منها أعطاين فما عليها، منك  أقدر هو من إىل رفعتها قد: قال

نـَْيا﴿: تعاىل هللا يقول نَـُهْم َمِعيَشتَـُهْم يف احْلََياِة الد    أن يستطيع الذي  فمن (524)  ﴾حَنُْن َقَسْمَنا بـَيـْ
 رجل فقال .شديدا    بكاء   سليمان فبكى هللا؟ قسم ما قليل يف يزيد أو هللا قسم ما كثري  من ينقص

  العلماء  ميثاق أخذ تعاىل هللا فإن اسكت: حازم  أبو فقال .املؤمنني أمري إىل أسأت : جلسائه من
 . (525) يكتمونه  وال للناس ليبين نه 

 
 !عمياء عناكب( 577)

 يعتقد كان  يتال العمياء للعناكب مستعمرة اكتشاف  مت إنه: األحياء علم يف متخصص عامل قال 
 . أسرتاليا صحراء يف الرمال حتت كهوف   يف انقرضت أهنا

 املنخفضة والشجريات  الرمال من مساحة وهو نوالربور،  سهل يف العناكب اكتشاف  مت  إنه وقال
 .أسرتاليا جنوب  يف مربع كيلومرت  270.000 حنو على متتد
 

 
 

 .األرض حتت تعيش ملالعا يف عمياء فصائل ثالث  من واحدة العناكب هذه إن: وقال

 

 . 32سورة الزخرف: اآلية ( 524) 
 . 122من أخالق العلماء/حممد سليمان عنارة، ص ( 525) 
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  يف العيش على العناكب أجرب  السنني ماليني منذ  أسرتاليا  ساد  شديدا   جفافا   أن  العلماء ويعتقد
 .(526) الكهوف  ظالم بسبب اإلبصار حاسة فقدت  وأهنا  األرض، حتت كهوف

 
  68 رقم  المزمور( 578)

  هذا  ..سنة  فأل ضاع معىن عن يبحث عاما   13 عمره من أنفق .وذكاء  حيوية يتدفق شاب 
 العربية اللغة يدرس به فإذا .والسالم الصالة عليه ابلرسول يبشر التوراة مزامري أحد يف جاء املعىن

  اليهود تعمد ملاذا ويبحث بينها ويقارن واحلديثة،  القدمية اللغات  يف الرتمجات  ويراجع واهلريوغليفية
 ... املعىن هو ما مث  ..املعىن هذا إخفاء والنصارى

 اختفى الذي النص - التوراة يف  مبحمد البشارة: بعنوان له كتاب   يف راشد عصام حثالبا إنه
 . ((صفحة 78 ويف)) عام ألفي

  .68 رقم املزمور فهو  العربية  والرتمجات  واحلديثة القدمية اللغات  كل  يف  راجعه الذي املزمور أما
  يتالشون كالدخان  .. وجهه  مامأ من شانئوه  ويهرب  أعداءه يبدد  ( هللا) الوهيم  يقوم: املزمور يقول

  ..أمامه ابلسرور ويتهللون  يفرحون الصديقني لكن .. اآلمثون ويفىن غضبه من كالشمع  ويذوبون
  اليتامى أبو: أمامه وافرحوا (عرفات ) يف للراكب واخضعوا ..المسه وغنوا (هللا) أللوهيم ترمنوا

 . إخل ...األرامل وقاضي

 ابلسحاب  مرة ترمجت اليت هذه ((عرفات )) كلمة  عىنم على راشد عصام األستاذ حبث ويرتكز
  أبن  (( احلائرين داللة)) كتابه  يف ميمون  بن موسى اليهودي  الفيلسوف فسرها وقد  ..والغمام
 . التوراة  أسفار يف جاءت  عديدة آايت  إىل ذلك  يف استند وقد السابعة السماء هي عرفات 

  حىت طويال   رأسه وأجهد املختلفة لتفسريات ا مناقشة يف كثريا    تعب قد راشد عصام األستاذ ولكن
  تنطبق  املزمور يف الواردة الصفات  فكل . ابلرسول يبشر 68 رقم املزمور هذا أن إىل اهتدى
 . (527) وسلم عليه  هللا صلى  عليه اتما   انطباقا  

 

 هـ(.  26/1/1412)  6886اجلزيرة ع ( 526) 
 هـ )بقلم أنيس منصور(.  1406/ 21/9  - 36331األهرام ع ( 527) 
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   القاسي القلب دواء( 579)

 :أشياء مخسة القاسي القلب دواء: العلماء بعض قال

 .الصاحلني وجمالسة ابألسحار،  والتضر ع الليل، وقيام البطن، وخالء  لتدبر، اب القرآن قراءة

 :الشاعر قال

 قســــــــــــــــوته عنــــــــــــــــد مخــــــــــــــــس   قلبــــــــــــــــك  دواء
 

ُدمْ   زْ  عليهـــــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــــَ رِ  ابخلـــــــــــــــــــــريِ  تـَفـــــــــــــــــــــُ  والظَّفـــــــــــــــــــــَ
 

 تـــــــــــــــــــــدبَّره وقــــــــــــــــــــرآن   بطـــــــــــــــــــــن ، خــــــــــــــــــــالءُ 
 

َحرِ  ســـــــــــــــــــــــــاَعةَ  ابك   تضـــــــــــــــــــــــــر عُ  كـــــــــــــــــــــــــذا   الســـــــــــــــــــــــــَّ
 

كَ  كــــــــــــــــــــــذا ْنحَ  قيامــــــــــــــــــــــُ  الليــــــــــــــــــــــل جــــــــــــــــــــــُ
 

رَب  اخلــــــــــري أهــــــــــلَ  السَ جتــــــــــُ  وأن أوســــــــــطه   (528)واخلــــــــــُ
 

 
 الفهرس معنى( 580)

  عن معربة ،((فهارس)) على وجتمع دحرج،: مثل فهرسة،  يفهرسها الكتب فهرس: يقال
  ومنه  خطأ، ابهلاء عليها والوقف ووصال ، وقفا   مثناة واتء السني، وسكون الفاء بكسر ((ِفهرست))

 . الكتب فيه جتمع الذي كتاب ال على تدل وهي .الندمي البن ((الفهرست)) كتاب 

 مبعىن منهم املستفاد والتالميذ املشايخ أمساء على حيتوي ما على أطلق احملدِ ثني اصطالح ويف
  الفارسية  عن معرَّبة األخرية وهذه .((الربنمج))و ((السَّند))و ((املعجم))و ((املشيخة))و  ((الثَـَّبت))
 . (529) ((خري ابن فهرست)) ومنه  ،(( برنمه))

 
  ((مون)) طائفة( 581)

 املخابرات  أبجهزة ابرتباطها خصوصا ،  عرفت، شهرية  سياسية دينية طائفة (Mun) مون
 بنشر ابشر الذي مون ميونغ سان  الشمايل الكوري هو الطائفة هذه مؤسس . (CIA) األمريكية

 

 . 41هـ، ص   1413الرايض: دار الصميعي،  -هللا.معلومات هتمك/إعداد عبد هللا بن جار هللا آل جار ( 528) 
 اهلامش  142  - 1/141التأصيل ألصول التخريج وقواعد اجلرح والتعديل/بكر بن عبد هللا أبو زيد ( 529) 
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 .1954 عام الفصح  عيد أايم أحد يف روحانية رؤى مشاهدته عقب ((اجلديدة الدينية رسالته ))

  الغربية،  وأورواب  والياابن  أمريكا من كل  يف انتشرت اليت اخلاصة كنيسته  ليشيد انطلق ذلك  وبعد
 . نسمة مليوين من أكثر اليوم عددهم بلغ  حيث الشباب، صفوف  أساسا   استهوت  وقد

  دينية منظمة بتوحيد ((اخلاصة  موهبته)) خالل من وخصوصا   ديين كقائد شهرة مون نل
 الشباب  من ..أتباعه  طاقات  واستغالله الكربى، العقارية والشركات  رأمساليةال ابالحتكارات 

 .كنيسته  ميزانية لصاح األموال جلمع واسعة محالت  يف وجتنيدهم مقابل، دون لتشغيلهم

 إنتاج مؤسسات  على العام اإلشراف مراتب إىل الوصول كيفية   مون عرف  اجلنوبية كوراي  ويف
  اجلنسينغ جتارة من الطائلة األرابح وكسب ؛(II تونغ) ملسماةا الشهرية واألسلحة املكائن

 . الكبرية اإلنشائية املشاريع شؤون  يف املباشر والتدخل

  املنظمة  تتمتع حيث املتحدة، الوالايت  إىل ليصل الوطن حدود خارج إىل مون منظمة أتثري وميتد
  الشركات  على إلشرافا منها  عديدة، مهام تويل من مكنتها  متينة  اقتصادية  أبوضاع  هناك

  منظمة أرست الوسطى أمريكا ويف .وغريها اتميز  الواشنطن مثل اليمينية الصحفية واملؤسسات 
  الواسعة (فوتيسياس أوليتماس) صحيفة اليوم متتلك  إذ األوروغواي، يف  والديين املايل ثقلها مون

 . الضخمة الفنادق من وسلسلة البنوك  أكرب واثلث احلديثة املطابع وبعض االنتشار
 

 
 

  دينية  معتقدات  عدة على ارتكازها حيث من وهجينة  غريبة  فهي الدينية  مون تعاليم  خبصوص أما
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  والعنصرية الفاشية املفاهيم على وانفتاحها الشيوعية معاداة أمهها السياسية، املبادئ  من وجمموعة
 .وامتالكه العامل على السيادة بسط ونظرية

  وهذا (( اخلالقة)) الكونية  الشخصيات  أحد وتعتربه  مون ابنتصار  عرتفت  العامل يف الالهوتية النخب
 . حياته سرية تتناول اليت الكتيبات  معظم يف املرء جيده ما

  املتنورة،  الالهوتية النخب بعض ومعها العامل، يف اجتاهاهتا اختالف  على العلمانية النخب ولكن
 للدول الرأمسالية السياسة وتنفيذ حتقيق إىل ىتسع اليت البارزة  الوجوه أحد هو  مون أن متاما   تدرك
 التوسعي النفوذ وأن اخلصوص، وجه على الثالث والعامل عموما   العامل أحناء من كل  يف الغربية
 الروحاين للعامل ميت ال والدين والصحافة االقتصادية املشاريع خالل من العامل على اهليمنة وحب

 . صلة  أبية

  أساس  على الطائفة هلذه االنتماء إىل األمريكي، وخصوصا   الغريب، الشباب  اندفاع تفهم وميكن
 ال العموم، على ذلك، ولكن . (CIA)الـ قمقم من املنطلق األخضر والضوء ابلصرعات  تعلقه
 .(530)  !القيادة موهبة من نفسه مون جيرد
 

 بوكاسا حذاء( 582)

  وقام بيضاء، لؤلؤة آالف بعةأبر  مرصع دوالر، ألف 85 مثنه الصورة يف تراه الذي احلذاء هذا
 .يوم مائيت يف الفرنسيني الفنيني من فريق بصناعته

 

 

 م )بقلم فرح األمري(.  16/6/1988 -  200األفق ع ( 530) 
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  من والوحدة اإلفالس عاىن الذي  بوكاسا السابق الوسطى إفريقيا  إلمرباطور مملوكا   كان  احلذاء هذا
 ... (531)بعد
 

   الزور دير تسمية( 583)

 . السوري القطر حمافظات  إحدى

 . (( الرمان دير)) هناأ على  احلموي ايقوت  يوردها

  اشتهرت  اهلجري العاشر القرن ويف ((احلتليف دير )) هو األموي العهد يف كان   امسها  أن ويروى
 . فقط ((الدير)) ابسم

 الشعر قول من أبناؤها  به  اشتهر ملا  ((الشعار دير )) ابسم  عرفت امليالدي عشر التاسع القرن ويف
 .والطرب  والغناء

 من فيها  يعيش كان   ما لكثرة  ((العصافري دير )) اسم  األوروبيني الرحالة بعض عليها  أطلق كما
 .عصافري

  بتشكيالهتم العثمانيون قام عندما 1864 عام  إىل يعود (( الزور دير)) اليوم حتمله  الذي واالسم
  وهي ،((الزور دير)) ابسم عرفوها أن فكانوا (لواء) سنجق مركز الدير يف وجعلوا الثانية، اإلدارية
 :كلمتني  من ةمركب كلمة

 

 م.   14/4/1986 - 3018روز اليوسف ع ( 531) 
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  حيث  البدو،  عند االستخدام شائع هو كما  (الدار) املنزل أو  املكان على تدل قد فالدير -
  لكوهنا  الدير  بلدة هبا  شبهت  اليت للدارة حتريفا   تكون وقد . ما مكان  على لتدل (( الديرة )) يقولون
 . الدارة وكأهنا بذلك   لتبدو والشمال، اجلنوب  من التالل ببعض حماطة

 :منها التأويالت  من العديد طياته  يف فيحمل (( الزور)) أما -

  حيث  اجلراين،  لوجهة  املعاكسة اجلهة  يف الواقع  النهري الوادي كوع  من املكان  هو الزور  - أ
  أن اجلائز من هذا، مثل مكان يف الدير ولوقوع الرتسيب، فعالية الزدايد الوادي سهل فيها يتسع

 . الزور دير عليها أطلقوا يكونوا

 موضع  عند الفرات  الزورار واعوج، مال مبعىن وازورارا ،  زورا   زور فعل من متأتية  لفظة الزور - ب 
 .الدير

 . البلدة منطقة يف تنمو كانت   اليت األشجار من ابلغابة  أيضا   الزور يعرف  -ج

 . الزور  شهادة  من متأتية الزور كلمة  - د

  لوجود األسد، زئري من أو .والعقب املاء ذات  األمجة مبعىن الزأرة، من أهنا البعض ويذهب  -ه
 .املنطقة هذه  يف املاضي يف أسود

 . (532) والثاين األول التأويالن  هو ترجيحا   األكثر أن إال

 
   رينيون جزيرة في المسلمون( 584)

 (مدغشقر) مالجاشي من الشرق إىل ميال   420 بعد وعلى اهلندي احمليط  يف رينيون جزيرة تقع
  .دينيس سنت وعاصمتها  .تقريبا   مليون نصف وسكاهنا مرت كيلو  1500 حوايل ومساحتها

 على والفرنسيني اإلجنليز بني معاهدة وقعت مث م 1665 منذ فرنسية مستعمرة اجلزيرة كانت
 . ورينيون  وموريشيس - سيشل - املنطقة يف املوجودة اجلزر ملكية

 اختذت  اليت (( رينيون)) لتصبح  هما بين اتفاق عقد إىل أدى الطرفني بني اجلزيرة يف  اجتماع وحدث 

 

)سلسلة بالدن؛   -.352 - 351هـ ص  1413دمشق: وزارة الثقافة،  -حمافظة دير الزور/علي حسن موسى.( 532) 
3 .) 
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  الفرنسي االحتالل حتت اآلن  حىت وهي ( بربط)  السابق وامسها  للفرنسيني، االتفاق  من امسها
 . الفرنسية اجلنسية سكاهنا وحيمل

 والفانيال السكر قصب مزروعاهتا ومن اآلن، حىت نشط هو ما منها زال وال بركانية اجلزيرة طبيعة
 .كذلك   القمح ويزرع والتوابل

 

 
 

  الذين مث القمر، جزر يف للعمل االستعمار جلبهم الذين املسلمني مع اجلزيرة إىل اإلسالم جاء
 14 اجلزيرة ويف السنية،  اإلسالمية  اجلمعية املسلمني شؤون  وينظم .اهلندية القارة شبه  من جاؤوا

  أن  إال قلة،  سلمونوامل أيضا   وابلفرنسية األوردية ابللغة والتدريس دينية، مدرسة 11و مسجدا  
 وعدد إفريقيا، جنويب من أو  اهلندية (كجرات ) منطقة من ومعظمهم جيدة  االقتصادية أوضاعهم
 وذكر .القمر جزر من والباقي اهلند من آالف تسعة منهم نسمة 15000 اجلزيرة يف املسلمني

 منذ ذلك  وكان ة،اجلزير  إىل وصل من أول هم العربية اجلزيرة من العرب  أن  السنية اجلمعية رئيس
 80) األغلبية ميثلون وهم النصرانية: األخرى والداينت  .خلفهم أثرا   يرتكوا مل أهنم إال بعيد، عهد
 . اهلندوكية مث (%

: الفرنسية ابللغة (اإلسالم ) شهرية جملة إصدار منها: متعددة أبعمال يقوم نشط اإلسالمي واملركز
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 . إسالمية كتيبات   طبع إىل إضافة

 . بيري سنت مث  العاصمة، دينيس سنت مدينة يف املسلمني ريةأكث ويقطن

  ابلعربية  امسه وكتب سنة 50 قبل بين وقد ( املساجد  خري) يسمى مسجد يوجد اجلزيرة ميناء ويف
  جزر يف املصنوع اجليد اخلشب من واحملراب  ابلعربية االسم حتت ((الشهاداتن )) مث والفرنسية،

 . القمر جزر  وسكان اجلزيرة هذه بني االتصال على دليل وذلك  القمر،

  احمليط، يف الالسلكية لالتصاالت  مركز أهنا حيث من مهمة مدينة وهي  بول، سنت هناك مث
 .العامل يف رئيسية حمطات  مخس من واحدة وهي

  ((الكريول)) عليه يطلق ما أو  خليط إهنا  ..الرحالة  بعض يقول كما  السكان وجوه أشكال وعن
  سحنتهم  فإن ذلك  ومع األخرى،  األجناس مع اإلفريقيني والزنوج اهلنود من املختلط اجلنس وهو
  أن كما   (القرآن سراج) مدرسة  وبه  (اإلسالم رونق) مسجد املدينة  هذه ويف ..األصل من أمجل

 مسجد وفيها لويس سنت وكذلك  مسجد، وال مدرسة فيها وليس .لو سنت مدينة هنالك 
 .(533)  سنة 40 قبل بين صغري

 
 الشريف  المصحف  لطباعة فهد الملك مجمع( 585)

  حجر (فهد امللك ) الشريفني احلرمني خادم وضع هـ1403 عام حمرم من عشر السادس يف
 . املنورة املدينة يف الشريف املصحف طباعة  جممع ملشروع األساس

  مساحة  على أقيم مسجدا   ويضم مربع، مرت ألف 250 مساحة  على الضخم الطباعي اجملمع  يقع
 ..املسجد إلمام خاص وسكن مكتبة به حقومل 2 م 692

 .. األخطاء أو التحريف من وصيانته  هللا كتاب   ونشر بطباعة العناية  هي األساسية  اجملمع  مهمة

  والفنادق الكرمي القرآن حتفيظ ومجعيات  واجلامعات  واملساجد احلرمني حاجة  تغطية اجملمع أهداف
 ..والتسجيالت  والرتمجات  املصاحف من واألسواق

 والسرية السنة خدمة واملسموعة، املقروءة اجملمع إصدارات  من اإلسالمي العامل حاجة طيةوتغ

 

 هـ )بقلم عامر عبيد(.  7/10/1404 - 7702الندوة )السعودية( ع ( 533) 
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 ..وعلومها والسنة الكرمي القرآن ختدم علمية حبوث  إجراء النبوية، 
 

 
 

 ..نسخة 530.358.056 هـ1410 رجب شهر حىت  اجملمع أنتجه  ما جمموع بلغ

 .. جمموعة 154.000 هـ7/1409/ 21 حىت املرتل املصحف من املنتجة الكميات  بلغت

  الرتكية، الصينية، اهلوسا،: التالية اللغات  إىل القرآن معاين تفسري ترمجة طباعة اترخيه حىت مت
 . والتايلندية  ...  الفرنسية  اإلجنليزية، األردية،

 ..الواحد العامل يف  نسخة ماليني مثانية حنو للمجمع السنوية الطاقة تبلغ

  جمموعها بلغت دولة  78 يف اإلسالمية واألقليات  اإلسالمي العامل إىل راته إصدا إبهداء اجملمع قام
 ..3.541.192 هـ30/5/1410 حىت

  للتدريب  ومركزا   للقرآن الصوتية للتسجيالت  وقسما   واملونتاج للتصوير أقساما   اجملمع ويضم
 . (534) صغرية ومكتبة الفين والتأهيل

 
 ! تتحرك فتاة جثة( 586)

 

 هـ(.  14/12/1411)  8402الرايض ع ( 534) 
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 الرابعة يف توفيت فتاة جثة على علميا   حبثا   جتري العلمية اجلهات  أن اليةاإليط الصحف ذكرت 
  عملية  خالل األسبق األسبوع يف قربها نبشوا العمال أن  إال سنوات  تسع منذ وذلك  عمرها من
  وأضافت .نبويل ضواحي يف آخر  مكان إىل  كالرا  سانتا  مقربة يف املدفونني  املوتى رفات  نقل

  أو تتآكل أن دون طبيعية  حبالة  تزال ما الفتاة جثة أبن فوجئوا العمال أن اإليطالية الصحف
 اليسرى رجلها حركت ساعة نصف خالل الشمس ألشعة تعريضها عند الفتاة أن كما  هترتء،

  امليت  كعيين تكون ومل طبيعية حبالة  كانتا عينيها  أن كما  تبتسم، وكأهنا قليال   فاها وفتحت
 . (535) جامدتني

 
 ( 1) سورية  أمثال( 587)

 الكالم وال احلر، مثل العبد وال السماء مثل األرض ال بتضر، ونس بتنفع نس : أجناس الناس -
 .املر الكالم مثل احللو

 . الكي محصة مثل نط -

 .تصطادش ما الصيَّاحة القطة -

 . يتسوَّق املعرت ينزل  وزمحته السوق خيلص بعدما -

 . اناحلص خايل: قال أبوك؟ مني للبغل قالوا -

 . منه األمر   إال املر   ينسي ما -

 .مقسوم السما رب  عند العيال رزق مهموم، تبات  ال الوليدات  ايبو  -

 .أظلم والبادي ابلشر والشر أكرم، والبادي ابخلري اخلري -

 . جار  ولو جار  اجلار -
 

  الراء مع الالم( 588)

 الالم تلتقي ال: ((غرال   اةعر  حفاة حتشرون)): عباس  ابن حديث شرح يف العسكري هالل أبو قال
 

 م.   1978( /9/)أو 6/6تشرين ( 535) 
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  (( حرل))و معروف، حيوان  اسم (( ورل)) و . جبل اسم  ((أرسل)): أربع يف إال كلمة   يف الراء مع
 .[خمتون غري أي] ((الغرل))و احلجارة، من ضرب 

 ..بعنقه يستدير الذي الديك  ((برل))و  الزوجة، ولد ((هرل)): كلمتان  عليه واستدرك

  هذا فإن  جيتمعان،  ال أهنما  املعىن وليس  بعض، جنب إىل بعضها رييص ال  أي ((تلتقي ال )) وقوله
 .(536) وغريمها  ورِْجل  َرُجل يف كما  كثري،

 
  األعماق ساعة( 589)

  (( مارش دو ريزرف)) اسم حتمل جديدة ساعة  ((كوروم)) املعروفة السويسرية املؤسسة ابتكرت 
 .مرتا   60 عمق حىت  للماء مبقاومتها ومتتاز اخلالص، الذهب من مصنوعة

  ما  وهو الطاقة، احتياطي مدة يبني مؤشر وهلا  أوتوماتيكية،  وحركتها ابليد، منقوش الساعة وميناء
 . األوتوماتيكية الساعات  ابقي عن مييزها

 

 
 

 

 تح الباري. نقال  عن ف 71املنتقى من فرائد الفوائد حملمد بن صاح العثيمني ص ( 536) 
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  أو والوطنية،  الشخصية ابلنقوش الساعة، مغلف خلف مارش، دو ريزرف ساعة تزين أن وميكن
 . (537) بنفسها النقوش تلك  إبضافة الشركة وتقوم .األوىل ابألحرف أو ابلكامل األمساء

 
  القوانين نوادر( 590)

  مبوجبه حذر  قانون   سن مرة وذات  .الغريبة االستثنائية  القوانني بسن مولعا   الرابع  هنري كان
 عن النساء المتناع نفذ غري بقي القانون لكن .واجملوهرات  ابلذهب والتزين التربج من النساء

 هلن جميزا   والنشاالت، العاهرات  فيها استثين)): يقول مبلحق شفعه أن إال منه نكا  فما إطاعته،
 . ((!ابحللي التزيني

 .(538)  متزينة واحدة امرأة إنكلرتا يف تبق مل التايل، اليوم ويف
 

   امرأة تغتصب  دقائق 3 كل( 591)

 احلرة العالقات  ر ابنتشا اشتهر الذي البلد فرنسا،  يف املرأة  ضد اغتصاب  جرمية تقع دقائق 3 كل
 األسباب ومعرفة لبحثها نسائي مؤمتر ابريس يف انعقد الظاهرة هذه وخلطورة !والنساء الرجال بني
 . األسباب  هذه عالج وكيفية اجلرمية هذه عن التبليغ عدم إىل املرأة تدعو اليت

  حترير ات حرك وممثالت  واجلنس واجلرمية النفس علم يف خبريات  سيدة  ألف من أكثر حضره املؤمتر
  منع فقد ..ابحلرج الشعور أو  اآلاثر عن بعيدا   صريح علمي جو يف النقاش  يدور وحىت املرأة،
 ابلتبليغ السيدات  كافة  إىل نداء إبصدار املؤمتر انتهى .واملصورين الصحفيني حىت الرجال دخول

 إىل للوقوف النسائية اجلمعيات  استعداد وإعالن ضدهن تقع اليت االغتصاب  حوادث  عن
 . (539) القضااي أسرار إذاعة أو بكرامتهن مساس أي ومنع جوارهن

 
   يابانية وأعياد..  أمثال( 592)

 

 م(.  1990/ 10/ 19)  1772احلوادث ع ( 537) 
 م(.  4/11/1992)  1883احلوادث ع ( 538) 
 م.   15/6/1978أخبار األسبوع  ( 539) 
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 .أحدمها ميسك  ال أرنبني وراء يركض من -

 .الشجرة من أحيان   يسقط القرد حىت -

 .اخلري يف أقوايء الشر يف األقوايء -

 . سهلة  تكون أن قبل صعبة األمور مجيع -

 :الياابن يف الرمسية األعياد من

 . السنة رأس عيد: (يناير) الثاين كانو   1

 .القومي الياابن  أتسيس  عيد: (فرباير)  شباط  11

 .الربيعي والنهار الليل تعادل عيد: (مارس) آذار 21 أو 20

 .األطفال عيد: (مايو) أاير 5

 .السن يف املتقدمني احرتام عيد : ( سبتمرب) أيلول  15

 . (540)للعمال الشكر عيد: ( نوفمرب) الثاين تشرين  23
 

  والتحريم التحليل  بين الكالب  اقتناء( 593)

  يوم كل  أجره من ينقص فإنه - ماشية كلب  أو لصيد،  ضاراي   كلبا    إال كلبا    اقتىن من)):   يقول
 . (541) ((قرياطان

 . (542)((غنم كلب  أو  صيد كلب  إال الكالب  بقتل أمر  النيب أن)):  أيضا   وروى

 اليت اإلسالمية البالد بعض يف املسلمني من كثري  على - الشديد سفاأل مع - املالحظ من
  يف  واصطحاهبا ومالعبتها  الزينة، جملرد الكالب  يقتنون أهنم ..الغربية احلضارة بتقليد أخذت 
  صدره  يف الكلب حيتضن الطفل أو  املرأة  ترى  إنك  بل  ..واملنتزهات  ابألسواق  الداخلية جوالهتم

 .. نومه سرير على جانبه إىل ويرقد بفمه،  ويقبله

 

 . 151 - 150هـ ص  1399طوكيو: دار النشر املتحدة،  -الياابن: بالد الشمس املشرقة.( 540) 
 رواه البخاري. ( 541) 
 رواه مسلم. ( 542) 
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  فيه  يشرب  الذي اإلنء  بغسل أمر  الرسول وأن  الكلب، جناسة يعلمون وهم ذلك  حيدث 
  يقتين الذي املسلم أجر نقص من: اآلخر التوجيه جانب إىل برتاب، إحداهن مرات  سبع الكلب

 .. به للصيد  حاجة  أو لزرع، أو املاشية حراسة  من حاجة لغري كلبا  

  ..األغراض هلذه إال واصطحاهبا البيوت  يف الكالب  اختاذ منع يف صريح  ولالرس توجيه إن
 .واملرقد وامللبس واملشرب  املأكل يف جناستها  من االحرتاس مع هبا،  الصيد أو  والغنم، الزرع حراسة

  على أجناسها بعض تدريب من العام األمن دوائر يف حدث  الذي اجلديد التطور من أبس وال
  الزرع حلراسة الختاذها احلاجة على يقاس فهو  - للجرائم ارتكاهبم حقيقة عرفةمل اجملرمني (شم)

 . أيضا   والصيد واملاشية 

  اختالط دون ذاته للغرض مداخلها عند تبقى أن على ليال ، البيوت  حلراسة اختاذها من أبس وال
  أو  اجلريان نم الناس ترويع  من متنع  أن على ومراقدهم، ومشارهبم مطاعمهم يف واألوالد ابألهل

 .األطفال وخباصة  ابلشارع،  املارة

 يف يتمثل الذي األجر نقصان أن يف العلماء أقوال - الباري فتح يف - حجر ابن احلافظ وأورد
  هو أو شياطني، بعضها ألن أو األذى، من املارين يلحق وما للبيت، املالئكة  دخول امتناع
 . إخل ..الطعام أو املاء يتنجس حيث  صاحبها لةغف عند األواين يف لولوغها أو للمخالفة، عقوبة

  جيب ..النبوي التوجيه  يف جاء  كما  حاجة  غري من الكالب  اقتناء عن النهي  إن : حال أية على
  ولباسهم،  وشراهبم وطعامهم بيوهتم بطهارة واحتفاظا   ،   الرسول ألمر امتثاال   املسلمون يرعاه  أن

 . (543) األذى من ببيوهتم للمارين وأمان  
 

   المب ِّرح  الضرب  من األزواج حماية جمعية( 594)

 مبعدالت أزواجهن يضربن النساء إن تقول اليت اإلحصائيات  اجلمعية هذه إنشاء فكرة دعَّم
 .لزوجاهتن  األزواج ضرب  مع تتساوى

  نيويورك)) صحيفة يف الرجال حقوق عن املدافعة اجلماعة مؤسس جبليالند جورج أعلن وقد

 

 هـ( بقلم األستاذ أمحد حممد مجال.  25/11/1413 - 19) 1311العامل اإلسالمي ع ( 543) 
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  هذا تقبل عدم إىل األزواج ودعا !! ألزواجهن ركلهن أو  الزوجات  صفع يةمشروع عدم ((اتميز
 .األحوال من حال أبي  الوضع

 عند ألزواجهن الزوجات  ضرب  عمليات  يؤيدون اجلنسني بني املساواة فكرة عن املدافعني أن إال
  يصاب  أن احملتمل غري من وأنه املرأة، بنية من وأقوى أكرب الرجل بنية أن اعتبار على الضرورة،

 !! هلم زوجاهتم ضرب   عند كبري  أبذى الرجال

  زوج آالف ستة على 1985 عام أجريت بدراسة  الرجال حقوق عن املدافعون ويستشهد
  العنف،  إىل اللجوء إىل األزواج من قليال   أميل الزوجات  أن منها نتائج عدة عن وأسفرت  وزوجة، 

 واألسلحة املسدسات  ابستخدام التهديد إىل أميل وأهنن ابلركل، أو الوجه على ابلصفع سواء
 األبيض السالح أو املسدس أحدمها استخدام احتمال يف يتساواين الزوجني أن إال البيضاء،

 . (544)  اآلخر شريكه ضد ابلفعل

 
   لندن إلى للمسافرين نصائح( 595)

  العاصمة إىل يصلون الذين الكويتيني على لندن يف الكويت سفارة وزعتها النصائح هذه
 !هناك إىل يذهب من لكل تصلح - ترى  كما  - وهي .. لربيطانيةا

 . املعتادة األجرة سيارات  غري املطار من سيارة تركب ال -

 .سكنك  حمل يف هبما  حتتفظ  وال ذهبية مصاغات  أو كبرية  نقدية مبالغ حتمل ال -

  يف رخيص أبجر استئجارها ميكن خزينة يف واملصوغات  الطائرات  وتذاكر السفر جوازات  اترك -
 . به تقيم الذي الفندق يف املوجودة اخلاصة اخلزائن إحدى يف أو  البنوك أحد

 . احلاجة بقدر  النقدية املبالغ اسحب -

 . جمهولني ألشخاص فيها تقيم اليت للعمارة  اخلارجية البوابة  تفتح ال -

 .احتياجاتك  شرائك  أثناء األطفال اصطحاب  جتنب -

  قيمة  أبن الوحيد اإلثبات  ألهنما حجمها كان  مهما فعالد وصل مع البضاعة بكيس احتفظ -
 

 هـ(.  3/12/1412)  38530األهرام ع ( 544) 



457 

 .دفعت قد البضاعة

 ذلك ألن احملل داخل أخرى ألقسام حتملها وال هبا اخلاص القسم يف البضاعة قيمة ادفع -
 . ابلسرقة لالهتام يعرضك 

  لك  مسح إذا إال ذلك  تفعل فال احملل خارج الطبيعي النور  يف البضاعة تفحص أن أردت  إذا -
 .احملل خارج البضاعة  محل  الذي هو  وكان ائعالب

 . مراقبتها دون أخرى حمالت  من املشرتاة  البضائع  أكياس ترتك ال -

 . جمهولون  يعرضها خدمات  أي قبول عن امتنع -

 .السري جهة الختالف  نظرا   الشوارع عبور عند واملسنني األطفال على املراقبة شدد -

 . لكراسيا أو األرض على اليد  حقائب ترتك ال -

  رخيصة  بضائع لديهم أبن اإلغراء وحياولون السيارات  يركبون الذين من البضائع شراء حتاشَ  -
 .مسروقة أو مزيفة إما ألهنا

  يف إلزالتها استعدادهم يبدون  مث الضحية ظهر  على ابلرش يقومون الذين النشالني احذر -
 . (545)لنشله حماولة

 
  والضبلون الفلس( 596)

 من مسكوكة نقود هبا ويراد ، Follis أصل من ُعرَبت األصل،  يوننية ينية الت لفظة: الفلس
  أايم يف الفلس وكان  . األجنيب ابألصل  واحتفظوا تعاملهم، يف العرب  استعملها  وقد  .النحاس
  بعد وظهرت  . M ابحلرف ووسم  غراما ، ثالثني زهاء  (م 518 - 491 األول أنستاس) القيصر

 . مجلته  يف الفلوس كانت  النقد، املسلمون ضرب   وملا ه،هذ عن تقل أبوزان فلوس ذلك 

  املديين، املوحدي، احلفصي،: منها املغربية،  اإلسالمية  الدننري  على يطلق الذي  النقد: والضبلون
 من (اللويز) فاق ما كل  على التسمية هذه أطلقوا املغرب  وأهل .والعلوي السعدي، الزنيت،

 

 م.  1986/ 31/7  - 36394األهرام ع ( 545) 
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 .(546) الذهبية املسكوكات 

 
     النبي اغتيال اوالتمح( 597)

  مكتبة عن صدر اهلامشي،  املنعم عبد أتليف ((   النيب اغتيال حماوالت )) بعنوان ندر كتاب 
 .ص150 يف ويقع ،هـ1411 سنة ابلكويت البخاري

 ومرياثهم جاهليتهم اصطدمت أن بعد  اغتياله  حماولة من قريش به قامت ما أوال   املؤلف يذكر
 ما على وللقضاء عليه، حقد من قلوهبم به امتألت  ملا اغتياله اليهود حماولة  مث به، جاء مبا الوثين
  خلف تواروا الذين املنافقني من كانت   الثالثة والفئة  ..الراب نبذ  إىل وتشريع  دعوة من به  جاء

 ... اخللف من ضربتهم  ويضربون وأصحابه  الرسول يداهنون الصفوف
 

 
 

 

 . 109هـ( ص  1409)رمضان   147الفيصل ع ( 546) 
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 من اخلوف ودامهه القلق أصابه  ملن رسالة الصفحات  هذه ولتكن)): مقدمته يف املؤلف يقول مث
  العزيز  وهو شيء، كل  بيده هلل، كله  األمر ويطرح  قلبه، فيطمئن ضرا ، وال نفعا   ميلكون ال بشر

 .((احلكيم

 
 عثمان آل سالطين  آخر تشييع( 598)

  ناء أث حدثت وفاته أن الغريب ومن .عثمان آل سالطني آخر الدين وحيد سويسرا يف تويف 
 جامع يف جثته تدفن أن وفاته قبل طلب قد وكان (.م 1926) مصر يف اخلالفة مؤمتر انعقاد

  هذه فأجيبت .هلم خاصا   ملكا   وظل أجداده بناه الذي املسجد وهو دمشق، يف سليم السلطان
 يف واشرتك رمسيا ، استقباال   احلكومة استقبلتها حيث بريوت  إىل جثته ونقلت األخرية، الرغبة

  وكان  .والعظماء الكرباء من غفري ومجع  والعلماء املنتدبة  والسلطة ولبنان  سورية  ممثلو اجلنازة  ييعتش 
 . (547) وغريه اجمليد عبد السلطان جنل فاروق عمر كاألمري  عثمان آل أسرة أفراد بعض اجلثة يرافق

 

 

 

 م.  1926يوليو  16 - 92املصور ع ( 547) 
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 !ولكن..  أئمة إخوة( 599)

 .البصري يِ دي اأُلسَ  التميمي  رائب  أبناء وعلي، واليمان،  هارون،

  من .. والنسائي داود  وأبو مسلم له  روى  ثقة، زهده، خيفي متقشفا ، زاهدا   عابدا   كان   وهارون
 .السنة أهل

 .اخلوارج أئمة  من اليمان وأخوه

 .الروافض أئمة من علي وأخومها

 ! (548) متعادين كلهم  وكانوا

 
   بشكوال ابن دعاء( 600)

 عليك وتوكَّل فرمحته، إليك  وتضرَّع فأجبَته،  دعاكو  فأغثَته،  بك  استغاث  ممن اجعلنا اللهم
  فآويته،  إليك  وانقطع فهديته،  واستهداك  فحميته،  بك  ووثق فعصمته، بك  واستعصم فكفيته،

 لنعمائك  اللهم واجعلنا َعرْبته، فرمحت إليك  وأنب  توبته، فقبلت واتب  فنصرته، بك  واستنصر
 ... (549)الغافرين خري وأنت لنا واغفر امحني، الر  أرحم وأنت رمحتك  يف وأدخلنا الشاكرين، من

 
   السرطان يسبب  العري( 601)

 . اجللد بسرطان  اإلصابة ملخاطر أكثر يعرضك  قد حبر لباس  بدون مشس محام أخذ  ..احذر

  بدون  الظهرية مشس ألشعة التعرض إن سيدين جبامعة اجللدية األمراض أحباث  مؤسسة رئيس قال
 .اجلسم من احلساسة املناطق يف وخاصة اجللد على طريخ أتثري  له يكون  قد مالبس أية

 

، هتذيب الكمال  3/289صفة الصفوة  ، 57 - 3/55انظر أخبارهم يف حلية األولياء أليب نعيم األصبهاين ( 548) 
30/82 - 84 . 

هـ( ؛ دراسة وحتقيق مانويال   578فاحتة كتاب املستغيثني ابهلل تعاىل عند املهمات واحلاجات/البن بشكوال )ت ( 549) 
 (. 8)املصادر األندلسية؛   -هـ. 1411مدريد: اجمللس األعلى لألحباث العلمية،  -مارين.
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  البالغ أسرتاليا سكان بني سنواي   اجللد بسرطان جديدة إصابة حالة 100000 حوايل وهناك
  وظهور وفاة 800 حدوث  مع خبيثة أبورام إصابة معدل أعلى أيضا   وابلبالد .مليون   17 عددهم
 . سنواي   جديدة  حالة 3.400

 الصدور، كشف  مع السباحة إىل اخلبيثة ابألورام اإلصابة معدل يف الزايدة ذهه ابنيتسون وأرجع
 اجلسم من تكشف أو  خفيفة مالبس وارتداء العري، إىل االجتاه  وزايدة األوزون، ثقب واتساع

 . (550) تغطي مما أكثر
 

 !  للزواج فئران 10( 602) 

  والتهمت احلقول اجتاحت أن بعد الفئران على للقضاء غريبة طريقة أندونيسيا  حكومة ابتكرت 
 معها يرفقوا أن طلبات  أبي املتقدمني كل  احلكومة ألزمت .واحلبوب  احملاصيل  من كبرية   كميات 

  معه يقدم الطالق وطلب فئران،  10 معه يقدم الزواج لطلب وابلنسبة املقتولة،  الفئران من عددا  
  فأر  ألف 20 على القضاء عن احلملة أسفرت  ..شخصية بطاقة على للحصول ومخسة فأرا ، 25

(551) . 
 

   متخرجون وإرهابيات إرهابيون( 603) 

   واجتماعية سياسية كليات من        

  وقد .عامليني وأساتذة اختصاصيني عدة ابلندوة واشرتك .إبنكلرتا كرانفيلد  ندوة  موضوع هذا كان
  طلبة  سابقا   كانوا  وإيطاليا  وإنكلرتا أملانيا  يف اإلرهابيني معظم إن القول على الندوة  هذه  يف أمجعوا

  اإلرهابيني بني جند وملاذا . الرتبية وعلوم النفس وعلم ... السياسية العلوم يف أو  االجتماع  علم يف
 تعيش اإلرهابيني مجاعات  أن هو السبب أن  االختصاصيون يعتقد النساء؟ من عاليا   عددا  

  املبدأ هبذا  النساء  تفتنت  وابلتايل . واملرأة الرجل بني  والواجبات  احلقوق يف املساواة  مبدأ حسب
 

 هـ(.  11/3/1412)  8487الرايض ع ( 550) 
 هـ.  1406/ 11/11 - 3223املصور ع ( 551) 
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 .(552) مثلهم وتعيش اإلرهابيني مجاعات  إىل فتنضم الرباق
 

  الضاد مكتبة( 604)

  ملكيتها وآلت م، 1930 عام هللا شكر يوسف  حلب يف أسسها وشهرية،  قدمية عربية مكتبة
  ملخطوطات وا العربية الكتب نفائس  من العديد  على وحتتوي يوركي، هللا عبد إىل ذلك  بعد

  أبنقة متتاز ،((الضاد)) جملة امسها،  حتمل شهرية أدبية جملة املكتبة  هذه عن تصدر وكانت النادرة،
 .(553) عام بوجه  الشرق واتريخ  اإلسالمي الرتاث  بكتب وحتتفل املادة،  ودقة اإلخراج

 

 
 

  التاريخ   عبر األزهر الجامع شيوخ( 605)

  احلديث  التاريخ كتب  وتذكر .اهلجري عشر احلادي رنالق حوايل يف ((األزهر شيخ)) منصب ظهر
  عقده  اجتماع  نتيجة جاء  األزهر شيخ  منصب أن  ((األزهر اتريخ  يف اجلوهر كنز)) كتاب   ومنها

 

 م.  8/6/1978أخبار األسبوع  ( 552) 
 . 145هـ( ص  1403)مجادى اآلخرة   72الفيصل ع ( 553) 
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 حممد الشيخ االجتماع هذا وحضر الدينية، األمور بعض لتدارس املشايخ بعض مع مصر ابشا
 املنصب، هذا لتويل اجملتمعون فاختاره والورع، تقوىابل  له مشهودا   عاملا    وكان اخلرشي، هللا عبد بن

 . العثماين العهد يف ((األزهر اجلامع شيخ)) لقب محل من أول فكان

  .مصر يف البحرية مديرية  من خراش أبو  هلا  يقال  بلدة من اخلرشي هللا  عبد  بن حممد  والشيخ - 1
  املدرسة  يف لوسهج أكثر وكان .هـ1101 سنة  احلجة ذي 26 يف وتويف هـ1010 سنة  ولد

 ترك .املذهب مالكي الشيخ هذا وكان (األزهر مكتبة فيها أسست حاليا  ) ابألزهر اإلقبغاوية
 بن إسحق بن خليل إىل نسبة ((خليل خمتصر)) على شرحان: كتب  منها العلمية اآلاثر من العديد
 .موسى

 من والتعليم الدعوة جمال يف البارزة األمساء من العديد األزهر مشيخة على توالت وقد هذا
 :التوايل على هم والصاحلني العلماء

 .هـ1106 - 1101 سنة من الشافعي الربماوي الدين شهاب  بن حممد بن إبراهيم الشيخ - 2

 .م 1708 - 1694 /هـ1120  - 1106 سنة من املالكي النشريت حممد الشيخ - 3

 .م 1708 /هـ1120 سنة من املالكي القليين الباقي عبد الشيخ - 4

 .م 1721 /هـ1133 سنة من املالكي شنن حممد الشيخ - 5

 1725 - 1721 /هـ1137 - 1133 سنة  من املالكي الفيومي موسى إبراهيم الشيخ - 6
 .م

 .م 1757 - 1725/هـ1371 - 1137 سنة من الشافعي الشرباوي هللا عبد الشيخ - 7

 .م 1767 - 1757 /ـه1181 - 1171 سنة من الشافعي احلنفي سامل حممد الشيخ - 8

 1768 - 1767/هـ1183 - 1183 سنة من الشافعي السجيين الرؤوف عبد الشيخ - 9
 .م

 - 1768 /هـ1190 - 1183 سنة من الشافعي الدمنهوري  املنعم عبد أمحد  الشيخ  - 10
 .م 1776

 .م 1793 - 1778 /هـ1208 - 1192 سنة من الشافعي العروسي أمحد الشيخ - 11

 .م 1812 - 1793 /هـ1227 - 1208 سنة من الشافعي الشرقاوي هللا عبد الشيخ - 12
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 .م 1818 - 1812 /هـ1233 - 1227 سنة من الشافعي الشنواين حممد الشيخ - 13

 1829 - 1818 /هـ1245 - 1233 سنة من الشافعي العروسي أمحد حممد الشيخ - 14
 .م

 - 1829 /هـ1246 - 1245 سنة من الشافعي الدمنهوجي علي بن أمحد  الشيخ - 15
 .م 1830

 .م 1834 - 1830 /هـ1250 - 1246 سنة من العطار حممد بن حسن الشيخ - 16

 .م 1838 - 1834 /هـ1254 - 1250 سنة من الشافعي القويسين حسن الشيخ - 17

 .م 1847 - 1838 /هـ1263 - 1254 سنة من الشافعي اجلواد عبد أمحد الشيخ - 18

 .م 1860 - 1847 /هـ1277 - 1263 سنة من الشافعي يجوريالب إبراهيم الشيخ - 19

 .م 1870 - 1864 /هـ1287 - 1281 سنة من العروسي مصطفى الشيخ - 20

 1882 - 1870 /هـ1299 - 1287 سنة من احلنفي العباسي  املهدي حممد الشيخ - 21
 .م

 1896 - 1882 /هـ1313 - 1299 سنة من الشافعي األنيب الدين مشس الشيخ - 22
 .م

 - 1900 /هـ1317 - 1317 سنة من النواوي احلنفي القطب الرمحن عبد الشيخ - 23
 .م 1900

 .م 1904 - 1900 /هـ1320 - 1317 سنة من املالكي البشري سليم الشيخ - 24

 .م 1905 /هـ1323 سنة من احملرم يف استقال الببالوي  حممد بن علي الشيخ - 25

 .م 1909 /هـ1327 سنة استقال الشربيين الرمحن عبد الشيخ - 26

 .نفسه العام  يف استقال النواوي  هللا عبد  بن حسونة الشيخ - 27

 .هـ1348 - 1335 سنة من اجليزاوي الفضل أبو حممد الشيخ  - 28

 .م 1930 سنة استقال أن إىل 1928  سنة من احلنفي املراغي مصطفى حممد الشيخ - 29

 .م 1935 - 1930 سنة من الظواهري األمحدي حممد الشيخ - 30

 .م1945 - 1935 سنة من الثانية  للمرة ..املراغي مصطفى حممد الشيخ - 31
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 .م 1947  هـ1345 سنة  الرازق عبد مصطفى الشيخ - 23

 .م 1950 - 1948 سنة  الشناوي مأمون حممد الشيخ - 33

 .م 1951 - 1950 سليم اجمليد عبد الشيخ - 34

 .م 1952 - 1951 محروش إبراهيم الشيخ - 35

 .م 1952 -  1952 ((الثانية للمرة)) سليم اجمليد عبد الشيخ - 36

 .م 1954 - 1952 حسني اخلضر حممد الشيخ - 37

 .م 1958 - 1954 اترج  الرمحن عبد الشيخ - 38

 .م 1963 - 1958 شلتوت  حممود الشيخ - 39

 .م 1969 - 1964 مأمون حسن الشيخ - 40

 .م 1978 - 1973 حممود احلليم عبد الشيخ - 41

 .م 1982  - 1979 بيصار الرمحن عبد حممد الشيخ - 42

 .(554)م 1983 عام من احلق جاد علي احلق جاد الشيخ - 43
 

 

هـ(. قلت: وقد تويف  22/1/1414) 1317هـ( ، وع  12/1413/ 30 - 24)  1313العامل اإلسالمي ع ( 554) 
هـ  1431، ومات هو اآلخر عام شيخ حممد سيد طنطاويهـ وحلَّ حمله ال 1416الشيخ جاد احلق أواخر شهر شوال 

 وخلَّفه أمحد الطيب. 
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  والقصاص الحدود بين الفرق( 606)

 :مسائل سبع يف إال كاحلدود  القصاص إن  ((والنظائر األشباه)) كتاب   صاحب يقول

 .احلدود دون صاصالق يف القاضي بعلم القضاء جيوز - 1

 . يورث  ال واحلد يورث  القصاص - 2

 . القصاص يف ويصح قذف،  حدَّ   كان  ولو احلدود يف العفو يصح ال - 3

 .مينعه التقادم فإن القذف سوى احلدود، خبالف ابلقتل، الشهادة من مينع ال التقادم - 4

 .احلد  خبالف  وكنايته، األخرس إبشارة  يثبت القصاص - 5

 .القصاص يف وجتوز احلدود، يف فاعةالش  جتوز ال - 6

  بد  فال القصاص خبالف  الدعوى،  على تتوقف ال - والسرقة القذف حد  سوى  - احلدود - 7
 .الدعوى من فيه

 :مسألتني الفوارق هذه على الفقهاء بعض وزاد

  وله عمدا   الرجلُ  قُتل لو: قيل هذه وعلى . القصاص دون احلدود الستيفاء اإلمام اشرتاط - 8
 .يقض مل أو القاضي  قضى قصاصا ، يقتل أن فله واحد ويل
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  االعتياض  جواز يف وجه  وللشافعية القذف، حد  خبالف  القصاص، يف االعتياض  جواز  - 9
 .(555) عنه
 

 !الوفيات غرائب( 607)

 معركة يف مدفع بشظية أصيب .فلسطيين شاعر: (م 1948 - 1913) حممود الرحيم عبد - 
  السيارة  ولكن  الناصرة، مشفى إىل لنقله جيب سيارة  يف رفاقه ملهفح الناصرة، مبنطقة (الشجرة)

 .الروح فأسلم سحيق، واد يف تدهورت 

 ينتحر أن وأمره نريون،  اإلمرباطور عليه غضب .روماين فيلسوف: (م 65 - م.ق 4) سنكا -
 .ومات  ...ففعل شرايينه، بقطع

  أنَّ )و (والسلم احلرب ) ؤلف م الشهري، الروسي الروائي: (م 1910 - 1828) تولستوي ليو  -
  وهام  بيته فهجر أسرته وبني بينه شقاقا   فلسفته له سببت .الشهرية الرواايت  من وغريها ( كارنينا

 .مقفرة صغرية  حديد  سكة حمطة كشك   يف ميتا   ووجد وجهه، على

  ابسم يعرف .بريطاين وابحث وجندي شاعر: (م 1935 - 1888) لورانس إدوارد توماس -
  بدراجته  سيارة اصطدام حبادث  مات  (.السبعة احلكمة أعمدة: )مؤلفاته أشهر .عرب ال لورانس
 .(556)  البخارية

  74 عن مفاجئة قلبية  أزمة إثر هـ1415 رمضان 22 يوم تويف مصر، من ممثل رضا حممد -
 !عاما  

  يده من اهلاتف مساعة سقطت عندما  (القناة) إذاعة مع  هاتفيا   حديثا   اإلفطار بعد يسجل وكان
 . احلياة وفارق

 . (557)  تلفزيونيا   مسلسال    70 و مسرحية 100 و فيلم 300 حوايل يف واشرتك
 

  1400جدة: شركة مكتبات عكاظ،  -اجلرائم والعقوابت يف الشريعة اإلسالمية: دراسة مقارنة/توفيق علي وهبة.( 555) 
 . 42 - 41هـ، ص 

 هـ( بقلم مأمون صافيا .  1414)ذو القعدة   209الفيصل ع ( 556) 
 هـ(.  24/9/1415)  11651املدينة ع ( 557) 
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 الجنابة  غسل  في الخاصة  الفوائد( 608)

  الوظيفي ابخلمول يصاب  ((واحلركي احلسي)) العصيب اجلهاز أن احلديث الطب أثبت - 1 
 الفتور هذا ويستمر .الحتالما بعد أو  اجلماع، بعد - واملرأة الرجل من كل  جسم يف - الشديد

 هذا ولكن .والفكري العضلي اإلنسان نشاط من كبري  جزء فقدان إىل يؤدي مما الزمن من مدة
 العصيب اجلهاز لتوقظ اجللد يف احلسية النهاايت  تتنبَّه حيث الغسل، عند بكامله يرجع النشاط
 . ونشاطه حيويته إىل فيعود أصابه، الذي اخلمول من املركزي

 اجلسم تنشيط إن إذ الغسل، بعد متاما   تزول نفسية وكآبة ركود اجلنب اإلنسان صيبي - 2
 . وروحيا    نفسيا   ويتنشط واخلفة، والغبطة واالنشراح ابلبهجة الشعور إىل يؤدي حسيا  

  لكن .سلبيا   أتثريا   اجللد على تؤثر اجلماع أثناء العرق مع الَبَشرة تفرزها اليت الكيماوية املواد - 3
 .السمِ ي فعلها يزيل فواهتا قبل الصالة  إلدراك املمكنة ابلسرعة  الطهور ابملاء   التهاإز 

 اجلسم ينهك  الذي اإلفراط من تقي - واملرأة الرجل على - اجلماع بعد الغسل فرضية - 4
  وشبابه  فتوته حيفظ عليه املرتتب والغسل ونشاطه، حيويته يفقد الذي العصيب واجلهاز والعضالت 

 :أحدهم قال . عمره من ممكنة  ةفرت  أطول

ــة هـــــــــــــــــــــــنَّ  ثـــــــــــــــــــــــالث   الفـــــــــــــــــــــــىت مهلكـــــــــــــــــــــ
 

ــة  ــقام إىل الصـــــــــــــــــــــــــــــحيح وجملبـــــــــــــــــــــــــــ  الســـــــــــــــــــــــــــ
 

 وطء ودوام ُمدامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة دوام
 

ــال  ــام وإدخــــــــــــــــــــ ــام إىل الطعــــــــــــــــــــ  (558)الطعــــــــــــــــــــ
 

 
 الغزال  صقر( 609)

  يهاجم  إذ للصيد، يستخدم وهو  بشجاعته، يتميز  الذي الصقور فصائل أحد هو الصقر هذا
 .. الكبرية الغزالن حىت  يهاجم فهو ..إقدامه على دليل ذاوه  تكربه،  اليت احليوانت  حىت

  وهو  ..الصغرية واللبائن السحايل على ويتغذى .. والسهول املرتفعة املناطق طيور من الطائر وهذا
 

هـ، ص   1412دمشق: جامعة دمشق، كلية الطب،  -الطب الوقائي يف اإلسالم/إعداد عادل أمحد بربور وآخرين.( 558) 
15 - 16 . 
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 ..البط وكذلك  وغريها، العصافري يصطاد
 

 
 

 .وقش عيدان من العش ويتألف مرتفعة، شجرة على أو األرض، على عشه ببناء ويقوم

 45 حوايل بعد نفسه على الفرخ ويعتمد ..أسابيع أربعة بعد وتفقس بيضات  أربع  األنثى تبيضو 
 . (559) السنة يف  واحدة مرة ويفرخ ..يوما  
 

  سويسرية أمثال( 610) 

 

 هـ(.  9/11/1411)  2847املسائية ع ( 559) 
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 .المرأة فقله خفيا ،  شيئا   تعلن أن أردت  إذا -

 . كثرية  حجارة وراءه سقطت اجلبل من كبري  حجر سقط إذا -

 . اليد تستعمل فال كافية  العني كانت  إذا -

 .كفراشك   مرحيا   فراشا   جتد لن إنك  -

 . رؤوسنا فوق تطري أن من الطيور متنع أن تقدر لن إنك  -

 . أيضا   لسان   واألذنني للعينني إن -

 .احلب أايم آخر الغالب يف هو الزواج أايم أول -

 .أرض بال كمزارع  مال بال اتجر -

 . بتفاحها تتلذذ ال الشجرة -

 .الغري تصدق واآلذان نفسها، تصدق عيونال -

 .الرماد يف وجدته  النار يف فقدته ما -

 .الفطور  يف حصان   يلتهم احملامي -

 . بيته  سقط  جاره بيت هزَّ  من -

 .بعد على حيرق واجلمال قرب، على حترق النار -

 . ابللسان الرأس يُعرف -
 

 !  الزجاج أكل  كيفية( 611)

 :الشخصية البطاقة

 . ابلسعودية مقيم عاما ، 21 العمر ((النبك )) دمشق من اجلنسية  يسور   ... -

 .أعزب  -

 . ابلرايض املطاعم أحد /العمل -
 اهلواية؟  هذه  عندك تكونت كيف

  جمموعة  فيه نسكن الذي  ابحلي نشكل كنا  حيث بداييت، كانت  عاما   12 عمري  كان   عندما -



471 

 الرغبة لدي تكونت لذلك  منا، واحد كل  هبا يتمتع اليت الفردية املهارات  الستعراض الشباب  من
 ! طبيعية غري أبهنا  أنت تصفها اليت اهلواية هذه مزاولة يف
 

 
 

 وجبة من املختلفة األصناف من جمموعة عليه اطبق   أحضر املطعم طاوالت إحدى وعلى
  الصور يلتقط  املصور كان  فيما  ..بشراهة وجبته  يتناول وأخذ  ..الدجاج وليست ((الزجاج))

  كان   العملية لبدء احلية  اللقطات  أبخذ يقوم وهو  املصور أن والطريف .. الوجبة اللتهام سلةاملتسل 
  صوات   حتدث  وهي الزجاج ألصوات  مساعه وكذلك  يراه،  أن  هاله  الذي املنظر من ويتقزز مضطراب  

 . فكيه  بني رهيبا  
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 ؟..سالمتك  على لالطمئنان  طبيب على نفسك  عرضت هل

 . طبيعية   لنتائجا وكانت ابلفعل حدث  -

 لديك؟ الظاهرة هذه بوجود يعرفون هل املطعم زابئن

 من كثرية  إحراجات  من األحيان بعض أعاين حيث ... يعرف ال اآلخر والبعض يعرف البعض -
 .فقط الفرجة بقصد املطعم إىل أيتون الذين البعض قبل

 تقوم هل .اللياقة على واحملافظة نسياهنا خشية ابستمرار ميارسوهنا هواايت  لديهم توجد الذين
 ! ؟..النوع هذا من متارين مبمارسة  أنت

  إضاءة، ((ملبة)) 12 جمموعه ما ابلتهام وجيزة فرتة قبل قمت حيث ابستمرار، هذا حيصل -
 ! سليمة وكانت اهلضمي واجلهاز للمعدة طبية فحوص إبجراء بعدها وقمت

 !النقد؟ أو املضايقات  من لنوع تعرضت هل

 .واخلداع الشعوذة أمارس أبنين البعض قبل من علي   أطلق أنه حيث ذلك  ملثل تعرضت نعم -

 قبل؟ من إعالم بوسائل التقيت أن سبق هل

  لقاء إبجراء رغب الذي التلفزيون إىل ابإلضافة صحف عدة رفضت وقد حيدث، مل أبدا   -
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 ..معي
 

 
 

 اهلواية؟  هذه ميارسوا أن متانع هل أبوالد  ترزق حينما  املستقبل يف

  أو عادية  كانت  سواء حرفة أو هواية  أية يزاولوا أبن مفتوح أمامهم فالطريق اعرتاض، لدي ليس -
 سأفعل وأن  .. هذه هواييت أزاول بدأت  حينما يعارضوا  مل واألهل فوالدي ..أن أفعل كما   غريبة
 . هللا شاء  إن زواجي بعد أوالدي مع ذلك 

 ! بنظرك؟ غريبة تعترب الظاهرة هذه هل

  زالوا  وال اهلواية هذه مثل لديهم ممن  كثريا    فأعرف سوراي  يف أما ابلسعودية، هنا  غريبة تعترب رمبا -
  إن  بل عادي، بشكل الزجاج يلتهم يزال وال عاما   80 العمر من يبلغ هؤالء فأحد .. ميارسوهنا

 ! !..األكل يف طويلة  خربة لديه
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 لك؟ ابلنسبة  الوحيدة اهلواية هي هذه تعترب هل

  رايضة املثال سبيل وعلى الرايضات، من عددا   أمارس فإنين الزجاج أكل إىل ةابإلضاف -
 . ((صاعقة  قوة)) تسمى  رايضة  إىل ابإلضافة متقدمة، مراكز فيها ويل الكونغفوا

 أبخذ وذلك  لياقيت على للمحافظة أسبوع كل  الوقت من جزء بتخصيص أقوم إنين: ويقول
 . زجاجية  جرعات 

 الزجاج؟ أنواع هي وما

 من بدال   ابستهالكها وأقوم والبيت ابملطعم العطالنة اللمبات  بقااي  من أستفيد  إنين احلقيقة -
 . رميها
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 مبقبالت؟ أم لوحده الزجاج تتناول هل

  األصدقاء  أحد طلب بعد التغيري من كنوع   وهذا واخلبز، البطاطا  مع الزجاج تناولت أن  حدث  -
 .مين ذلك 

  دار وحينما صدفة، به التقيت السورية اجلالية نم األشخاص أحد قال طريف موقف ويف
  وبينه، بيين  حتد عملية حصلت الزجاج أكل أستطيع أبنين وعرفته اخلارقة العادات  عن احلديث

 ابالتصال وقام يصدق، مل ابلعملية أقوم رآين فلما  كالمي،  صحة  له أثبت  لكي إليه وحضرت 
  مل ولكنها  اإلسعاف، سيارة  حضرت  فعلوابل ُأصاب، بعدما قوله حسب ينقلين لكي  ابإلسعاف

  تفاجأ  كما  اإلسعاف سيارة بوصول تفاجأت  وقد زميلي، على بدت  اليت الدهشة رغم تنقلين
 .فارغة  اإلسعاف  سيارة عادت  وهكذا للزجاج، أبكلي زميلي
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 :الظاهرة هذه حول الطب رأي

  قال  ..هلا ملسببات وا األضرار مدى وعن الغريبة الظاهرة هذه حدوث  حول الطب رأي وحول
 األخ هبا  يقوم اليت الزجاج أكل عملية: املركزي الرايض مبستشفى الباطين الطب متخصص

 .هذا مثل حدوث  كطبيب  عملي طوال أمسع ومل احلدوث، وندرة غريبة ظاهرة تعد املذكور

 ن احليطا لعق وكذلك  أصابعهم كقضم  غريب ما  بعمل يقومون رمبا أطفاال   هناك  أن  مثال   فنجد
 . خالفه أو األمالح كنقص  اجلسماين تكوينهم يف اخلاصة الرئيسية املواد بعض يف النقص لسد

  جتريح  حدوث  األخ ذلك  هبا يقوم اليت الزجاج أكل عملية  جراء  من ينتج رمبا: يقول النتائج  وعن
  جتريح وجود تسبب صلبة مواد كوهنا  وذلك  أخرى، ومضاعفات  ابملعدة نزف  وحصول ابملريء
  خالل من األجزاء هلذه امتصاص  حيدث  رمبا ولكن ..والعلوية السفلية واألمعاء واملعدة  للمريء

 . جدا   غريبة حالة  أهنا سوى القول أستطيع ال احلقيقة ويف الدم،
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  رمبا : يقول املدة تلك  خالل أكله واستمرار عاما   14 مرور رغم عليه أتثريها عدم يف السبب وعن
 له  حتدث  قد اليت ابآلالم الشخص إحساس عدم يف ابرز  دور لذهينوا النفسي لالستعداد يكون

(560) . 
 

  الحدسية( 612)

  كما   اإلنسان أن يرى الذي الفلسفة، يف احلدسي ابملذهب متأثرا   نشأ األدب يف احلدسي املذهب
  من بنوع مباشرا   إدراكا   احلقيقةَ  يدرك ابلعقل، أو ابحلواس استعانة دون ابطن من ذاته يُدرك

  ابلنفس واالرتفاع السمو  إىل يدعو الذي هو األدب  يف احلدسي فاملذهب ذلك  وعلى احلدس،
 ! الدنيوي العامل واهتمامات  اليومية، احلياة تفاهات   فوق اإلنسانية،

  الكوميداي )) الشهرية ملحمته وخاصة دانيت أشعار يف واضح بشكل احلدسي املذهب تبلور وقد
 . (561)  ((اإلهلية

 
  كذبال مفاسد( 613)

 

 هـ(.  24/9/1411)  6767اجلزيرة ع ( 560) 
 هـ(.  1400/)رجب   37الفيصل ع ( 561) 
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 تصويرها عليك  ويفسد عليه، هي ما على املعلومات  تصو ر عليك  يفسد فإنه والكذب، إايك
  والباطل ابطال   واحلق معدوما ، واملوجود موجودا   املعدوم يصو ِر الكاذب  فإن للناس، وتعليمها

 نفس يف ذلك  يصو ِر  مث .له عقوبة وعلمه تصو ره عليه فيفسد خريا ، والشر شرا   واخلري حقا ،
  احلقيقة  عن ُمْعِرضة الكاذب  ونفس .وعلمه تصو ره  عليه فيفسد إليه الراكن به املغرت   املخاطب
 كل  مبدأ هي اليت وعلمه  تصوره قوة عليه فسدت  وإذا .للباطل مؤثرة العدم إىل نزَّاعة املوجودة

  دوركص  عنه صدورها فصار إليها،  الكذب  حكم وَسَرى األفعال تلك  عليه فسدت  إرادي فعل
 . أبعماله  وال بلسانه ينتفع فال اللسان، عن الكذب 

  وإن  الفجور إىل يهدي  الكذب  إن )):   النيب قال كما  الفجور أساس  الكذب  كان   وهلذا
  يسري  مث فيفسده، اللسان إىل النفس من الكذب  يسري ما وأول . (562) ((النار إىل يهدي الفجور

  وأعماله أقواله الكذب  فيعم   أقواله، اللسان على أفسد كما   أعماهلا عليها فيفسد اجلوارح إىل
 يَقلعُ  الصدق بدواء هللا  يتداركه مل إنْ  اهللكة إىل  داؤه ويرتامى الفساد عليه  فيستحكم وأحواله،

 . أصلها من املادة تلك 

 والفخر والكرب والعجب الرايء من وأضدادها الصدق، كلها  القلوب  أعمال أصل كان  وهلذا
 صاح عمل فكل .الكذب  أصلها وغريها واملهانة واجلب والكسل والعجز واألشر والبطر واخليالء

  تعاىل وهللا .الكذب  منشؤه ابطن أو ظاهر فاسد عمل وكل الصدق، منشؤه ابطن أو ظاهر
 مبصاح للقيام يوفقه أبن الصادق ويثيب ومنافعه، مصاحله عن ويثبطه يقعده  أبن الكذاب  يعاقب
 .. (563)  وآخرته دنياه

 
  التدخين بشأن فريدة قضائية امأحك( 614)

  األسبوع،  يف مرتني بيته  إىل يصطحبها الذي وأبيها أمها  بني وإاياب   ذهااب   (( أليس)) الطفلة تتأرجح 

 

 ومسلم وسنن أيب داود والرتمذي أبلفاظ خمتلفة. ورد احلديث يف البخاري ( 562) 
  178هـ ص  1402بريوت: دار النفائس،  -.3ط  -الفوائد/ابن قيم اجلوزية؛ ختريج وحواشي أمحد راتب عرموش.( 563) 
- 179 . 
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 . أمها طلق أن بعد

 من األم فيه حرمت حكما   الطفلة على الدائمة الوصاية قضية يف تنظر اليت احملكمة  أصدرت  وقد
 أمام السجائر تدخن األم أن هو حجة األب  حمامي منه اختذ الذي بوالسب  .مؤقتا   ابالبنة العناية
 .الصحية حالتها سوء إىل يؤدي وهذا ابلربو، املصابة  ابنتها 

  . طبعا   األم تنفيها واليت احملامي هبا تقدم اليت احلقائق على حكمها  يف احملكمة استندت  وقد
 ابنته؟  برعاية األب  حظي هل ولكن

  مرحلة  يف  نفسيا   األبوان  يتعاجل  ريثما  جديها  رعاية  حتت االبنة  وضعت ة احملكم ألن  كال،  اجلواب 
 .هذه الصراع

  ولكن  .األمريكية احملاكم يف االعتبار بعني يؤخذ  الذي ابألمر التدخني مسألة تكن مل املاضي ويف
  أحد لصاح عامال   تكون أن املمكن من صار صحيا ، هبا يتعلق وما ابلبيئة االهتمام زايدة مع

 .لوالدينا

  التدخني بشأن العمل)) مؤسس يقول كما  احملكمة، خارج حيل كان  ما كثريا    األمر هذا أن إال
 .((والصحة

 ثالث العمر من البالغة كالطفلة  فيها، دورا   احملكمة لعبت اليت السابقة احلاالت  من عدد وهناك
  ألن  بصلة هلا ميتان ال  مؤقتني أبوين رعاية  يف  ماريالند  والية  حماكم إحدى وضعتها  اليت سنوات 
 .الصحية حالتها  تدهور إىل يؤدي مما  يدخنان،  كان   والديها

  لنصحية  تنصت مل ألهنا  بطفلها العناية  من أم منعت حيث تينيسي والية يف مماثلة أخرى  وحادثة
 .أمامه التدخني وواصلت الربو مرض من طفلها يعاجل  الذي األطفال طبيب

 . مماثلة أحكاما   أصدرت  األقل على مريكيةأ والية عشرة إحدى أن ويذكر

 وجود أثناء يف التدخني أن على شدد قد مؤخرا   صدر البيئة حلماية األمريكية للوكالة تقرير وكان
 . الرئتني يف ختريبا   يسبب قد األذن، ويف  التنفس جهاز  يف اللتهاابت  معرضني جيعلهم األطفال

  أبضرار  األطفال إصابة  فكرة يتقبلون الراهن الوقت يف األمريكيني القضاة معظم أصبح  وقد
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 .(564) حوهلم من الدخان استنشاق جراء من صحية

 
   الحق قول  في  الشجاعة( 615)

  رمحهما  أنس بن ومالك  طاووس، بن هللا عبد استدعى املنصور جعفر أاب املؤمنني أمري أن روي
  أبيك  عن حدثين: له  وقال طاووس  بن  هللا عبد  إىل التفت مث  ساعة  أطرق  عليه  دخال فلما هللا، 

 (. التابعي كيسان  ابن) طاووس 

 عليه فأدخل سلطانه يف تعاىل هللا أشركه رجل القيامة يوم عذااب   الناس أشد   أن أيب، حدثين: فقال
 . حكمه  يف اجلور

 . دمه يصيبين  أن خوفا   ثيايب فضممت: مالك  قال  ساعة، جعفر أبو فأمسك 

: فقال تناولين؟ ال  مل: له فقال يفعل، فلم مرات، ثالث  ة،الدوا تلك  نولين: املنصور له قال مث
 ابن قال .عين قوما: قال ذلك  مسع فلما .فيها  شاركتك  قد فأكون معصية هبا  تكتب أن أخاف

 .نبغي  كنا  ما ذلك : طاووس

 . (565) اليوم ذلك  من فضله طاووس البن أعرف زلت فما: مالك  قال
 

 بركان فوهة على نبات: الفضي السيف( 616)

  الربكانية  (هاليكاال) فوهة  عند تزهر اليت الرائعة النبااتت  من (ahina hina) الفضي السيف
  منها تنبعث اليت الزهرات  من رائع عنقود بتكوين الفضي السيف نبات  ويقوم . ((هاواي)) جزر يف

 .النبات  هذا عمر يف واحدة مرة يتكون العنقود وهذا .. التوت  برائحة  أشبه رائحة

 اليت اللون  الرمادية الربكانية  املخروطات  غطى أن  لدرجة  متوفرا   ((الفضي لسيف ا)) كان وقد
  استخدم  حيث م 1900 عام منذ اخلطر يواجه أصبح فقد ذلك  ومع . الثلج لون يف أصبحت

 التل، أسفل إىل ركله يف متعة جيدون الذين والزائرين للسياح كدمى  أو الوحشي للماعز كغذاء
 

 هـ(.  28/9/1415)  2190احلرية )تونس( ع ( 564) 
 . 166  - 165من أخالق العلماء/حممد سليمان عنارة ص ( 565) 
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 املتنزه خدمات  هيئة  ألن وبنجاح، اثنية مرة للظهور ((الفضي لسيفا)) عاد احلظ حلسن ولكن
 . حبمايته وقامت كبريا    اهتماما   أولته  الطبيعة وصيانة  الوطين

 

 
 

  ومن .املتكيف  لإلشعاع  مثال فهو لذلك  الشمس،  رب  عب اد من نوعه يف قريب النبات  وهذا
  25و اخلضراء السيوف من ونوعان  ضية،الف السيوف من نوعان  يوجد منه  القريبة  احمللية  النبااتت 

 من مستدير عنقود هيئة  يف  ينمو ((الفضي السيف )) أن  والغريب .األخرى  النبااتت  من نوعا  
 .(566)  الكبري ابملسمار  الشبيهة احملدبة األوراق

 
   الزواج  في غريبة عادات( 617)

 

 هـ(.  8/12/1411)  6839ع اجلزيرة  ( 566) 
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  أي  قران يعقد ال أنه اداهتمع ومن (كادفا) طائفة  تسكنه الذي اإلقليم هذا: ابهلند ابرودا إقليم -
 معني يوم ويف عاما   عشر اثين كل  واحدة مرة البكاري اإلقليم هذا لبنات  مجاعية بصفة إال بنت

 عن البحث سوى عذراء من الزواج يريد الذي الفىت أو الزواج تريد اليت الفتاة على وما أيضا ،
  اثين  ملدة االنتظار فعليهم وعدامل هذا عن أتخروا وإن املشهود، العقد يوم قبل اآلخر النصف

  ابنة  يعتربون اإلقليم هذا وأهل ..عشري االثين الزواج عام يسمى  ما وهو أخرى، عاما   عشر
  قطار يفوهتا ال حىت والدهتا منذ زوج عن هلا  يبحثوا أن والديها على جيب ألنه  عانسا ، العاشرة
 .شاءت  وقت ي أ يف الزواج هلا فيحق الثيب املرأة أما ..الطويل الزواج

  وذلك  البلوط، كشجرة  وعريضة طويلة  قوية تكون أن  عروسه يف الرجل يشرتط إبفريقيا غينيا  يف -
 هو فالعمل تعب، دون والعامة اخلاصة واملؤسسات  والرعي احلقل يف العمل تتحمل أن أجل من
  والرجل البيت، مبصروف زوجاته عودة منتظرا   املنزل يف البقاء سوى الرجل على وما املرأة مهام من

 مرتب من اجلديدة الزوجة مهر يدفع ما وغالبا   النساء، من شاء عدد أبي الزواج يستطيع هناك
 .(567)  !القدمية املرأة

 !اخلرب كتب  من ذمة على هذا: قلت

 
 بالمصحف  التسمية( 618)

 هذا ِرفَ عُ  وإمنا عنه، هللا رضي الصديق بكر أيب مجعِ  قبل القرآن على يُطلق ((املصحف)) يكن مل
 .القرآن  مجع زيد   أمتَّ  أن بعد االسم

 :قال أنه ((املصاحف ))  كتابه  يف أشته أيب عن السيوطي روى فقد

  وقال السِ ْفر،: بعضهم فقال .امسا   له التمسوا: بكر أبو  قال الورق،  يف فكتبوه القرآن مجعوا ملا ))
  ومساه هللا كتاب   مجع  من أول بكر أبو  وكان .املصحف يسمونه احلبشة فإن  ((املصحف)) بعضهم

 .(568) ((املصحف

 

 هـ.  11/1406/ 14 -  5044اجلزيرة )السعودية( ع  ( 567) 
 . 1/51اإلتقان يف علوم القرآن/للسيوطي ( 568) 
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  األخضر  النهر( 619)

  كنتكي،  والية وسط يف ينبع (كلم  595) طوله األول النهر املتحدة، ابلوالايت  لنهرين اسم
  وينبع  ،(كلم  1174) طوله الثاين والنهر  أنداين،  بوالية إيفانزفيل  مدينة قرب  أوهايو  بنهر  ويتحد

 عليه أقيمت وقد . أهنار عدة بدوره  وترفده كولورادو،  هنر روافد أكرب ويعترب ويومنج والية غرب  يف
 . (569) الكهرابء وتوليد للري مشروعات  عدة
 

   كيف؟ .. ودين عقل  ناقصات( 620)

 :قال عنه  هللا رضي اخلدري سعيد أيب عن

 وأمرهم الناس  فوعظ انصرف مث املصلى، إىل - فطر أو - أضحى يف  هللا  رسول خرج
 فإين تصدقن، النساء، معشر اي: فقال النساء على فمر تصدقوا، الناس أيها: لفقا ابلصدقة
 .. النار أهل أكثر رأيتكن

 هللا؟  رسول اي ذلك  ومب: فقلن

 . (( الشكاة يف تكثرن  رواية ويف)) اللعن تكثرن: قال

 . ((الزوج: املعاشر أي)) العشري وتكفرن -

 !النساء معشر اي إحداكن من ازماحل الرجل بلب أذهب ودين عقل نقصات  من رأيت ما -

 هللا؟  رسول اي  وعقلنا، ديننا نقصان وما: قلن

 الرجل؟ شهادة  نصف مثل املرأة شهادة  أليس: قال

 .بلى: قلن

 .عقلها نقصان من فذلك : قال

 تصم؟ ومل تصل  مل حاضت إذا أليس: قال

 .بلى: قلن

 

 . 143هـ( ص  1404)ذو احلجة   90الفيصل ع ( 569) 
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 . دينها نقصان من فذلك : قال

 من بالل ثوب  يف يلقني حليهن، من يتصدقن فجعلن ل،بال على متوكئا   النساء على مر مث
 .وخوامتهن أقراطهن

 . والنسائي  داود وأبو البخاري رواه  صحيح، واحلديث

  احلقيقة جياوز مل كما   املرأة،  منزلة من للحط يهدف  مل أنه على يدل وروده وسبب احلديث وسياق 
 هللا إىل التقرب  جماالت  يف سواء ،اجلنسني من لكل املتاحة الفرص بني التفاوت  وجود يف الواقعة

 التعامل جمال يف أو ..املعروفة الكفاية فرائض وأداء األعمال وفضائل والصوم ابلصالة  ابلعبادة
 حفز: للحديث املباشر واهلدف  ..وإثباهتا  احلقوق لتوثيق الشهادة أداء حيث من والتصرفات 

  أبصل  يفوهتن ما الستدراك  اخلري وهوج يف الصدقة سيما وال الصاح العمل مضاعفة على النساء
  استهوائه لدرجة الرجل  يف أتثري من املرأة أوتيته مبا تنويه من احلديث تضمنه  عما فضال   .الفطرة

 الفطرة أصل من إليه املوكولة واملهام األعباء نظري  أعطيها اليت  الفرص من ابلرغم إغوائه،  بل
 .والتكوين

 :هي  عامة بصورة النساء جنس على نعاها اليت واألمور

 التذمر: املراد أن ((الشكاة من تكثرن)) بلفظ للحديث أخرى رواية من ويتضح ..اللعن كثرة  -
  هللا، قدر مبا  الرضا يناقض وهذا الزوج، ظروف ومن احلياة من والتأفف املتقلبة العيش أحوال من

 .اللعان وال نابلطعا  ليس أنه كما  صرب، ضراء  أصابته  وإن شكر، سراء أصابته  إن واملؤمن

  رفده انقطاع حني يقع إمنا ذلك  أن  البداهة ومن السابقة،  أايديه ونكران الزوج معروف كفران  -
 :معناها أخرى  رواية يف تفسريه جاء   وقد يده، ذات  وضيق

  جاءت  كما  ((قط خريا   منك  رأيت  ما: قالت شيئا   منك  رأت  مث الدهر إحداهن إىل أحسنت  لو))
 ..العشري يكفرن بل: قال ابهلل؟ فرنيك: فقيل يكفرن : رواية

 به يقضي وما عقله إليه يهديه  ما املرأة، أتثري حتت فيعصي، للشهوات  واستهواءه الرجل إغواء
 .. به معروفا   هو كان  حىت احلزم

 :فيه  املختلفة املواقف مع منه  األضواء بعض نقتبس احلديث ملعىن اإلمجال هذا بعد

  واإلرشاد، ابلتوعية وتعهدها ابملرأة  لالهتمام متينا   أساسا   يثاحلد هذا يف  يضع  النيب أن  - 1
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 على للنساء احلث هديه  من كان  ولذا شؤون، من يعنيهن فيما  ابلكالم النساء ابختصاص  وذلك 
  أن  وبعد ..القوم وراء  من اخلاصة صفوفهن يف العيد مصلى يف املسلمني مجاعة يشهدن أن

  كما  العامة املوعظة تلك  يسمعن مل أهنن  النيب ر شع العيد خطبة مساع يف الرجال شاركن
  قائما   هبا  تثقيفهن وكان  هبن،  مباشرة  صلة  ذات  إبرشادات  خصهن  أن إال  منه كان  فما ينبغي،

  لسان  وكان ابلقول، الفعل ابقرتان الفورية الثمار قطف مث  واإلقناع، واحلوار االنتباه إاثرة على
 .. وتلبية وطاعة  مسعا   يردد حاهلن

 التكليف يستكمل به الذي ((العقل)) بني التفرقة من يتضح (عقل نقصات ) عبارة من املراد - 2
 عقلت: القائل قول ومنه األمور، من ألمر والضبط االستيعاب  مبعىن ((العقل)) وبني ((البلوغ)) بعد

 حتمل ألهنا املدلول، كانت  إذا الكلمة جتمع ال وهلذا هبا، أحطت مبعىن احلادثة أو الفالنية الفكرة
 ..عقول نقصات  يقل ومل عقل بناقصات  احلديث يف عرب هنا ومن متجددا ، مصدراي   معىن

  أبهليته  مساس له  ليس ميارسها  ال اليت األمور من ألمر إحاطته  أو ضبطه بقلة لإلنسان والوصف
 .موضعه يف للشيء وضع هو وإمنا التكليفية،

 هذا ألن الديين، االعتقاد يف النقص املراد وليس تعبدوال التدين (دين نقصات ) من املراد أن كما
  جاء ما بكل واالعتقاد كلها  خبصاله ابإلميان إال ظله يف اإلنسان ينضوي ال متكاملة وحدة الدين

 وعن - الصالة عن املرأة انقطاع احلديث يف املذكور املثال التفسري هذا على ويدل ..هللا عند من
 .عذرها طيلة - وقته يف الصوم

  ( التعاملية التفاصيل عقل يف  والنقص - الدينية  لاللتزامات  املمارسة  نقص) الصفتان  هااتن - 3
  النيب  ساق  وهلذا  .. قوة  جلبها يف وال حول درئها  يف هلن ليس  النساء يف جبلية  أمور من نشئتان

  ما على املؤاخذة جاءت  بل املؤاخذة،  أو التنديد سبيل على يورده  ومل الوصف،  مساق ذلك  
  ابلنقصني التنويه وكان !(ينقطع حني اجلميل ونكران والتذمر اللعن) كسبية  صفات  من ذلك  قبل
 التعجب إمارات  من األسلوب  يف عما فضال   ..التعويض على كحافز الواقع ذكر ابب  من

 التدين يف فرصة واكتمال الفطري، ضعفها مع الرجل، على التأثري املرأة مقدرة من والدهشة
 ..حلزموا والضبط

 من العامة اجملاالت  يف حىت والضبط التدين يف فاضلة نسائية بنماذج التاريخ حفل وقد -4
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  مبا  وإمنا - والطبائع األصول على يؤثر ال والنادر - النادر قبيل من ولكنه معامالت، أو والايت 
 لصفاتا صعيد يف هي إمنا املفاضلة وحقيقة .الفطرية الطاقة عن زائد إضايف جهد من يبذلون
 جوانب يف متفوقات  لنساء فردية صور وجود وبني احلديث يقرره ما بني منافاة فال الثابتة، الذاتية

 الرجال، من لكثري قدوة يصبحن حىت العلمي واإلبداع املعرفة أو هلل والتقرب  التقى من شىت
  هذه من الكثرة وتبقى ابلتطبع فائقة عناية  من اجلانب هلذا  منهن كل   توليه ما نتيجة فذلك 

 . (570)..والفطرة الطبيعة عليه تساعد  مبا الرجال من النماذج

 
 !  طالق التمثيل مطلقة( 621)

 يطلقها اليت املمثلة بطالق الشريف ابألزهر الفتوى جلنة عضو احلميلي العظيم عبد الشيخ أفىت
  والذي مثيلالت أثناء  يقع الذي  اليمني ألن ! له زوجة  الواقع يف وتكون الفنية  األعمال يف زوجها

 طلقة حيسب عربية ومسلسالت  ومسرحيات  أفالم من الفنية األعمال من كثري يف نشاهده
  جد جد هن ثالث )):   هللا  رسول حلديث استنادا   وذلك  ((هازال  )) املمثل كان   ولو حىت حقيقية
  ثالت واملم املمثلني من والزوجات  األزواج على وجيب ..((والعتاق والطالق النكاح: جد وهزهلن  
 . (571)!!احلرام يف يعيشوا ال حىت  الفنية أعماهلم يف الطالق مواقف جتنب

 
 ! عنصري كلب( 622)

  - لندن يف ومقيم ترينيدا، من أسود شاب  وهو  - سنة 22 العمر من البالغ  (ريتشي دافيد) قدم
  رم كلما  ينبح - بويب - يدعى كلبا    إن: شكواه يف يقول .العنصرية املساواة جلنة إىل شكوى
  شلتون جيمي  اعرتف وقد .أبيض رجل أمامه مير حينما الصمت يلتزم الكلب أن حني يف أمامه،

 السود ضد فقط ابلنباح يكتفي الكلب إن: قال أنه إال ذلك  على در به  أبنه الكلب صاحب
 ميكن عقوبة هناك كانت  إذا فيما لتعرف واألنظمة اللوائح اللجنة وتدرس .أصال   يعض ال ولكنه

 

 هـ )بقلم د. عبد الستار أبو غدة(.  1/4/1399ابختصار من جريدة الرأي العام )الكويت( ( 570) 
 هـ(.  27/8/1414) 1347ع  العامل اإلسالمي ( 571) 
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 ! (572) العنصرية متارس اليت الكالب  لىع فرضها
 

 (  2) ُعمان سلطنة من أمثال( 623)

 . قتيل ثالثة  وبني ذليل، كلبني  بني كلب  -

 . فيه ربح سوقا   ميدح كل  -

 .رطب احلصى ..يسكب السيل دام ما -

 .تشرط الكرمي على ما -

 .واغرقاه البحر ومن واحرقاه الرب من -

 .قودمف ما سرت  ومن فرح بك  ما جيت من -

 .العيون قلعت بغضت ومن طبيت حبيت من -

 . يدري وال يفلس حيسب وال خيرج من -

 . خريه يقل   غريه على يتكل من -

 .ينقص عمرها ومن ترقص هي -

 .الريش رأسك  فوق الديك  سارق اي -

 .(573) ضيق امللعب قالت تلعب عرفتْ  ما يوم -

 
   المتزوجين لغير.. المرض( 624)

 أمراض بسبب املتزوجني الرجال وفيات  نسبة أن بوك كارول  الدكتورة الكندية العاملة أكدت 
 أن إىل يعود ذلك  إن الكندية العاملة قالت .العزاب  وفيات  نسبة من كثريا    أقل اهلضمي اجلهاز
 . (574)الرجل غذاء بتنظيم تقوم الزوجة

 

 . 6/6/1978تشرين ( 572) 
 العمانيون وأمثاهلم الشعبية/جايكار. ( 573) 
 . 25/5/1978أخبار األسبوع  ( 574) 
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 الرخام( 625)

  ألوان  وتتباين ومايت،الدول أو الكلسيت معدن بلورات  من أساسا   يتكون متحول جريي حجر
 إذا أخضر لون وذو  نقيا ، كان  ما إذا أبيض لون ذو فهو فيه، املوجودة الشوائب لنسبة تبعا   الرخام
  التماثيل  عمل يف ويستخدم انتشارا ،  الزينة  أحجار  أكثر من الرخام  ويعترب السربنتني، على احتوى 

 . (575) املباين ويف األاثث، وصناعة

 
  حط اب شجاعة( 626)

  شجرة فوقها سقطت أن بعد بسكني ساقه برت على العمر من والثالثني السابعة يف حطاب  أقدم
 .بقطعها يقوم كان

 جرار إىل وصل حىت مرتا   60 مسافة زحف الركبة حتت من ساقه ((واميان دونلد)) برت أن وبعد
 من مرتات  يلوك  ثالثة تبعد  مزرعة أقرب  إىل قيادهتا  من متكن اليت الصغرية شاحنته  حىت  قاده

 بشكل ومعنواي   جسداي   نشيطا   كان  إنه: اإلسعاف استدعى الذي املزارع هوير جون  وقال .املكان
 .يصدق ال

  النجدة طالبا   ساعة مدة يصرخ ظل ساقه على الشجرة سقوط بعد أنه  ((واميان  دونلد)) وروى
 يفقد نفسه رأى  أن بعد لكنه  لتحريرها،  ساقه حتت األرض حفر حاول مث  ومن جدوى،  بال  لكن

 . (576) للمشكلة حال    ساقه برت األمر هناية يف قرر الدماء من الكثري
 

   التوفيق  باب يُغلق عندما( 627)

 عن ابلنعمة  اشتغاهلم: أشياء ستة من اخللق عن التوفيق اببُ  أُغِلقَ : البلخي إبراهيم بن شقيق قال

 

 . 149هـ( ص  1402)ربيع األول   57الفيصل ع ( 575) 
 هـ(.  23/10/1414)  205رأي الشعب ع ( 576) 
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 بصحبة واالغرتار التوبة، وأتخري  الذنب إىل واملسارعة  العمل، وتركهم  العلم يف  ورغبتهم شكرها،
 وهم عليهم اآلخرة وإقبال يتبعوهنا، وهم عنهم الدنيا  وإدابر بفعاهلم، االقتداء وترك الصاحلني
 .(577)  عنها معرضون

 
 !  دينهم عن باالرتداد مهددون مسلم مليون 65( 628) 

 . املسلمة إفريقيا إلنقاذ تعاونواي أن العامل يف املسلمني مجيع  نشدت  بلندن  العاملية اإلغاثة مجعية

 للحمالت  نتيجة %30 إىل %70 من اخنفضت ماالوي يف املسلمني نسبة إن اجلمعية قالت
 مليون 65 هناك وأن وراهب، قسيس ألف 25 به يعمل داكار يف التنصري مركز وإن التنصريية

 .املسلمني الدعاة بةوغي واألمراض اجملاعات  بسبب الدين عن لالرتداد معرضون إفريقيا يف مسلم
(578 ) 

 
  عام لمائة اإلسالمية الساعة( 629)

  سبيس شركة وتسوِ قها تنتجها اليت - اإلسالمية الساعة خمرتع صالح إبراهيم املهندس ذكر
  أحباث بعد إليها التوصل مت قد الساعة هذه أن - اإلسالمي املال دار شركات  إحدى ترونيك،

  تقريبا ،  العامل أحناء خمتلف ويف املسلم احتياجات  ة تلبي هبدف  سنوات  سبع  استمرت  مضنية
 .مقبلة عام  مائة  ملدة  ومربجمة الكرتونيا ، القبلة واجتاه الصالة، أوقات  على للتعرف ابلنسبة

 التقوميني لصاحبها  وتربز  والثانية  والساعة ابلدقيقة الوقت عن تنبئ اإلسالمية الساعة  أن وأضاف 
 حسب اخلمس الصالة مواقيت على االطالع واحدة بلمسة طيعويست ..معا   وامليالدي اهلجري
  اجلاللة  لفظ ظهور  مع  صوتية إشارة  الساعة تعطي حيث ..هبا يعيش اليت للمدينة  احمللي التوقيت

 (.الفجر - العشاء - املغرب  - العصر - الظهر) حلت اليت الصالة وتوضيح الشاشة على

 

هـ، ص   1402بريوت: دار النفائس،  -.3ط  -الفوائد/ابن قيم اجلوزية؛ ختريج وحواشي أمحد راتب عرموش.( 577) 
229 . 

 هـ.  18/1/1408 - 11021األخبار )مصر( ع ( 578) 
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  .. ابلغة  وبدقة إلكرتونيا   االجتاه  احتساب  مت أنه  لساعة ا خمرتع يذكر .. القبلة الجتاه ابلنسبة  أما
 سويسرا يف هبا اخلاصة االخرتاع براءة وسجلت دولة 114 يف التوقيت اجلديدة الساعة وتغطي
 . (579)  وسنغافورة كونج  وهونج والياابن وإجنلرتا

 
  الصالة على رسول للا صلى للا عليه وسلم( 630)

 وسلم: قال رسوُل هللا صلى هللا عليه
العبُد من ذلك أو  ادام يصلي علي، فلُيقلَّ ما من عبد  يصلي علي ، إال صلَّت عليه املالئكة، م"

 . (580) لُيكثر"

 
 ! تُعرف خالف( 631)

 من يضرب  الذي العجيب االخرتاع هذا إىل توصل  يوركشاير من لون ويلف الربيطاين املبتكر
  تلوث  من احلماية األول  - يتصور  ما ك  - هامني هدفني حيقق أو  واحد حبجر عصفورين خالله 

  محاية  هو  الثاين واهلدف  بفلرت، مزود  وهو امللوث،  اهلواء  وطرد  االستنشاق جهاز  طريق عن اجلو
 .تنفسه خالل اجلو يف ينشرها قد أوبئة  أية من به احمليطني

 

 

 هـ.  21/9/1405اجلزيرة  ( 579) 
 . (. 5744رواه أمحد وابن ماجه والضياء، وهو حديث حسن. صحيح اجلامع الصغري ) ( 580) 
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  ريد ي رأسه  فوق اببتكاره  التنقل على يصمم الذي  الرجل أن فهو الواضح  الثالث اهلدف أما
 . (581)  ((!تعرف .. خالف))  ..نظرية مستخدما   به االهتمام اجتذاب 

 
   والمثقال الَحب ة( 632)

 .غراما   4.25=  املثقال

 من الرغم على اجملرد، للوزن املخصص واملثقال النقد املثقال بني مييزوا مل الناس أن حدث  والذي
 . خاص استعمال له كان   منهما كال    أن

  وحديثهم  . الدينار على إال  ينصرف ال النقدين زكاة  أنصبة  حتديد يف قالاملث عن الفقهاء فحديث
 والنسك األميان وكفارات الفطر صدقات  ومقادير والثمار الزرع زكاة أنصبة حتديد يف املثقال عن

 . اجملرد الوزن مثقال على إال ينصرف ال واخلَراج

 من حبة  سبعون الدرهم وأن عري،الش  حب من حبة مائة الدينار أن على احلنفية فقهاء أمجع وقد

 

 هـ.  1407/ 10/1الشرق األوسط ( 581) 
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 .نفسه الشعري

 والدرهم شعري، حبة  72 الدينار أن على أمجعوا فقد واملالكية واحلنابلة الشافعية فقهاء وأما
 :يكون هذا وعلى .حبة 50.4

 .غراما   0.0425=  100 4.25=  احلنفية عند الشرعي الدينار من احلبة  وزن

 .غراما   0.0424=  70 2.97=  احلنفية نع الشرعي النقد الدرهم من احلبة  وزن

=  72 4.25=  واحلنابلة واملالكية  الشافعية نظر يف الشرعي الدينار من احلبة  وزن ويكون
 .غراما   0.059

=  50 2.97=  واحلنابلة واملالكية الشافعية نظر يف الشرعي النقد الدرهم من احلبة  وزن ويكون
 .غراما   0.589

 0.045=  100 4.53=  احلنفية نظر يف الكيل مثقال الشرعي ثقالامل من احلبة وزن ويكون
 0.062=  72 4.53: املذاهب بقية نظر يف أما .نظرهم يف الكيل درهم وزن نفسه وهو غراما ،
 .(582)نظرهم يف الكيل درهم من احلبة وزن مقدار نفس وهو غراما ،

 
   للا معرفة مراتب( 633)

  والتجاوز، واحللم ابلعفو  يعرفه من ومنهم واإلحسان، واإلفضال ودابجل هللا يعرف َمنْ  الناسِ  ِمنَ 
 ابلعزَّة يعرفه من ومنهم واحلكمة، ابلعلم يعرفه من ومنهم واالنتقام، ابلبطش يعرفه من ومنهم

 من ومنهم وامللك، ابلقهر يعرفه من ومنهم واللطف، والرب   ابلرمحة  يعرفه  من ومنهم والكربايء،
 . حاجته وقضاء هلفته  وإغاثة دعوته إبجابة يعرفه

  ونعوت  الكمال صفات  له اجتمعت قد راب    يعرف فإنه  كالمه،  من عرفه َمن معرفة هؤالء وأَعم  
  كمال،  وصف وكل حسن اسم  كل  له والعيوب، النقائص من بريء املثال، عن ُمنزَّه اجلالل،

  نه   آمر   شيء، لكل ومقيم   شيء، كل  على وقادر شيء، كل  ومع شيء كل  فوق يريد، ملا فـَعَّال

 

؛ حققه وقدم  هـ(  710ن بن الرفعة األنصاري )ت يزان/أليب العباس جنم الدياإليضاح والتبيان يف معرفة املكيال وامل( 582) 
 )اهلامش(   51 - 48هـ، ص   1410مكة املكرمة: جامعة امللك عبد العزيز،   -له حممد أمحد إمساعيل اخلاروف.
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 وأقدر الرامحني أرحم شيء، كل  من وأمجل شيء كل  من أكرب والكونية، الدينية بكلماته متكلم  
 السالكني وحبال إليه املوصل وبصراطه به عباده لتعريف أنزل فالقرآن .احلاكمني وأحكم القادرين

 . (583) إليه الوصول بعد

 
 !((بريدية خدمة))( 634)

  عليهم  يعرض لكي احلاضرين مجوع بني الربيد مدير يقف  أن مقررا   كان   يد الرب  لنادي ندوة يف
  مدير  وقف .. وفجأة .. وسرعة ضمان   أكثر الربيد ليكون  املستخدمة الطرق  أحدث  يشرح فيلما  
 :ليقول عرقا   يتصبب وهو الربيد

 !(.الفيلم عرض من متكين لعدم آسف)

 ؟ ..ملاذا

 . (584) ابلربيد  نديكم إىل إرساله  خالل فُقد هعرض املقرر الفيلم أن  هو ..بسيط لسبب

 
  ليتوانية أمثال( 635)

 . قليال   وتكلم كثريا    اصنع -

 .مرتني يعيش اإلنسان -

 .ُمْلكي لكنه  صغري، بييت -

 .العسل من أحلى للجائع اخلبز -

 .القرية يف حىت الغذاء عن يبحث اجلائع الذئب -

 .الوحل يف حىت يلمع الذهب -

 
 

هـ، ص   1402بريوت: دار النفائس،  -.3ط  -الفوائد/ابن قيم اجلوزية؛ ختريج وحواشي أمحد راتب عرموش.( 583) 
233 . 

 هـ(.  3/1414/ 5)  174رأي الشعب ع ( 584) 
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 خاركوف  جامعة( 636)

 األدوات بصناعة اشتهرت  اليت أوكرانيا، .ق .ج خاركوف  مبدينة م،1804 عام أنشئت
  واهلندسة،  العلوم، كليات   فيها  تزدهر واجلامعة الدقيقة،  واألجهزة احلديدية، والقاطرات  الكهرابئية 

  اليت  الكبرية اجلهود بعد امليالدي،  عشر التاسع القرن أواخر  منذ اشتهرت  وقد  العمارة، وفنون
 . (585) أوكرانيا تصنيع أجل من بذلت

 
 الحمضي   الرجل( 637)

  يتأثر  ال جسمه إن إذ جدارة، عن ((احلمضي الرجل)) لقب رامدين راجي حممد املاليزي يستحق
 من وعدد ماالكا مقاطعة وزراء رئيس أمام للقب أحقيته رامدين وأثبت  .احلارقة ابألمحاض
  الكربيتيك  حامض بصب مساعديه أحد  فيه قام  خاصا   ا  عرض هلم أقام عندما اآلخرين املسؤولني

 بعد اخلرباء جيد ومل !جسمه على يؤثر أن دون رامدين مالبس أتلف احلامض .جسمه على
 لكسب الشوارع يف عروضه إقامة رامدين يواصل ذلك  غضون ويف .الغريبة الظاهرة هلذه تفسريا  
 . (586) العيش لقمة

 

 

 . 100هـ( ص  1408)حمرم   127الفيصل ع ( 585) 
 هـ.  21/2/1412 - 8468الرايض ع ( 586) 
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   اللحم( 638)

  يف  وأحواله وفصله، ومرعاه، وسن ه،  مأواه، حيث ومن نوعه،  حيث من م،حل عن حلم خيتلف
 .وهزيله ومسينه  خصيه، وغري وخصيه العظم، من وبعده وقربه وسكونه، وحركته  بدنه،

 .. حركاته  لكثرة األربع، ذوات  حلم من ألطف الطري فلحم: نوعه فأما

 .. األهلية من وأخري أخف الرب ِية: املأوى حيث ومن

  صار  ولذلك  ..الفضالت  قليل ..التغذية جيد ألنه أعدل، نوع كل  من الفيت  : السن يثح ومن
 .وألطفها اللحوم أعدل من والعجاجيل اجلداء حلم

  رديء رديئة وحلشائش اللحم، جيد  الرطوبة قليلة ايبسة حلشائش املرتعي فإن: املرعى وحبسب
 .اللحم

 . معتدالن واخلريف الربيع وحلم  الشتاء، حلم من أحر   الصيف فلحم الوقت، وحبسب
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 يف موقع التغذية، رديء الفضول، كثري  فاملريض منه،  املريض غري الصحيح: أحواله  وابختالف
 . رديئة أمراض

 .املعدة عن واحندارا   اهنضاما   وأسرع ورطوبة،  حلما    أنعم نوع كل  من واخلصي  

  شهوة  ويضعف كثريه،   عن يغين قليله صار  ولذلك  سريعا ،  ويشبع وخيصبه البدن يرطب والسمني
 .(587) معتدل واملعتدل .ذلك  بضد واهلزيل ..الطعام

 
   بها؟   فعلتم ماذا.. طيباتكم( 639)

ُتمْ : ﴿(20 اآلية ) األحقاف سورة  يف تعاىل هللا يقول نـَْيا َحَياِتُكمُ  يف  طَيِ َباِتُكمْ  أَْذَهبـْ  . ﴾الد 

 .إذن الطيبات  ميلكون كانوا  قد

 . الدنيا  احلياة يف استنفدوها ولكنهم

 . شيئا   منها لآلخرة يدَّخروا فلم

 . حسااب   لآلخرة  فيها  حاسبني  غري هبا  واستمتعوا

  شاكرين  وال لآلخرة، فيها نظرين غري ابملتاع، اللذة على للحصول األنعام استمتاع  هبا  استمتعوا
 ( 588) !آخرة هلم  تكن ومل دنيا  هلم  كانت  مثَّ  ومن .حرام أو فاحشة عن فيها  متور ِعني وال نعمته، هلل

 
   جرأته  في العالم عظمة( 640)

  تسع سنة  اآلخر، ربيع شهر يف للناصر بقرطبة اجلماعة قضاء ويل سعيد، بن منذر القاضي
 عقب توىف أن إىل املستنصر للحكم القضاء فويل الناصر،  وفاة إىل قاضيا   وبقي وثلثمائة،  وثالثني

  ((الزهراء)) مدينة بىن ملا الناصر أن أمره من لغب وثلثمائة، ومخسني مخس سنة من القعدة ذي
 يف اجلمعة شهود عن مر ة تعط ل حىت واهنمك  قصورها، وإتقان تنميقها يف جهده واستفرغ

 

هـ( ؛   685جامع الغرض يف حفظ الصحة ودفع املرض/ تصنيف أمني الدولة بن يعقوب بن القف الكركي )ت ( 587) 
 ـ 275  -274هـ، ص  1409ردنية، عمان: اجلامعة األ -حتقيق سامي خلف احلمارنة.

 . 3264/ 6يف ظالل القرآن/سيد قطب ( 588) 
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  اخلطبة  يلي منذر وكان - الزهراء افتتاح بعد اجلمعة لصالة  حضر فلما بقرطبة، اجلامع املسجد
ُنوَن ِبُكلِ  رِيع  آيَة  تـَْعبَـُثوَن )﴿: تعاىل بقوله خطبته بدأ خيطب، وقام - القضاء مع (  128أَتـَبـْ

( فَاتَـُّقوا اّللََّ 130( َوِإَذا َبَطْشُتْم َبَطْشُتْم َجبَّارِيَن )129َوتـَتَِّخُذوَن َمَصانَِع َلَعلَُّكْم خَتُْلُدوَن )
( َوَجنَّات  133ُكْم أِبَنـَْعام  َوبَِننَي )( أََمدَّ 132( َواتَـُّقوا الَِّذي أََمدَُّكْم مبَا تـَْعَلُموَن )131َوَأِطيُعوِن )

نـَْيا  ﴿: بقوله ذلك  وصل مث (589) ﴾( ِإين ِ َأَخاُف َعَلْيُكْم َعَذاَب يـَْوم  َعِظيم  134َوُعُيون  ) َمَتاُع الد 
 .عليه  اإلنفاق يف واإلسراف البنيان  ذم يف ومضى (590) ﴾قَِليل  َواآلِخَرُة َخرْي  ِلَمْن اتَـَّقى

  أنه علم وقد حظ ، أبوفر ذلك  من اخلليفة وأخذ وضج وا،  وبكوا خشعوا حىت ومابلق زال وما
  لقد  وهللا)): وقال احلكم، لولده ذلك  وشكا منذر، على َوَجدَ  أنه إال .وندم فبكى املقصود،
 يف السياسة حيسن ومل تقريعي يف وأفرط علي   فأسرف غريي، هبا عىن وما  .((خبطبته منذر تعم دين
 صاحب مطرف ابن أمحد وراء صالهتا يلزم فجعل اجلمعة، صالة خلَفه يصلي أال مَ وأَْقسَ  وعظي،
 عن منذر عزل من مينعك  الذي فما : احلكم له  فقال ابلزهراء،  الصالة وجيانب  بقرطبة، الصالة
  لك  أمَّ  ال  - وعلمه وخريه  فضله يف سعيد  بن  منذر  أمثل: له  وقال فزجره كرهته؟  إذ  بك  الصالة

 من ألستحي وإين يكون، ال ما هذا القصد؟ غري سالكة الرشد عن نكبة نفس إلرضاء يُعزل -
  أحرجين  ولكن وصدقه، ورعه  يف منذر مثل شفيعا   اجلمعة صالة  يف وبينه  بيين أجعل أال   هللا

  إن وحياتنا  حياته  ابلناس  يصلي بل مبلكي، مييين كفارة   إىل سبيال   أجد أين ولوددت  فأقسمُت،
 . (591)  أبدا   عنه نعتاض أظننا  ا فم تعاىل، هللا  شاء

 
 شائعة  أخطاء( 641)

  توس ط: أمره يف اقتصد  ألن املال، من مبلغا   وفَـّرَ : والصواب  املال، من مبلغا   اقتصد: يقولون -
  جسيم،  وغري حنيف غري كان:  فالن واقتصد يـَُقرت   ومل ُيسرف مل النفقة يف واقتصد يُفرط، فلم

 

 . 135 - 128سورة الشعراء: اآلايت ( 589) 
 . 77سورة النساء: اآلية ( 590) 
 . 316رقم   168من أخالق العلماء/حممد سليمان عنارة، ص ( 591) 
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 .القصائد عمل واصل: الشاعر واقتصد

 . السيارة فالن استقل: يقولون -

 . ورفعه محله الشيء استقل معىن ألن . السيارة استقلته: والصواب 

 . حسنة  نواايه: يقولون -

 . ((ابلنيات  األعمال إمنا)) احلديث ويف  النيات، على جتمع النية  ألن .حسنة  ني اته: والصواب 

 .وكذا كذا  يقبل  كان  إذا اسأله : يقولون -

 ( 592) وكذا؟ كذا  يقبل هل اسأله: والصواب 

 
 !  بوله يشرب الوزراء رئيس( 642)

  يف األمريكية  ((أس .ي  .سي)) حمطة مراسل راثر  لدان  اهلند وزراء رئيس ديساي  مورارجي قال
  فإنك  شربه،  مارست وإذا . مفيد وهو بويل، أشرب  أن نعم)): له سؤال على ردا   تلفزيونية مقابلة

  بول يشربون وكثريون معروفة، هندية عادة هذه: قالو  .((رائحة وال طعم بدون أنه ستكشف
  على راثر  دان  وشكره . منه مستخرج القلب ملرضى  جديدا   عقارا   تصنعون أمريكا،  يف وأنتم  .البقر

 .(593) أمريكا يف شربه أجرب  لن أبين أعدك: وقال .املعلومات 

(  أبريل) نيسان شهر يف وتويف ..قبله أو 1980 سنة اهلند لوزراء رئيسا   املذكور صار وقد
 ألنه التطعيم، ويرفض العشرين، القرن يف الطب بثورة يعرتف يكن ومل .عاما   99 عن م1995

 اللب من كامال    وليرتا   بوله، من يوميا   كامال    ليرتا   ويشرب  مسوم، ألنه الدواء، ويرفض الطبيعة، ضد
 ذلك وكان  .. طازجةال اخلضروات  وبعض الفاكهة،  من حبات  بضع ويلتهم ، (الزابدي ) اخلاثر
 علينا وحرَّم الطيبات  لنا  أحلَّ  الذي .. اإلسالم نعمة على هلل واحلمد (594) !اليومي غذاءه

 .اخلبائث

 

 هـ.  1407/ 18/7 - 904البحرين ع ( 592) 
 . 22/6/1979أخبار األسبوع  ( 593) 
 هـ(.  1415/ 12/11)  11694ع   املدينة( 594) 



499 

 
 ! والجنس الضحك  كثرة( 643)

 السيطرة وفقدان املتواصلة والقهقهة الضحك  من نوابت  يف لتنطلق للنفس العنان  ترك  أن لوحظ
 األعصاب  وارختاء املركزية  العصبية اجلملة  لضعف جةنتي جنسيا   ضعفا   يسبب  ذلك  أثناء  عليها

  نتيجة  زوجاهتم  أمام والفشل اجلنسي الوهن يف سقطوا الزفاف ليلة يف أزواج   لوحظ  وقد .احمليطية
  القوى  واهنيار واخلور ابلفتور أصيبوا حيث املتواصل، الضحك  من طويلة جلسات  إىل استكانتهم

 يفعله ما إىل إضافة .والنفسي اجلنسي واخلور اجلسمي الضعف من مثيل هلا يسبق مل درجة إىل
  من يكون ما وخاصة األخرى،  واألجهزة العصيب للجهاز إهناك من البدن يف املفرط الضحك 

  صراخهم  يرتفع حيث اجملانني، جبلسات  شيء أشبه وهي للضحك، تقام اليت اجللسات  تلك 
 .. اجلو  متأل وقهقهاهتم

 انشراح من التبسم يف ملا ،(595) الضحك قليل التبسم ريكث  كان  أنه  النيب وصف  يف جاء
  وجه  يف تبسمك )) : والسالم الصالة عليه يقول وكان .اجلليس قلب على للسرور وإدخال الصدر
 كثرة  عن  هللا رسول هنى فقد الضحك، كثرة  من ذكرنه مما يكون ما أما .(596) ((صدقة أخيك 

  االنتفاع  ويقل   هؤالء، شأن فيقل   الوقار، وتذهب ابملسؤولية،  الشعور تسقط فهي الضحك،
 .(598) (597)  ((الوجه ماء وتذهب القلب، متيت الضحك  كثرة  فإن الضحك، تكثر  وال)): حبديثهم

 
  الفضاء غزاة إلى( 644)

 

 ومنفعـــــــــــــــة إصـــــــــــــــالحا   ابلعلـــــــــــــــم آمنـــــــــــــــت
 

ــا   بـــــــــــــــــه كفـــــــــــــــــرت   وقـــــــــــــــــد   وطغيـــــــــــــــــان إمثـــــــــــــــ
 

 

 البخاري يف األدب، والرتمذي يف املناقب، وأمحد يف املسند. ( 595) 
 أخرجه الرتمذي عن أيب ذر رضي هللا عنه. ( 596) 
 أخرجه ابن ماجه، وصححه احلاكم.( 597) 
ـ، ص  ه 1412دمشق: جامعة دمشق، كلية الطب،  -الطب الوقائي يف اإلسالم/إعداد عادل أمحد بربور وآخرين.( 598) 

146 -  147 . 
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ه ــ  ــة   ُأجلــــــــــــــــــــ ــانعة   للخــــــــــــــــــــــري آيــــــــــــــــــــ  صــــــــــــــــــــ
 

 نأوهـــــــــــــــــــــا جـــــــــــــــــــــلَّ  ســـــــــــــــــــــالحا   وأزدريـــــــــــــــــــــه 
 

ه  خادمــــــــــــــــــــــة   للســــــــــــــــــــــلم آلــــــــــــــــــــــة   ُأجلــــــــــــــــــــــ 
 

 وأشــــــــــــــــــــــــــــــطان أحــــــــــــــــــــــــــــــابيال   وأجتويـــــــــــــــــــــــــــــه 
 

ــق   ــقى أن األرض علـــى حـ ــا تشـ ــبتْ   مبـ  كسـ
 

 وأضــــــــــــغان ظلمــــــــــــا   هبــــــــــــا الطغــــــــــــاة أيــــــــــــدي 
 

 اجرتمــــــــــوا مبــــــــــا فيهــــــــــا الــــــــــورى يظــــــــــلَّ  وأن
 

ــودا     (599)وعبــــــــــــدان وأســــــــــــيادا   وبيضــــــــــــا   ســــــــــ
 

 
 !حمار   وأجمل( 645)

 كل  الفكرة تعميم وقرروا محار، أمجل الختيار عاملية ةمسابق أقاموا النروجيي الريف يف املزارعون
 . النروجيية املقاطعات  إحدى يف أقيمت اليت األوىل التجربة جنحت أن بعد عام

  مث بينها،  أولية  تصفية إلجراء احلمري من بعشرات  املسابقة ساحة ازدمحت األوىل التجربة وخالل
 .اإلنث  من معظمها وكان التصفية، لدخول محارا   23 اختيار 

 ذلك ورغم سنوات، ثالث  عمرها ويبلغ البداية،  منذ احملكمني جلنة إعجاب  ((فيكي)) وأاثرت 
 . املصورين عدسات  جذبت

 لقب على ((فيكي)) حصول اللجنة رئيس أعلن مث السرية، للمداولة احملكمني جلنة اختلت وقد
 . العامل يف محار أمجل

 

 

 . 392 -  391األغاريد/حممد بن علي السنوسي، ص ( 599) 
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 األوىل التصفية عملية  خالل استبعاده  مت  أن بعد العرض ساحة  إىل الذكور احلمري أحد تسلل وقد
  وقد  .املستمر هنيقه وارتفع التصفية، يف املشرتكات اإلنث  احلمري جبمال إعجابه عن ليعرب

 .املشاهدين  آذان أصمت وصلة يف املتسابقات  كل  معه جتاوبت

 .املصورين عدسات  حاصرهتا عندما اضطربت أهنا إال احلمري أمجل ((فيكي)) سعادة ورغم
  أمام مجاهلا  تستعرض ووقفت هدوءها استعادت  ما وسرعان  ابخلوف، األمر بداية يف وشعرت 
 .الصحف ومصوري التليفزيون عدسات 

 . (600)القادمة العاملية  املسابقة يف لالشرتاك األوروبية الدول من عدد إىل الدعوات  توجيه  مت

 عامل على يدل الذي ..احلدث  مع ررهاحم تفاعل تبني اليت هي، كما  العبارات أوردت  وقد: قلت
 ..! يوما   التاريخ  عنها يتحدث  ..قوم حضارة ويعكس غريب،

 
 المافيا نشأة( 646)

  جزيرة يف ((احلياة))  أبصرت  االنتشار، عاملية النشأة،  أمريكية املولد،  إيطالية سرية،  منظمة  املافيا

 

 هـ(.  21/2/1413)  38608األهرام ع ( 600) 
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 .ابلذات  (( ابالرمو)) متهاعاص ويف املتوسط، قلب يف املزروعة (الكبري الصخرة) صقلية

 عشر الثالث القرن إىل أوهلا يعود حوله، رواايت  عدة وتوجد فمجهول، نشأهتا اتريخ أما
  أنواع شىت أبنائها  على متارس وبدأت  م 1282 عام صقلية جزيرة فرنسا احتلت عندما امليالدي، 

 على وعمل الغرابء، سلطت من بالده حيرر أن وأقسم ابالرمو يف وطين رجل فربز واملذلة، املهانة 
  وجمموع  ((لفرنسا املوت  تتمىن إيطاليا)): شعار هلا  واختار  االحتالل، ملقاومة  سرية  عصابة إنشاء

 (601) .. ((مافيا)) كلمة   تؤلف اإليطالية اللغة يف الشعار هذا لكلمات  األوىل احلروف

 
  الكذب  اكتشاف فن( 647)

  خالصة هي العبارة تلك  كانت   (( يتعلمه أن  شخص أي  يستطيع فن  الكذب  اكتشاف  إن))
  بني التمييز فن القراء يعلم ألنه ضجة وأحدث  أمريكا يف األسواق إىل نزل علمي كتاب 

 .والزائفة الصادقة االنفعاالت 

 فرانسيسكو سان والية يف كاليفورنيا  جبامعة النفس علم أستاذ إيركمان بول الربوفسور يقول
  عندما  اإلنسان وإن الكتاب،  هذا أتليف  يف عاما   18 قضى إنه  ((األكاذيب سرد )) كتاب   مؤلف

 طريق عن اإلنسان مصداقية على احلكم وميكن كذبه،  تفضح حبركات  قصد دون يقوم يكذب 
 من جزءا   24 من أكثر تستغرق ال قد واليت وصوته وجسده وجهه على االنفعاالت  على الرتكيز
 . الثانية

 :أبرزها من الكذب  عن للكشف معينة أمناطا   كتابه  يف إيركمان ويصف

 التعبريات  ألن كاذبة،  تكون ما غالبا   طويلة فرتة تستمر اليت العريضة االبتسامة أو الدهشة نظرة -
 . ثوان  مخس أو  أربع بعد غالبا   ختتفي الوجه على الصادقة

  يدق  الذي فالشخص جسده حركات  مع وجهه تعبريات  تتزامن ال اإلنسان  يكذب  عندما -
 . كاذاب    يكون  ما غالبا   وجهه على الغضب معامل تظهر حىت حلظات  ينتظر  مث بيده  املنضدة

 

هـ، ص   1413القاهرة: الدار،  -املافيا: نشأهتا وتنظيمها/إعداد مركز الدراسات واألحباث يف دار الكاتب العريب. ( 601) 
5 - 6 . 
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 . الصور يف واضح  هو كما   ابلكذب  مشحونة تكون  ما غالبا   املتناسقة غري الوجه تعبريات  -

 احلاالت من املائة  يف 70 ففي الشخص، مصداقية مدى  على واضح مؤشر الصوت  نربة  -
  نربة  سارت  وإذا الغضب، أو اخلوف أو ابإلحباط اإلنسان شعري عندما قليال   الصوت  نربة ترتفع

 .حقيقي انفعال حدوث  عدم على يدل فذلك  واحدة  وترية على الصوت 

  يف واالخنفاض االرتفاع بني الصوت  نربة  وتذبذب  احلديث  أثناء متقطعة لفرتات  الصمت التزام -
 .الكذب  على تدل ما  غالبا   املتواصل احلديث

 . جسمه حركات  مراقبة هو اإلنسان مصداقية مدى ملعرفة مرشد أفضل أن غري

 صواب  على يكون أن ميكن ال للكذب  مكتشف أفضل أن من كتابه  يف حيذر  إيركمان ولكن
 من االنتقال أو احلديث أثناء األذن شد املثال سبيل فعلى األوقات، مجيع يف املائة يف مائة

 تدل ما غالبا   العالمات  تلك  كل  املستمع، عني يف النظر جتنب أو رابطة دون آخر إىل موضوع
  اهتامه  من خوفا   بعصبية يتصرف ولكنه احلقيقة يقول املتحدث  يكون رمبا ولكن الكذب، على

 .ابلكذب 

  يكون قد احلديث أثناء  اثنية  30 كل أنفه حيك  الذي الشخص أن األمريكي العامل ويؤكد
  واملمثلني الدبلوماسيني أن كما   طفولته،  منذ ترافقه عصبية عادة  تكون رمبا تلك  ولكن خمادعا ،

 . (602)كاذبني  يكونون ومىت صادقني يكونون مىت معرفة املستحيل من يكن مل إن الصعب من

 
 

 . 4379هـ ع  7/8/1405 -اليوم )السعودية( ( 602) 
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 باطل  اإليدز مريض  زواج( 648)

  كان   إذا ابطال   يعترب ابإليدز املصاب  الشخص زواج عقد أن مصر مفيت طنطاوي سيد حممد أكد
 بين الذي والعقد غشا ، يعترب ذلك  ألن ..الزواج قبل زوجته لىع ذلك  وأخفى مرضه حقيقة يعلم
  يف  حجتها  إلثبات  القضاء أمام بدعوى تتقدم أن الزوجة على وجيب ابطال ،  يعترب غش على
 من خوفا   نفسها إجهاض وتريد حامل الزوجة أن اتضح ما وإذا .أرادت  إذا للطالق طلبا   ذلك 

  على يقع معني ضرر وجود من للتأكد خمتص طبيب ىلإ تلجأ أن فيجب ابإليدز  اجلنني إصابة 
 ( 603)!! احلالة هذه مثل يف اإلجهاض عملية  إجراء من أبس فال  وابلتايل األم، أو اجلنني

 
 عليها  المترتبة واآلثار   الطبية الجراحة أحكام( 649)

 709 يف ويقع ،هـ1415 عام الثانية طبعته يف جبدة الصحابة دار مكتبة عن صدر كتاب 
 من الشنقيطي اجلكين املختار حممد بن حممد  عليها حصل دكتوراه رسالة  وأصله .صفحات 

 .هـ1410 عام املنورة ابملدنية اإلسالمية اجلامعة

 رائع، وبتفصيل سهل أبسلوب  وخطرية، كثرية   موضوعات  تناول األمهية، غاية يف كتاب   وهو
  وبيان  تطويرها، يف املسلمني طبال علماء وفضل واترخيها، الطبية، ابجلراحة التعريف فيه تناول

  اجلراحة  وبيان  للحاجة، وجتميل وتشريح  وختان ووالدة  وكشف عالجية  من املشروعة، اجلراحة
  املمهدة  املراحل أحكام وذكر .والوقائية  اجلنس، وتغيري التحسينية،  التجميلية اجلراحة  وهي احملرمة،
 العمل أحكام  مث وختدير، اجلراحة بفعل وإذن  وتشخيص طيب فحص من اجلراحي، للعمل

  الرحم  وتوسيع  والكحت والثقب األعضاء وزرع ونقل والشق واالستئصال كالقطع اجلراحي،
  اجلراحية املسؤولية ذكر مث . واخلياطة والكي والرتق املصنوعة األعضاء وزرع  املبتور  العضو وإعادة

 مسائل وحبث . املهنية ملسؤوليةوا فيها األخالقية واملسؤولية  ومشروعيتها، وأقسامها أركاهنا فبني
 ومسائل األعضاء ومسائل الطوارئ ومسائل الشروط ومسائل العبادات  رخص يف الطبية، اجلراحة

 

 هـ(.  8/6/1414 -  2) 1355العامل اإلسالمي ع ( 603) 
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 .اإلجارة ومسائل التخدير

  النتائج  وبعض الرسالة، خيص فيما  إليها  توصل اليت النتائج  من نقطة  عشرة مخس اخلامتة  يف وأورد
  وأهنا منهجها،  وكمال اإلسالمية، الشريعة بصالحية  ويقينا   إميان   ازددت : أوال   فيها  وقال العامة،
  جبميع  والوفاء ابلثراء الفقهية  مادهتا اتسمت فقد ومكان،  زمان لكل صاحلة خالدة  شريعة

 ..احلياة متطلبات 

 
  وقزم.. عمالق( 650)

  حوايل وله ط) دويف جيمي األوسرتايل للعمالق التحية يؤدي سنتيمرتا   90 طوله  ( سنة 24) قزم
 .(م 2.45
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 (هـ1412 عام)  العالم قارات في المسلمين عدد( 651)
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 :(604)(ابآلالف  األرقام)  م1992/هـ 1412  عام  العامل  قارات  ف املسلمني  عدد
 العامل  سكان إسلمية  غري  دول إسلمية  دول 

 نسبتهم عدد املسلمني نلسكااإمجايل  همنسبت عدد املسلمني نإمجايل السكا منسبته املسلمني عدد السكان إمجايل القارة

 58.88 401.370 681.722 14.36 30.3480 211.336 78.88 371.022 470.386 إفريقيا

 27.91 924.162 3.310.828 10.20 263.065 2.577.954 90.21 661.097 732.874 آسيا

 1.07 7.923 739.709 1.07 7.923 739.709 - - - األمريكتان

53.31 أورواب  2.652 80.00 725.053 41.799 5.76 728.368 44.451 6.1 

 1.66 451 27.216 1.66 451 27.216 - - - أوقانيا

          أسرتاليا
          واحمليط
 25.12 1.378.357 5.487.843 8.03 343.586 4.281.268 85.76 1.034.771 1.206.575 اجملموع 

 
 

          
 (  3) فلسطينية أمثال( 652)

 .سخي وأنت وجريانك  غين، وأنت وأهلك  قوي، وأنت مرتك  -

 .حمشي قمل جوَّا ومن طقشي طقشي برَّا من -

 . شتان صيفنا انقلب هدان قلة من -

 . يغنيه  وبدو براسه موال -

 .نفسك  هتني وال قرشك  هني -

 .بلد قاضي صار ولو ولد الولد -

 . املاليح من كث ر  رايح اي -

 . مرته علته اللي ويل اي -

 . دف بال يرقص -

 . ضرسه وجعه عرسه يوم -

 

 هـ(.  11/6/1415) 1382العامل اإلسالمي ع ( 604) 
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ور( 653)  البابري  المسجد هدم يشهد صحفي مص ِّ

  وزمالؤه  هو عاشه ما ضوء يف زيدي، نريِ   الصحفي املصور كتبه  األردية، ابللغة املقال هذا أصل
 دينةم يف احملتشدين اهلندوس أيدي على واجلسمية  النفسية املعانة من واملصو ِرون الصحفيون

 .1992 (األول كانون)   ديسمرب 6 األحد يوم البابري املسجد هلدم أجودهيا

  .. املتطرفون اهلندوس به قام الذي والعدوان واإلرهاب  العنف على كاشفا    ضوءا   يلقي واملقال
  كما  مفاجأة يكن ومل املسجد، هلدم مسبقا   أعدت  مبيتة  وخطة دقيق تنظيم  هناك  كان   أنه  ويؤكد

 . الطائفيون ندوساهل القادة زعم

  نفذوا الذين ((املتطوعني)) مع متواطئة كانت  كلها  السلطات  أن على واضحة داللة  يدل كما
  بينها والتكامل التنسيق وأن  إشارهتم، ورهن أمرهم طوع  وكانت  البابري، املسجد هدم جرمية
 .مسبقا   خطط  قد وبينهم

  تنظيما   منظمة أخرى جمموعة بتهاوأعق املسجد، مبىن تتسلق ((املتطوعني)) من جمموعة أت بد
  منهم  نزعها أو تصويرهم آالت  وحتطيم واملطاردة ابلضرب  واملصورين الصحفيني تنال بدأت  دقيقا  

 الصحفيني عند كان ما هؤالء ((املتطوعون)) سلب حىت أقالمهم، وكسر دفاترهم وسلب
 وفررتُ  ،((املتطوعني)) من تةس أو أربعة واحد مصورا   أو صحفيا   الحق وقد املبالغ، من واملصورين

 فنهضت األمن ببعض هنا شعرت  وقد أقدام، مخسة بعلو جدارا   تسلقت حىت املأزق هذا من
 على منكبا   فسقطت شديدة دفعة خلفي من أحد دفعين إذ كذلك   أن وبينا  الصور، بعض ألتقط

 ليست أعددهتا ليتا واألفالم التصوير آلة أن فأدركت فعله، يفعل ((اخلامس حسي)) وكان  وجهي،
  وأخفيته  وطويته التصوير آلة من الشريط سحبت حىت وهنضت أنفاسي استعدت  أن فما مبنجاة،

 استطعت ولكين األوىل، من أشد أخرى  بدفعة فوجئت إذ كذلك   وأن اخلف، حتت حذائي يف
 ذلك  وخالل  شيء، على ألوي أن  دون  أعدو بدأت  مث  جسمي، ثقل على أسيطر  أن املرة هذه
 كلما  الصور التقاط أستطيع حىت جديد آخر  بشريط التصوير آلة مألت  لو: نفسي يف قلت

  كان   ما مجيع أن أدركت وهنا متاما ، فارغة هي فإذا حقيبيت يف يدي وأدخلت الفرصة، سنحت
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 أدراجي وعدت  ..وجهي على منكبا   فيه سقطت الذي املكان يف فُقدت  قد األغراض من فيها
  ابللطمات  ضراب   علي   واهنالوا ((املتطوعون)) علي   قبض حىت خطوات  إال  هي وما أجدها، عل ين

 تنادون والصحفيني أنتم زوجاتنا أشقاء: وقالوا الشتائم، أبشنع وتناولوين والركالت، واللكمات 
 ال قوم ولكنكم اهلندوسية،  الدولة أساس اليوم وضع قد أنه فاعلموا اجملتمع، إبصالح دائما  

 .النقود من جيويب يف كان  ما مجيع لبوينس ذلك  وخالل تفقهون،

 منيت اليت واملعانة اإلهانة هذه على احتجاجا   أبدي أن احلرج املوقف هذا يف إبمكاين كان  وما
 أن نفسي علي   أصرت كذلك   وهنا نفسي، على حفاظا   الوالية شرطة من حلقة إىل وجلأت  ..هبا

  وخررت  خرجتا عيين  أن وظننت األمينُ  وديف يف بوكزة فوجئت ذلك  وأثناء  الصور، ابلتقاط أقوم
 هذا تعيش جبانيب الشرطة وكانت التصوير، آلة مين تنزع كثرية  أيد إيل ابتدرت  إذ علي ، مغشيا  
 . خبيثة ابتسامة  وتبتسم كله  املشهد

 على إبقاء أجانب صحفيون إليه سبقين وقد فيه ودخلت ((سيتا مطبخ)) إىل بنفسي وهربت
 يقشعرون الباقني ووجدت  الدماء، منها وتسيل رأسه شجت قد أجنبيا   صحفيا   وجدت  أنفسهم،

  أن  دون يده يف الساعة بقيت حيث احلظ حسن واحدا   صحفيا   ووجدت  أنفسهم، على خوفا  
 . ظهرا   الواحدة الساعة هو الوقت فإذا إليها ونظرت  عادهتا، على متحركة الساعة وكانت تنزع،

  ضابط جبانيب وكان عسكرية، بصورة مستمرة تدمريه عملية ذافإ البابري املسجد على نظري ووقع
  اجمللس يف كبري  عضو اليوم هو الذي ((ديكشت تشندر  سريش)) املسرت السابق الوالية شرطة

 . الدينية اهلندوسية الكتب  أحد يقرأ (V.H.P) العاملي اهلندوسي

  يهددن هندوسيات  نساء بثالث  فإذا الصايف، اهلواء  يف ألتنفس  الفناء إىل املبىن  من وخرجت
 !املسجد هدم عملية صور: الصور التقاط على أحد يتجرأ أن حذار:  أحجار وأبيديهن

 عن وعاجز معذور وأن جانب يف والشنطة التصوير  آلة نبذا   ((سيتا  مطبخ)) سطح إىل وصعدت 
  ملنع وطواب   أحجارا   حيملن نساء أربع أو ثالث  كانت  كذلك   السقف وعلى الصور، التقاط

 وحنن هدمه اجلاري املسكني البابري املسجد إىل مجيعا   ننظر وكنا  ..ابلتصوير القيام من املصورين
 بلون هندوسي علم عليها خيفق منه وقبة حتطم، منه قبة أن ونرى التصوير، عن عاجزون
  وصور  متاثيل خيرجون هندوسا   ورأينا  أسفل، إىل يقذف واآلجر تزال، القراميد وكانت الزعفران،
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 ! واالنتهاك التحطم من عليها حفاظا   للمسجد املركزي احملراب  داخل من ((راما))
 

 
 

 يف املتحمسني البارزين األعضاء من واحدة وهي (( هباريت أوما)) السيدة صوت  دوَّى  ذلك  وأثناء
  البابري،  املسجد مكان ((راما)) معبد بناء  حركة قادة  من وواحدة العاملي،  اهلندوسي اجمللس
  يف  - اهلند يف املسلمني ضد احلماسي  االستفزازي خبطاهبا  وعرضها البالد طول يف ةومعروف

 :(( أجودهيا))  أرجاء يف شبكتها املنتشرة الصوت  مكربات 

  نفذ  وقد ..والدخول اخلروج من أحد يقدر ال حىت كلها  الطريق سدوا !((املتطوعون)) اإلخوة  إيها
  ولكنهم خيرجوا أن واملصورين الصحفيني حنن نام عدد حاول حيث بتمامه األمر هذا املتطوعون

  كانت   فقد أمنلة، قيد املتطوعني أوامر على خترج أن للسلطات  كان  وما .. ذلك  من يتمكنوا  مل
 إال تستخدم ال كانت  اليت اإلسعاف سيارات  فيها مبا حيازهتم  يف كلها  احلكومية السيارات 
 املسجد على أنظارن ووقعت جاء،األر  هلا دوت  شديدة هدة حصلت ذلك  وخالل ..لصاحلهم

 جرت اليت ((املتطوعني)) من عدد على هي وسقطت هدمها، مت قد قباهبا إحدى فإذا البابري
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 .للعالج مهيأ مكان إىل اإلسعاف سيارات  على ومحلهم األنقاض حتت من النتشاهلم احملاولة

  اجلاري  البابري جدملس  للذكرى صور التقاط على حىت نقدر ال كنا  فقد !عندها أعجزن وما
  وكان  وثقافتنا،  وتراثنا اترخينا  من مهما   جزءا   كان   والذي  كله،  العامل أنظار حمط كان   الذي  تدمريه،

  نقدر ال  كنا  ولكننا الكربى،  اإلجرامية  الكارثة هلذه  عيان  شاهدي  وكنا ابألرض، ليسوى حيطم
 .لألجيال كبينة  تصويرها، على

 حىت وإحلاح أدب  بكل ((متطوعا  )) فرجون اخلطر وتومسنا  هيبة،م أنظار إلينا رنت إذ كذلك   وحنن
  وزحفت برأسي فربطته  رجائي، وحقق ((راما  السيد)) فيه مكتواب   شريطا   ليمنحين رجليه قبلنا

 على نظري وألقيت هنيهة وقفت مث خطوات، ومشيت بنفسي، فنجوت  البشري الزحام خالل
  خبيث سقط إذ كذلك   أن وبينا  للسقوط، ائلتانم كذلك   األخريني قبتيه  أن فوجدت  املسجد،

 . مججمته من دماغه وخرج األرض، إىل القبتني إحدى من

  عندما كانوا  مثلما متحمسني املتطوعون وكان الثانية، القبة سقطت عصرا   الرابعة الساعة يف
  البابري  املبىن وأن صادق راما اسم)): يهتفون وكانوا اهلدم، عملية بداية يف املسجد على هجموا
  التفاتة  مين وحانت ((املتطوعني)) من عدد رؤوس  على سقطت األخرى هي القبة  وهذه (( منهار

  هناك  إن: تقول آذاننا  يف  أصوات  دوت  ذلك  وأثناء  للسقوط، مائلة هي  فإذا الثالثة  القبة إىل
 األشقاء هؤالء حساب سنصفي: املتطوعني من أحد فريد ((سيتا مطبخ)) يف خمتفني صحفيني

 ! زوجاتنال

  حنن فينا  كان  وقد وعجز، أيس نظرة بعض إىل بعضنا ونظر أنفسنا على اخلطر أدركنا وعندها
 أنفسنا، على فيه أنمن مكان عن نبحث املكان هذا من فانسللنا وهندوس، مسلمون الصحفيني

 . بعضا   بعضنا يواسي أشقاء  كأننا  مجيعا   وكنا

  مث  .دقيقة وأربعني واثنتني  الرابعة  الساعة هي ةالساع وكانت الثالثة،  القبة سقطت ذلك  وخالل
 إىل وانسللنا السريعة، املتصلة العسكرية اهلدم عملية خالل من املسجد جدران يهدمون بدأوا
 ! (605)  حياتنا عل إبقاء نحية 

 

  1993ديسمرب  18الصادر يوم  13السنة  345)مقال معرب من األردية نشرته صحيفة »تومي آواز« يف العدد ( 605) 
 هـ(.  93/1413 - 16/7)  12، 11، 10، 9ع  16بدهلي اجلديدة( ، ونشرته معراب  جريدة الداعي س 
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 الطب  دراسة مفتاح الوضوء( 654)

 كلية  وزميل لقاهرة،اب العظام جراحة  أستاذ دبوس  عثمان .د هبا قام طبية  علمية  دراسة أثبتت 
 .البشري الطب دراسة مفتاح (( الوضوء)) أن املتحدة، ابململكة امللكية اجلراحني

  به  أمرن ما وهو اخلارجي،  الوضوء  أوهلما : جزءين إىل ينقسم الوضوء أبن ذلك  الدراسة وعللت
 جسم داخل يستمر وهذا الداخلي، التهيؤ هو واثنيهما ،  النيب سنة وأوضحته وجل، عز هللا

 اجللد أجزاء  فإن ابملاء،  الغسل أو  املسح، أو املالمسة، تتم  عندما ألنه  حياته، طوال اإلنسان
 .واملخ العصيب اجلهاز إىل اجللد سطح من حسية إشارات  تنقل  للمياه املالمسة

  والثامن،  والسابع والسادس اخلامس العنقي ابلعصب مباشرة يتصل املرفقني إىل األيدي فغسل
 اخلامس املخي العصب عرب إشاراته تنقل واالستنشاق  واملضمضة الرأس ومسح هالوج وغسل
 الكعبني حىت القدمني غسل أما .األول العنقي والعصب املستطيل، والنخاع ابملخيخ، ومركزه
 إىل اإلشارات  وتصل األول، العجزى والعصب واخلامس الرابع القطين ابلعصب تتصل فإهنا

 األيدي بغسل املتأثر  واخلامس والرابع، الثالث العنقي العصب يقطر  عن والبطن الصدر منطقيت
  نتيجة  اإلنسان حياة  طوال مستمرة احلسية اإلشارات  هذه كل  أن الدراسة وأكدت  .واملرفقني
 البللور كيسي  وإشارات  القلب ضرابت  من الناجتة  التامور كيس  من الواردة اإلشارات  استمرار
 احلجاب وحركة التنفس، من الناجتة البطن، وأحشاء الصدري قفصوال ابلرئة املوجودين والربيتون
  لدخول انتظارا   واملخ  الشوكي النخاع إىل تلقائيا   تتجه  اإلشارات  هذه وكل .واألمعاء احلاجز

  الصالة  أن هي مهمة نتيجة  إىل الدراسة وتوصلت .اخلارجي الوضوء من اآلتية احلسية اإلشارات 
 الطب دراسة مفتاح والوضوء  الوضوء، مفتاح والنية لصالة،ا مفتاح والوضوء الدين، أساس

 ! (606) كله  البشري

 
 ! نعال بال  الشعراوي( 655)

 

 هـ.  7/8/1413 - 417املسلمون ع ( 606) 
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 حىت ميزيت ما أعرف أن  وأريد ..األايم هذه نفسي أسأل إنين الشعراوي متويل حممد الشيخ قال
  هةمواج على أقوى ال اليت اجملتمعات  جتنب إىل يضطرين الذي األمر  ..حويل الناس تقبل

  فعلتها وإذا اجلمعة، صالة حىت أو جنازات  حضور على قدريت عدم تتخيل أن ولك  حفاوهتا،
 .. (607) نعل  وبال مقطعة والزراير جمروحا   أخرج

 
  صينية كلمة( 656)

  رمز هو رموز من الصينية اللغة يف ما أطرف ومن ....تصويرية كتابة  هي الصينية الكتابة  ...
 (608) جمتمعات  نساء ث ثال  يكون رمسه فإن  (الثرثرة)

 
 !أجنحة  بال طائر( 657)

  - ميكنانه اللذان مها جناحني،  ذي حيوان إىل نفسه تلقاء من الفكر يتجه ((طائر)) نقول عندما
 طائر يوجد هذا مع ولكن .تطري ال اليت األخرى احليوانت  عن ومييزانه الطريان، من - هللا بقدرة
 !! األجنحة من أثر وال واحد، جناح وال !جناحان  له وليس يطري

 من اخلايل: الكلمة هذه ومعىن .((إبرتيكس)) العلمي وامسه .((نيوزيلندا)) يف يوجد طائر وهو
  االسم هذا عليه أطلق وقد  . ((كيوي  - كيوي)) هو أسرتاليا  يف عليه املصطلح وامسه  .األجنحة

  هنارا ،  وخيتفي ليال   هرويظ ، ((السرخس)) أشجار بني يعيش وهو .عادة يصيحها اليت للصيحة تبعا  
  وحجمه .األرض طبقات  حتت من القويني مبخلبيه يلتقطها اليت والديدان ابحلشرات  ويتغذى

 . (609)ينقرض أن ليخشى حىت نيوزيلندا، يف يقل  بدأ ولكنه الدجاجة، حجم من قليال   أكرب

 
  يوسف للا نبي  عاصرها التي  المجاعة( 658)

 

 هـ(.  1410/ 11/ 11)  22رأي الشعب ع ( 607) 
 م.   1978أخبار األسبوع )؟( ( 608) 
 ه  15/6/1415 - 511املسلمون ع ( 609) 
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 احللقة واكتشفت  يوسف  هللا  نيب عاصرها اليت اجملاعة عن النقاب  األسرتالية  البعثة أزاحت
  عند  وعلميا   اترخييا   فراغا   يشغل حمريا   لغزا   اآلن  حىت ظلت اليت القدمية الدولة  لنهاية  الغائبة

  والكتابة  للنقوش والتسجيل التنظيف  بني احلواويش مقابر يف  متواصل عمل  بعد وذلك  الباحثني، 
  مهاجر يرأسها اليت البعثة  قضتها متتالية سنوات  عشر خالل املقابر تلك  حفظتها اليت والصور
 .قنوايت جنيب الدكتور هو مصري

  الفرتة وهي األول، االنتقال عصر إىل ترجع مقربة على العثور  البعثة اكتشافات  أهم من وكان
 حداثأ املقربة هذه نقوش سجلت وقد ((رحو)) يسمى إمخيم حكام ألحد القدمية للدولة التالية
  واضطرار حياهتم على ليحافظوا الطعام إىل الناس  واحتياج الفرتة تلك  يف وقعت اليت اجملاعة

 السماوية القيم من نوعا   بنقوشها املقربة هذه سجلت كما  الصغار، أطفاهلم أكل إىل بعضهم
 ليوفرها قصره يف املوجودة األطعمة من نفسه حرم الذي العظيم اإلقليم حاكم سلوك يف متثلت
 على إلصراره جوعا   احلاكم موت  عليه ترتب مما الرعية أفراد مجيع إطعام على وإصراره رعيته ألفراد

 وكسوت للجياع اخلبز  أعطيت أن )): فيها  يقول مقربته يف  نقوشا   احلاكم هذا سجل وقد مبدئه، 
 .(( حدود بدون  احلبوب  الناس من الكثري وأعطيت العراة

  مياه اخنفاض بسبب اجملاعة تلك  سجلت اليت الفرتة  هذه: وهاجس آاثر مدير املصري حيىي يقول
  االنتقال فرتة وتسمى القدمية الدولة لنهاية التالية  الفرتة مع تتفق األطعمة من املعروض وقلة النيل
 من املخزون على وأتت أمرها استفحل قد اجملاعة  وكانت ،  يوسف هللا نيب عاصرها واليت

  الناس حياة  من تبقى  ما  ليدرك األمور دفة وأدار  حبكمته   سفيو  جاء مث والطعام، احلبوب 
  توزيع  يف جنحت  يوسف  هللا نيب عاصرها اليت التالية الفرتة أبن  النقوش تفيد كما  وأقواهتم،
  اإلقليم يف وخاصة  األقاليم  يف احلكام وأن  الشعب، طبقات  مجيع  بني واملوازنة  واحلبوب  األطعمة
 األماكن يف الرعية عامة اكتفاء قبل الطعام تناول عدم على إلصرارهم جوعا   ميوتون كانوا  التاسع
 . املقربة تلك  سجلته ما وهو  احتياجهم، سد من النائية
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  شبه  املعلومات  هذه  كانت االسرتالية البعثة اكتشاف قبل أنه سوهاج آاثر  مدير ويضيف
 على قضت حروب  رةصو  يف واجلنوب  الشمال بني حدث  الذي اخلالف بسبب وذلك  معدومة،

  التارخيي  الفراغ تغطي ال  اثنتني أو ومقربة الربدايت  من القليل إال منها  يبق مل حيث واألدلة الواثئق
 .الفرتة لتلك  والعلمي

 إىل توصلت اليت ((الربشا)) مثل أخرى منطقة يف وجد ما األثرية البعثة اكتشافات  عززت  وقد
 األرجل من لكثري صورا   ((تيفي عنخ )) مقربة لتسج كما  وحنيلة، هزيلة بطريقة أشخاص تصوير

 تلك وترتبط .واملعانة اإلعياء عالمات  عليها وتبدو اللحم من خالية ضعيفة وهي واأليدي
 وهي احلكام بعض ألقاب  ..عن حتدثت اليت األخرى املقابر بعض يف وجد مبا واملعلومات  الواثئق
 أمري))و ((الوحيد السمري)) لقب ملحت وهي النقوش هذه عليها وجدت  االكتشاف، حديثة
 . (610) ((املنزل

 
  يونانية  أمثال( 659)

 . أعيننا أمام وضوحا   أكثر اآلخرين أخطاء -

 

 هـ )بقلم حسن عبد املوجود(.  2/1/1409  - 37139األهرام ع ( 610) 
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 .تقلدها وال أصدقائك  عادات  اعرف -

 .األمثلة من  مستمدة فلسفة التاريخ -

 . كثرية  أشياء اإلنسان يعلم اجلوع -

 . ال أم مذنبا   أكان سواء متهم، الذئب -

 .سنني لعشر راحة  واحدة حلظة الصرب -

 . أبدا   مستقيما   يقف ال الفارغ الكيس -

 . خادمة  أو حاكمة تكون ملرأة ا -

  أنه  حيس ممن وقربوين بنوري، الناسُ  ليستضيء نفسي أذيب كالشمعة  إنه يقول عمن أبعدوين -
 . الناس أبنوار  دائما   يستضيء

 . خطأ تشفيك أن يلبث ال غزاال   نفسه حيسب الذي  احلمار إن -

 . منها خياف  ملن معاندة جبارة  عليها، يقوى ملن  مطيعة كالبحر،  املرأة -

 (. قدمية إغريقية األخرية الثالثة األمثلة)

 
 وُعد ته   الرسول سيوف( 660)

 موثقة  علمية موسوعة صدرت  احلق، هللا دين عن للدفاع وعدته  الرسول سيوف حول
  السيوف،  هلذه التارخيية املسارات  والبحث راسة ابلد تتناول التهامي حسن حممد  لألستاذ

 .   وغزواته العرب، عند السيوف واتريخ سيف، كل  وأوصاف

  اخلالفة  عاصمة اآلستانة يف استقرت  حىت السيوف  هذه انتقال لتسلسل الدراسة وعرضت
  متحف ليضمها عاصمتهم إىل ونقلوها والتارخيية  الدينية اآلاثر األتراك مجع حيث العثمانية،

 الذي م 1478و 1474 عامي بني ما ((املقدسة األمانت )) جناح أنشىء أن بعد  ((قابو طوب ))
 . األخرى النبوية اآلاثر بعض  الرسول سيوف مع ضم

 والتحقيق، والتصوير واملعاينة والتنقيب البحث يف عاما   20 من أكثر التهامي األستاذ قضى وقد
 . املوثقة املوسوعة هذه خرجت حىت  قابو طوب  مبتحف  سنوات  عدة منها ومكث
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  أمساء  حتت ابملتحف بعضها  موجود  هللا  رسول سيدن  سيوف  معظم أن  للباحث تبني وقد
  وأوصاف  املعارك واتريخ النبوي التاريخ وقائع مراجعة من سيف كل  حقيقة عرفنا ولقد أخرى،

 . سيف كل

  ورسوب  والبتار رالفقا وذو والعضب املأثور: هي تسعة  هللا رسول سيوف كانت ولقد
 . وحتف وقضيب وقلعي واملخذم

  ميتلكه كان  الذي السيف  وهو - أبيه  عن وورثه عليه هللا صلوات  ملكه سيف  أول فهو  املأثور  أما

 وواقيته الذهب من واملقبض ،83 والغمد سم، 99 السيف طول ويبلغ .البعث عند شبابه يف  
  وطرفه حدين ذو السيف هذا ونصل خرفة،مز  وتطعيمات  أزهار رسوم وعليهما  ثعبان، هيئة على

  ثعبان  شكل على اليت والواقية الذهب، من ابرزة نقطة الواقية من القريب اجلزء يف ويوجد مدبب،
 وحتت بتار، سيف أنه إىل وترمز اإلسالم، قبل عادة هذه وكانت املاضية،  السيوف إىل ترمز

 . الكويف ابخلط توبةمك ((املطلب بن هللا عبد))  عبارة نقرأ الذهبية النقطة

  وسهولة خفته يف العصا يشبه دقيق، سيف وهو القضيب، يسمى سيف   هللا لرسول وكان
 حتسبا   للقتال يقدم وال وترحاله، حله يف املسافر يصحبه أو للدفاع سيفا   يكون ومثله محله،

  سيدن  إىل منسوب  قابو  طوب  مبتحف حمفوظ سيف  يف  تتوافر األوصاف  وهذه  .املضاد للسيف
  إله ال )): املكفتة ابلفضة  النصل جانب على عليه ومكتوب  املأثور،  للسيف ومرافقا    هللا  رسول

 .((املطلب عبد بن  هللا عبد بن حممد  - هللا  رسول حممد هللا إال

 ألحد علما   جعل مث القاطع، السيف معناه والعضب .العضب السيف هو السيوف واثلث
  وموالن سيدن  إىل األنصاري  عبادة  بن سعد به  أرسل ((عضبال)) السيف وهذا  النبوية، األسياف

  بدر،  يف تقلده  النيب سيدن  أن على املؤرخون وأمجع بدر،  إىل توجهه قبيل ،   هللا  رسول
 . ((الفقار ذا)) غنم  أن  بعد بدر من به  وعاد ((الفضول ذات )) درعه ولبس

  الفاطمية، السالح خزانة يف ذكورامل احلسني اإلمام سيف هو الواقع يف السيف هذا أن وتبني
  األمانت )) (اسطنبول) ((بول إسالم)) يف  هللا  رسول سيدن  سيوف جمموعة من واملفتقد
 .((العضب)) سيف وهو ((قابو  طوب  متحف املقدسة

  هبذا  تسميته  يف ورد  وقد يفارقه،  ومل  أسيافه أشهر من وهو  الفقار، ذو  هو  الرابع والسيف
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 . حفر فيه كان   ألنه بذلك  مسي: وقيل .الظهر فقار مثل وسطه يف كان   أنه: االسم

 .كالفقار  وسطه ويف شرب، وعرضه أشبار،  سبعة طوله أن يعقوب  أيب اتريخ ويف

 قبل ما لسيوف الشهرية  العالمة وهي ثعبان، شكل على واقيته واحدة قطعة السيف وهذا
 .املعارك أغلب يف طالب أيب بن علي سيدن واستعمله  بدر، يف غنيمة أخذ مر، كما  اإلسالم

  عندما  قينقاع بين يهود من أخذه الذي  هللا رسول سيف فهو ((البتار )) اخلامس السيف أما
 عندما عليهم أخذه الذي النبوي العهد ونقضهم  هللا برسول الغدر وحماولتهم  خليانتهم أجالهم

 إىل ومضاف  داود، سيدن ثل مت آدمية ورسوم كتاابت   وعليه  سم، 101 وطوله . املدينة إىل هاجر
 وحيىي وزكراي ويوشع وهارون  وموسى وسليمان داود: تقول وعربية نبطية كلمات  الرسم هذا

 .وحممد وعيسى
 

 
 

  قينقاع بين غزوة ويف السالم،  عليهم وهارون وسليمان  داود هللا  أنبياء بني  السيف  هذا انتقل وقد
 .   هللا  رسول غنمه

  هللا  رسول غنمها  اليت الثالثة  األسياف  أحد فكان  ( القاف بضم)  ((القلعي)) السادس السيف أما
 بن عمر  سيدن إىل ومنسوب  قابو طوب  متحف يف حمفوظ وهو قينقاع، بين سالح من  

 .سم 100 وطوله عنه  هللا رضي اخلطاب 

 طالب أيب بن علي سيدن إىل املنسوب  السيف وهذا املوت، أي (حتف) فهو السابع السيف أما
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  حبمله للمؤلف تبني أنه  وحيث سم، 8 املقبض عند وعرضه سم، 112 طوله نفسه فابملتح
 صنديد إىل حيتاج وإنه مبثله، يقاتل أن عادي حملارب  طاقة ال وأنه املقاتل، يد يف ثقله واستشعار

  إال  األجالء الصحابة بني ليتوافر يكن مل مما به، القتال حيسن لكي األقوايء الشجعان أفذاذ من
 .وترا   ضرابته كانت   الذي عنه،  هللا  رضي علي يدن س ملثل
 

 
 

 .املضروب  يف ويغيب الضربة، يف ميضي الذي السيف أي ،(الرسوب ) فهو الثامن السيف أما
   هللا رسول لسيدن التسعة السيوف أحد وهو أسفل، إىل ذهب: أي  يرسب  رسب من فهو

 نقاط 3 طرفه وعلى عنه، هللا رضي الصادق جعفر إىل منسوب  سم 140 وطوله برتكيا، احملفوظ
 . ذهبية

 سيدن إىل ومنسوب  كذلك،  نفسه، ابملتحف اآلن حمفوظ وهو ((املخذم)) فهو التاسع السيف أما
 .حنوها أو فارس  صناعة  طراز من الشبه وقريب مقوس وهو سم، 97  وطوله العابدين، زين علي

 كله  هذا وفوق والركائب،  والدروع سواألقوا الرماح من كلها،  احلرب  عدة أيضا   املوسوعة وتضم
  هللا، سبيل يف احلرب  وقواعد وأصول الشريف، واحلديث الكرمي القرآن من والنصر اإلميان عدة
 اإلسالم يف احلرب  وأصول آداب  من به يسرتشد ما الباب  هذا يف الكبار الصحابة وصااي ومن

(611) . 

 
 

 توثيقها، فمعذرة للكاتب. عرض الكتاب يف إحدى اجلرائد املصرية.. وفاتين  ( 611) 
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  للا؟   يحبك متى( 661)

 :هي عشرة، عاىلت هللا  حملبة  اجلالبة األسباب 

 . منه  هللا ملراد والتفط ن ملعانيه،  والتفه م  ابلتدب ر،  القرآن قراءة - 1

 . احملبة بعد احملبوبية درجة  إىل توصِ ل فإهنا  الفرائض، بعد ابلنوافل تعاىل هللا إىل التقر ب  - 2

 من احملب فنصيب .واحلال والعمل والقلب ابللسان حال، كل  على سبحانه  ذكره دوام - 3
 .الذكر هذا  من نصيبه قدر على احملبَّة

 . اهلوى غلبات  عند بِ ك  حما على  سبحانه   بِ ه حما  إيثار - 4

  ومباديها،  املعرفة هذه رايض يف وتقل به ومشاهدهُتا، وصفاته، سبحانه ألمسائه القلب مطالعة - 5
 . حمالة ال  أحبَّهُ : وأفعاله وصفاته أبمسائه هللا عرف فمن

 . والباطنة الظاهرة والنعمة وإحسانه  هبر ِ  مشاهدة - 6

 . يديه بني بكليته القلب انكسار: أعجبها من وهو - 7

  قبل األسحار يف وهو  اإلهلي، التجلِ ي وقت أي  - اإلهلي النزول وقت سبحانه  به اخللوة - 8
 فارابالستغ ذلك  َخْتمِ  مث يديه، بني والقلب ابلقالب والوقوف كالمه،  وتالوة ملناجاته - الفجر
 . والتوبة

  إال  - احملب   أي - يتكلم ال وأن كالمهم،  مثرات  أطايب والتقاط الصادقني احملبِ ني جمالسة - 9
 .حلاله  مزيدا   فيه أن وَعِلمَ  الكالم، مصلحة ترجَّحت إذا

 .وجل عز هللا وبني القلب بني حيول سبب كل ِ   مباعدةُ  - 10

 ! (612)  بةاحمل منازل إىل احملب ون وصل األسباب  هذه فمن

 
 الطوباز ( 662)

 تدعى األمحر ابلبحر جزيرة يف عليه عثر للصداقة، رمزا   القدماء اختذه الزينة، معادن من معدن

 

 . 422 - 2/421بصائر ذوي التمييز/الفريوزاابدي، ( 612) 
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  متعددة  املنشورية وبلوراته املعني، فصيلة إىل الطوابز بلورة وتنتمي امسه، اشتق ومنها ((طوابزاس ))
  ماسا   البعض ويظنه النوعي،  وزنه يف اساألمل مياثل البنية، صلب معدن عن عبارة وهو األشكال،

 . (613)الشوائب من اخلايل النقي الطوابز  وهو اللون، عدمي  شفافا   يكون حني

 
 أسعد الناس يوم القيامة( 663)

 قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:
 . (614) "أسعُد الناِس بشفاعيت يوَم القيامة، من قال ال إلَه إال هللاُ خالص ا من قلبه"

 
   السجائر  وتدخين التالميذ (664)

  وذلك  السجائر يدخنون أهنم  يثبت الذين للطالب  الفصل بعقوبة يقضي الياابن  يف قانون  صدر
  وحىت والثانوية واإلعدادية االبتدائية املدارس يف الطالب  على يوقع القرار ..صحتهم على حفاظا  

 خارج الطالب  ملراقبة مشرفني تعيني مت وقد .. السن هذا بعد عقاب  وال العشرين لسن اجلامعات 
 . (615)للتنازل قابلة وغري  هنائية  والعقوبة أيضا ، البيت حىت ومتتد املدارس جدران

 
   إلهي( 665)

 
ــااي إهلـــــــــــي ــر لـــــــــــيس عـــــــــــد ها خطـــــــــ  حُيصـــــــــ

 

ــيق  رُ  مـــــــــــــــين اإلحســــــــــــــاس هبـــــــــــــــا يضــــــــــــ   وأزفـــــــــــــــِ
 

ــااي إهلــــــــــــــــــــــــي ــا  خطــــــــــــــــــــــ  وازع   اثر كل مــــــــــــــــــــــ
 

 تزجمـــــــــــر احلنـــــــــــااي يف ضـــــــــــج ت الـــــــــــنفس مـــــــــــن 
 

 جل هــــــــــا عمــــــــــق يف كنــــــــــت  خطــــــــــااي إهلــــــــــي
 

ــا أجـــــــــــــــــــدِ ف  رُ  املصـــــــــــــــــــريَ  أدري هلـــــــــــــــــ ــُْ  وأخمـــــــــــــــــ
 

 

 . 141هـ( ص  1404)رجب    85الفيصل ع ( 613) 
 . (. 99رواه البخاري يف صحيحه رقم ) ( 614) 
 . 28/9/1978أخبار األسبوع  ( 615) 
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ــااي إهلـــــــــي ــا   ضـــــــــقت خطـــــــ  حبملهـــــــــا ذرعـــــــ
 

ــى وأنــــــــــــــــت  ــو علــــــــــــــ ــة حمــــــــــــــ ــدر اخلطيئــــــــــــــ  أقــــــــــــــ
 

ــدم مل خطـــــــــــااي إهلـــــــــــي  وخزهـــــــــــا غـــــــــــريُ  يـــــــــ
 

ــا كنـــــــــــــــــت  وقـــــــــــــــــد  ر ســـــــــــــــــادرا   فيهـــــــــــــــ  أختطـــــــــــــــــ 
 

ــنفس وأطلقــــــــــــــت ــيم للــــــــــــ ــا األثــــــــــــ  زمامهــــــــــــ
 

ر شـــــــــــــــــــهواهتا علـــــــــــــــــــى فصـــــــــــــــــــارت    تتحســـــــــــــــــــ 
 

لَّة   متاهــــــــــــــــــة يف يب رمـــــــــــــــــت أن إىل  ضــــــــــــــــــِ
 

 رتتعـثــــــــــــــــــــ  اخلطـــــــــــــــــــــى آباثمـــــــــــــــــــــي وراحـــــــــــــــــــــت 
 

ــا كـــــــــل    ســـــــــعيي أواصـــــــــل  جـــــــــواحني يف مـــــــ
 

  حمـــــــــــــــــــــري   دمـــــــــــــــــــــع اخلـــــــــــــــــــــدين ويف ذنـــــــــــــــــــــوب  
 

 
 ندامــــــــــــــة مــــــــــــــين األعمــــــــــــــاق يف وجئــــــــــــــت

 

ــا  ــات، ملـــ ــن فـــ ــل لكـــ ــى هـــ ــذنب علـــ ــر؟ الـــ  أؤجـــ
 

 اهلـــــــــــــــوى مـــــــــــــــذبح علـــــــــــــــى أايم يبَ  ومـــــــــــــــا
 

ــا ولكـــــــــــــــــن حنـــــــــــــــــرُت،   وأســـــــــــــــــرت ُأســـــــــــــــــر   مـــــــــــــــ
 

 وســــــــــــــــيلة ومــــــــــــــــايل أدرى هبــــــــــــــــا وأنــــــــــــــــت
 

ــوى  ه أرجـــــــو الصـــــــفح ســـــ ــني نيلـــــــَ   ُأحضـــــــر حـــــ
 

 
 عـــــــــــــزة منـــــــــــــك  أرجتـــــــــــــي ذلـــــــــــــيال   أتيـــــــــــــت

 

ين ومـــــــــــــــــــــــا   املقـــــــــــــــــــــــدَّر الشـــــــــــــــــــــــقاء إال ذلـــــــــــــــــــــــ 
 

 ِمنعــــــــــة أرجــــــــــوك الــــــــــنفس كســــــــــري  أتيــــــــــتُ 
 

 وجتــــــــــــــــــرب أتســــــــــــــــــو املــــــــــــــــــن ِ  كــــــــــــــــــرميُ   وأنــــــــــــــــــت 
 

 مثوبـــــــــــــــة وأرجـــــــــــــــو أحســـــــــــــــن ومل أتيـــــــــــــــت
 

ر ينـــــــــــــــــــــال مـــــــــــــــــــــا أدىن وعفـــــــــــــــــــــوك   املقصـــــــــــــــــــــِ 
 

 
ــة اببـــــــــك  عنـــــــــد يب وقفـــــــــت وقـــــــــد  حاجـــــــ

 

ــا  ــر جــــــــــــوُدك احلاجــــــــــــات، قاضــــــــــــي فيــــــــــ  أحبــــــــــ
 

 ابلرضـــــــا الـــــــنفس يـــــــثلج بفـــــــيض   يل فجـــــــد
 

ــعد  ــي لتســـــــــــــــــــ ــديَ  أايمـــــــــــــــــــ  يُثمـــــــــــــــــــــر وجهـــــــــــــــــــ
 

ــائي وهـــــــــــــــــذا  (616)أتمـــــــــر أنــــــــت ومــــــــا تقضــــــــي ملــــــــا لــــــــراض      وإنـــــــــــــــــين جميـــــــــــــــــب اي دعـــــــــــــــ
 

 
   القفالون( 666)

 :الشاشي ابلقفال يعرفان عاملان  هناك

  مدينة  يف ولد الكبري، الشاشي ابلقفال املعروف إمساعيل، بن علي بن  حممد بكر أبو : أوهلما
 . ((الشريعة حماسن)) كتاب   صاحب  وهو .هـ365 سنة  هبا وتويف ،هـ291 سنة الشاش

 

 هـ.  1374القاهرة: مطابع دار الكتاب العريب،  -ديوان أنفاس الربيع/طاهر زخمشري.( 616) 
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  إحدى  ميافارقني، بقرية ولد اإلسالم، بفخر امللقب احلسني، بن  أمحد بن حممد  بكر  أبو : والثاين
 . ((العلماء حلية))  كتاب   صاحب  وهو ،هـ429 سنة وتويف ،هـ429 سنة الشاش، قرى

  بن بكر  أبو : الصغري واسم  .أوال   إليه  املشار  الكبري  القفال عن متييزا   ((الصغري القفال)) أيضا   وهناك
 . املروزي القفال هللا  عبد بن أمحد  بن هللا عبد

 واحلديث التفسري كتب  يف  ذكرا   أكثر الكبري والقفال الفقه، كتب   يف ذكره يتكرر الصغري والقفال
 .واجلدل والكالم واألصول

 .األقفال صنع إىل نسبة والقفال .الشافعية اءعلم من وكلهم

 .طشقند عاصمتها اليت أوزبكستان، مجهورية يف وتقع النهر، وراء  ما أقاليم أحد والشاش

 
 الكبش آلة( 667)

  له  داببة، الكبش، وأصل .فينهدم احلائط فتدق  اخليل، من بنوع جيروهنا وحديد خشب من آلة
 حببال معلق غليظ بعمود الداببة داخل يف الرأس هذا ويتصل الكبش، رأس مثل مقدمه يف رأس
 املسلمون استخدم معركة أول أن  ويذكر .جرها  لسهولة الداببة  بسقف معلقة بكر على جتري
 أمر حىت هـ107 سنة اهلند  بالد  آخر  يف (الكريج منطقة غزو ) يف واسع نطاق على الكبش  فيها
  عدة  يف املدينة  سور  هبا  خرق  الكباش  من كمية   بصنع ( الرمحن عبد بن اجلنيد ) املعركة قائد

 . (617) فتحها من ذلك  بعد ومتكن مواضع،
 

 كتمان( 668)

 
 قال عليه الصالة والسالم:

 .(618) "استعينوا على إجناِح احلوائِج ابلكتمان، فإن كلَّ ذي نعمة  حمسود"
 

 . 102هـ( ص  1408)ربيع األول    129الفيصل ع ( 617) 
 . (943حديث صحيح، كما يف صحيح اجلامع الصغري )( 618) 
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  الديانات أسماء معاني( 669)

  تعرف قبيلة ظهراين بني ظهرت  ألهنا  أو  اليهود،  أرض إىل  نسبة االسم هبذا  اليهودية  مسيت
 موسى إىل نسبة املوسويون،: أتباعها  ويسمى ، يعقوب  أسباط أحد  اسم وهو ،(( يهودا))ـب

. 

  أيضا   وتسمى  .  املسيح  بلد (( الناصرة)) بلدة إىل نسبة  االسم هبذا مسيت والنصرانية
 . ((املسيحيون)): يقالف أتباعه يُنسب أيضا   وإليه  ، املسيح إىل نسبة  ((املسيحية))

 .النِ حلة هذه  ابين لقب وهو  ،((بوذا)) إىل نسبة االسم هبذا  ((البوذية)) أيضا   اشتهرت  وهكذا

 .زرادشت  لوائها حامل من امسها أخذت  ((الزرادشتية)) وكذلك 

  ال فإنه كلها،  السابقة الرساالت  هبا تعاىل هللا  ختم اليت مجيعا ، للناس العامة الدعوة اإلسالم، أما
 امسه يدل وإمنا عليه، هللا أنزله الذي النيب إىل وال فيه، ظهر بلد إىل وال بعينها، أمة إىل ينتسب

 وحده  هلل واخلضوع االستسالم يعين الذي ،((اإلسالم)) كلمة  معىن يتضمنها خاصة صفة على

(619) . 

 
 ( 3) ألمانية  أمثال( 670)

 .غين هو يغين، الذي الفقري -

 . شيئا   يقول أن غري من طويال   اإلنسان يتكلم قد -

 . الِقْدر غليان يسكن املاء من قليل -

 .الذائب  من مأمن يف القمر -

 . يعرفون ال دائما   والشباب  ينسون،  غالبا   الكبار -

 .احلصة قلة تعين الوارثني كثرة  -

 

 . 46هـ، ص  1410الطائف: دار الفاروق،  -اإلسالم وعالقته ابلشرائع األخرى/عثمان بن مجعة ضمريية.( 619) 
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 .الشمع ويشرتون النحل، عندهم الناس من كثري  -

 .كثريا    تنبح  األليفة الكالب  -

 . ظهره على حزن   حيمل رسرو  كل  -

 .عطاؤها كثر  البئر،  استعمال كثر  كلما  -

 .بسيطا   كان   ولو اجلرح وال وضيعا ،  كان   ولو العدو حتقرنَّ  ال -

 .تظلك  اليت الشجرة تقطع ال -

 . أصدقاء له ولكن للكسل، نصريَ  ال -

 . واحدة ملرة إال االقرتاض، ينفع ال -

 .الزمن خيففه ال - عظم  مهما - حزن يوجد ال -

 . املزيد يطلب ال غين يوجد ال -

 .صديَقك  معك  يضحك  من كل    ليس -

 . تسرتجعه األرض، تعطيه ما -
 

     النمل دبيب من أخفى  الشرك( 671)

 

 . (620)  ﴾َفال جَتَْعُلوا ّللَِِّ أَنَدادا  ﴿: تعاىل هللا قال

  دبيب  من أخفى كُ الشر  هو : قال ((أندادا  )) قوله معىن يف عنهما  هللا  رضي  عباس  ابن  عن روي
:  ويقول وحيايت، فالن  اي وحياتك  وهللا: يقول أن وهو الليل، ظلمة يف سوداء صفاة على النمل

:  لصاحبه الرجل وقول اللصوص، ألتى الدار يف البط ولوال البارحة، اللصوص ألاتن هذا كلبة  لوال
 ويف . شرك به كله  هذا ، ((فالن)) فيها جتعل ال .وفالن هللا لوال: الرجل وقول وشئت، هللا  شاء ما

 . (621) ((ندا ؟ هلل أجعلتين)): قال وشئت، هللا شاء  ما:   هللا لرسول قال رجال   أن احلديث

 

 . 22سورة البقرة: اآلية ( 620) 
 . 58 -  1/57تفسري القرآن العظيم/البن كثري  ( 621) 
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 الصومالي العمالق( 672)

 يف الرجال أضخم من واحدا   كينيا  يف يعيش الذي اجلنسية الصومايل نعمان  حممد العمالق يعترب
 !!جمك  350 ووزنه  سم 210 يبلغ فطوله العامل،

 عشرة عن يقل ال ما إىل إضافة ،العشاء وجبة يف خروف نصف أيكل إنه زوجاته إحدى وتقول
 مستوى من أقل سقفها  مستوى ارتفاع  ألن ،الصغرية السيارات  ركوب  يستطيع ال أنه  كما  أرغفة،
 . جالس وهو قامته

  ابلقرعة،  رهااختا فقط واحدة وأبقى مجيعا   طلقهن زوجات  مخس من والبنات األوالد من 24 له
 .(622) هلن  املعيشة تكاليف توفري عن عجز أن بعد وذلك 

 

 
 

  األنظمة وترقيع.. الزكاة( 673)

 . بعض دون بعضه أخذ وال جتزئته، تصلح ال متكامل، متماسك  اإلسالم نظام

 الزكاة كنظام  نظاما   أيخذ أن أراد اليوم، غريبا   فيها اإلسالم يعيش اليت اجملتمعات  أحد أن هب
 

 هـ.  1/1405/ 21 -  6405املدينة )السعودية( ع ( 622) 
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 النتيجة؟  تكون  فماذا  ويطبقه، وحده

  الناشئة  اجلمة االجتماعية واملشكالت  املنتشر الفقر ملواجهة تكفي ال ضئيلة حصيلة مجعُ  - 1
  ... الناس من كثري  لدى اإلسالمي والوعي الديين  الوازع لضعف ترجع احلصيلة وضآلة ورائه، من

  ثروة  ميلك  ال البالد تلك  يف شعبال مجهور  أن كما   .. الزكاة  جتيب اليت ابحلكومات  ثقتهم ولعدم
 العصر هذا  يف املسلمون حيياها اليت للطريقة وذلك  للزكاة،  موردا   يكون حبيث  قيمة، ذا  دخال   وال

 ..للكفار تقليدا  

 الذين واملوظفني واألدوات  املكاتب على منها جزء سينفق الضئيلة احلصيلة هذه - 2
 اليت والسطحيات  ابألهبة والعناية والوظيفية، ريةاإلدا للتعقيدات  نتيجة العمل، هلذا سيخصصون

 .الفقراء إىل تصل أن قبل األموال تبتلع

  ال  ممن كثري  وأيخذ املستحقني، من كثري  وحيرم والفوضى، االضطراب  حيدث  التوزيع عند - 3
  أبمر  القائمني  عند سواء  الضمري،  وسقم اإلميان، وضمور  الرتبية،  لضعف وذلك  الزكاة،  يستحق

 . اجلمهور  عند أم ة، الزكا

 على عاما   وسخطا   للفقراء، الكفاية حتقق أن - وحدها - الزكاة عجز النتيجة تكون وأخريا   - 4
 !كله  اإلسالم نظام يف التشكيك  إىل يؤدي وهذا .جدواها وعدم الزكاة، 

  تعاليم من ((غيار قطع)) أو أجزاء ببعض احلاضرة األجنبية األنظمة ترقيع أن لنا يتضح املثال وهبذا
 . (623) شافيا   عالجا   الداء يعاجل وال املشكلة،  حيل ال وأحكامه، اإلسالم

 
   القديمة األموي  الجامع ساعة( 674)

 األوىل الساعات  وكانت .متالحقة أزمنة يف ساعات  أربع (624) جريون ابب  من مقربة على أقيم
  الساعات  وهذه .هـ549 سنة  صفر عاشر يف عليها  الدين نور  السلطان استيالء قبل موجودة

 

،  55هـ، ص  1414بريوت: مؤسسة الرسالة،  -لكي تنجح مؤسسة الزكاة يف التطبيق املعاصر/يوسف القرضاوي. ( 623) 
56 . 

 هو الباب الثاين للمسجد األموي. ( 624) 
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  وكان .عصره يف الشعر لواء حامل القيسراين، صغري بن نصر بن حممد هللا عبد أبو شؤوهنا أدار
 .واحلساب  واهلندسة والنجوم ابهليئة عارفا  

 .اخلراساين علي  بن  حممد امليكانيكي املهندس إىل الساعات  إدارة أسند القيسراين ابن وفاة وبعد

 :بقوله املشهورة  رحلته يف عات السا هذه جبري ابن وصف وقد

  مستدير  كبري  طاق هيئة  وهلا  غرفة أمامه الذي البالط جدار يف جريون ابب  من اخلارج ميني وعن
 تدبريا   ودبرت  النهار، ساعات  عدد على صغار أبواب   فتحت قد ،(625)  صفر طيقان  فيه

 مصورين ابزيني فمي  من صفر من (626) صنجتان تسقط النهار  من ساعة انقضاء فعند .هندسيا  
 . منهما  واحد كل  حتت صفر من طاستني على قائمني صفر، من
 

 
 

  وقوع فعند مثقوبتان، والطاستان آخرها، حتت والثاين األبواب، تلك  من ابب  أول حتت أحدمها
 

 أي حناس، الطيقان هي األقواس. ( 625) 
 كرة صغرية جموفة من حناس. ( 626) 
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  إىل ابلبندقتني أعناقهما ميدان  البازيني  وتبصر الغرفة، إىل  اجلدار داخل تعودان فيهما البندقتني
 يف البندقتني وقوع وعند سحرا ، األوهام تتخيله عجيب بتدبري بسرعة، يقذفاهنماو  الطاستني
 وال الصفر، من بلوح للحني الساعة لتلك  هو الذي  الباب  وينغلق دوي  هلما  يسمع  الطاستني

 مث الساعات، وتنقضي كلها  األبواب  تنغلق حىت النهار من ساعة انقضاء كل  عند كذلك   يزال
 . األول حاهلا إىل تعود

 

 
 

 دائرة عشرة اثنيت املذكورة الطيقان تلك  على املنعطف القوس يف أن وذلك  آخر، تدبري ابلليل وهلا
 منها كله  ذلك  مدبر الغرفة، يف اجلدار داخل من زجاجة دائرة كل  يف وتعرتض خمرمة، النحاس من

 فإذا ساعة،ال مقدار ترتيب على املاء به يدور مصباح الزجاجة، وخلف املذكورة، الطيقان خلف
  دائرة لألبصار فالحت شعاُعها، أمامها الدائرة على وفاض املصباح ضوء  الزجاجة عم انقضت
  هبا  وكل وقد  كلها،  الدوائر وحتمر الليل ساعات  تنقضي حىت األخرى إىل ذلك  انتقل مث  حممرة،

  وهي ضعها،مو  إىل  الصنج وصرف األبواب  فتح  يعيد وانتقاهلا  بشأهنا درب  حلاهلا متفقد الغرفة يف
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 . (627)  املنجانة الناس يسميها اليت

  
 ! رجله يمد   عندما( 675)

  ملا  العزيز عبد السلطان أن  معاصريَّ، من واحد غري يل روى : ((العلماء أخالق  من)) صاحب قال
  كأنه  ابجلامع شيخ على اخلديوي فلحظ إمساعيل، اخلديوي وصحبه األزهر، اجلامع زار مصر قدم
  أراهُ  وقد رجاله أحد َكلَّف  مث عنه، ابلسلطان فأسرع رجَله، ماد   ظهَره، ند  مس  فهو مهتم ، غري

  يده،  عنه  الشيخ قبض ليعطيه،  الرسول  جاء فلما حاَله،  يعرف  أن  يريد بُصرَّة له  يَْذَهبَ  أن  الشيخَ 
 . (628)  يده  ميد   ال رجله ميد   من إن  : أرسلك  ملن قل: له وقال

 
  الشعوب  تنصير  دائرة( 676)

 العامل مناطق بعض يف التنصريية  احلركة وضع أن للفاتيكان  التابعة الشعوب  تنصري دائرة أعلنت
 . هلا  املرصودة الضخمة واملعنوية واملادية  البشرية اإلمكانت  من ابلرغم القلق إىل يدعو

 عن نقال   الكويتية األوقاف بوزارة اإلسالمية الشؤون  إدارة نشرته الذي السنوي، تقريرها يف وجاء
  ألف  417 بلغ العامل يف التنصريية  النشاطات  يف  يشرتكون الذين  عدد أن  الفاتيكان،  يف مصادرها

  يعملون معهد ألف 26و مدرسة  ألف 58 ويوجد  . فقط الكاثوليكية الكنيسة  ميثلون وامرأة رجل
 .الدائرة حلساب 

  واحدة  مؤسسة قدمت .دوالر مليون 177 وحدها إسبانيا  يف  الكاثوليكية الكنيسة  ميزانية بلغت
 .اجلامعيني للطلبة كمعونت   دوالر ماليني 10 مبلغ (روماسا) وهي

 يف العاملني عدد وزاد 363 والرهبان 373 إىل إفريقيا يف العاملني القساوسة عدد زاد وقد
 مطران   481 مجلة من وأنه 17.783 إىل وغريهم وفنيني ومدرسني ومهندسني أطباء من التنصري

 

هـ( /مجع ذلك وحققه وقدم له حممد أمحد   617مة علم الساعات والعمل هبا لرضوان بن حممد الساعايت )ت مقد( 627) 
 . 32 - 28هـ، ص  1402دمشق: مكتب الدراسات اإلسالمية،  -دمهان.

 . 170  - 169من أخالق العلماء/حممد سليمان عنارة ص ( 628) 
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 . إفريقيا   340 هناك إفريقيا يف

  ألهنا  احلكومة على االحتجاج نيجرياي يف النصارى  معه استطاع  حدا   التنصريية  احلركة نفوذ بلغ
 من العظمى  الغالبية أن من الرغم على العام هذا  اإلسالمي املؤمتر ملنظمة  لالنضمام تقدمت
  التنصريية  احلركة نم  جزءا   السودان جنوب  يف الدائرة احلرب  ويعتربون املسلمني من نيجرياي سكان

 . السودان يف اإلسالمية الشريعة لتطبيق الرامية اخلطوات  ضد  تعبريهم حد على ألهنا

 وموزامبيق أجنوال أن رغم وبوروندي وموزامبيق أجنوال يف احلركة تواجه صعوابت  عن التقرير كشف
  اإلعالم أجهزة تصور  كما احلاضر الوقت يف اقتصاداي   تعاين اليت اإلفريقية البلدان أكثر من

 .الغربية

  يوجد  ال  كان  وإن فيتنام، يف املواقف يف وحتسن الصني يف أمل بوارق توجد أنه التقرير أضاف
  التنصريية، احلركة النطالق جيدا   مركزا   اتيوان واعترب واحد، وأسقف املطارنة من اثنني سوى فيها
 . (629) العاملية والكنيسة لقوميةا الكنيسة معىن بني التضارب  إبلغاء وطالب البااب زارها وقد
 

  الحيوان  عند غريبة وأشكال والدات( 677)

 :!لبنا   يدر    تيس - أ

  كما  اللب منهما خيرج ثداين  له ((املاعز ذكر)) تيس ابلسعودية الزلفي مدينة يف أحدهم عند وجد
  له  الصورة يف مالحظ هو وكما .املاعز ذكر بدور قيامه إىل ابإلضافة األنثى، العنز من يستخرج

 . (630)  !خصيتان وله ثداين
 

 

 هـ.  8/7/1408 - 159املسلمون ع ( 629) 
 هـ.  1407/ 14/11 -  5398اجلزيرة ع ( 630) 
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 :أرجل بثلثة َحممل - ب

 الرجل اختفت حني يف فقط أرجل بثالثة (طلي) ابلسعودية بريدة مدينة يف الشياه إحدى أجنبت
 عليه نشأت  الذي الوضع مع وتتأقلم جيدة بصحة وهي والدهتا، منذ ظهرت  وهكذا الرابعة،

(631) . 
 

 
 

 

 هـ(.  17/11/1411)  6819اجلزيرة ع ( 631) 
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 :أقدام بست خروف  -ج

  الكبرية،  املزرعة صاحب دهشة وسط الفرنسية املزارع إحدى يف ولد أقدام بست صغري لمح
 .(632) العامل يف نوعه من فريدا   يعد الذي األمر

 

 
 

 ماعز؟ أما  خروف - د

  عاما   عمره يبلغ والذي  واخلروف، املاعز تكوين بني جيمع الذي الغريب احليوان  هلذا صورة نشرت 
  الوراثي الرتكيب تغيري يف العلماء أحد تدخل أن بعد الغريب يواناحل هذا نتج وقد .كامال  

  لديه  إن  حيث املاعز، وذكر اخلروف ذكر صفات  بني  احليوان وجيمع .للجنني املخصبة للبويضة
  دمه وحيتوي .املاعز شعر مثل نعم ولكنه كثيف   شعر ولديه واملاعز اخلراف مثل معقوفان قرنن
  على قادر  غري أنه أثبتت التجارب  ولكن واملاعز اخلراف  لدى اليت لتلك  مشاهبة  محراء كرات   على

 

 م.   15/8/1988 - 1505األسبوع العريب ع ( 632) 
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 .(633) ينتجها  اليت املنوية  احليوانت  شكل يف تشويه لوجود وذلك  املاعز أنثى تلقيح
 

 
 
 :واملاعز اخلروف من جديد حيوان  -ه

  مه جس  ألن معزة؟ أو خروف هو هل ..احليوان هذا هو ما متيز أن تستطيع لن األوىل الوهلة من
  علماء هبا قام جتربة عن نتج عجيب جديد حيوان أنه واحلقيقة .معزة رأس ورأسه خروف جسم
 امسا   عليه وأطلقوا خروف مع ملاعز جنينية خالاي دمج بعد بريطانيا يف احليوان فسيولوجيا معهد
 هذه لرفض يتدخل مل لألم املناعي اجلهاز إن العلماء ويقول .وخروف ماعز كلميت  من مشتقا  
 . (634) وطبيعية سهلة الوالدة وكانت ..لتجانسها نظرا   اخلالاي

 

 هـ(.  22/5/1404) 3098املصور ع ( 633) 
 هـ. قلت: ويالحظ اتريخ نشر هذا اخلرب والذي قبله.  13/11/1408 - 11269األخبار )مصر( ع ( 634) 
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 !اإلنسان  يشبه سخل - و

 . طبيعية والدة البشر من طفلني وضعت عنزا   أن أشيع

  ساعات  مرور بعد خاصة  املشهد،  هول تتحمل مل حيث العنزة، متلك  اليت األسرة الذعر دب  وقد
 !آدميني أطفال صور  جتسدت حيث الوالدة على
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  على يرها مل احلالة هذه أبن  أفاد املولودين شهد الذي البيطري الطبيب على احلالة وبعرض
  ابإلنسان، شبيهة أو فعال   غريبة أهنا اتضح الصورة يف النظر إبمعان ولكن ..الوالدة أثناء الطبيعة

 نقص أو البكرتاي نوع  من إصابة  عن نجتا   ( أدميا  ) مائيا ورما   هناك أن  األمر يف ما  كل  وأن
 العينني على والضغط واستدارته الفك  أسفل امتالء إىل أدى تغذية سوء يكون  قد أو ..الربوتني

 .للماعز الطبيعي الشكل اختفاء إىل أدى مما اجلانب، من

 اإلنسان ختصيب إمكانية  خيص ما أما .وارد أمر األجنة يف اخللقي التشوه  مسألة أن  وأضاف
  يف األساسي لالختالف نظرا   متاما ، وارد وغري مستحيل أمر فهذا ،محلها إىل ويؤدي املاعز أنثى

 .اإلخصاب  عملية إمتام معه ميكن ال مما منهما  لكل الوراثي الرتكيب

  تبعد اليت األشكال من شكل أي يعطى مشوها   يولد مولود كل  أن البيطري الطبيب أفاد كما
 اليت احلالة ذلك  على ومثاال   األبوان، عليها اليت واهليئة املنظر حيث من نفسه النوع عن البعد كل

 وكذلك  اإلنسان يشبه رأسه ولكن ماعز من مولود اجلنني أن املالحظ من حيث عنها نتحدث 
 . جسمه

 هذه تعاىل هللا خلق حيث الوراثية، العملية إىل ترجع إهنا: يقول احلالة هذه أسباب  وعن
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 على املوجودة اجلينات  حتمله كله هذاو  وساللتها،  نوعيتها على حتافظ وجعلها املخلوقات 
 احلية املخلوقات  تتوارثها  اليت  الذكورة مبثابة  تعترب حيث الوراثي،  ابلشريط ويسمى الكرموسومات،

 . األرض ظهر على املوجودة

  يف ميتا   يكن مل إذا .. احلال يف ميوت  منها  كثري  املشوهة املخلوقات  تلك  مثل والدة عند  أنه  كما
  يعترب ألنه  معه، تندمج  ومل تتقبله،  مل احلي الكائن  هذا فيها خلق اليت احلياة  إن  حيث أمه، بطن

 . (635) وجل  عز هللا  رمحة من وهذا احلياة، يف مثله يوجد ال مسخا  

 :!غريبة قطة - ز

 . منر وكف وذيل قرد رأس له غريبا   خملوقا   املنصورة حيوان  حبديقة قطة وضعت

 مخسة لكل واحد بنسبة إال حتدث  وال ندرة احلالة هذه إن ابحلديقة البيطرية الطبيبة وقالت
 .مصر يف مرة ألول حتدث  وهي ماليني،

  أن فإما: احتماالت  عدة إىل ترجع احلالة هذه أن الطبيبة عن ((املسائي األهرام)) صحيفة ونقلت
 .الكروموزومات  حتملها  اليت الوراثية اجلينات  انتقال نتيجة  أو وراثية،  طفرة نتيجة تكون

 اكتشفه الذي املخلوق هذا وتركت وضعتهم اليت األربعة أوالدها نقلت القطة أن إىل أشارت و 
 . (636) احلديقة عمال أحد

 :لكتكوت أرجل أربع - ح

 . (637) ابلسعودية الدمام يف صورته  التقطت أرجل، أبربع كتكوت 
 

 

 هـ(.  8/10/1415)  11660املدينة ع ( 635) 
 هـ(.  8/12/1411)  6839اجلزيرة ع  (636) 
 هـ.  1406/ 13/3  - 4561اليوم )السعودية( ع ( 637) 
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 :أرجل أبربع  ودجاجة - ط 

 ((السهلي فهاد بركي مزرعة)) املنورة املدينة مبنطقة  هوامليا الزراعة ملديرية التابعة املزارع إحدى يف
 اإلنتاج قسم رئيس يقول ..أرجل أبربع الدجاجة .يوما   تسعون عمرها الالحم نوع من دجاجة
  تشوه  ((طفرة)) وتسمى املليون يف واحد بنسبة حتصل إهنا ..الظاهرة هذه عن ابملديرية احليواين
 واحليوان اإلنسان ولكن وحدها الطيور على تصرتق ال الظاهرة وهذه ، MUTATION خلقي
 .اخلالقني أحسن هللا فسبحان ..أيضا  
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 األوىل خلف معلقتان فهما األخراين الرجالن أما رجلني على متشي الدجاجة أن ويضيف
  أصابع  أربعة الثالث  األرجل يف  األصابع  وعدد بقليل، العادية  لألرجل السمك  حيث  من وكبريان

 . (638) فقط أصابع بثالثة فهي الرابعة الرجل عدا ما رجل، لكل

 :برأسني أفعى - ي

 35 - 30 تبلغ زاوية الرأسان ويشكل قزوين، حبر ساحل يف الرأس مزدوجة أفعى اكتشاف مت
  ظاهرة  هي الرأس املزدوجة األفعى إن  اليكبريوف خيام األذربيجاين العامل ويقول . بينها فيما  درجة
 . يةاستثنائ  ليست ولكن ندرة،

 

 

 هـ.  1410/ 30/3املدينة )السعودية( ( 638) 
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  أن  وبعد البيولوجية، السمات  حيث من الواحد الرأس ذوات  زميالهتا عن األفعى هذه ختتلف وال
 الطعام يكفها  ومل فأكثر،  أكثر بطيئة  تصبح بدأت  املفضل الطبيعي طعامها من حرمت

 .(639) يوما   أربعني بعد فماتت االصطناعي

 
 تشيرنوبل  غرائب( 678)

 اآلاثر من تعاين املنطقة زالت ما تشرينوبيل كارثة  على سنة ونصف سنوات  ثالث  مرور بعد
  الصورة  يف ويظهر املشوهة،  احليوانت  من أجيال تتوالد زالت ما  أوكرانيا ففي لالنفجار،  املدمرة

 املنطقة يف املوقف خلطورة ينبهون  زالوا ما العلماء أن ورغم أرجل، مثاين وله هناك ولد صغري مهر
 .(640)  شديد ببطء تتم  التهجري برامج فإن

 

 م.  21/6/1978تشرين ( 639) 
 هـ(.  27/3/1410) 3394املصور ع ( 640) 
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   السينما مرتادي عدد( 679)

  يف السينما  ومشاهدي مراتدي عدد أن القاهرة يف قدمت السينما  عن دكتوراه  رسالة  يف جاء
  الرقم هذا أن جند حسابية وبعملية  .الواحد األسبوع يف ومشاهدة مشاهد مليون 215 هو العامل
  متوسط  أن هذا ومعىن .. األرض سكان  عدد مرات  3 حنو  أي مليون   11180 حنو  سنواي   يرتفع
 حىت مرات  10 من أكثر وأحيان   الواحد البلد يف مرات  3 من أبكثر الواحد  الشخص تردد نسبة

 . (641)  سينما دار أو  سينما فيها ليست مناطق يف التوازن حيدث 

 
 التعليمية  الوسائل  تقويم( 680)

 

 م.   24/3/1977الثورة )سورية( ( 641) 
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 :تعليمية ال الوسيلة لتقومي  التالية ابألسئلة االستعانة ميكن

 أغراضها؟ وحققت هامة معلومات  أعطت وهل املنهج؟ من هامة مادة الوسيلة عاجلت هل - 1

 والدراسي؟ التحصيلي ومستواهم التالميذ  ألعمار مناسبة الوسيلة جاءت  هل - 2

 متحيزة؟ وغري وموثوقة ودقيقة حديثة الوسيلة كانت  هل - 3

 والبحث؟ والتفكري االهتمام اثرت أ وهل مشوقة، تربواي ، مقبولة الوسيلة هل - 4

 مناسبة؟  الوسيلة مقاييس هل - 5

 استخدام - حجمها - صوهتا  - صورهتا ] الفنية؟  الناحية من مقبولة  الوسيلة هل - 6
 .[ذلك  وغري التجليد، - اللون - الكتابة  - فيها اإليضاحات 

 أن ميكن وهل ،املبذولني واجلهد الوقت مع متكافئة استخدامها من الفائدة جاءت  هل - 7
 أيسر؟ بطريقة  بدورها أخرى وسيلة تقوم

 اجلمالية؟  الناحية من جذابة الوسيلة هل - 8

 ؟(642) أفضل تعليمي نشاط إىل أدت  هل - 9

 
 !((البيتنجان))و الباذنجان بين( 681)

  (( حدق)) تسمى القاموس، صاحب رواه ما على فهي، .متنوعة أمساء الثمرة هلذه عرفت
  هذه  عن ختلتا  والسوق العامة  لكن (. أنبة  واحدته  مجع)  (( أنب))و ((وغد))و  ((غدم))و ، ((حذق))و

  مث .((بيتنجان )): وقالت لفظه سهلت أن بعد  ابلباذجنان واكتفت يبدو، ما على مجيعها األمساء
 للشي  واألول طويل، أو مدعبل بيتنجان  يطلب أبن  اخلضار من النوع  هذا  مشرتي يضيف
 هذا السيدة تطلب وقد . بدونه أو ابللحم ذلك  كان  سواء للحشي، ئيا  مبد هو والثاين والقلي،

 (. املكدوس مثل) ذلك  إىل وما (الطرشي) املخلل  منه تصنع كي  صغريا   النوع

  األبيض بني واملوشح اللون والزهري األبيض هناك إذ: ألوانه يف متنوع الباذجنان أن الواقع لكن

 

القاهرة: مركز التنمية البشرية واملعلومات،   -يع حممد.مقدمة يف االتصال والوسائل التعليمية/مصطفى عبد السم( 642) 
 . 93 - 92هـ، ص  1408
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 . اللماع األسود وهو الغالب، الصنف جانب إىل هذا .والبنفسجي

 قبل األول األلف يف مت ا واستغالله زراعته أن الباحثني عند واملقبول .األصل هندي والباذجنان
 مثل الباذجنان،  أن الدارسني عند واملرجح .األمر أول بطيئا   كان  فقد غراب   انتشاره أما .امليالد
 . البحر رجتا أيدي على العريب اخلليج عرب انتقل كثرية،  أخرى نبااتت 

  الذين أحد وهو (للميالد عشر الثاين - للهجرة السادس القرن أهل من) العوام ابن روى وقد
: هي الباذجنان من أنواع أربعة أايمه، يف عرفت البالد تلك  أن األندلس، يف الفالحة عن كتبوا
 .والشامي واملصري والقرطيب احمللي

 ولكن األندلس، إىل الصني من املمتدة  طقةاملن يف الباذجنان وجود من الناس يعجب يكن ومل
  زائر على بدا فقد .بالدهم يف  ألفوه عما  يرونه الذي  الصنف  اختالف  هو  له  يعجبون  كانوا   الذي
  مدعبال   ألفه وقد املستطيل، الباذجنان  رأى  ملا  االستغراب  (م 1221 سنة) مسرقند على وفد صيين

 . بالده يف

 وبعد للجزيرة، النورمان حصار أثناء ذلك  إىل اضطروا ملا إال انالباذجن أكل يعتادوا مل صقلية وأهل
 .أيكلوه أن قبل للحمري أطعموه فقد كل  وعلى جاعوا، أن

 .مطبخية وصفة عشرين عن  يقل ال ما الطبخ، كتب  يف  له، كان  وحده والباذجنان

  والربجينيا  العربية والباذجنان الفارسية، بدرجنان أصبحت السنسكريتية فامتغان  فإن وهكذا،
  الفرنسية، ) أوبرجني كلمة  يف  يقال ذلك  ومثل . أورواب إىل هناك ومن - ( اإلسبانية ) الكااتلونية 

 سلسلة نتيجة فهي .اليوننية فازانيا أو وميليتزان اإلنكليزية أوبرجني تصبح إذ (الباذجنان ومعناها
 . (643) يقتهمطر  على فيديروهنا  األجنبية، ابللغة نطقها يصعب لكلمة التحريفات  من
 

 سبحان للا وبحمده( 682)

 
 عن أيب هريرة قال: قال رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم:

 

 هـ(.  19/6/1411)  8230الرايض ع ( 643) 
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"من قال حني ُيصبُح وحني مُيسي: سبحان هللا وحبمده، مائَة مرة: مل أيِت أحد  يوَم القيامِة 
 أبفضَل مما جاَء به، إال أحد  قال مثَل ما قاَل أو زاَد عليه". 

 (.2692ه رقم )رواه مسلم يف صحيح
 األدنى الشرق( 683)  

  املتوسط،  األبيض البحر من الشرقية السواحل على الواقعة البلدان جمموع به يقصد جغرايف تعبري
 . البلقان جزيرة شبه  وأحيان   آسيا غرب  وجنوب  إفريقيا، شرق ومشال

 
 ( 1) سودانية أمثال( 684)

  أخرى طريق من لك  فليس به اللحاق حتاول مبن اللحاق تستطع مل إذا  أي)  جدِ عو بتلحقو املا -
 (. ابحلجارة حتصبه أن إال

 .ينجيك  ما الكذب  جناك،  ما الصدق كان  -

 .اخلسارة يف تقعد وال النصارى اخدم -

 . ريشة راسو يف احلرامي -

 (. سبحانه  جانبه إىل مل أي) ربك  على اعصر -

 (.السمع حلدة) فرس أذان أذاين -

 (. السفالة يف للمتساوين يضرب ) قدحه  وده الرماد ده -

 (. املزاح يتحمل ال  للذي) ضيقة  حوصلته -

 (. احليلة الستعمال يضرب ) واحلسه رقِ قه -

 (.أعمال هلم من ويتبع  له عمل ال ملن) بيض سال ق -

  ذكرى رحيله  بعد يبقى الذي  وهو  بعمله، اإلنسان قيمة  أن  على للداللة) النفوع  تبكي  الدموع -
 (. اسالن قلوب  يف حسنة

  انشق  فإذا البعري، أنف يف يوضع  الذي  اخليط هي والوبرة  .مكيدة من جنا  أي ) الوبرة  شرح -
 (. الوبرة شرم: يقال األنف
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  أن أي شق ه، ميكن ال رقيق خيط فالسري .املروءة وعدم البخل عن كناية) شقة فيه  ما سريي -
 (. القسمة تقبل ال ثروته

 
 للصائمين  طبية نصائح( 685)

 .استطاعتك  قدر وأخِ ره السَّحور، طعام  لتناول يقظاست - 1 

 .مباشرة السَّحور تناول عقب تنم ال - 2

 .استطاعتك  قدر قلِ لها بل إضافية،  جهودا    تبذل فال البنية ضعيف كنت  إذا - 3

 .ابإلفطار عجِ ل - 4

 .الزائد ابلطعام معدتك  تتخم ال - 5

 .والفواكه اخلضار بعض تناول تنس ال - 6

 (.تفطر  أن دون التايل  اليوم تصوم أن أي) الصيام تواصل أن ايكإ - 7

 . (644)  الرتاويح وصالة الليل بقيام التزم - 8

 
  الشيطان مداخل( 686)

 :جهات  ثالث  من إال عليه للشيطان طريق ال أنه يعلم ُلب    ذي كل

  إىل ومدخله الشيطان حظ وهي فضلة، فتصري احلاجة  قدر على فيزيد واإلسراف، التزي د  :أحدها
  أو  لذة  أو نوم أو غذاء من مطلوهبا متام النفس إعطاء من االحرتاز منه اخلالص وطريق القلب
 . منه العدو   دخول من األمان حصل الباب  هذا أغلقتَ  فمىت .راحة

 فيعسر العدو   فوجله احلصن ابب  فتح غفلَ  فمىت  الذكر، حصن يف الذاكر  فإن الغفلة، : الثانية
 . راجهإخ يصعب أو عليه

 .(645)  األشياء مجيع من  يعنيه  ال ما تكل ف : الثالثة
 

الطب النبوي يف ضوء العلم احلديث: دراسة علمية موثقة ابلتحاليل املخربية واألحباث الفيزيولوجية/غياث حسن  ( 644) 
 . 1/306هـ  1414دمشق: دار املعاجم،  -األمحد.
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   النبي مقام إلى يسيء لمن اإلعدام( 687)

  حكما   البنجاب  والية  بوسط سارجودا حمكمة أصدرت  ابكستان يف نوعه من حكم أول يف
  ديسمرب يف اعتقل قد جيل وكان  .  النيب مقام إىل تسيء بكلمات  لتفوهه  جيل ماسح إبعدام

  وهي  احلياة  مدى ابلسجن ُعوقب حيث املسيئة الكلمات  هذه عنه  صدرت  أن بعد م 1991
 1992 عام يوليو يف تعديل إبجراء  قام الربملان أن  إال اجلرمية، هذه ملثل القانون يف عقوبة أقصى

 .(646) العليا الشرعية احملكمة من التوصية بعد اإلعدام إىل القصوى العقوبة فيه رفع م
 

 
 

   باألشعة التصوير عيوب( 688)

 :عن العيوب  هذه تنجم

 

 . 246الفوائد/ابن قيم اجلوزية؛ ص ( 645) 
 هـ 12/5/1413 - 405املسلمون ع ( 646) 
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 .املريض لباس أو التصوير منصة على ظليلة مادة من لطخة -

 .الفيلم أو التعريض علبة ختر ب  -

 . املريض أزرار -

 .سوداء لتشجرات  املؤدية  ابالحتكاك الساكنة  الكهرابء -

 . بينهما  التناظر بوجود ىوتنف ابنتقاالت   تلتبسان فقد كثافة،  أكثر الثديني حلمتا كانت  إذا -

  مصاحبة  الرخوة النسج من الصغرية الرئوية الُعقيدات  تشبه ظالل: الصدر جدار كتل -
 .الوحشي يف الرئة خارج إىل مبتابعته ومنيزها للرتقوتني،

  صورة على كثيفة  خطوط شكل  على وتبدو املرضي،  الوزن فقد حالة يف  اجللدية الثنيات  -
 . (647) صدريةال ابلريح  فتلتبس الصدر،

 
 أقاربهم  مع.. تايوان مسلمو( 689)

 .عاما    38 استمرت  قطيعة بعد فيها أقارهبم بزايرة اتيوان ملسلمي الشعبية الصني مسحت

  سيطرة  بعد الصني من مسلم ألف  مائة هاجر عندما ميالدية  1949 عام القطيعة بدأت 
  بزعامة الصيين اجليش من قسم معهم إليها  هاجر  حيث اتيوان، يف ليقيموا  عليها الشيوعيني

 .الوطنية  الصني مجهورية ابسم مستقلة مجهورية وأقاموا شيك،  كاي   شاينج اجلنرال

  احمليط يف آسيا شرق جنوب  تقع اليت الصغرية اجلزر من آخر وعددا   فرموزا  جزيرة اتيوان وتشمل
 .كيلومرتا    140 بينهما  املسافة  تتجاوز وال فرموزا، مضيق الشعبية الصني عن ويفصلها اهلادي،

  العامل  ودول أورواب اعرتفت أن إىل األمن جملس يف الدائم الصني مقعد تشغل اتيوان  ظلت وقد
 . الدولية املنظمات  يف مكاهنا  لتأخذ الشعبية ابلصني األمريكية املتحدة والوالايت  الثالث

  مع  حلوارا ابب  بفتح  الصينية احلكومة طالبت عندما األفق يف تلوح االنفراج ظالل وبدأت 
 ورفضت والرأمسايل، االشرتاكي النظامني تطبق واحدة  دولة حول التفاوض وقبول اتيوان، حكومة
  التايوانيني  للمواطنني السماح هو اآلن حىت حتقق إجيايب تطور أهم أن إال األخري، االقرتاح اتيوان

 

 . 13هـ، ص  1412دمشق: دار املعاجم،  -العالمات الشعاعية والتشخيص/إعداد ايسر حسن وآخرين.( 647) 
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 .الصني بزايرة املسلمون فيهم مبا

 يف وميثلهم مميزة،  اجتماعية  أوضاع وهلم مرتفعة يشيةمع مبستوايت  اتيوان يف املسلمون ويتمتع
 .عضوا   27 الربملان

  املسلمون منها ينطلق اتيوان،  أحناء يف الصغرية املساجد  من وجمموعة كبرية   مساجد عشرة وتوجد
 . كثرية  صعوابت  فيها  يواجهون  اليت اإلسالمية دعوهتم لنشر

  اليت الدينية واملناسبات  اإلسالمية ات اجلمعي بواسطة البعض ببعضهم اتيوان مسلمو ويرتبط
 .(648) اإلسالمية األنشطة إلدارة اخلاصة ميزانيتها هلا منطقة وكل خالهلا،  من يلتقون

 
 !عمرها من التاسعة في تلد( 690)

  3 وزنه طفال   ووضعت محلت قد سنوات، 9 عمرها البريو من طفلة أن األنباء وكاالت  ذكرت 
  جدا ،  غريبا   يبدو اخلرب .الوالدة تعسر رغم جيدة  بصحة ابنتهاو  الطفلة األم وإن .كيلوغرامات 

 . وترعاه طفلها ترضع وأن حتمل قد االبتدائي الرابع الصف يف طفلة أبن التصور السهل من فليس

  تبعا   وذلك  بلد، إىل بلد من خيتلف النساء عند البلوغ سن إن الظاهرة هذه حول األطباء يقول
 من البلوغ سن يبدأ احلارة البلدان يف واملالحظ .البشري واجلنس مايناجلس  النمو ومبقدار للمناخ

 . (649)  الباردة البالد عكس على مبكرة سن

 
  كاملة قرية إسالم( 691)

 32 وعددهم القرية سكان  فخرج .واحدة دفعة اإلسالمي الدين يف أبكملها هندية قرية دخلت
  املسلمون .. ((هللا رسول حممد هللا،  إال هإل ال )) اإلسالم  شهادة يرددون الشوارع يف  هندي ألف

 .((كرياال)) بوالية  الواقعة ((اهلارجيان)) طائفة ميثلون اجلدد

 سكان دهشة وسط  التهنئة يتبادلون وراحوا الصالة فيه أدوا كبريا    احتفاال   القرية سكان أقام
 

 هـ.  24/6/1408 - 158املسلمون ع ( 648) 
 م.  4/11/1977الثورة  ( 649) 
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 اهلند يف املسلمون اهل يتعرض اليت التعسفية احلمالت  على ردا   القرية هذه إسالم جاء .الوالية
 األدب  رابطة رئيس الندوي احلسن أبو  الشيخ وصرح . املتعصبة األخرى الطوائف أيدي على

 . كربى  إسالمية صحوة  بوادر يسودها البالد  أبن   اهلندية اإلسالمي

  اإلسالمية اجلماعات  متارس اإلسالمي الدين يف الدخول على املتواصل اإلقبال جبانب إنه: وقال
 قامت وقد .اإلسالمية القبائل طالئع على املسلمني غري الشبان أتثري ملنع  توعية الت مح  اهلندية

  اخلمر،  بتناول السماح على احتجاجا   ((كرياال)) والية وسط يف اإلسالمية اجلماعات  مظاهرات 
 األحاديث من وعدد الكرمي، القرآن من آايت  عليها كتبت  الفتات  أيديهم يف املتظاهرون ومحل
 .(650) املسلمني على حفاظا   اخلمر تناول من حتذر اليت الشريفة النبوية

 
  لقمان حكم من( 692)

 . العالنية  يف منه يستحي ما السر يف يصنع ال الذي: فقال العاقل؟ من: احلكيم للقمان قيل -

 لطول اجلميع وارحم شكرهم، لقلة األغنياء وارحم صربهم، لقلة الفقراء ارحم اللهم: لقمان قال -
 .تهمغفل 

 له مجعوا ما يبق فلم ألوالدهم قبلك  مجعوا قد الناس إن بين، اي: ابنه لقمان به وعظ فيما كان  -
 عملك، فأوف  أجرا ،  عليه وُوعدت  بعمل أُمرت  قد مستأجر  عبد أنت وإمنا  له، مجعوا من يبق ومل

  نت،مس حىت فأكلت أخضر،  زرع يف رتعت شاة  مبنزلة  الدنيا  هذه يف تكن  وال أجرك،  واستوف
  إليها  ترجع ومل عليها  جزتَ  هنر على قنطرة مبنزلة الدنيا اجعل ولكن مسنها، عند حتفها  فكان
 .(651) الدهر آخر

 
   االنقراض  أو..  الزواج ( 693)

  مهدد نسمة  مليون ( 60) عدده  البالغ الغربية أملانيا يف الشعب أن  األملان اإلحصاء خرباء أعلن
 

 هـ.  4/11/1405 -  24املسلمون ع ( 650) 
 . 161، 109بريوت: دار الصادق، د.ت، ص   -رشاد ملن طلب الرشاد/حممد حسن نئيين.اإل( 651) 
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 أقل وهي ..!فقط األلف يف 65 والبالغة الزواج يف احلالية ت املعدال نسبة استمرت  إذا ابالنقراض
  النسبة استمرت  ما إذا وذلك  2550 عام سيتم االنقراض هذا إن: اخلرباء قال .العامل يف نسبة

 .(652) احلالية معدالهتا على نفسها

 
 !شارب أطول ( 694)

 ! اأمريك يف شارب  أطول صاحب  أبنه يفتخر نيويورك من  شاحنة سائق ميتشل جيم

  ثقيل بدهان يدهنه مث كهرابئية،  مبجففة وجيففه يغسله صباح كل  يف سم، 80 شاربه طول
 .(653) شكله على ليحافظ

 .والسالم ،اإلسالم نعمة على هلل واحلمد

 
 !مدخنين بال دولة( 695)

 به يطالعك  سؤال أول إن  حيث االستقبال، مكتب عند الصارم النظام يبدأ ..سنغافورة يف
 غري أم مدخن أنت هل)): هو سنغافورة يف األنيق (( شرياتون)) فندق برج يف لاالستقبا موظف
 !؟((مدخن

  الدولة)) سنغافورة إن  حيث  املفاجآت،  بعض بضعفهم يقرون الذين ابلتدخني  املولعون  ويواجه 
 !لفائفهم إشعال من الضيوف  مبنع اخلاصة اإلجراءات  بزايدة  تقوم (( املدينة

  حتتوي حيث  املبىن، من بعيدة  أجزاء إىل إقصائهم إبمكانية  الفنادق  زوار من هؤالء مثل وخياطر
 ! للراحة أخرى وسائل أي أو  ستائر على حتتوي ال عادة  أهنا غري ((للسجائر منافض)) على الغرف

  سنغافورة حكومة تقوم ((املدخنني غري من))  دولة أول إلقامة محلة  بداية ويف 1970 عام ومنذ
 !الدولة  يف املدخنني حرية من ابلتقليص  متزايدة بصورة

  عيون  ((األزرق الدخان)) يدخل ولن  .تقريبا   كامال    أمرا   العامة األماكن يف التدخني  حظر ويعد
 

 م.  8/6/1978أخبار األسبوع  ( 652) 
 هـ.  1406/ 29/6املدنية )السعودية( ( 653) 
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  يف متاما   التدخني ومينع . التسلية متنزهات  أو  اهلواء  املكيفة  املطاعم أو الرايضية اإلستادات  زوار
 ! البلياردو  وصاالت  األنفاق ومرتو األجرة سيارات 

 

 
 

  أي  دون الوطنية سنغافورة  طريان خطوط شركة طائرات  منت على التدخني على اتم حظر وفرض
  متزايدة  بصورة صعبا   أمرا   العمل يف التدخني وأصبح .الركاب  عدد يف يبدو ما على كبري  نقص
 من خالية  منطقة))  العمل مكان  إعالن يف والعامة اخلاصة  الشركات  يف العمال  بدأ أن منذ

 ! ((وتنيالنيك

 !ابملشاكل مشحون   أصبح الطلق اهلواء يف سيجارة بتدخني التمتع وحىت

 بعد األرض على السيجارة  ببقااي يلقي وهو عرضا   به اإلمساك يتم شخص أي فإن سنوات  ومنذ
  غرامة  يدفع أن  عليه  املتعني من سيكون  فإنه ((للسجائر منفضة)) أية هناك  ليست أنه  جيد أن

 اليت اإلجراءات  من نجحة جمموعة من جزءا   تعد واليت - سنغافوري ((والرد مخسمائة)) قدرها
 . نظيفة الشوارع على اإلبقاء تستهدف

 اجليب حجم يف ((الغلق حمكمة سجائر طفاايت )) حبمل أنفسهم احلاذقون املدخنون ويساعد
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 !اجليب بداخل توضع أن ميكن واليت

  حكومتهم،  هبا تقوم اليت للحملة مذهال   قبوال   اآلن حىت السنغافوريون السكان أظهر وقد
 .. (654)التدخني عادة عن إلقالعهم

 
   الجاهلية أمر  من أربع( 696)

 :والسالم الصالة عليه قال

 األنساب، يف والطعنُ  األحساب، يف الفخرُ : يرتكوهننَّ  ال اجلاهلية أمر من أميت يف أربع))
 . ((والنياحة ابلنجوم، واالستسقاء

 ((َجَرب  من ودرع َقِطرَان من ِسْرابل وعليها القيامة  يوم تُقام موهتا قبل تتب  مل إذا  النائحة)): وقال

(655) . 

ك،  كلَّ   أي: يرتكوهنن ال  . آخرون ويفعله طائفة  فترتكهن الرتَّ

 .اآلابء مبفاخر افتخارهم أي: األحساب  يف الفخر

 أنفسهم آلابء وتفضيال   آلابئهم حتقريا   الناس أنساب  يف العيب إدخاهلم أي: األنساب  يف الطعن
 .غريهم آابء على

  آخر وطلوع الفجر مع املغرب  يف جنم بسقوط املطر  نزول اعتقادهم يعين : ابلنجوم واالستسقاء
 .. كذا  بنَـْوء مطرن يقولون كانوا  كما  املشرق، من يقابله

 . املأمت يف السود الثياب  تلبس كانت  ألهنا: قطران من سرابل وعليها

 - الدرع تغطية بدهنا  يغطي حبيث واحلُكَّة، اجلََرب  أعضائها على ُيَسلَّط يعين: جرب  من درع
 . (656) املصيبات  ذوي قلوب  احملرقة  بكلماهتا جترح كانت  ألهنا - القميص وهو
 

  أسكتلندية أمثال( 697)

 

 هـ(.  19/9/1411)  8319الرايض ع ( 654) 
 . 3/45رواه مسلم يف صحيحه، كتاب اجلنائز، ابب التشديد يف النياحة ( 655) 
 . 3/45دار املعرفة، د.ت  -نقروي على صحيح مسلم.حاشية األ ( 656) 
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 .آخر فُتح ابب  أغلق إذا -

 . عظيمة سيئات  لك  ألن الصغرية، ئاملساو  عن تغاضَ  -

 . ديون   يسدد ال احلزن -

 . إطفاءها تستطيع ال نرا   تشعل ال -

 . طبيب إىل احتاج قلما واحدا   طبقا   أكل من -

 .يكذب  قلما السائر املثل -

 . شرفه يف طعن زوجته يف طعن من -

 . وبندرهتا الزايرة بكثرة األصدقاء يُفقد -

 
 !  متقاطعة وكلمات.. بصل( 698)

  وطبعا   ! اثنية  18و  دقائق  3 يف البصل نم  جراما   كيلو   مثانني يقشر أن  أمريكي رجل استطاع
 . القياسي ابلرقم فوزه بنتيجة يعلم أن قبل حىت ابلدموع مغرورقتني عيناه كانت

  آخر  ورجل .البوذية احلضارة موضوع يف توقف بال ساعة159 ملدة يتكلم ظل آخر رجل وهناك
 .الطيور أصوات  يقلد وهو التوايل على سيجارا   عشر سبعة دخن

 الكلمات  مسابقات  إحدى  حل حتاول وهي عاما   36 أنفقت فيجي جزيرة يف أةامر  وهنالك 
  الناس فأكثر ..شك  بال  قياسي رقم عاما   وثالثون وستة  !اإلجنليزية التاميز  صحيفة  يف املتقاطعة

 ! (657) دقيقة وثالثني ست  بعد  جانبا   الصحيفة يرمون

 
  العقارب أنواع  بعض( 699)

 هذا من عدة  أنواع توجد  .خطريا   ليس وزابنه  سم،  5 ىلإ طوله يصل صغري،: يوسكوربيس -
 . أورواب جنوب  يف اجلنس

 

 هـ )نقال  عن كتاب جينيس لألرقام القياسية(.  7/1403/ 16 -  5291السياسة )الكويت( ع ( 657) 
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  الذيل ذي  إفريقيا، مشال عقرب  مثل عصيب سم    على زابنه حيتوي: وأندروكتونس بوتس -
 7 بعد والكلب ساعات، 4 حوايل بعد الشخص يقتالن اللذين املصري، والعقرب  ..الضخم
 !دقائق

 .سم 20 إىل طوله يصل حىت  وينمو االستوائية، إفريقيا غاابت  يف  يوجد:  إمرباتور بندينس -

 .معلوم غري موطنه االستوائية،  املناطق يف يوجد مبقَّع،: ماكيوالتس إيزومرتس -

ية، عايل العربية، واجلزيرة مصر بصحاري يوجد: السوداء العقلة ذو العقرب  -  اللون  أسود السمِ 

(658) . 

 
  عجالن بن شميط( 700)

 :أقواله من .التابعني من مجاعة عن  أسند .زاهد عابد عامل عجالن بن مُشيط هللا  دعب أبو

 يصوم ضعيفا   يكون الشيخ أن  ترون أال أعضائه،  يف جيعلها ومل قلبه يف املؤمن قوة هللا جعل
 !ذلك  عن يعجز والشاب  الليل؟ ويقوم اهلواجر

 . (659)أهَلهُ  الكثريُ  يكفي كما   يكفينا الدنيا من القليل اجعل اللهم: يقول وكان

 
 القُل تان( 701)

  املاء  بلغ إذا)): قوله الطهارة ابب  يف  هللا رسول حديث من والرتمذي والنسائي داود أبو روى
 . ((خبثا   حيمل ال)): رواية ويف .((جنسا   حيمل ال قـُلَّتني

 . مشهورة - املنورة نةاملدي قرى من - َهَجر مدينة ِقالل وكانت .كاجلَرَّة  هو معروف إنء: والُقلَّة

  ذراع)): أبهنا ابلُقلَّتني املقدَّرة الفالة يف املاء مساحة مواصفات  الشافعي الفقه كتب  أوردت  وقد
  فذراعان املدوَّر يف أما .وعمقا   وعرضا   طوال   املربع يف وهذا .تقريبا   شربان وهو اآلدمي، بذراع وربع

 

 . 21هـ( ص  1415)رمضان    24س  8اخلفجي ع ( 658) 
،  3ط  -.صفة الصفوة/البن اجلوزي؛ حققه وعلق عليه حممود فاخوري، خرَّج أحاديثه حممد رواس قلعجي( 659) 

 . 347 - 3/341هـ،   1405حلب: دار الوعي،  -مصححة ومنقحة ومزيدة.
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  كان   وإذا .((العمق: ابلطول واملراد  .وربع  ذراع دمياآل بذراع هو الذي النجار بذراع وعرضا   طوال  
 ونصفا ، ذراعني البئر  وعمق ذراعا ، الدائرة قطر يكون املستديرة الربكة أو البئر مثل مدوَّرا   الظرف
  يكون أن فيجب األضالع متساوي مثلثا   الظرف  كان  وإذا .دراع 3.14 الدائرة حميط فيكون
  مكعبا   الظرف  كان  وإن  . ذراعان ونصفه وعمقا ، وعرضا   طوال   ذراع 1.5 ضلع كل  وعرض طول

 . وعمقا   وعرضا   طوال   ذراع 1.25 الثالثة أبعاده تكون أن فيجب

 . (660)ليرتات  307 حبوايل تقدَّران الُقلَّتني فإن القول وخالصة

 
   الذهني العصف( 702)

 طريق عن ديدةج  أفكار لتوليد  أسلوب  هو  األساس  يف الفكرية  االستثارة أو الذهين العصف
 من قليل عدد أو قائد، واحد فرد أفكار على االعتماد من بدال   اجلماعة مصادر من االستفادة

 .األفراد

 التدفق على يشجع حنو على اخلرباء من عدد بني تلقائي إجراء على األسلوب هذا إدارة وتعتمد
  دون  مجيعها تناقش عددةمت نظر وجهات  من املثارة للقضية والتعر ض واملعلومات  لألفكار احلر
  اجلميع،  يراها لكي اإلسهامات  أو  اآلراء هذه تسجيل يتم  مث  البداية، يف حكم  أو تقومي أي

 . (661)املستقبل يف املشاركة من فرد أي يعوِ ق ال بطريقة عليها وحيكم وتنقد،

 
  الزيوت ملك( 703)

 . الزيتون لزيت جديدة فائدة  اليونن من علمية دراسة ذكرت 

  بنسبة  الثدي  سرطان حدوث  نسبة اخنفاض إىل أدى  قد الزيتون زيت تناول أن  لدراسةا أظهرت 

 

مكة املكرمة: جامعة امللك   -اإليضاح والتبيان يف معرفة املكيال وامليزان/البن الرفعة؛ حتقيق حممد أمحد اخلاروف.( 660) 
 )اهلامش(.   80 - 79هـ، ص  1410عبد العزيز، 

هـ، ص   1410عمان: منتدى الفكر العريب،  -املستقبل؟/ ضياء الدين زاهر.  كيف تفكر النخبة العربية يف تعليم( 661) 
61 . 
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  (احتشاء) جلطة حدوث  نسبة  أن  أيضا   أكدت  أخرى دراسة  إن بل فحسب، هذا ليس 50%
 .%30 تعادل  بنسبة أيضا   اخنفضت قد القلب يف

  الزيتون  زيت يشكل أن  ينبغي أبنه  العاملية الصحية املنظمات  توصيات  تسمع  أن  اآلن غريبا   وليس
 .اإلنسان غذاء يف  يوميا    املتناولة الدهون ثلث

 السائد الشعور إن  بل الزيتون، بزيت يوصي الغرب  يف أحد هناك يكن مل م 1985 عام ففي
 . منه يزيد  رمبا بل الدم، يف الكوليسرتول خيفض  ال الزيتون زيت أن آنذاك

  متاما ، ذلك  عكس أكدت  قد أمريكا يف غرندي ستيف  الدكتور بدأها اليت الدراسات  ولكن
 املفيد الكوليسرتول على وحيافظ الضار الكوليسرتول مستوى من خيفض الزيتون  زيت  أن  وأثبتت

 الدهون على أجريت اليت الدراسات  من والعديد احلني ذلك  ومن الدم، يف مستواه خيفض فال
  الزيتون  زيت تويحي اليت (Mono Un Saturated Fatty Acids) الوحيدة الالمشبعة

 . غرندي الدكتور  نتائج  صحة أكدت  قد منها، كبرية  كمية  على

 القلب يفيد ال فهو الزيتون، زيت من مزيد السلطات  ومع السلطات، تناول يطيب رمضان ويف
  الزيتون زيت بتناول والسالم الصالة عليه الرسول أوصى وقد .اإلمساك من يقي إنه بل فحسب،

 السين ابن روى وقد (662) ((مباركة شجرة من فإنه  به وادهنوا الزيت كلوا)): املشهور  حديثه فقال
 . (663)  ((الباسور من ينفع فإنه  به وادهنوا فكلوا الزيتون بزيت عليكم)):  قوله  هللا رسول عن

 .(664) الربكات  تلك  من نل  ملن وهنيئا   ..مباركة والشجرة مبارك فالزيت

 
 الكالب مقبرة( 704)

 حتمل دهشة نظريك  وحتور حاجبيك  لتعقد تصدمك  تربح ال اليت ابملفارقات  مليئة الدنيا  هذه
 

كما صححه يف صحيح اجلامع الصغري  رواه أمحد والرتمذي وابن ماجه.. وصححه احلاكم على شرطهما.. ( 662) 
(4498) . 
وضعفه   . 2/69( ، األحكام النبوية يف الصناعة الطبية للكحال )طبعة مصطفى احلليب28295رقم كنز العمال   (663) 

 (. 3784البن السين يف ضعيف اجلامع الصغري)
 هـ( بقلم د. حسان مشسي ابشا.  1415/ 10/10)  11663املدينة ع ( 664) 
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  حيث  جنوبه، إىل مشاله من املقلوب  العامل هذا من آخر حينا   والسخرية حينا   االمتعاض بعض
  طبيعيا   أمرا   النسبية أصبحت حىت الصحيح، وجهها غري على املعايري وانكفاء الكبري التباين

  عامل أو  الثالث العامل نسميه  أن  ميكن فيما  البشر  بعض يفتقد فحيث نفسه،  الوقت يف ومتناقضا  
 إنسان عليه هو مبا مقارنة وأساسياهتا وأولوايهتا احلياة مقومات  أبسط إىل النائم العامل أو اجلنوب 

 فإن نفسه الوقت يف أنه إال التخمة،  حد إىل الكفاية  حد جاوز وترف رفاهية من املتقدم العامل
 .. حكم حتت يرزحون  الذين البشر كل  عليهما حيسدها وعناية  برعاية  تنعم املتقدم العامل حيوانت 

 

 
 

 .املتقدم العامل كالب   فيها تدفن املزهرة اخلضراء املقابر بعض عن صورا   يقدم املصور التحقيق وهذا

  هناك األسرية حلياةا أورثت املتقدم العامل يف املادية  احلياة  فإن  (( الكالبية)) الرعاية هذه نربر وال
 العالقات يف العائلي الدفء ذلك  وأبعد األسري التعامل يف وحشة إىل قاد وجفافا   تفككا  
  الصورة مع لسنا وابلتايل  واألبناء، البشر أولئك  من وفاء أكثر الكالب  تلك  جعل مما السليمة
  يواجه  الذي القهر هذا ضد لكننا للكالب، فيها املبالغ ((احلظوة)) هذه مع ولسنا املرفهة، الغربية،
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 . (665) الدول ((بين)) بعض يف البشر بين بعض
 

 
 

   وخصوصا   خاصة استعمال( 705)

  يف وهلما  .مصدر ((خصوصا  )) و .كالباقية  ((فاعلة)) على جاء مصدر   أو  مصدر، اسم ((خاصة))
 :اآلتية الصورة االستعمال

 .العنبُ  وخباصة الفاكهة أحب - 1

 .العنبَ  وخاصة الفاكهة أحب - 2

 . (( واو بغري)) العنبَ  خاصة  الفاكهة أحب - 3

 . ((واو  بغري)) العنبَ  خصوصا   الفاكهة أحب - 4

 . خاصة  منه واللبناين   التفاحُ  أعجبين: مثل آخر  استعمال وهلما 

 . (666) الباقني بعد ما وينصب ،(( خباصة)) بعد ما يرفع: أي

 

 هـ.  4/2/1412 -  1167اليمامة )السعودية( ع ( 665) 
ؤمتراته  هـ: مسرد وكامل ملقرراته اللغوية، تسجيل تصويري مل 1404 - 1353العيد الذهيب جملمع اللغة العربية ( 666) 

 . 290هـ، ص  1406دمشق: دار الفكر،   -هـ/بقلم عدنن اخلطيب. 1404 - 1391السنوية 
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   حوض  داخل العلماء أمخاخ( 706)

 ألبرز خما   70 حبفظ ((طوكيو)) جامعة قامت الزينة مسك  أحواض اما  مت تشبه أحواض داخل
  تتمكن رمبا املقبلة األجيال انتظار يف الياابنيني والفنانني والعلماء الروائيني ومشاهري السياسيني

 !العادي اإلنسان وعقل العلماء عقول بني الفروق حتديد من املتطورة  التقنية

  الوزراء  رئيس مبخ 1913 عام مع املعمل يف الياابنيني  فكرينامل من املشاهري عقول حفظ بدأ
 مقتنيات وآخر .. للدراسة وفاته بعد مبخه تربع وقد فرتات، لثالث  الوزراء  رئيس ((اتروكستوارا))

 .1988 عام يف تويف الذي (( اتكيوميكي)) األسبق الوزراء  رئيس  مخ هو املعمل

  الياابن  يف  الباحثون انشغل عندما بدأ  قد املفكرين ((خأخما )) حبفظ الياابنية اجلامعة اهتمام  وكان
  واألشخاص العباقرة وبني والنساء،  الرجال وبني والقوقازيني، اآلسيويني ((أخماخ)) بني ابلفروق

  التقنية هبا دخلت اليت نفسها الفرتة وهي ،1912 إىل 1868 من الفرتة خالل وذلك  العاديني،
 . (667)  الياابن إىل الغربية

 
 ! القاتلة السيجارة (707)

  اخلاصة  املدارس إحدى حافلة عجالت  حتت مصرعه سنوات  أربع عمره يبلغ طفل لقي
 .ابلسويس

  أدى مما احلافلة قيادة  أثناء سيجارة إبشعال انشغل أبنه اعرتف الذي السائق، على القبض وألقي
 .احلال يف فقتله ابلطفل، اصطدامه إىل

 ! (668)  جنيه 500 بكفالة عنه أفرج وقد

 
 !  مجنونة قياسية  أرقام( 708)

 

 هـ(.  1415/ 3/8)  2619أخبار اليوم ع ( 667) 
 هـ.  7/1415/ 14 - 2615أخبار اليوم ع ( 668) 
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 يف شارب  أطول بلقب الفائز اهلندي ذلك  م 1985 عام يف للفائزين القياسية األرقام أغرب  من
 الرجال أكثر بلقب الفائز واآلخر !! شاربه  طول من جالسا   إال ينام أن  يستطيع ال وهو العامل،
  املديدة حياته  عاما   110 لعمرا من يبلغ  الذي  املعمر  مكث فقد .. االستحمام  عدم على قدرة
 .بذلك  أبناءه ينصح  إنه  بل واحدة، مرة فيها يستحم مل الزمان من قرن على زادت  اليت

  وهو  !!الديدان أكل يف العاملي القياسي الرقم لتحطيم (مارتون  بوي فريد) يستعد كان  أمريكا ويف
 على ينافسونه (التصفيات عدب) متسابقا   عشرون وأمامه الساعة يف دودة (82) يلتهم أن يستطيع

 .. القميء اهلالمي الزاحف هذا ملضغ مرتبصة وأفواه  أكثر بشهية  الديدان التهام

  هبا  فاز السياسية اخلطب أطول حىت هذه، مثل جمنونة مسابقات  يف نفز مل أننا على هللا وحنمد
 (669) !! كواب  زعيم  (كاسرتو)

 
   إفريقية دول من أمثال( 709)

 :نيجرياي

 . قمرا   تساوي ال جنمة  ومائتا  فأسا ، تساوي ال  إبرة مائتا - 

 .أخرى  إىل تركها  قوقعته، يف  شظااي القوقع وجد إذا - 

 . ابتالعها تستطيع ال الدجاجة أن إال صغرية،  اإلبرة أن مع - 

  :إفريقيا جنوب 

 . أكلته الذي الشيء خال خيص ك  شيء  مثة ليس -

 .القوة من أفضل احلكمة - 

  احلكيمة احليوان أمَّ  ولكن األرض، على راقدة  وهي صغريها الغبيةُ  يوان احل أم   ترضع  - 
 .الصيادين اقرتاب  تراقب واقفة وهي صغارها ترضع

 :غان

 . عجائب الدنيا يف ليس: قال من كذب   - 

 

 هـ )بقلم عادل الصرييف(.  12/1405/ 23 -  1133املسائية )السعودية( ع ( 669) 
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 .السيف من أمضى املال - 

 .منك  فرَّ  معاملته أسأت  إن: كاخلادم  املال - 

 . ءأذالَّ  عبيدا   األشراف جتعل احلاجة - 

 .اجلنون هو الفقر - 

 .احلساء منه  ويطهو احلجر يطبخ الصابر - 

 :وهايييت إفريقيا غرب  منطقة
 . ممحاة إىل حيتاج ال هللا قلم -

 . املهرتىء املوز على إال تقوى ال املتآكلة األسنان - 

 :السنغال

 .جلس إذا إال الردفني نفع من املرء يتحقق ال - 

 .وظروفك  جنسك  أبناء من - كانوا  مهما - ديك مساع ختتار أن األفضل من - 

 :إثيوبيا

 .فمي يف فاحلق يدي يف العصا كانت  إذا - 

 .جمهول قديس من خري معروف شيطان - 

 . أعمى املشرتي  يكون  فيها مرغواب   البضاعة تكون عندما - 

 .راحتك  مقر   ألنه الروح، قبل الوطن - 

 
ة( 710)   العلم عز 

 مبصر املوسكي  شارع إليه  ينسب الذي أيوب  بين دولة أمراء من ((موسك  الدين عز األمري)) كان
 أهل حيب خريا   أمريا   الشارع عرف وهبا  إليه، فنسبت اجلهة  هذه يف اخلليج على قنطرة بىن ألنه
 القرين، منقطع إماما   وكان الضرير، املقرىء الشاطيب القاسم اإلمام قدم فلما .والصالح العلم
  يتقدم ومل فطلبه، لألمري ُوِصفَ  (األماين حرز)  بقصيدته  الركبان سارت  الذي ت،القراءا يف رأسا  

 :فيها رقعة له فكتب - الفقري الغريب وهو - العلمَ  عزَّةُ  الشيخ فأخذت  بنفسه، إليه األمري
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 نصــــــــــــــــــــــــــــــــــــيحة لألمــــــــــــــــــــــــــــــــــــري قــــــــــــــــــــــــــــــــــــل
 

 فقيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه إىل تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــركنن   ال 
 

 أتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى إذا الفقيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه إن  
 

 (670) فيــــــــــــــــــــــــــــــه خــــــــــــــــــــــــــــــري ال أبــــــــــــــــــــــــــــــوابكم 
 

 .احنط وا وبعكسها العلماء،  ارتفع ألخالق ا هذه فبمثل

 
   الجنوبية أمريكا في  اإلسالم  عن وثيقة  أول اكتشاف( 711)

 املؤرخ أعلن .هامة اترخيية وثيقة  عن العثمانية للدراسات  الدولية للجنة اخلامس امللتقى كشف
  اجلنوبية  أمريكا قلب إىل الوصول  استطاع  عراقي أصل من عربيا   رحالة  أن  هازي جورج الفرنسي

 . فيها املسلمني حياة وتسجيل عاما   426 منذ

 مسليات )) بعنوان خمطوط يف مغامرته سجل وقد البغدادي، الرمحن عبد يدعى الرحالة إن: قال
 . الغربية بربلني  الدولة مكتبة يف حاليا   يوجد ((الغريب

 العزيز عبد السلطان حكم وأثناء دمشق، يف يعيش كان  اجملهول النادر املخطوط هذا ومؤلف
 .العثماين األسطول يف للعمل انضم حيث ابسطنبول والتحق غادرها

 األبيض البحر عرب ابلبصرة ملتحقة عليها يعمل اليت السفينة كانت  ..هـ982 عام من يوم ذات 
  األطلنطي ابحمليط هب ت هوجاء  عاصفة  أن إال . األمر آخر واهلندي  األطلسي واحمليط  املتوسط 
  اجلنوبية  أمريكا إىل دفعتها حىت  .. طويلة أسابيع احمليط يف وتتوه جتنح جعلتها به عابرة والسفينة

 .ابلربازيل  وحبارهتا ركاهبا  نزل حيث

  يبلغ كان  عددهم جممل  وأن  .. املرتجم بواسطة إال املسلمني الزنوج هؤالء يفهم  يكن  مل إنه : قال
 .. كبري  حتريف عليها  طرأ  اإلسالمية ومبادئهم ..آالف اخلمسة حوايل

  وأن ضد هم، املسلط القمع من خائفني كانوا  جانيور  دي ريو مسلمي أن  كيف  يروى خمطوطه يف
  خوفا   التنص ر على أجربوا  وأهنم ..اخلفاء ويف سرا   جيري لدينهم املسلمني ممارسة  أن أخربوه هؤالء

 .(671) صادقني مسلمني وبيوهتم أسرهم ويف نفوسهم قرارة يف ظلوا ولكنهم االضطهاد، من

 

 . 124حممود عرنوس ص /اتريخ القضاء يف اإلسالم ( 670) 
 هـ.  21/8/1408 - 166املسلمون ع ( 671) 
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 ليدن مكتبة( 712)

  قرون   اهلولنديون املستشرقون قضى ندرة، نفيسة خمطوطات  تضم وهي هبولندا،  ليدن جبامعة
  والعربية، العربية املخطوطات  أوىل من سكاليجر هلا خلفه ما نواهتا كانت  وقد مجعها، يف متواصلة

 وتعليق البابلي، مودالتل  من ونسخة امليالدي، عشر الثاين القرن من عريب التيين معجم وهي
 خمطوط 2600 اليوم فيها  والرتكية والفارسية العربية املخطوطات  بلغت وقد  التوراة، على الرازي

  ابهلند  هولندا صلة لشدة املخطوطات  آالف من اجلامعة مكتبة يف اهلند خزانة يف ما عدا
 .( 672) اللغات  خمتلف يف خمطوط آالف 8 على الشرقية املخطوطات  أربت مث الشرقية،

 

 
 

   قصاصا   المفصول العضو إعادة( 713)

  23 - 17) جدة السادسة، الدورة 9/6/ 60 رقم ابلقرار اإلسالمي الفقه جممع  فتوى يف  جاء

 

 . 146هـ( ص  1403)مجادى اآلخرة   72الفيصل ع ( 672) 
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 :يلي ما (هـ1410 شعبان

، تنفيذا   املقطوع العضو إعادة شرعا   جيوز  ال  - 1   كامال    حتقيقا   احلد ِ  أثر بقاء  يف  ألن للحدِ 
 .الظاهر يف  الشرع حكم ملصادمة وتفاداي   استيفائها، يف للتهاون ومنعا   ا ،شرع املقررة للعقوبة

  اجملتمع،  حياة  حق وصون  عليه،  اجملين وإنصاف العدل، إلقامة ُشرع قد القصاص أن  مبا  - 2
 احلاالت  يف إال للقصاص، تنفيذا   استؤصل عضو إعادة جيوز ال فإنه واالستقرار، األمن وتوفري
 :التالية

 .املقطوع العضو إبعادة  القصاص تنفيذ بعد عليه اجملين ذن أي أن - أ

 . منه املقطوع العضو إعادة من متكَّن قد  عليه اجملين يكون أن - ب 

 . (673) والتنفيذ احلكم يف خطأ  بسبب قصاص أو حد    يف استؤصل الذي العضو إعادة جيوز - 3

 
  عيان شاهد  يرويها  اإلبراهيمي الحرم  مذبحة( 714)

  اإلغاثة  صندوق قام (هـ1414) اإلبراهيمي احلرم جمزرة شهدوا الذين العيان شهود حدأل رواية يف
  ما  روى  حيث قفيشة حامت ويدعى اخلليل مدينة يف به  ابالتصال لندن  يف ولبنان لفلسطني
 :التايل النحو على روايته  وكانت حدث،

 سورة األوىل الركعة يف يقرأ اإلمام وكان متأخرا ، الفجر صالة  يف أصحايب أحد مع نزلت))
 السليماين، الباب  إىل ووصلنا ابلسجدة، اإلمام أييت أن قبل لنسرع: لصاحيب فقلت ،((السجدة))

  وبينما  ابملصلني، مليئا   املسجد وكان  إسحاق، النيب ساحة  إىل يؤدي للحرم داخلي ابب  وهو
 احلضرة هةج من مهروال   يندفع اإلسرائيلي اجليش بلباس  رجال   رأيت حذائي أخلع كنت

  بيده  صاحيب فدفعين الصق، بشريط مربوطة ذخرية مبخازن رشاشا   سالحا   حيمل وهو اإلبراهيمية
  مجيع يف بغزارة النار  إبطالق اليهودي بدأ عندما اإلمام، خلف اليمىن اجلهة إىل بسرعة ودخل

 اإلسعاف لطلب وتوجهت القدمني حايف املسجد من خرجت اللحظة هذه ويف االجتاهات،

 

هـ،   1413دمشق: دار القلم؛ بريوت: الدار الشامية،    -الطبيب: أدبه وفقهه/زهري أمحد السباعي، حممد علي البار.( 673) 
 . 217ص 
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 يف املسلمني يقتل اليهودي  احلارس  إن هلم فقلت املسجد، بباب  يقفون جنود  فرآين النجدة،و 
 .((وضربوين بوجهي السالح ورفعوا التحرك من فمنعوين املسجد،

  خمازن  يبدل  وكان القاتل هامجوا  الشبان من جمموعة  إن )): الشاهد قال اليهودي اجملرم مقتل وعن
 . ((املسجد يف املوجودة اإلطفائيات خدمنيمست املوت  حىت  وضربوه الذخرية،

  الرصاص  وكان متواصلة، دقائق 7 إىل 5 من استمر النار إطالق أن أقدر)): الشاهد وأضاف
 . (674) ((..مجل  لقتل تكفي منه واحدة ورصاصة ..املتفجر دمدم نوع من اجلرمية يف املستخدم

 
   عسكري آالف 3 إسالم( 715)

 للشباب العاملية للندوة  التابعة اإلسالمية الدعوة جلنة إىل وصلت اليت اإلحصائيات  أشارت 
  آالف ثالثة  بلغ قد  اخلليج أزمة أثناء إسالمهم أشهروا الذين العسكريني عدد أن إىل اإلسالمي
 .اخلليج حرب  أثناء  شاركت اليت الدول خمتلف من عسكري

  هؤالء إسالم إن: لوقا عافش عباس  بن حممد  األستاذ اإلسالمية  الدعوة جلنة رئيس ذلك  ذكر
  األخرى، الدعوة مكاتب مع املكتب هبا قام اليت املشرتكة للجهود مث هللا إىل يرجع العسكريني

  واألشرطة والكتيبات  اإلسالم عن اللغات  مبختلف النشرات  من األلوف مئات  توزيع مت حيث
 . هلم خصيصا   وأصدرت  أعدت  اليت املنوعة السمعية

  غادر الذين اجلنود هؤالء إسالم متابعة هبا نيط  قد اململكة  خارج الدعوة  مكاتب إن: وقال
 . الكويت دولة  حترير مهمة انتهاء بعد اخلليج أغلبهم

  يف الدعوية للحاجة استجابة  أتسيسها  وجاء هـ1404 عام أتسست قد  اإلسالمية الدعوة  وجلنة
  عملها  إىل إضافة اإلسالم يعتنقون الذين اجلدد املسلمني بشؤون تعىن وهي واخلارج، الداخل

 . (675)تعاىل هللا  إىل الدعوة يف األساسي

 

 

 هـ(.  1414ذو احلجة  -)ذو القعدة   10ع  17الداعي )اهلند( س ( 674) 
 هـ(.  27/2/1412)  8474الرايض ع ( 675) 
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  عام 1400 عمرها جبن قطعة( 716)

 مضت، عام 1400 إىل اترخيها يعود اجلب من كبرية  قطعة على إيرلندا يف املناجم عمال عثر
 .إيرلندا مشايل املستنقعات  أحد يف األرض حتت أقدام مخسة عمق على  ابحلفر قيامهم أثناء وذلك 

  ابلرغم لألكل صاحلة اجلب من األثرية القطعة هذه أن األغذية علم يف املتخصصون العلماء ذكرو 
 . امليالد بعد اخلامس أو السادس القرن منذ مكاهنا يف دفنت أهنا من

  وحفظها  صنعها طريقة ملعرفة اجلب قطعة على أحباث  بعمل واحلفرايت  الزراعة وزارة علماء ويقوم
 .(676) يقةالسح العصور تلك  يف
 

   ؟  صغيرا   زلتَ  ما هل( 717)

 :السلف بعض قال

ــل ومـــــــــــــــــن ربُ  صـــــــــــــــــغري   إين يقـــــــــــــــ  أصـــــــــــــــــْ
 

 أكــــــــــــــــــــــربُ  حــــــــــــــــــــــني هللا أخــــــــــــــــــــــافَ  حــــــــــــــــــــــىت 
 

 إبلـــــــــــــــــــــــيس غـــــــــــــــــــــــرَّهُ  ذلـــــــــــــــــــــــك  فـــــــــــــــــــــــإن
 

ه   خــــــــــــــــــــريَ  ال مطمــــــــــــــــــــوسُ  مقفــــــــــــــــــــل   وقلبــــــــــــــــــــُ
 

ــيمن ــوب  ال فـــــــــــــــــــــــــــ ــغريا يتـــــــــــــــــــــــــــ  صـــــــــــــــــــــــــــ
 

 بصـــــــــــــــــــــــــــــــــريا عينـــــــــــــــــــــــــــــــــه يف يكـــــــــــــــــــــــــــــــــون وال 
 

 مســـــــــــــرعا أييت املـــــــــــــوت  علمـــــــــــــتَ  أمـــــــــــــا
 

 عىـســــــــــــــــــــ  مـــــــــــــــــــــا إال لإلنســـــــــــــــــــــان ولـــــــــــــــــــــيس 
 

لْ  بعـــــــــد مـــــــــن لإلنســـــــــان ولـــــــــيس  اأَلجـــــــــَ
 

ــه الـــــــــــــــــــــــذي إال  مـــــــــــــــــــــ ــل مـــــــــــــــــــــــن قدَّ  العمـــــــــــــــــــــ
 

 
   والميل  والفرسخ  والذراع الباع( 718)

 أقوال أمجعت وقد .اليد من الوسطى األصبع طرف هناية إىل املرفق طريف بني ما مسافة الذراع
  وكل  أصابع، أربعة قبضة كل  معتدالت، قبضات  ست الشرعي الذراع طول  أن على الفقهاء
 مسي وقد .البغل شعر من شعرات  ست بعرض شعرية وكل الشعري، من  حبات  ست بعرض أصبع

  واملرسلة، والعادلة، والعادية، والعتيق، والعامة، والغزل، اليد، ذراع: منها خمتلفة، مبسميات 
 

 هـ.  12/1407/ 29 -  7421املدينة )السعودية( ع ( 676) 
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 .سم 46.2 يعادل واحد فطوله مسمياته  اختلفت ومهما  .الربيد  وذراع والكرابس، والقائمة،

د الشريعة يف املقدار اثبت طول كمقياس  دوالربي  حبساب يعادل مبا أي  ميال ، عشر ابثين ُحدِ 
 .مرتا   22176 الشرعية الذراع

 .مرتا   5540 يعادل ما أي أميال، ثالثة مبقدار طولية قياس كوحدة  الشريعة ضبطته والفرسخ
 .عندهم العريف التقدير يف كيلومرتات   ستة  يعادل وإيران أفغانستان يف  الفرسخ أن ابلذكر واجلدير

 46.2 1000 4: مسافته فتكون . شرعية أذرع  أربعة والباع  ابع،  ألف يعادل الشريعة يف وامليل
 . (677)مرتا   1848= 

 
  مطبعية أخطاء( 719)

  اهلدف  تضيع وقد ابملعىن وخملة للكاتب مؤذية  تعد املطبعية األخطاء أن من الرغم على
 شفة وعلى القراء شفاه على البسمة ترسم قد اليت الطرافة ةصف حيمل بعضها  أن إال واملضمون،

 .املطبعية األخطاء من الساخر للجانب ويتنبه الغاضبة نفسه هتدأ عندما نفسه الكاتب

  أراد  فقد صحيح،  والعكس الزوج مبعىن بعل إىل أو  - الثوم شقيق - بصل إىل البطل يتحول وقد
 اجلملة فنشرت  احلرف، عامل يف فارغ طبل أبنه  يصفه نوأ له، زميال   يهاجم أن األقالم محلة أحد

  بطال   زلت وما كنت   لقد: هكذا وجاءت  - اجليم بفتح  - املهاجم  الكاتب  لصاح مصحفة
 !؟..عظيم مدح إىل الذم فتحول .احلرف عامل يف مقارعا  

  بعض  إن بل الربكة، حببة  يسمى وما سوداء حبة إىل الطباعي اخلطأ نتيجة تتحول السوداء واحلية
 .له أمثلة ذكر يليق  ال مما قبيح معىن إىل اجلميل املعىن حتول قد املطبعية األخطاء

  شاكيا   حترير رئيس إىل شاب  كاتب  جاء  فقد منها الكتاب  وشكاوى املطبعية األخطاء ومبناسبة
  حد  وضع  يتم مل إذا  الكتابة عن ابلتوقف  مهددا   كثرية،  مطبعية أخطاء من مقاالته  منه تعاين  مما

 بين اي تعلم أنت: له  وقال خبرية اببتسامة وغضبه  ثورته التحرير رئيس استقبل وقد القضية، هلذه

 

مكة املكرمة: جامعة امللك   -اإليضاح والتبيان يف معرفة املكيال وامليزان/البن الرفعة؛ حتقيق حممد أمحد اخلاروف.( 677) 
 . )اهلامش(. 77هـ، ص  1410عبد العزيز، 
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  جييدون ال  السكان هؤالء نصف وأن نسمة،  ألف مائة  حوايل عددهم يبلغ مدينتنا  سكان  أن
  إال  يقرأ ال الصحف يقرأ الذي  النصف وأن  الصحف، يقرأ ال اآلخر النصف  وأن القراءة،
  يقرؤون وال والفنية الرايضية الصفحات  يفضل العناوين بعد ملا القارئ النصف وأن فقط، نالعناوي

 موضوعك، يقرؤوا مل األدبية الصفحات  يقرأون  الذين نصف وأن واألدب، الفكر صفحات 
  والحظ بتمعن املوضوع قرأ الذي النصف ويبقى األخطاء، هذه يالحظ فلم بعجلة قرأه ونصفهم

 الصفحة وحمرر التحرير وسكرتري وأنت أن: فقط أشخاص مخسة عددهمو  أخطاء من فيه ما
 األخطاء عن سيسألك  ريب ال وهو دائما ، تكتبه ما قراءة على حيرص الذي وصديقك 
 هذه حبرمان هتدد أن إىل حاجة دومنا األمر وينتهي  هبا ختربه وسوف الصحيح عن منك  ويستفسر

 !؟(678) الرائع قلمك  من اآلالف

 
  برمائية ةدراج( 720)

 . واملاء  اليابسة عرب تستعمل أن ميكن عادية  دراجة  مغريب شاب  اخرتع

 هواة أمكن حيث يتحقق، مشروعه اهلوين عالل رأى والتجربة البحث من أشهر أربعة وبعد
 .والبحر الرب بساط على املفضلة رايضتهم ممارسة  من الدراجة

 . الدراجة هذه منت على واحملمدية البيضاء الدار بني املسافة فيها قطع برحلة املخرتع قام وقد

  ذهبية  ميدالية جانب إىل املغريب، املواىنء استغالل مكتب من كأسا    تسلم فقد الخرتاعه ونظرا  
 . (679) امللكية البحرية من
 

 !العليا والمهن المرأة( 721)

  ياة احل أسلوب  أتثري مدى على الوقوف  استهدف حبثا ،  ابحثة  أعدت  عالية  علمية  رسالة  يف
 وخصائص بشروط االهتمام مع الطيب، االحرتايف اجملال يف العاملة احلضرية املرأة على احلضري

 

 هـ.  2/5/1405 - 6799ظ ع عكا( 678) 
 هـ(.  15/1/1412)  8432الرايض ع ( 679) 
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  وعالقاهتا  شخصيتها على احلضرية احلياة  انعكاسات  رصد  وكذلك  نحية، من االحرتايف العمل
 :يلي كما   النتائج وكانت .والرمسية األولية اجلماعات  مع

 بنظام والعمل العمل، يف الكامل االستغراق مثل حرتايف،اال العمل ومتطلبات  شروط بعض - 1
  أبدوارها القيام على قدرهتا من ويعيق العاملة، املرأة  على يؤثر املناوابت، أو الكامل الدوام

 .املطلوب  املستوى على املتعددة

 هذا ظهر ولكن القرابية، اجلماعات  مع العاملة املرأة عالقات  على االحرتايف العمل أثر - 2
 واألم األب  من تتكون اليت التوجيه  أسرة غري من القرابية، اجلماعة على وسلبية قوية بصورة  التأثري

 .واألخوات  واإلخوان

  املباشر  التفاعل فقدت اليت اجلرية  مجاعة مع العاملة املرأة عالقات  يف االحرتايف العمل أثر - 3
 !سطحية عالقات  إىل وحتولت االجتماعي، والتماسك 

 والنفعية والالشخصانية ابلرمسية  اتسمت االحرتايف الصحي القطاع يف العامالت  بني القةالع - 4

(680) ! 
 

 !يد ساعة أكبر( 722)

 تضطر فال  البطارية على تعمل وهي مرت 2.5 طوهلا  غريبة عجيبة العامل يف يد ساعة أكرب
 طبعا   .معا   واألسود واألبيض واألسود، األبيض، منها متعددة أبلوان وموجودة .دائما   لتشغيلها

  مرتان طوهلا ساعة يده  يف يضع أن إنسان ألي ميكن ال إذ فقط للمنظر بل للحمل، ليست إهنا
 . (681) املرت ونصف

 

 

  -املرأة احلضرية العاملة يف املهن العليا والتوافق االجتماعي/إعداد آمال حممد السايس؛ إشراف أبو بكر ابقادر.( 680) 
 لص. هـ، املستخ  1412جدة: جامعة امللك عبد العزيز، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، قسم االجتماع، 

 م.   13/1/1986 - 1370األسبوع العريب ع ( 681) 
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   آدم  بني يا( 723)
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اَي َبيِن آَدَم ُخُذوا زِينَـَتُكْم ِعْنَد ُكلِ  َمْسِجد  وَُكُلوا ﴿: (31: اآلية) األعراف سورة يف تعاىل هللا يقول
 ﴾ْشَربُوا َوال ُتْسرُِفوا ِإنَُّه ال حيُِب  اْلُمْسرِِفنيَ َوا

  طيِ با   وجد، ما أيكل أن املرء  على: قانونه  وحيفظ الباب  هذا يضبط والذي: القرطيب اإلمام يقول
  ويصرب  وجد، إذا يشبع   النيب كان  وقد .عادة  ويتخذه الطيِ ب يتكلَّف وال ،(682)  قفارا   أو كان

 وال تيسَّر، إذا اللحم وأيكل له، اتفق إذا العسل ويشرب  عليها، قدر إذا لوىاحل وأيكل عدم، إذا
 . (683) منقولة الصحابة  وطريقة معلومة،  النيب ومعيشة .ديدن   جيعله وال أصال ، يعتمد

 
   سنان أبي بن حسان( 724)

  حيضر وكان .الرواية عن ابلعبادة  اشتغل وقد . البناين واثبت  البصري احلسن عن الرواية  كثري  كان
  له ُيْسَمع وال يديه،  بني ما يبلَّ  حىت حسان بكى مالك  تكلم فإذا دينار، بن مالك  مسجد
 .صوت 

  جاء،  قد إبنسان أحسَّ  فإذا  .يصلي مث  ِسرْته، ويُرخي  حسابه،  وينشر حانوته،  ابب  يفتح  وكان
 . احلساب  يف كان  أنه يُريه احلساب، على يُقبل

 !(684)رتُ اجتَّ  ما املساكني لوال: يقول وكان

 
 المخطوبة  إلى النظر  ضوابط( 725)

  أو النساء، من حمارمه من عدد حبضور ذلك  يكون أن بد فال النظر، عند هبا خيلو ال أن - 1
  لقوله  حمرمة، ابألجنبية واخللوة ابألجنبية، خلوة وحدها هبا  اجتماعه ألن الرجال، من حمارمها أحد

  :((حمرم ذي مع إال ابمرأة أحدكم خيلون ال)) البخاري رواه . 

 . (685)  وشهوة تلذذ نظرة  إليها ينظر ال أن - 2

 

 الَقفار: الطعام بال أدم. ( 682) 
 . 16/202تفسري القرطيب  ( 683) 
 )طبعة حلب(.   341 - 3/336، صفة الصفوة  120 - 3/114حلية األولياء ( 684) 
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 . اجملوز  ظن غلبة عند إال جيوز ال النظر  ألن لنكاحها،  إجابته  ظنه على يغلب أن - 3

 . عنه أجنبية ألهنا أعضائها، من عضو أي مس   وال مصافحتها، له جيوز ال - 4

 التأذي فيحصل يعرض أو يرد   قد ألنه عدها،ب ال اخلطبة قبل النظر هذا يكون أن األوىل - 5
 .والكسر

 .(686)  هلا  إيذاء ذلك  ألن أريدها، ال إين يقول وال فليسكت، تعجبه مل إذا - 6

 .فقط والكفني الوجه إىل نظره  يكون أن -7

 تؤمن المرأة حيل   ال)):   قال وقد حمرما ، وال زوجا   ليس ألنه  هبا،  يسافر أن  له جيوز ال - 8
 . الشيخان رواه . ((منها حمرم ذو ومعها إال ثالاث   تسافر  أن اآلخر واليوم ابهلل

  العادي  كالمها  يف صوهتا ألن الشرعية، اآلداب  حدود يف له  بدا ما ويسأهلا حيادثها  أن له - 9
 . (687) الراجح القول على بعورة ليس

 
 األيائل  قرون( 726)

 اجلبال، أعايل ويف ((اجلنسغ)) غالبا ، ويشبه ل،األي قرون من يستخرج مقو   عالج ،(( البانتوكرينوم))
 10 كالمها  ويضم . الصيدلية الصناعة يف الثمينة  األوىل املادة  هلذه  منتجان  كازاخستان،  شرق

 .عشر الثامن القرن يف األقصى الشرق من أبجدادها جيء األايئل، من رأس آالف

 أيكل الشتاء ويف .غزيرا   هناك بتين الذي العشب يرعى الصيف يف .((التايغا )) تالئمه واأليل
 . مركبة وأغذية الشوفان

 

 

 . 6/553املغين/البن قدامة ( 685) 
 . 6/183هناية احملتاج/للنووي ( 686) 
  1413الرايض: دار العاصمة،  -لب يف حكم نظر اخلاطب/مساعد بن قاسم الفاح. انظر ما سبق يف: دليل الطا ( 687) 

 . 25 - 23هـ، ص 
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 .كيلوغراما    22 أحيان   الواحد لدى وزهنا ويبلغ .الذكور لألايئل اجلديدة القرون تقطع عام وكل
  سنواي   املوضعان ويقدم . املقوية املادة  منها وتؤخذ املصنع، إىل وترسل وحتفظ، جتفف، مث ومن
 . (688) منها جزء ويصدر القرون، من رامكيلوغ  آالف 10 من أكثر

 
   المنزلية الحدائق  أطرف( 727)

  الزراعية  الزجاجية والبيوت  والزهور ابلزراعة املتخصصة الربيطانية اجملالت  أكرب من واحدة قامت
  أمجل بعرض الربيطانية  ويلز مقاطعة يف والصيف الربيع فصل بدء  مبناسبة كبرية   مسابقة بتنظيم

 اجمللة وصلت وقد كربى،  مالية جائزة لذلك  وطرحت صغرية، منزلية ةحديق وأغرب  وأطرف
  مبناظرها  والفتنة  اخلضرة الشديدة  ويلز مقاطعة ومناطق  أجزاء  مجيع  من الصور عشرات  ابلفعل

 .. الساحرة وحبرياهتا وزهورها
 

 

 . 1980دنيا اجملتمع، كانون الثاين ( 688) 
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  آن  يف واجلميلة والغريبة  الطريفة الصور هذه من العديد بنشر املذكورة اجمللة قامت وقد
 .. (689) واحد

 

 

 هـ.  10/1405/ 26 -  6670املدينة )السعودية( ع ( 689) 
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 ( 5) عامية عربية  أمثال( 728) 

 . املطبخ من خيرج الفرن حرارة على يقدر ما اللي -

 . املال جير املال -

 .الطريق توجد اإلرادة تتوفر عندما -

 .الطحلب عليه يتجمع ال املتدحرج احلجر -

 .قتلك  يريد ومن هدية لك  يقدم من تعرف ال  أحيان   -

 .البضاعة جود وال السوق جود -

 .الشرين أهون اخرت -

 .احلصري على ومنبات  كتري  منعد -
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 . لعمينا وبكينا حلفينا مشينا -

 . يبقى شوكها ولكن تذبل الوردة -

 . سره  كتمان  عن ضعف من الناس  أضعف -

 .احلطب إال ابلكرم بقي وما العنب راح -

 . كاإلحسان  اإلنسان تستعبد اللسان حالوة -

 .سلة اآلغا بتحمل القلة -

 .فيدك بقدر  ما بس  ..وبريدك حببك  -

 . بعقوهلم بشاركهم  الناس بشاور يللي -

 . طبع األذى قاهلم الصابون  بتسرق ليش للقاق قالوا -

 .القوة من أفضل احلكمة -

 . العمر يقصف  شي وجواته  محر وحيطانه  كبري  بيت -

 . خمباية احللوة الكلمة  احلمامة أذن مثل -

 . يتلمظ شافك  كلما  أكالتك  إىل معود يللي -

 .بتسرت أغنت ما إذا الصنعة -

 .بيكرهوك وأبوك أمك  على جتور ال -

 .ليت اي طلعت .. اللو زرعنا -
 

 السودان  سالطين  إسالم قصة( 729)

 .اإلسالم دين إىل هللا هداهم السودان جنوب  يف جديد مسلم ألف 50 

 ظالم يف عاشا .عمرمها من ت الثالثينا يف ((حممد موسى))و ،((بناجيل دور)) املسلمان الشاابن
 .الدعاة قافلة  إىل وانضما فأسلما  اإلهلية العناية  أدركتهما  حىت الوثنية

  داو،  وديو ريب، وبول نبياد، وجول جر، واللريا ضياء،  شوىل دجنا: هم الثمانية  والسالطني
 .تن وجويل مهراجان، ولو  ميور، وإجان
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 . إسالمية  وأفئدة أبمساء وأفئدهتم أمسائهم تغيري  تظاران يف زالوا ما البشر من ألفا   واخلمسون إهنم

  أمحد  رئيسها  لسان على السودان جلنوب  اإلسالمية اهليئة  جدران داخل من تبدأ املذهلة القصة
 .اجلدد السالطني من عدد تقدمي توىل الذي مرجان

  رائسة  نم عليها التصديق ومت م 1982 سنة اهليئة  أتسيس يف التفكري بدأ: مرجان أمحد يقول
 .. بعملها للقيام مؤهلة وأصبحت اجلمهورية 

 ..فقط األقاليم هذه على نشاطها يقتصر حبيث  الثالثة اجلنوبية األقاليم على أنشطتها توزيع مت
 . رئيسية جلنة 45 وتضم

 

 
 

  إىل ابإلضافة ((ايي)) منطقة مشال كبري  مسجد إنشاء من متكنت القصري عمرها غضون يف
 .ومعلمة معلما   550 تضم دراسية وفصول  الكرمي القرآن لتحفيظ (تاتيبالك) اخلالوي عشرات 

  جهودا   هناك إن: يقول اإلسالم إىل وضمهم الوثنيني استقطاب  جمال يف اهليئة إجنازات  وعن
  ((موسى)) واملسلم (( دور)) املسلم ومنهم األصل يف وثنيني كانوا  مسلم شباب  ويبذهلا  بذهلا  هائلة
  هناك  أن كما   أيضا ، 1500 موسى يد على وأسلم وثين، 1700 ((ور د)) يد على أسلم حيث
 ..إسالمهم القبائل سالطني إشهار عقب واحدة  دفعة إسالمها تشهر أبكملها قرى
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 حظرية إىل أنضم أن  وتعاىل سبحانه  هللا أراد وقد: النيل أعايل إقليم من إنه  بناجيل دور يقول
 .ذلك  يف  عليها هللا  خلقنا اليت فطرتنا ساعدت  ورمبا اإلسالم،

 فقط، للعرب  دين اإلسالم أن  ومنها الوثنيني، بني  املسيحيون يروجها اليت اإلشاعات  إىل ويشري
 .. اإلسالم يدخلوا أن هلم يصح  ال فإنه  عراب   وليسوا أفارقة الوثنيني أن دام ما وأنه

  مبزيد  أننا  إال هناك،  املسيطر القاتل اجلهل بسبب أحيان   املسرية تعرقل اإلشاعات  هذه  إن: ويقول
 .الصعوابت  هذه على نتغلب اجلهد من

  لذلك  وكان ابإلسالم، ((تن))  وامسه القبائل، إحدى سلطان إقناع يف رفاقه  مع جنح أنه  ويضيف
 .واإلشاعات  االفرتاءات  هذه دحض يف كبري  أتثري

 استقطاب يف وبدأ اإلسالم اعتنق حيث ((مهراجان لور)) السلطان جذب  يف  ((دور )) جنح  كما
 . ((دنكاجر)) قبيلة من فردا   1750 أيديهم على أسلم حىت الدعوة  يف مجيعا   اجتهدوا فردا   35

  الفور على نبدأ  إننا : ((دور)) يقول اإلسالم إىل انضمامهم بعد اجلدد املسلمني ترك  خطورة وعن
  حيث ملركزا عاصمة  الرجنو منطقة إىل ابلذهاب  سارعت ولذلك  والتثقيف، اإلسالمية ابلتوعية 

  مستمرة جهودن  زالت وما  شهر، ملدة  للدراسة  اجلدد املسلمني هؤالء ترحيل اهليئة قررت 
 . لتوعيتهم

  عائلته  من كثريا    عاىن فقد اإلسالمية،  الدعوة يف عمله  بسبب شقيقه فقد الذي  (( موسى)) أما
  فكان  الرندا،  قبيلة ن سلطا (( أكون)) القبيلة سلطان  إىل الذهاب  من إال مفرا   جيد ومل قبيلته، ومن
 ومزارع طرقات  داخل ابلتجول الدعاة ولرفاقه له ومسح جواره إىل ووقف السلطان أنصفه أن

 ((أكون)) السلطان أعلن وقد خاصة وثين، ألفي من يقرب  ما أيديهم على فأسلم القبيلة،
  بشؤون  صريهملتب اخلرطوم القومية العاصمة  إىل نقلهم تقرر فقد العدد لضخامة ونظرا   .. إسالمه
 وذلك  املطهرة، النبوية والسنة الكرمي القرآن وأحكام نصوص من بعضا   وتلقينهم اجلديد دينهم
 .. مخيس  رجب برائسة  ابلعاصمة السودان جلنوب   اإلسالمية  اهليئة مقر داخل

 مت إنه: يقول اجلنوب  يف وتثبيتهم بقائهم من بدال   اجلدد املسلمني هؤالء ترحيل يف السر وعن
 عن فضال   مناطقهم، معظم على تسيطر ((قرنق)) حركة  وأن خاصة  حبتة، أمنية  ألسباب  لهمترحي
 بني اإلسالم تعاليم لنشر مناطقهم إىل يعودون مث اإلسالمي الدين علوم يتعلموا لكي فرصة أهنا
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 .. القبائل بقية

  املادية  هتمإمكان قلة من الرغم على حديثا   اإلسالم اعتنقوا ممن املسلمون  الدعاة جنح وقد
  مكانته له السودان جنوب  يف والسلطان ..اإلسالم ابعتناق  سالطني مثانية  إقناع  يف: والعلمية
  يتجاوز  لقبيلة رئيسا   كونه   إىل ابإلضافة املنطقة، حمافظ يضاهي فهو الكربى، واألدبية اإلدارية

 ..مواطن  آالف عشرة سكاهنا عدد

  أكثر إن  حيث كبري،   اجلنوب  أسلمة يف األمل أن  انالسود جلنوب  اإلسالمية اهليئة  رئيس ويؤكد
 طريق إىل أبيديهم وأيخذ والوثنية اجلهل ظلمات  من يوقظهم من انتظار يف سكانه من %65 من

 .(690) اإلسالم به  جاء الذي املبني  النور

 
  الموتى في .. كتابان( 730)

  جرويدون، يف اإلجنليزية ندميدال بنك  فرع أن  : ((القلقة العظام)): كتابه  يف بنتلي جيمس حيكي
 الذي اإلجنليزي السكسوين ((الشهيد إدوارد)) امللك  عظام بقااي يضم حديداي   إنء اآلن حيفظ
  بعد حتول الذي بيته يف امللك  ودفنوا الكنيسة، رجال قتلها مث  ،1112 عام أبيه  زوجة قتلته

  ومزارا   بنكا   البنك  يعد واآلن .القرون هذه طوال مزارا   ظل أن بعد للبنك  مقر إىل سنة سبعمائة
 اليت الشهرية أبوللو رحالت  يف األمريكيون الفضاء رواد كان  الستينات، ويف !أيضا   للقاصدين

 ((احلامية القديسة)) واعتربوها لورينتو لعذراء قدميا   متثاال   معهم حيملون القمر، على ابهلبوط انتهت
 .كله  الفضائي للربنمج

  واستقر   اهلواء يف طار فلسطني يف املسيح  فيه ولد الذي  املنزل أن  يطاليونواإل األمريكيون ويعتقد
  احلروب إابن .1291 عام إال املفاجىء الطريان هذا حيدث  ومل ..لوريتو  بلدة يف إيطاليا يف

 .الصليبة

  األلوف  أن سوكس، ديفيد الربيطاين للمؤلف (( وأضرحة مقدسة آاثر)) : اآلخر الكتاب  وحيكي
  اللحى، وشعور األظافر، : نوع من آاثرا   تضم  وعرضها  أورواب  طول يف  الصغرية الكنائس من

 

 هـ.  12/5/1408 - 152املسلمون ع ( 690) 
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 .(691) مقدسون أهنم العامة يعتقد ونساء لرجال املختلفة واألردية

 
 !عاما   3633 بالسجن الحكم( 731)

 احللقات  أبطال اجملرمون يستحقها اليت السجن سنوات  عدد أن طريفة إحصائية يف جاء
 اإلحصائية أجرت  .عاما   3633 تبلغ املتحدة الوالايت  يف واحد أسبوع يف يعتأذ اليت التلفزيونية

 ..التلفزيون برامج ملراقبة  أهلية أمريكية مجعية

 ( 692) !الرأفة ابستعمال احللقات  هذه  يف تصدر األحكام أن إىل املشاهدين اجلمعية ونبهت

 
  مفكر شهادة( 732)

  .واإلسالم اإلميان رسالة إىل العامل حاجة عن ديجارو  روجيه الفرنسي والفيلسوف املفكر تساءل
 :قال حني عصره  على شهادته الرجل ووضع

  بالد  يف الروحي اإلفالس نتيجة  تكون ما أشد اليوم اإلسالم  رسالة إىل احلاجة أصبحت لقد
 .الغرب 

  سالمة حيبون الذين من عقائدهم اختالف  على .. قاطبة العامل يف والنساء  الرجال ماليني إن  
  هبالك  النتهت هلا انقدن  لو وأننا ..أفلست قد الغربية احلضارة أن   يقني عن يعلمون ملستقبل،ا

 .. فيه نعيش الذي الكوكب هذا

 .1985 عام عن الغرب  حساب   هو  ما: يتساءل أن وللمرء

 مليون ألف 700 أي)) دوالر بليون 700 من أكثر التسليح على وحده العام هذا يف أنفق لقد
 .. هريوشيما قنبلة طراز من قنبلة مليون من أكثر الكتلتني يف العظمى الدول دستوك ،((دوالر

 من إنه نقول أن فيمكن واحدة، حلظة يف شخص ألف 70 قتلت هريوشيما قنبلة أن علمنا إذا
 يف البشري اجلنس جمموع أضعاف عشرة يعادل وهذا البشر، من مليارا   70 قتل واقعيا   املتصور

 

 هـ.  1406/ 18/2  - 36122األهرام ع ( 691) 
 م.  1977ان الثورة، حزير ( 692) 
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 ..الراهن الوقت

 .. جارودي  روجيه ساءليت

 .. تقدما   الفنية اإلمكانية هذه تسمى أن عجيبا   أليس

 الشرق قويت بني للرعب توازن حقيقتها يف وهي .. السالم لفظ عليها يطلق أن عجيبا   أليس
 والغرب؟

  نتائج أدت  إذ ..كاذب  أساس على واجلنوب  الشمال دول بني العالقة  بنيت أيضا   ابملثل
 .. حمزنة نتيجة إىل العادل غري التبادل لع واحلفاظ االستعمار

  تتسع ال  أورواب  ثالجات  هي وها  هبا،  القمح إنتاج من حتد األمريكية املتحدة الوالايت  هي فها
 ..فيها والزبد اللحوم لفائض

  مثانون نفسه العام يف التغذية ونقص واجلفاف اجلوع من فيه هلك  الذي الوقت يف هذا حيدث 
 ..البشر من مليون  

 دول وبني بينها  التفاوت  ويزداد عام، بعد عاما   تتفاقم الثالث العامل بدول يسمونه ما مديونية إن
 ..فقر على فقرا   اجلنوب  ويزداد غىن فوق غىن الشمال يزداد إذ هوادة، دون الشمال

 يشاركه ومل الغرب  به قام حتكم وهو العامل، يف والتحكم القوى جتمع من قرون مخسة مضت لقد
 هذا  على نكاية أشد لألمور تصريفا   أو إرادة اإلنسان يتصور يكاد فال ذلك  ومع د،أح فيه

 .. فيه هو  مما الكون

 . (693) هللا عن والبعد العقيدة عن التخلي هو املأساة  هذه يف السر أن جارودي   روجيه يرى

 
 علمه من خير    الجهلُ ( 733)

  كان   إنه قالوا حلب، مث مصر، ئبن ((العباسي اهلامشي علي بن صاح بن إمساعيل)) ترمجة يف
 . املنصور عم ِ  بنو  وكلهم أمراء، إخوة  عدة وله .حيرتمه  الرشيد وكان النظم، مليح

  ويعرف سؤدد، لكل جامعا   كان  .األعواد هذه على منه أخطب رأيت ما: عفري بن سعيد قال
 

 هـ )بقلم أمحد هبجت(.  13/11/1408  - 37091األهرام ع ( 693) 
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 !والنجوم العود، وضرب  الفلسفة،

 ! نهم خري اجلهلُ  هذا علمه: الذهيب اإلمام قال

 . (694)حبلب هـ190 سنة حدود إىل عاش

 
 والقانون الفقه( 734)

 احلالل بعلم املسمى وهو خاصة، املكلَّفني ألفعال الثابتة  الشرعية ابألحكام العلم هو الفقه
 .واألحكام والشرائع واحلرام

 أحوال تصلح اليت األحكام يف تبحث فالشريعة منها، جزء ألنه الشريعة، من أخص هبذا وهو
 .املعامالت  أو العبادات  أو  األخالق أو العقيدة أحكام ذلك  يف سواء  وآخرهتم، دنياهم يف اسالن

  تطور مث املستقيمة، والعصا املسطرة اليونن عند تعين وكانت األصل، يوننية كلمة  ((القانون)) و
 على للداللة العربية اللغة إىل دخلت مث  املبدأ،  أو القاعدة على تطلق فصارت  عندهم معناها
 .شيء كل  مقياس

  من  أمة يف الرأي أهل يصفها  اليت واألنظمة واملبادىء  القواعد جمموعة هو االصطالح  يف والقانون
 اجلماعة ملتطلبات  استجابة ُملزما ، آمرا   تنظيما   واالقتصادية االجتماعية حياهتم شؤون لتنظيم األمم
  األخالق  جلانب  فيه اعتبار وال خبالقه، لعبدا تربط اليت العبادات  ينظم ال  والقانون .حلاجتها  وسدا  

 .(695) ... االجتماعية والفضائل

 
 العالم  في  خريطة أكبر( 735)

 ابلتفصيل املعلومات  تضمنت حيث العامل، يف خريطة أكرب بوضع ((صوفيا)) يف اخلرائط معهد قام
  إىل ،دول عشر من اخلرائط يف متخصصون إعدادها يف اشرتك  وقد . والتضاريس احمليطات  عن

 

 . 8/358سري أعالم النبالء/للذهيب ( 694) 
الرايض:   -مدخل الفقه اإلسالمي: دراسة مقارنة/عبد هللا بن عبد العزيز العجالن، نبيل بن كمال الدين طاحون.( 695) 

 . 20 - 15هـ، ص   1412مطابع دار طيبة،  
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  1 رسم مبقياس ووضعت عاما ، عشر أحد إلمتامها  العمل استمر  وقد . املعهد  يف الباحثني جانب
 . (696) مربع مرت 144 مساحة ،000.250 -

 
 الدم خيمة( 736)

  وهذه التوراة،  يف عليه هي عما التعقيدات  زادت  الفالشا، يهود عند املرأة  بنجاسة يتعلق فيما
 :لبعضها صورة

  خيمة  إىل البيت، خارج إىل فورا   خترج منها،  دم خبروج الزواج قبل الفتاة أو  أةاملر  أحست فإذا
 أوان   يف األكل هلا يقدَّم أايم، لسبعة فيها وجتلس .((الدم خيمة)) أو ((اللعنة خيمة)) تسمى خاصة
 كحدود  ابألحجار اخليمة وحتاط .أوان غري يف وأحيان   ميسوها، أن دون أمامها يضعوهنا خاصة

  يف لالنغماس  املرأة تستعد - الدم وقوف وبعد - السابع ويف االقرتاب، من شخص أي عمتن
  . مالبسها كل  وغسل أوساخها،  وإزالة  أظافرها، وتقليم األحيان  بعض يف شعرها بقص  النهر

  مث  املياه، يف يراقبنها وهن جوارها إىل صديقاهتا وتقف النهر، مياه يف تنغمس املساء أييت وعندما
 !!منزهلا إىل ذلك  دبع تعود

 

 
 

 

 هـ(.  1399)مجادى األوىل    23الفيصل ع ( 696) 
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 وجتلس الوالدة، فيها  تتم حيث الدم خيمة إىل هترول ابملخاض شعرت  ما فإذا احلامل، املرأة أما
 .األنثى لوالدة عشر الرابع اليوم وحىت الذكر، لوالدة الثامن اليوم حىت وليدها مع

 النهر، يف وتستحم بسها،مال وتغسل املرأة، تغتسل - اخلتان يوم - الذكر لوالدة الثامن اليوم ويف
 !األربعني تكمل وحىت يوما   وثالثني اثنني ملدة  ((الوالدة خيمة)) تسمى أخرى  خيمة إىل تنتقل مث

 اليوم حىت الوالدة خيمة إىل تنتقل مث عشر، الرابع اليوم يف مشاهبة أمورا   فتفعل أنثى تلد اليت أما
 . الثمانني

 يف مفصال   ورد تورايت أصل هو املولود نوع حسب للوالدة النجاسة مدة مضاعفة يف واألصل
 . (697)الالوبني سفر

 
 الكبرى  الصحراء جنوب( 737)

 .السودان بالد: اسم اجلغرافيون عليها ويطلق الكربى، الصحراء جنوب  املنقطة هذه تقع 

 ةحبري  حىت شرقا   ومتتد الكربى، للصحراء املتامخة الصحراوية شبه املناطق من املنطقة هذه وتبدأ
 .األطلسي احمليط الغرب  ومن  االستوائية، الغاابت  منطقة اجلنوب  من وحتدها تشاد،

  درجة  ر17 و  درجة 9 عرض  خطي بني وتقع مربع، ميل 2.4 حبوايل املنطقة هذه مساحة وتقدر
 . تقريبا   مشاال  

 :دول منها تتكون اليت املنقطة أهنا على اليوم مفهوم حسب أيضا   جغرافيا املنطقة حتديد وميكن

 . (698) (تشاد  حىت نيجرياي، النيجر، غينيا، غامبيا،  مايل، السنغال، موريتانيا،)

 
   وأحمد محمد بين الفرق( 738)

 

هـ،   1413القاهرة: مكتبة مدبويل،  -يهود الفالشا: أصوهلم ومعتقداهتم وعالقاهتم إبسرائيل/ حممد جالء إدريس.( 697) 
 . 127 - 126ص 

هـ،   1413املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،  -انتشار اإلسالم جنوب الصحراء الكربى/إعداد حممد صنب درامي.( 698) 
 . 16ة ماجستري، ص رسال
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 :وجهني من بينهما الفرق

 وذلك له، احلامدين محد كثرة  على دال فهو  محد، بعد محدا   احملمود هو حممدا   أن: أحدمها
  الذي احلمد  أن على يدل احلمد من فضيلت أفعل وأمحد  . فيه احلمد موجبات  كثرة  يستلزم

  فيحمد  الكيفية، يف زايدة  وأمحد الكمية، يف محد  زايدة  فمحمد  . غريه يستحقه مما أفضل يستحقه
 .البشر محده محد وأفضل محد، أكثر

 من أفضل لربه  مَحُْده الذي  هو وأمحد تقدم، كما   متكررا   محدا   احملمود هو  حممدا   أن: الثاين الوجه
  - الثاين االسم ودلَّ  حممودا ، كونه  على - حممد وهو - االمسني أحد فدلَّ  غريَه،  مديناحلا محد
 . (699) لربه احلامدين أمحد كونه  على - أمحد وهو

 
 العالم  في ومؤلف كاتب أسرع( 739)

 !العامل يف مؤلف  أسرع أنه يرون م، 1970 - 1889 ((جاردنر  ستانلي إيرل)) األمريكي الكاتب

  .العامل بالد أغلب يف عرض  الذي ((مايسون بريي ))  املشهور التلفزيوين لسلاملس  مؤلف وهو
 معاونيه مبساعدة ويؤلف النهار، يف كلمة  آالف عشرة ميلي كان  أنه الكاتب هذا عن حيكى
 ! (700) نسخة مليون منها ابع كتااب ،  140 ألَّف نفسه، الوقت يف كتب  سبعة

  له  الصاحلي طولون ابن واإلمام !كتاب   تسعمائة  نم أكثر له  السيوطي الدين جالل اإلمام: قلت
 يف املشحون الفلك )) لكتاب  حتقيقي مقدمة يف حبثت وقد ! كتااب    وخسمني سبعمائة من أكثر

 !اإلسالمي التاريخ  يف إنتاجا   املؤلفني أغزر عن ((طولون ابن أحوال

 !احلق مع وليس القوة مع اإلعالم أن  يبدو !ذلك؟ الغرب  ُيسمع فمن
 

 كيف؟ .. البصل   رائحة( 740)

 

)نقال  عن   131هـ، ص  1412الرايض: مطابع الفرزدق،  -الفروق/البن قيم اجلوزية؛ مجع وترتيب يوسف الصاح.( 699) 
 (. 1/21. وانظر زاد املعاد 49جالء األفهام ص 

 هـ(.   1400)صفر   32الفيصل ع ( 700) 
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 ! رائحته حمدثك  يشم أن ختاف ولكن ..البصل أكل حتب أنت

 معدتك؟ من هي هل ..البصل رائحة  أتيت أين من ..ترى

 من ولكن ..طيبة غري تكون املعدة يف وهو - طعام أي - الطعام رائحة أن فالواقع ال: الرد
 خارج تنطلق أن ميكن ال لطيبةا غري الرائحة هذه أن   وهي مهمة، حقيقة نعرف أن الضروري

  رائحة خترج كيف  ..هذا وعلى !داخلها إىل الغذاء ملرور إال أعلى من تفتح ال فاملعدة ..املعدة
 الفم؟ من الطعام

  ومن ..الدموية الدورة  إىل األمعاء جدار من متر الطعام رائحة حتمل اليت اجلزيئات  أن   الواقع
 إىل الرائحة حتمل اليت اجلزيئات  هذه متر الرئتني تغذي اليت الدموية األوعية يف الدماء مرور خالل
 .الزفري هواء مع الفم خالل من الكربون أوكسيد اثين  مع خترج ومنها .الرئتني

 أنكله؟ الذي الطعام رائحة خلروج أخرى منافذ هناك هل ..ولكن

 ! نعم ..الرد

 . (701) الفضالت  مع أقل وبدرجة  ..والبول  ..العرق مع خترج فالرائحة
 

 والبراغيث الثعلب( 741)

 ونغَّصته، الرباغيثُ  جسده يف كثرت   إذا أنه ذكائه، عظيم على تنم   اليت الثعلب حيل طريف من
  أبنة،  املاء يف جسده غمس يف وتدرَّج برفق، النهر أو الغدير دخل مث بفمه، صوف قطعة تناول

 اجتمعتْ  املاء يف كله  انغمس  فإذا اليابس، اجلزء إىل جسده من املبتل اجلزء من الرباغيث فتصعد
 . (702) وخيرج املاء يف يلقيها ذلك  وعند الصوف، قطعة يف

 
 ( 2)  صينية أمثال( 742)

 .اخلراب  مصريه الديك  عمل الدجاجة فيه تزاول الذي البيت -

 

 لندن. يومية سعودية تصدر يف   -هـ(. 1412/ 14/3)  9ع  1العامل اليوم س ( 701) 
 . 9/280هـ،  1351القاهرة: دار الكتب املصرية،  -هناية األرب/النويري.( 702) 
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 . لسانك  وطأة حتت شخصا   تسحق أن تستطيع -

 . أفكاره مرآة اإلنسان، ثرثرة -

 .ريعا  س يسقط املتصد ِع اجلدار -

 . بلهاء إىل الرجال حكماء حيوِ ل املكاسب حب   -

 .اجلاهل إساءة يغفر احلكيم -

 .عملك  هي نفسك  فيها ترى مرآة خريُ  -

 .مصيبة كل  أساس السيء السلوك -

  يعرف  وال يعرف من أما  فعلمه، طفل فهو  شيئا   يعرف ال  أنه ويعرف شيئا   يعرف  ال الذي  إن -
  غيب فهو شيئا   يعرف ال أنه يعرف وال شيئا   يعرف  ال الذي أما فأيقظه، نئم فهو  يعرف أنه

 . فاتبعه زعيم  فهو يعرف أنه  ويعرف يعرف الذي  أما عنه، فابتعد

 .أخالقهم فاضل من تتعلم  الناس، أفاضل صاحب -

 .السعادة لتبلغ اجلهد ضاعف -

 .ماء  بال الشجرة يشبه كتاب،  بال ينمو الذي الطفل -

 .املتقن ابلعمل سلي املستعجل، العمل -

 .األصقاع كل  يف أسود األسود الغراب  -

 .الذابب  يدخله ال املطبق الفم -

 . يتساواين اجلاهل والطبيب القاتل -

 .عسل بدون حنل خبلية أشبه  لؤلؤ بدون جموهرات  قطعة -

 . بدايته يف صعب شيء كل  -

 . البعد على ُيسمع دائما   األذن، يف مهس كل  -
 

 نالخدومي اتحاد( 743)

 .((اخلدومني احتاد)) اسم عليه أطلقوا احتاد بتشكيل أبسرتاليا  ملبورن يف الشباب  من عدد قام 
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  برامج فرض هو ليس هدفنا أن أعلنوا حيث ابجملان، للخدمة متطوعون االحتاد هذا وأعضاء
  ..تناسبه  اليت ابلطريقة املساعدة حيتاج من أمر حتت لنكون التطوع، بل الناس،  على خدماتنا

  جنتمع  وحنن احلياة،  زحام  وسط  ضاعت اليت لآلخرين التطوعية اخلدمة قيمة إحياء حملاولة لك وذ
  املهاجرين  مساعدة على ونعمل جمتمعنا، يف ابملغرتبني نرحب أن أجل من وذلك  منتظمة، بصورة

  كما   .. شاي فنجان حول لقاء يف لغتنا  وتعليمهم لغاهتم من كلمات   بعض بتعلم أخرى دول من
 من للخدمة واحملتاجني املعوقني بني خدمة لنا أن كما  إليها، حاجة يف هم خدمة يأب نقوم

  حيتاج  من لكل املشاركة  روح على حنرص  أننا  على نؤكد  أن  ويهمنا  واألطفال، والرجال  النساء
 بقبول يرحب من لكل للعشاء مفتوحة بدعوة مائدة حول أسبوع كل  مرة وجنتمع ما؟ خدمة
 .(703) الدعوة

 
  1994 عام مبيع غربأ( 744)

 الفقر من وعانت صاحبته  ورثته  الذي  ((كونتيسه )) لقب هو املذكور العام يف بيع ما أغرب 
  به  تشرتي الذي املال جتد أن تستطيع حىت اسرتليين جنيه ألف 450 -ب  اللقب فباعت

 . (704) الشتاء برودة  ملقاومة  مركزية بتدفئة املنزل  تزويد  وأوهلا حاجاهتا،

 
 والغطريفية   يةالقوق( 745)

  الدننري : )احمليط حميط ويف .للروم ملك  (قوق) من مشتقة دننري الُقوقي ة أن العرب  لسان يف ورد
 نقود من كانت  القوقية  الدننري أن شك  وال (.قوقا   يسمى كان  ألنه قيصر، ضرب  من القوقية
 .اإلسالم قبل املتداولة العرب 

  الدراهم  هذه وواحد خمتلفة، جواهر من ذلك  غريو  وآنك، وُصفر حديد من دراهم: والغطريفية
  صاحب ذكرها (خبارى) جوار  يف مدينة  اسم وهي ( قطريف) أو (قدرف) إىل  نسبة (غطريفي)

 

 هـ(.  20/10/1413)  155رأي الشعب ع ( 703) 
 هـ(.  13/8/1415)  2619أخبار اليوم ع ( 704) 
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 . (705) اإلسالم  يف ونواحيها خبارى يف تضرب  الغطريفية الدراهم وكانت .القاطع الربهان
 

 العصبي   القولون( 746)

  اجلهاز عيادة  مرضى وغالبية العامل، يف انتشارا   اهلضمي زاجلها أمراض أكثر من املرض هذا يعترب
 .العصيب القولون من يعانون  اهلضمي

 املتمثلة األعراض إىل يؤدي مما اتزان، وعدم اضطراب  حالة يف يكون القولون أن االسم من ويبدو
 .الفضالت  من التخلص حركة  انتظام وعدم البطن أسفل يف آالم يف

  وقد التغيريات، هذه إىل  يؤدي مما وعصبيا   نفسيا   املضطرب  اإلنسان ضاملر  هذا يصيب ما وأكثر
  وحصوة كالقرحة  األخرى  اهلضمي  اجلهاز  أمراض وأعراض األعراض هذه  بني  كبري  لبس حيدث 
 األمراض هذه وجود عدم من التأكد العصيب القولون لتشخيص ويلزم . البنكرايس والتهاابت  املرارة

 .الدقيقة واألشعات  واملناظري املخربية والفحوصات  السريري ابلفحص

 وال حياته  على خطورة إىل يؤدي  ال املرض  هذا أبن  اتم علم على املريض يكون  أن املهم ومن
 . اهلضمي اجلهاز على مضاعفات  أي يسبب

 الغذاء ذلك  من أهم بل البسيطة، ابألدوية القولون حركات  تنظيم حماولة يف العالج ويبقى
  تناول  طريق عن الغذائية  األلياف  من كبرية  كميات  بتناول يتمثل الذي السليم، الصحي

 . والفاكهة الطازجة اخلضروات 

 يف العوامل أهم هو واستقراره النفسي العامل ويظل .واإلخراج اهلضم عملية تسهل األلياف وهذه
 . (706) العصيب القولون أعراض معاجلة

 
 ! اإليمان أعمق( 747)

  جلالدون عليه حنن ما امللوك وأبناء امللوك علم لو: ابهلل العارفني نم اإلميان حالوة أدرك من يقول
 

 . 109هـ( ص  1409)رمضان   147الفيصل ع ( 705) 
 هـ( بقلم حممد عبد اجلبار.  22/6/1411)  6676اجلزيرة ع ( 706) 
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 ! ابلسيوف عليه

 ! طراب   فيه يرقص أوقات  ابلقلب  مير   إنه: اآلخر ويقول

 ! طيب عيش لفي إهنم هذا مثل يف اجلنة أهل كان  إن: فيها أقول أوقات  يب لتمر   إنه: آخر ويقول

  عند أَظل   إين كهيأتكم،  لست إين)):   الرسول قول عىنم يف  قيِ م بكالم  القيم  ابن تكلم وقد
 من  روحه على يفيض مبا احلديث يف واإلسقاء اإلطعام فسَّر فقد .((ويسقيين يطعمين ريب

 . منه العليا الذروة يف   هللا  رسول كان  الذي  والنعيم واللذة البهجة أنواع

  احلال هذه يف فارق ال إذ  حقيقتان، احلديث يف واإلطعام اإلسقاء أن ادَّعى من القيم ابن وغلَّط
 .واملشارب  ابملآكل يشاركهم  كان  إذا أصحابه  وبني بينه

 بنيل ويسر هم يُفرحهم ما لقلوهبم حصل مىت الناس غالب أن إىل املقام هذا يف القيم ابن نبَّه وقد
 .. (707) ب والشرا الطعام عن بذلك  شغلوا مطلوهبم، لفوات  وحيزهنم يسوؤهم ما أو مطلوهبم،

 
 قراءة ألطول  جائزة( 748)

 ألطول القراءة يواصل ملن دوالر 1300 مببلغ تقدر جائزة منحت الياابنية املكتبات  إحدى يف 
  . سنة 68 و 16 بني أعمارهم ترتاوح شخص 500 ابشرتاك املسابقة بدأت  وقد .الزمن من فرتة

 ! (708) ءةالقرا يواصلون يزالون ال شخصا   123 هناك كان  يومني مضي وبعد
 

   الذاتية  أو العندية( 749)

 يف األصل ويعتربها املختلفة واالختبارات  األفعال يف الذات دور على يؤكد نظري مذهب - 1
 .ذلك 

 . خاصة شخصية اعتبارات  خالل من األشياء  لرؤية نزعة - 2

 

)وانظر   32 - 31هـ، ص  1412عمان: دار النفائس،  -اإلسالم يف تزكية النفس/عمر سليمان األشقر. منهج ( 707) 
 (. 1/35مفتاح دار السعادة البن القيم 

 . 13هـ( ص   1400)صفر   32الفيصل ع ( 708) 
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 ملةالشا الراهنة احلقائق عن عوضا   الشخصية وامليول واآلراء األحكام على االعتماد صفة - 3
 . (709)والتنقيب البحث يثبتها  كما  الواقعية األدلة إىل املستندة

 
 عالم شجاعة( 750)

 مع السالم عبد بن العز للشيخ اتفق ما شاهد قد وهو دمشق، على الصاح امللك  استوىل ملا 
  خاف مصر على أي وب  الدين جنم استيالء بلغه وحينما دمشق، َخطابة وال ه والكامل، األشرف

 وقلعة ((صيدا)) - للصليبيني أي - إليهم وسل م عليه، ينجدوه أن على اإلفرنج مع لحفاصط منه،
 ذلك فشق   السالح، لشراء دمشق اإِلفرنج ودخل  املسلمني، حصون من وغريمها  ((الشقيف))

 خطبة وقطع املسلمني، به يقاتلون ألهنم مبايعتهم بتحرمي الناسَ  وأفىت عظيمة، مشق ة الشيخ على
  فيه  تُِعز   َرَشدا   أمرا   األمة هلذه أبرم اللهم)): املنرب عن ينزل أن قبل خطبته آخر يف ادوز  الصاح،
  ابلدعاء يبتهلون والناس ((معصيتك  عن فيه وينهى بطاعتك، فيه ويعمل عدوَّك، فيه وُتِذل   وليَّك،

 من الشيخ ونزح املعتقل، من فُأخرج بعلبك  من الصاح قدم أن إىل الشيخ فاعتقلوا والتأمني،
  امللوك وهؤالء الفرنج من اجلموع  جاءت  أن إىل نبلس  صاحب  فأسره املقدس،  بيت إىل دمشق

  األمان، مبنديل الشيخ إىل خواص ه بعض الصاح فسري   .املصرية الداير يقصدون املقدس بيت إىل
 خالفك  وإن علي ، به  فتدخل وافقك  فِإن : قال مناصبه،  إىل ابلعودة ويعده يالطفه،  أن وأمره

 . خيميت جانب إىل خيمة يف فاعتقله

 كنتَ   وما مناصبك  إىل تعود أن وبني بينك : له وقال يالينه، أخذ ابلشيخ الرسول اجتمع فلم ا
  أرضاه  ما مسكني، اي ولكن: الشيخ له فقال غري، ال يده وتقبِ ل للسلطان تنكسر أن وزايدة عليه
  مما عافاين الذي هلل واحلمد واد، يف وأن واد يف أنتم قوم اي يده، أقبِ ل أن فضال   يدي يقبل أن

 يف فاعتقلوه .لكم بدا ما افعلوا: قال أعتقلك، أن توافق مل إن يل رسم قد: له فقال به، ابتالكم
  الشيخ  هذا تسمعون: الفرنج  مللوك يوما   فقال يسمعه، والسلطان القرآن يقرأ الشيخ وكان  خيمة، 

 

دائرة الرتبية،  بريوت: اجلامعة األمريكية،  -قاموس الرتبية وعلم النفس الرتبوي/وضعه فريد جربائيل جنار وآخرون. ( 709) 
 . 234هـ، ص  1380
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  عليَّ  إلنكاره  حبسته وقد املسلمني، قسوس أكرب هذا: لقا نعم،: قالوا القرآن؟ يقرأ الذي
 إىل فجاء أخرجته  مث  مناصبه،  وعن بدمشق اخَلطابة عن وعزلُته لكم، املسلمني حصون تسليمي
 لغسلنا قسيسنا هذا  كان  لو: الفرنج ملوك له  فقال ألجلكم،  واعتقاله حبسه  جدَّدت  وقد القدس
 . ماءمها وشربنا رجليه

  الصاح السلطان عليه وأقبل مصر، إىل الشيخ فجاء اجلموع،  هذه وهزم ملسلمنيا نصر هللا  إن  مث
  والقاهرة،  مبصر املهجورة  املساجد عمارة إليه وفو ض وقضاءها،  خطابتها  ووالَّه  أي وب  الد ين جنم

 مر ة نفسه وعزل مد ة  فباشره  رد ه،  يف فتلط ف احلكم، عن نفسه عزل مث زمنا ، ذلك  على فأقام
  تدريس  ووال ه احلك ام، من نو ابه مجيع وأبقى فأمضاه، عزله  مُيضي أن السلطان مع لطفوت أخرى،
  أحسن الشيخ فعامل ،(( شاه توران ))  ابنه  ووصل الدين جنم مات  مث  ابلقاهرة،  الصاحلية املدرسة 
  بكبري  الشيخ  منهم كل  فعامل األتراك، إىل الدولة  وصارت  أيوب  بين ملك  انفض   مث معاملة،
 .أمره عن خيرج ال كلمته  حتت منقمعا   كان   فإنه بيربس، الظاهر سي ما وال ،اإِلكرام

  هو وحضر نعشه، ومحل جنازته  بتشييع  وأجناده وخاصته أمراءه أمر زمنه يف الشيخ مات  وملا 
  اليوم: خواصه لبعض قال معها الذين اخللق كثرة  وشاهد القلعة حتت اجلنازة مر ت  وملا دفنه،
 ! (710)مين   امللك  النتزع عليه اخرجوا للناس يقول كان   لو الشيخ هذا ألنَّ  ك،املل  يف أمري استقر  

 
 ..!  الغامضة  القمح  دوائر( 751)

  مزارعان جيتمع احلقول أحد ويف القمح،  حقول يف الغامضة الدوائر أصل حول اجلدل احتدم
 . الظاهرة هلذه الغرابة يف غاية بتفسريات  يؤمنون أشخاص من ((خدعة))  برمته األمر أبن  ليصر ِحا

  يف  الناس  اهتمام  مثار  أصبح  قد املدهشة األشكال من واملزيد الغامضة الدوائر هذه  ظهور  وكان
 غياب ويف .أخرى ودول وأملانيا كندا  يف الدوائر  هذه ظهرت  كما  إجنلرتا، جنويب أرجاء  مجيع

 .خلياالهتم العنان  الناس أطلق فقد ألسباهبا منطقي تفسري

  كنا )): الدوائر صنع على قدرته  فيها  أثبت الصحافيني أمام بتجربة قام الذين كوريل  ديفيد وقال
 

 )نقال  من طبقات الشافعية الكربى(.   174  - 172من أخالق العلماء/حممد سليمان عنارة ص ( 710) 
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 كبريا    شيئا   يتوقعون كانوا  لقد بصنعها،  قمنا اليت الدوائر ملشاهدة أيتون عندما الناس بني نتسلل
 .((للغاية مضحك  أمر وهذا ((خارق  بذكاء)) نتمتع إننا وقالوا مرة، كل  يف

  إحدى  يف كان  عندما ليلة ذات  الدوائر صنع يف فكرا ابوير غالسدو  وصديقه أنه كوريل  يزعم
 !. الضجر لتبديد احلانت 

  يف  السبب هي علميا   تفسريها ميكن  ال قوى أن   فيها  زعم كتبا    ألف  الفي ديلفادو  ابتريك  أن غري
  114 بعد على للقمح حقل يف كوريل  هبا قام اليت ابلتجربة  يقتنع مل احلقول، يف الدوائر تكون

 .لندن غريب جنوب  كيلومرتا  

 على يدل ما كل  هنا تشاهد أنك  الواضح من)): العملية التجربة شاهد أن بعد ديلفادو وقال
 .الستني سن يف رجلني  سوى يقنعنا  ما هنا يوجد وال حمطمة،  فالنبااتت  الواضح، اخلداع

  هناك  ذلك  غضون ويف طائرة،  أطباق من يهبطون (( البنية صغريي خضرا   رجاال  )) أحد  يشهد ومل
 الدوائر إن الغامضة القوى نظرية مؤيدو ويقول خدعة، يكون قد برمته األمر أن من املرعبة الفكرة

 .العجوزين الرجلني صنع من تكون  أن ميكن ال أهنا يؤكد حد  إىل االستدارة اتمة

  من كبري  عدد عن املسؤوالن أبهنما  وكوريل ابوير  زعم نشرت  قد ((اليوم)) توداي  صحيفة  وكانت
 .السبعينات  أواخر منذ الظهور يف بدأت  اليت الدوائر آالف
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 كل  تظهر  دائرية  آاثرا   درسوا الذين  العلماء كل  من (( مزاعمهما يف )) الربيطانيان العجوزان وسخر
  العلماء، عشرات  قبل  من دراسة  موضع  اآلاثر هذه  وكانت بريطانيا، يف احلبوب  حقول يف صيف 

  مل اآلاثر  هذه أن   (( تودي))  الربيطانية للصحيفة الظاهرة هذه يف ملختصنيا هؤالء أحد واعرتف
 . !((كبرية   مزحة )) نتيجة إال تكن

 ألواح ابستخدام صنعاها إهنما - عمرمها من السادس العقد يف ومها - الربيطانيا العجوزان وقال
 .((القاعدة  كرة)) البيسبول لعبة يف تستخدم اليت تلك  مثل قواعد على مثبتة وأسالك وحبال

  وأهنم  (( سري  مكان)) يف وكوريل ابوير  ابلرجلني جيتمعون سوف أهنم إىل ومؤيدوه  ديلغادو  وأشار
 . ابألسئلة ميطروهنما سوف

 !العلم؟ رأي ما ولكن

  نوفا يف هاليفاكس يف داهلوزي  جامعة يف سابقا   املشارك  الفيزايء  أستاذ ميدين  تريي الدكتور جييب
 .شيء كل  تفسر مل وكوريل ويراب مزاعم أبن  سكوتيا

 هوائية دوامات  سببها  الظاهرة إن احملاصيل دوائر ظاهرة أحباث  فريق يرأس الذي ميدين وژيعتقد
 .اجلبال سفوح على املندفعة الرايح تسببها

 شاهدن فقد .الدوائر بعض صنع عن مسؤوالن وكرويل ابوير أن يف أشك  ال)): ميدين ويقول
 ليست أهنا  الواضح ومن األخرية،  السنوات  يف االستدارة  التامة  غري كالواألش الدوائر من عددا  
 . طبيعية  ظاهرة احملاصيل دوائر أبن ثقة على  وكلنا ابحملاصيل، حلق الذي التلف حلجم نظرا   أصلية

 حتت وحمصوله مزرعته وضع الذي رينويك  بيرت املزارع عن صدر: مرارة األكثر التعليق ولعل
 :قال حني  وكوريل ابوير تصرف

  حضروا شخص مليون 16 أن  لو  كما  بدا األمر ولكن صغرية،  جتربة جيراين  سوف  أهنما  أعتقد))
 . (711)((حمصويل جين  هو اآلن يهمين ما وكل التجربة، ملشاهدة

 
   بيننا للمساواة.. ((ال))( 752)

 

 هـ(.  3/1412/ 3)  8479الرايض ع ( 711) 
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  ا حياهت عن صدر كتاب   يف كريسيت  أجااث الراحلة البوليسية بقصصها الشهرية  الكاتبة صرحت
 من املرأة فقدت  أن إىل أدت  اليت ونتائجها واملرأة الرجل بني املساواة مساوىء عن .. اخلاصة
  راعية بكوهنا اقتنعت املاضي يف املرأة  أبن اإلجنليزية الكاتبة  تقول حيث .. وأنوثتها كرامتها   جرائها
  ..زوجها  بيت هو واألخري األول مقرها وأن .. لألجيال كمربية  بواجبها واقتنعت وأطفاهلا،  لزوجها

  كانت   احلياة أبن   الكاتبة، وتقول .. عنها  ورضاه زوجها حبب حتظى أن ذلك  أثر على واستطاعت
 املسؤول وهو للبيت، سيد أبنه يدرك الرجل وهو املخلوق ذلك  كان  عندما سعادهتا أوج يف

  هلا تكفل أبهنا تزعم اليت ابحلرية تطالب املرأة فإن اليوم أما ..أسرته وراحة سعادة عن األساسي
 احلقة، السعادة فقدت  وعندئذ   أعماله،  يف الرجل تنافس أن إىل هبا  أدى مما ..وسعادة خري كل

 .(712) ..!! املاضي يف الرجل هبا  تسحر كانت  كأنثى  مقوماهتا كل  معها وفقدت 
 

 ! االقتداء بالشيخين( 753)

 عليه وسلم فقال: عن ُحذيفَة رضَي هللا عنه قال: كنا جلوس ا عند النيبِ  صلى هللا
 .(713) "إين ال أدري ما بقائي فيكم، فاقتدوا ابللَذيِن من بعدي". وأشاَر إىل أيب بكر  وعمر

 
  شائعة  أخطاء( 754)

 .املخدَّرات  احذر: يقولون -

 .املخدِ رات  احذر: والصواب 

ر اليت هي وحنومها واهلريويني األفيون ألن رة فهي األعصاب، ختدِ   .دَّراملخ وشارهبا املخدِ 

رة ) ومجع  . خمدِ رات : (املخدِ 

 .صبوح  وْجه  : يقولون -

 .وغريه لب من الص َباح شراب  هو (الصَّبوح) ألن  (.ُمشرق) صبيح  وْجه  : والصواب 

 

 هـ.  5/10/1404 -  4297اجلزيرة )السعودية( ع  ( 712) 
 . (2511ري )( وصححه يف صحيح اجلامع الصغ 3663رواه الرتمذي يف سننه رقم )( 713) 
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 .اهلم ِ  من شكْوتُ : يقولون -

 .اهلمَّ  شكوتُ : والصواب 

َا َأْشُكو بـَثِ ي َوُحْزين ﴿: اآلية حنو بنفسه، يتعد ى (شكا) الفعل ألن   : يوسف  سورة) ﴾  ِإىَل اّللَِّ ِإمنَّ
 .(714) ابلشاكي وقع بسوء  اإلخبار: شكاية معىن أن (الصحاح خمتار) يف وجاء (.86
 

 المسجد  في األماكن  حجز( 755)

  حاجياته  بعض  أو كتااب    املصلي يضع أبن  املسجد من األول الصف يف األماكن حجز حكم  ما 
 للوضوء؟ املسجد خارج يذهب أو املسجد مؤخرة يف اجلدار على يتكىء  مث

  له  حيجز شيئا   أو سجادة مكانه يف يضع أن  الوضوء جيدد أن  إىل اإِلنسان احتاج إذا أبس  ال -
  (( به أحق فهو إليه رجع مث جملسه من أحدكم قام إذا)): احلديث يف ورد وقد به، أحق وهو مكانه

  فيه سجادته وضع هعلي يتكىء مكان أي األول الصف يف يكن ومل متكأ إىل احتاج إذا كذلك 
  أحق وهو بذلك  أبس  فال للمسلمني؛ مضايقة فيه  يكن مل  إذا بعده فيما  عمود على واتكأ
 . مبكانه

  أو  دنيوي لعمل دكانه  إىل أو  بيته إىل ذهب مث مبكرا   حجزه  إذا املكان وحجز التحجر مينع وإمنا
 . (715) فيه والصالة مصاله رفع جيوز هذا مثل ذلك، حنو أو  زايرات  أو النوم

 
 الجديدة  والمذبحة.. الجديدة الشيوعية( 756)

  تتبعت معروفة، دول مبساعدة طاجكستان يف السابقون الشيوعيون قادها اليت اجلديدة الشيوعية 
 احلدود حنو الطاجيك  الالجئون وانطلق .اإلسالمية األغلبية ذات  االئتالفية احلكومة أنصار كل

 . وأفغانستان طاجكستان بني بدخشان إقليم ميتد إذا األفغانية،

 وحلقت وأهليهم، أطفاهلم بعض  بل ووطنهم،  وبيوهتم ومزارعهم أمتعتهم خلفوا وقد  بثياهبم انطلقوا
 

 هـ.  1407/ 12/6 - 899البحرين ع ( 714) 
 هـ(.  6/4/1414)   1273اليمامة ع  -من جواب الشيخ ابن جربين يف السعودية ( 715) 
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  سكان من ألفا   وثالثون  مخسة  وجلأ وغريهم، واألوزبك  الروس من وحلفاؤها الشيوعية القوات  هبم
  حىت يوما   وثالثني اثنني فيها ليختبئوا جيحون حنر ضفاف على غابة إىل للحدود املتامخة القرى
 لقوات مظلي إنزال حصل بل العدو، يرتكهم ومل . والربد اجلوع من مجاعات  منهم مات 

  جرى  جيحون هنر أن  عيان شهود يروي حىت املذابح، الفارين وببقية هبم أوقعت اليت الكوماندوز
  بني  يفصل الذي النهر  ضفاف  على ذحبا   قتلوا مسلم آالف عشرة من أكثر  بدماء ساعات  لعدة

  الغرقى عدد وجتاوز كيلومرتات،  أربعة منه مناطق بعض يف عرضه  ويبلغ وأفغانستان،  طاجيكستان 
 . ورائهم من العدو كان  غريق آالف مخسة من أكثر

 مقاطعة أهل على وحلوا النهر  ضفاف  على سيارة  آالف ستة  وراءهم خلفوا الجىء  ألف  مائتا
 قومندان املنطقة قائد  فأصدر ألنفسهم، غذاء جيدون يكادون ال الذين الفقراء األفغانية قندوز

  وأسكنت اجلياع،  الالجئني إلطعام اخلبز  بقااي من عندهم ما  جبمع املنطقة سكان  إىل نداءه أمري
 . الدراسة وأوقفت العامة واملباين املدارس يف منهم كبرية  جمموعات 

 إىل وصلوا الجىء 42000 أن جاء ةاملتحد األمم هيئة من الصادر اإلغاثة منظمة تقرير ويف
  الضغط  شدة  تتضح الفعلي، ابلعدد العدد هذا ومبقارنة م، 6/12/1992 يف قندوز  والية

 !(716) الجىء ألف مائيت من أكثر إىل الالجئني عدد أوصل الذي الشيوعي والبطش
 

 ( 2) مصرية  أمثال( 757)

 . جار  سابع على ىوصَّ  النيب -

 . حاله على القرد ويفضل املال يروح ..ماله على القرد واخدة  اي -

 . جنسة البطالة اليد -

 .قدامه احلد يلقى السبت قدم من -

 . رجليه تعبت عقله قل   من -

 . بطنه  عليه سلط ربه كرهه  من -

 

 هـ.  15/7/1413 - 414املسلمون ع ( 716) 
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 . يغريه شيء أقل اللب زي النسب -

 .وعفا قدر من خبت اي -

 . عراين ابألايم املتغطي -

 . وشه سواد إال الكداب  ينوب  ما -

 .حتب ما مطرح تدب  لرجلا -

 . زيده بعدك طلب ومن ريده رادك من -

 . عميه احلب مراية -

 .الغلط لك  يتمىن وعدوك الزلط لك  يبلع حبيبك  -

 . الناس تكرهه نفسه حيب اللي -

 . خروف احملب بصلة -

 . بعيد  الناس عند واللي يكيدك إيدك يف هو ما اللي -

 . بشرابه يرضى ابخلوخ يرضى ما اللي -

 . رقبته  توجعه لفوق يبص يالل  -

 . بكرة فرخة من أحسن النهارده بيضة -

 .كتاكيت  ترميش ما احلداية -

 .الرتاب  إال ميأله ما جراب  العني جفن -

 . شيء ال من خري شيء -

 . مجع ما يقل الطمع -
 

 المتحدة الواليات  في زوجين أقصر( 758)

 برينيل الثنائي جانب إىل احلظ انوك زوجني، أقصر الختيار مسابقة شيكاجو يف مؤخرا   أقيمت 
 .إلني وماري

 حني يف سم 112 طوله يبلغ إذ سم 1.5 بنحو  زوجته من أقصر ((عاما   62)) برينيل أن والطريف
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 .دوالر 200 قدرها مالية  جائزة على الزوجان حصل وقد .سم  113.5 زوجته طول يبلغ

 حنو زاد قد طولنا أبن نشعر جعلتنا املسابقة هذه نتيجة إن برينيل قال الفوز بعد شعورمها وعن
  بعض يقدمان  كان  حيث السريك يف عاما   23 منذ زوجته  على برينيل تعرف  وقد . أمتار ثالثة 

 إبعداد قاما وقد السريعة، الوجبات  لتقدمي مطعم فتح قررا زواجهما ومنذ البهلوانية، األلعاب 
  ألشخاص خدماهتما يقدمان هنماأ الرغم على هذا لطوهلما،  مناسبني قصريين ومقعدين منضدة
 .الطول يف عاديني

 

 
 

  املنزل أاثث  حىت . اإلطالق على عائق أو  مشكلة أي هلما يسبب مل طوهلما  إن  الزوجان يقول
 إىل الوصول لنا تسهل اليت واملقاعد السالمل بعض خصصنا أننا غري العادي، ابحلجم معد

 .املرتفعة األماكن

  الزوجان يضطر وعندما  .جدا   كبري  لبعضنا حبنا  أن إال جسمينا  حجم صغر رغم إنه ماري وتقول
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 يسارعون الذين اآلخرين، من مساعدة جيدان فإهنما احتياجاهتما لشراء السوق إىل للنزول
 . (717)املرتفعة األرفف على املوضوعة املنزل ومستلزمات  األطعمة التقاط على مبعاونتهما 

 
   خطر  في المسنون( 759)

 أوضح وقد .فقط للمسنني الكاراتيه لتعليم مدرسة الفرنسية العاصمة ضواحي إحدى يف افتتحت
 مخسة عن أعمارهم تزيد الذين تالميذها تعليم هو املدرسة افتتاح من الغرض أن املدرسة مدير

 . (718)اللصوص من أنفسهم محاية ليستطيعوا النفس عن الدفاع فنون عاما   وستني
 

 وائل  أبو( 760)

 وعلي وعثمان  عمر من ومسع .يلقه ومل  النيب   زمان  أدرك األسدي، سلمة  بن شقيق وائل  أبو 
 . عنهم هللا  رضي وغريهم، مسعود بن هللا وعبد

 يسكن وكان  .بثمنه وتصدَّق نـََقَضهُ  غزا إذا فكان (شجر أو قصب من بيت وهو) خص   له وكان
 ! (719) ..بناءه  أنشأ رجع وإذا وفـََرُسه،  هو فيه
 

 رأسها للمكشوف التالوة سجود( 761)

  أن ينبغي اليت اهليئة على تكن ومل مغطى غري وشعرها التالوة سجود تسجد أن للمرأة جيوز هل 
 الفريضة؟ صالة   يف عليها تكون

  ولو املرأة تسجد بل الصالة، أحكام يعطى ال  التالوة سجود إن: الشيخ آل العزيز عبد الشيخ -
  بعض به  قال التالوة لسجود الطهارة اشرتاط أن و  للصالة تلبسه الذي اللباس مرتدية غري كانت
 ذلك القارىء على يسهل حىت أوىل مشروطة غري الطهارة أبن القول ولعل يره مل وبعضهم العلماء

 

 هـ.  1406/ 8/12  - 36407األهرام ع ( 717) 
 م.  9/5/1981تشرين ( 718) 
 . 103/ 4 )طبعة حلب( ، حلية األولياء   3/28صفة الصفوة ( 719) 
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 . (720)السجود
 

 !السالسل رجل( 762)

  جسمه  تغطى وقد اهلند  بالد  يف  ((الهور)) مدينة شوارع جيوب  وهو يشاهد الفقري الرجل  كان  
 .قناطري ستة  من أكثر تزن اليت الثقيلة غاللواأل ابلسالسل

 ((احلاوي الفقري)) تسميه  البنجاب  سكان مجاهري وكانت ((شاه هللا صاحب)) الرجل هذا واسم
  محولته عليها ترغمه بصعوبة آخر إىل مكان من انتقل كلما  خلفه ويسريون حوله يتجمعون وكانوا

 .الباهظة

  إذ  بعد، فيما به جديرا   فغدا السالسل، رجل أي (( االهو  سانكال)) لقب صغره يف عليه أطلق وقد
 عن هبا  واستعاض جسمه  هبا  تغطى أن إىل ابألخرى  الواحدة  ويوصل السالسل جيمع  شبابه بدأ

 .األثواب 

 ثالث عن تقل ال مدة الثقل هذا محل وقد رطال ،  680 حوايل احلديدي ثوبه وزن بلغ مات  وملا
 .(721) سنة عشرة

 
 فلسطين  في المسلمين ضد الصهيونية  زرالمجا تاريخ( 763)

 . احملتلة األراضي يف الفلسطينيني ضد الصهيوين العدو نفذها اليت اجملازر ألهم استعراض يلي  فيما 

 :ايسني دير مذحبة

  وشترين األرغون عصابيت أفراد من رجال   120 حبوايل تقدر قوة نفذت  م، 14/4/1948 يف
  ، ((ايسني دير)) قرية  سكان ضد بشعة مذحبة واملدفعية،  الرشاشة ابألسحلة مزودة الصهيونيتني

 بينهم من 300 على سكاهنا عدد يزيد ال اليت القرية سكان من 254 املذحبة هذه يف قتل وقد
  وفتاة امرأة 60 و  أمهاهتم أمام أوصاهلم قطعت العاشرة سن دون طفال   52 و حامال   امرأة 25

 

 هـ.  4/11/1414 - 480املسلمون ع ( 720) 
 هـ.  21/1/1405 - 7774البالد )السعودية( ع ( 721) 
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  احلكومة رئيس بعد  فيما  أصبح  الذي األرغون، مزعي بيجن مناحيم اإلرهايب ويعترب .أخرى
 مسؤوال   السادات، أنور املصري الرئيس مع ديفيد كامب  اتفاقية وأبرم م، 1977 عام اإلسرائيلية

 .املذحبة عن

 :قبية قرية مذحبة

 بنسف قامت حيث ،((قبية)) قرية يف جمزرة اإلسرائيلية القوات  نفذت  م 14/10/1953 ويف
  حتت جثة 66 ووجدت  واألطفال، النساء من وأغلبهم ساكنيها رؤوس فوق تابلدينامي املنازل

 مسؤوال   اجملزرة نفذت  اليت للوحدات  قائدا   كان   الذي شارون  أرئيل ويعد  .املهدمة  املنازل ركام
 العسكرية املناصب من عددا   وتوىل للزراعة، وزيرا   بعد فيما شارون أصبح وقد اجملزرة، عن مباشرا  

 قوات نفذهتا اليت (( وشاتيال صربا)) مذحبة عن املسؤول يعترب وهو اإلسرائيلية، احلكومات  يف
 وجتدر .م 1982 عام الفلسطينيني آالف فيها وقتل شارون قوات  مع ابلتواطؤ اللبنانية الكتائب
 ! ((قبية)) جمزرة فيه أدان 94  الرقم حيمل قرارا   أصدر قد األمن جملس أن إىل اإلشارة

 :رىأخ ومذابح  جمازر

 14 وقتلت بكاملها (حنالني) قرية بتدمري م 28/2/1954 يف اإلسرائيلية القوات  وقامت
 . فلسطينيا  

  .آخرين 31 وجرحوا فلسطينيا   38 وقتلوا غزة  قطاع اإلسرائيليون هاجم م 8/2/1955 ويف *
 .106 رقم ومحل اهلجوم فيه أدان قرارا   األمن جملس أصدر وقد

 46 وقتلوا غزة قطاع  يف ((يونس خان)) بلدة سرائيليوناإل هاجم م 31/8/1955 ويف *
 .آخرين 50 وجرحوا فلسطينيا  

 م 21/9/1955 يف  طرباي ببحرية احمليطة املناطق على هجوما   اإلسرائيلية القوات  نفذت  كما *
  أدان 111 الرقم حيمل قرارا   األمن جملس أصدر وقد .كبريا    عددا   وجرحت فلسطينيا   50 وقتلت

 .جوماهل فيه

 مساء اخلامسة الساعة يف التجول منع اإلسرائيلي احلدود حرس أعلن م 29/10/1956 ويف *
 احملدد الوقت دخول قبل بيوهتم إىل الوصول القرية  سكان حاول وعندما ((قاسم كفر)) قرية يف
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 .بيوهتم خارج يزالون  ال وهم وطفال   وامرأة رجال   47 وقتلوا رشاشهم  نريان اإلسرائيليون فتح

  خان )) بلدة يف مدنيا   فلسطينيا   275 اإلسرائيلي االحتالل قوات  قتلت م 3/11/1956 ويف *
 . ((يونس

  يف املدنيني السكان بني  غربلة بعملية م 12/11/1956 يف اإلسرائيلية القوات  قامت كما *
 . فلسطينيا   111 وقتلت غزة قطاع يف رفح مدينة

 18 وقتلت منزال   125 ودمرت  ((السموع)) قرية اإلسرائيليون هاجم 13/11/1966 ويف *
  إيتان  روفانيل  اجملزرة نفذت  اليت  اإلسرائيلية القوات  رأس  على وكان آخرين، 134 وجرحت مدنيا  
  الذي  إيتان صرح وقد .1988 عام اإلسرائيلي للجيش األركان  هليئة رئيسا   بعد فيما  أصبح  الذى
  إن : قائال   م 13/5/1978 يف اإلسرائيلي للتلفزيون الكنيست يف مييني ا   سياسيا   حزاب   يتزعم كان

 . واحدة  جبهة  األرض وكل جيش الشعب كل   وأن بذاته، قائما   نظاميا    جيشا   تشكل املستوطنات 

 عام احملتلة الفلسطينية األراضي يف اخلليل منطقة يف جمزرة اإلسرائيليون نفذ 30/3/1976 ويف *
 -ب  الوقت ذلك  منذ  يعرف اليوم  ذلك  وأصبح ،فلسطينيني ستة  استشهاد إىل وأدت  م 1948

 .((األرض يوم))

 املسجد داخل الفلسطينيني من حشد على النار صهيوين مستوطن فتح م 11/4/1982 ويف *
 . أشخاص  أربعة استشهاد إىل أدى مما األقصى

  ثالثة  وقتلوا اخلليل جامعة حرم داخل م 26/7/1983 يف النار إسرائيليون مستوطنون  وفتح *
 .الب ط

 الفلسطينيني العمال من حشد على النار  إبطالق يهودي مستوطن قام م 20/5/1989 ويف *
 أدت  وقد فلسطينيني، مثانية ((قارة  عيون)) -ب  عرفت اليت اجملزرة هذه يف وقتل أبيب، تل قرب 
 استشهاد عن ذلك  وأسفر الفلسطينيني، أوساط يف عنيفة غضب موجة  إاثرة إىل اجملزرة هذه
 .650 من أكثر وجرح سطينينيفل  سبعة

 املسجد يف الفلسطينيني على رشاشاهتم نريان اإلسرائيليون  اجلنود فتح م 8/10/1990 ويف *
  كانت   مواجهات  القدس مدينة شهدت  وقد .مائة من أكثر وجرحوا فلسطينيا   22 وقتلوا األقصى
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 .(722) االحتالل منذ األعنف

 . عنها  احلديث قسب اليت اإلبراهيمي، احلرم جمزرة إىل إضافة
 

   سويسرا في ..  السواك( 764)

  الذي  السواك أن الطب علماء  اكتشف هائال ، تطورا   الطبية العلوم فيه تتطورت  الذي الوقت يف
  بشار الدكتور الباحث ويقول واألسنان،  واللثة للفم محاية خري  هو  (النبوي الطب) من جزءا   يعترب

 من املركب األسنان معجون إن: ابستانبول (ابشا احجر ) جبامعة الطب كلية  يف األستاذ بغدادي
 !..سويسرا يف أخرى مركبات  من معجون أي من رواجا    أكثر صار (السواك) مواد

 

 
 

 الفم ألمراض الفعال العالج هي السواك يف املوجودة  املواد أبن أثبتت األحباث  أن وأوضح
  موجودة  لألسنان معجون أي يف دهاوجو  من بد ال اليت الفلورايد مادة  وأن واللثة، واألسنان

 

 هـ(.  1414ذو احلجة  -)ذو القعدة   10ع  17الداعي )اهلند( س ( 722) 
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  بيكاربونت  الصوديوم) ماديت أبن أثبتت الكيميائية  التحاليل وأن السواك، يف طبيعي بشكل
 .. السواك يف أيضا   موجوداتن الفم نظافة مبهمة  تقومان  اللتني (كلورايد  والبواتسيوم

 السواك أعواد منها عتقتط اليت (األراك) شجرة جذور يستغل بدأ الطب أن إىل أشار أن وبعد
 ويف اهلضم وعسر التنفس طريق أمراض يف  خاص بشكل األراك شجرة جذور  من يستفاد : )قال

 .واألمعاء املعدة عالج

 .(723) (العني يف اإلبصار تقوية ويف للبلغم تستعمل اجلذور هذه مواد أصبحت كما
 

 ! نساء؟  مكر أم .. جن    أم.. وهم( 765)

  واخليانة  ابلدم، مُيحى العار  زال وما سائدا ، الشرف ميثاق  زال ام اإليطالية  صقلية جزيرة يف
 لشرفه، االنتقام يستطيع  ال جعله  كوسيو   جونين الدكتور  مع حدث  ما  أن إال  كذلك،  الزوجية

 خملوق مع عاطفية عالقة على والثالثني اخلامسة ابنة (روزاليا) .زوجته عشيق على عثوره لعدم
  زعيم  طرد أنه  إال طويال ،  العالقة املسكني الزوج حتمل وقد ايوس،  يُدعى عطارد كوكب  من أييت

 وإثر عطارد، كوكب  على مدين عامل وجود تدعي طائفة  وهي منزله، من الفضائية  األخوة طائفة
 العطاردي عشيقها إن قالت شقة يف لتسكن الزوج وهجرت  الستة أبناءها الزوجة محلت ذلك 

 إنقاذ على يعمل العطاردي ذلك  ألن البشرية، لصاح معه عالقتها وأن بتأثيثها،  قام اليوس
 .الدمار من األرض

  مدينة  سكان  من كثريين   أن  والغريب !عنه اإلفصاح تريد  ال  ما فهو  وتقابله  به  تلتقي كيف  أما
  أهنا  ويؤكدون !ثوهبا وأطراف  يديها لتقبيل شقتها على ويتقاطرون روزاليا تقوله ما يصدقون ميسينا

  القرن  هناية يف نعيش وحنن أوراب يف هذا حيدث  .األرض إلنقاذ عطارد سكان ااختاره امرأة
 . (724)العشرين

 
  المتحدة لألمم العام ((األمين)) محاكمة( 766)

 

 هـ(.  2/1412/ 6)  8453الرايض ع ( 723) 
 م.  22/9/1977أخبار األسبوع )سورية( ( 724) 
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  املصرية املهندسني بنقابة ((واهلرسك  البوسنة شعب مناصرة جلنة)) عقدهتا سياسية ندوة طالبت
  مبحاكمة  طالبت ((واهلرسك  البوسنة قضية جتاه تحدةامل لألمم الدولية القانونية املسؤولية)) عن

 يف شعبية حماكمات  بعقد اللجنة وأوصت حرب، كمجرم  املتحدة لألمم العام األمني غايل بطرس
  عبد  جعفر الدكتور وأكد .. األوروبية  العواصم يف وكذلك  الكربى،  واملدن العربية  العواصم مجيع

  أركان  مجيع توافر على أكد الدويل، القانون ستاذوأ الشريف األزهر جامعة رئيس نئب السالم
  املسؤولني حملاكمة  ودعا . املأساة هذه  جتاه  العام وأمينها  املتحدة لألمم والدولية  القانونية  املسؤولية

  احملامي عيد عادل األستاذ  وأفاض .. دولية حمكمة  أمام حرب  جمرمي ابعتبارهم املأساة  هذه عن
 جانب إىل متحيزة مواقف اختاذ يف غايل بطرس  تورط تثبت اليت والشواهد األدلة كشف  يف

 وتساءل ...كله  العامل وبصر مسع حتت البشعة جرائمهم ارتكاب  من لتمكينهم املعتدين الصرب 
  اجلزاء لتوقيع  العملية اإلمكانية عن السابق النقض حمكمة  رئيس نئب اخلويل حممود املستشار

 .لفعلاب تورطها   ثبت إذا الدولية  اهليئة على

  وعميال   خائنا   غايل بطرس اعتبار وضرورة أمهية على املعروف الكاتب عمارة حممد الدكتور وشدد
 .. (725)ورمسية وشعبية  علنية  حماكمة االعتبار هبذا حماكمته وجيب

 
  البراكين وفيات( 767)

 (726)الرباكني بعض عن الناجتة الوفيات  عدد
 فياتعدد الو  سنة االنفجار  املوقع اسم الرباكني

 50000 م1815 أندونسيا اتمبورة 
 35000 م1883 أندونسيا راكاات 

 28000 م1902 األنتيل مونت بيليه
 10000 م1783 أيسلندا الكي

 

   هـ(.  1414 -ذو احلجة  -قعدة )ذو ال  10ع  17الداعي )اهلند( س ( 725) 
 هـ(.  1398)مجادى اآلخرة   12الفيصل ع ( 726) 
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 5500 م1919 أندونسيا كيلود
 4000 م951 غينيا اجلديدة  مونت ال منجتون

 2000 م1979 ايطاليا فيزوف
 1300 م1911 الفيليبني اتل

 1300 م1931 اأندونسي مريايب
 1300 م1963 أندونسيا أجونج 

 
 التسبيح  صالة حديث  تخريج( 768)

  أخرجه  املسلمني، لكل عام وحكمه  العباس، لعمه  الرسول قاله  الذي التسبيح  صالة  حديث 
  إقامة كتاب   سننه، يف ماجه وابن ،(1297)  رقم التسبيح صالة ابب  الصالة، كتاب   يف داود أبو

 . لغريه حسن وهو (1386) رقم التسبيح  صالة يف جاء  ما ابب  فيها، والسنة الصالة

 املقدمي، احلسن وأبو  اآلجري، بكر أبو منهم العلم، أهل من مجع احلديث هذا قوَّى وقد
 والبلقيين، السبكي، والتاج والنووي، السكن، ابن وكذا املبارك، بن هللا عبد قبلهم ومن والبيهقي،

  والزبيدي، والسندي، واللكنوي،  والسيوطي، حجر، وابن الدمشقي، الدين نصر وابن
 يف واأللباين شاكر، أمحد والعالمة ((املرعاة)) صاحب واملباركفوري ((التحفة)) صاحب واملباركفوري

 . (727)آخرين
 

 العالم  في رجل  أبخل ( 769)

 . األملان يليهم خبال ،  أورواب شعوب  أكثر هم الفرنسيني أن   إىل حديثة   دراسة أشارت  

  يف القياسي الرقم .. املانش  حبر على كبري  جتاري ميناء  وهي الفرنسية ((هافر)) مدينة كانس حطم
 إيريك )) ويدعى البلدة هذه مواطين أحد على الفرنسيون أطلق وقد .الفرنسيني بني البخل

 

. وانظر: رسالة  100هـ، ص  1414الرايض: دار اهلجرة،  -بغية املتطوع يف صالة التطوع/حممد بن عمر ابزمول.( 727) 
 . 70  - 64التنقيح ملا جاء يف صالة التسبيح جلاسم الدوسري ص 
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  يتناول أنه إال املدينة، لعمدة مساعدا   يعمل أنه  رغم إيريك  ألن العامل يف  رجل أخبل لقب ((دوفون
 ! (728)العاطلني حساب  على املطاعم يف عادة  جباتهو 

 
 وأفضلها  السبح  أنواع( 770)

  عني النارجيل، العاج، امللكست، الفريوز، اليسر، الكهرمان، املرجان، منها: كثري  السبح أنواع 
 .احلوت  عظم الياقوت، الكريستال، العقيق، اجلرانيت، الذهب، الفضة، الذهب، حجر النمر،

  لونه  زاد وكلما متعددة، أنواع ومنه  املرجانية، الشعب بعض من البحر من رجيستخ فاملرجان  -
 والزهري الزهري ومنه  األنواع، أرخص وهو األبيض ومنه سعره، زاد (الفاقع األمحر) الغامق إىل

 .رايل 5000 إىل 100 بني ما منه السبحة سعر وترتاوح ..الغامق

  وأصله العضوي، األصل ذات  الكرمية األحجار من تعترب ومتعددة كثرية  أنواع وهو الكهرمان -
  على  صمغها الصنوبر أشجار وأفرزت  السنني ماليني من صنوبر شجرة على حط جندب 
  اكتشفه أن إىل ابلصمغ ممزوجا   الرمال يف اجلندب  وسقط األشجار، يبست ذلك  بعد مث اجلندب 
 .اإلنسان

 

 

 هـ.  7/1415/ 21 - 2616أخبار اليوم ع ( 728) 
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  العنربي وأنواعه ..أنواعه أمجل والعسلي قايل،والربت واألخضر األصفر منها  األلوان، من عدد وله
  أثناء أملانيا يف مصانعه دمرت  أن بعد ندرته بسبب وأغالها األنواع أجود وهو املطبوخ واألملاين
 من وأكثر رايل 4000 إىل رايل 300 بني ما منه السبحة سعر وترتاوح .الثانية العاملية احلرب 
 اجلرام سعر فيصل العادي النوع أما تقريبا ، رايال   60 ىلإ يصل اجلرام وسعر ابجلرام، ويباع ذلك 

 . تقريبا   رايال   15 إىل اجلرام سعر ويصل القدمي العنربي النوع  وهناك رايال ، 12 إىل

  أو ابلفضة معظمه ويطعم ويصنع البحر، ابطن من يستخرج اللون أسود خشب وهو اليسر -
 السبحة سعر فيرتاوح األخرى، واخلامات  األحجار كبعض  الثمن بغايل ليس واليسر الرصاص،

  زاد الذهب أو ابلفضة مطعمة منه  احلبة كانت  فكلما  رايل، 1500 إىل  رايل 200 بني  ما منه
 .اليسر يف  املوجودة وكميته قرياطا   14  أو  قرياطا   18 كان  إن الذهب عيار وحسب سعرها

  على ويوجد  ابيران، فرسان  مدينة  به  وتشتهر الكرمية،  األحجار من وهو  التوركواز أو  الفريوز -
 . الزرقة شديدة  منه األنواع وبعض للزرقة، مائل  أخضر ولونه سيناء، جزيرة يف دقيقة عروق شكل

 .متوجات  له اللون أخضر حجر وهو امللكيت، -
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  حباهتا حجم حسب منه والسبحة نصع غري أبيض ولونه الفيل سن  نب  وهو العاج، -
 ابلذهب يطعم الذي األنواع وبعض ومنه رايل،  1500 إىل ال  راي 350 بني ترتاوح وأسعارها
 .والفضة

  جوز  شجرة من يؤخذ األخشاب  من نوع وإمنا كرميا    حجرا   ليس وهو الكوكونت أو النارجيل -
  اللون بين وهو رايل  2000 إىل منه  السبحة قيمة وتصل احلاضر،  الوقت يف ندر  وهو اهلند، 

 ..(غامق)

 األسود اللون بني مزيج ولكنه النمر عني لون وصف الصعب من هبالذ وحجر النمر عني -
 ..واألصفر
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 يعطي بين لون وله الكرمية، األحجار من بكثري أقل ولكنه الطبيعية األحجار من الذهب وحجر
 . تقريبا   رايل 400 إىل 200 حوايل السبحة وقيمة الضوء، يف ذهبية متوجات 

  السبحة  قيمة تصل الفضة، وكذلك  اخلالص الذهب من تصنع سبح  هناك  .والفضة الذهب -
  ويزيد  رايل، 1000 حوايل والذهب . الوزن على يعتمد وهذا تقريبا ،  رايل 300 إىل الفضة من
 ..السبحة وزن  زاد كلما  السعر هذا
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  نصف  األحجار من ويعترب والبين الفاتح واألمحر القاين واألمحر األسود: لونن وله اجلرانيت -
 . تقريبا   رايل 800 إىل رايل 300 بني السبحة سعر يرتاوحو  الثمينة،

  رايل  500 إىل رايل 100 من أسعاره وتبدأ اليمن،  يف قدميا   ينتج ما أنواعه وأفضل العقيق، -
 .رايل 1000 إىل السبحة منه تصل فقد مينيا   عقيقا   كان   إذا أما تقريبا ،

 السبحة وترتاوح فرنسا،  يف حباته وتصنع جدا   الصايف الزجاج من كمثيله  يصنع وهو الكريستال -
 .. تقريبا   رايل 300 إىل 150 بني منه

  وهو الصناعي، ومنه العريب اخلليج من يستخرج ما وأفضل التعريف، عن غين وهو اللؤلؤ -
  بني ما منه السبحة وترتاوح الطبيعي، أنواعه وأغىن والطبيعي، الزراعي من جدا   كثري  أرخص
 ..وأكثر رايل 1500

 الياقوت  ومن الياقوت، من اآلخر والبعض الصايف الرخام من تصنع السبح بعض .والزفري اجلاد -
 .وأكثر رايل 1000 إىل يصل الثمن غايل وهو  واألصفر، األمحر أنواع

  وهو  وجوده، يندر حيث  جتارية  وليست خاصة بصفة ولكن السبح  منه وتصنع احلوت، عظم -
 الصغرية السبحة وتصل قرياط، 18 ابلذهب عادة ويطعم وملمسه وشكله لونه يف العاج يشبه
 . (729)رايل 4000 حوايل  إىل منه حبة 33
 

 ! الورق تصنع الحيوانات( 771)

  الورق  صناعة  يف الصينيون  وتبعهم السنني، آالف منذ  الربدي من الورق القدماء املصريون صنع  
  السرتة  دبور وحشرة ، wasp الدب ور حشرة عن متأخرين جاؤوا  مجيعا   ولكنهم اخلشب، لب من

  منه  تصنع  اللون رمادي  ورق إلنتاج املتحلل اخلشب مبضغ اجملن حة  شغاالته تقوم حيث الصفراء،
  األشجار،  على يعلقها الشكل مستديرة كبرية  أعشاش بصنع فيقوم اهلورنيت دب ور أما .أعشاشها

 عن بعضها الطبقات  يفصلو  إبنتاجه، يقوم قوي ورق من مصنوعا   للعش اخلارجي الغطاء ويكون
  أربعون  مُسكه جدار كفاءة  الورقية العش جدران كفاءة  وتبلغ .احلرارة لعزل هوائية بفراغات  بعض

 

 هـ(.  20/11/1411)  8379الرايض ع ( 729) 
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 . (730) سنتيمرتا  
 

   والمقشورات القاشرات( 772)

 متفق ((والقاشرة واخلارقة واحلالقة الصالقة لعن))  هللا  رسول أن   عنها  هللا رضي عائشة عن
 .عليه

  يلعن  هللا رسول كان)): قالت عنها  هللا رضي  عائشة شهدت  أهنا هللا  عبد تبن آمنة وعن
 .الصحيحني يف ومعناه  أمحد، اإلمام أخرجه .(( ..واملقشورة القاشرة

  يوسف حممد بن علي للمحقق وهي - اجلوزي  البن ((النساء أحكام)) كتاب   حاشية يف ورد
  ابلغمرة غريها  وجه أو  وجهها  تعاجل  اليت : رةالقاش: احلديث غريب يف النهاية  يف  قال: - احملمدي
 (.4/64 النهاية) اجللد أعلى تقشر كأهنا   ذلك، هبا يـُْفَعل اليت  واملقشورة لوهنا، ليصفو

  تقشر اليت: القاشرة واملرأة .ليصفو الوجه  به يُقشر دواء: - كصبور  - قشور : احمليط القاموس ويف
 . لوهنا  ليصفو وجهها

  حىت وجوههن النساء هبا  تعاجل اليت الغمرة هذه  أراد نراه: احلديث كرذ  أن  بعد عبيد أبو وقال
 . (731)البشرة من حتته ما ويبدو اجللد أعلى ينسحق

 
 ( 2)  يمنية أمثال( 773)

 . عمار ألف غلب خمرِ ب  -

 . البيت سراج املرة -

 . مثمرة جربة وال مدبرة مرة -

 . تكلف  املكالف -

 (. عياله وارحم الظامل ترحم ال: ومثله)  عياله يف القضا كان  الناس  يظلم أبوه كان  من -

 

 بقلم هشام أبو عودة.  180هـ( ص  1412)مجادى اآلخرة   180الفيصل ع ( 730) 
 . 98هـ، ص  1409القاهرة: مكتبة السنة،  -.3ط  -املتربجات/الزهراء فاطمة بنت عبد هللا.( 731) 
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 . العار وال النا -

 (. اآلخرين على جهوده  تظهر ال ملن يضرب ) ايسني يقلش حد ما  ظالم يف راقصة اي -

 . تصيح  ملن فصيح اي -

 (.للمحتال يضرب ) علفه يف الثور  يغاوي -

 (. للمغرور يضرب )  زبيبه من يسكر -

 (.الصباح يف تقل مث ابلليل  اهلموم لكثرة يضرب ) وقية  ويصبح رطل ميسي  -
 

 !  دجاجة أرجل له رجل( 774)

  أصابع  أن  وهو ..السنغال من (عاما   37) (( ماكاسي ماليبا  فليكس)) به  ولد غريب خلقى عيب
 !الفراخ أرجل تشبه وإمنا آدمية ليست قدميه
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  فهو  ! ابلتميز شعرهي العكس على بل ابلنقص، شعور أو  حرج أي  لصاحبه يسبب ال العيب هذا
  تفيد ال (الطبيعية) املتالصقة اخلمس األصابع أن ويرى مفيدة، أشياء يف قدميه أصابع يستخدم
 ! (732)قدميه  يناسب حذاء على العثور هو  ((فليكس)) منه يعاين الذي الوحيد األمر صاحبها

 

 

 هـ.  7/1415/ 28 - 2617أخبار اليوم ع ( 732) 
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 والُمد   الص اع( 775)

 .كاحلبوب   اجلامدات، كيل  يف يستعمل ل،الشك خمروطي ومكيال إنء والصواع والصوع الصاع 
  وفدية األميان، وكفارات الفطر كصدقة  العبادات، أحكام لدخوله الشرعية املكيلة  أصبح وقد

  منه  بنماذج احلسبة دور  واحتفظت دقة، بكل الفقهاء حرَّره  وقد  .الطهارة وموضوعات  النسك،
 وتعادل كيال ،  درمها   1040 يزن احلنفية رأي على وهو .العدل خامت أو احملتسب خبامت ختمت

 .لرتا   4.127.30=  غرما   32968

 .لرتا   2.75=  غراما   2175=  كيال    درمها   68528 الفقهاء بقية رأي ويف
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د  
ُ
 .(733) الفقهاء أقوال ابتفاق  ربعه يشكل الصاع، أجزاء من جزء وامل
 

   المصاحف تاريخ في مخطوط أرقى( 776)

 جعفر بن حممد الراضي للخليفة - العريب اخلط مهندس - ةمقل  ابن كتبه  الذي املصحف إنه
  الرفيع الثلث وخبط اجلميل األزرق  الفريوز بلون  مكتوبة  عبارة  آبخره وجد  حيث ،(هـ329 ت )

 :املستوى

 مساعد ((العناين صادق الشافعي حممد)) عند موجودة وهي .((عنه وعفا هللا رمحه مقلة ابن حرره))
 ..فقري بنغايل من هـ1400 عام أوائل يف اشرتاها وقد .قطر بدولة مياإلسال الرتاث  إحياء مدير

 

 

مكة املكرمة: جامعة امللك   -ن يف معرفة املكيال وامليزان/البن الرفعة؛ حتقيق حممد أمحد اخلاروف.اإليضاح والتبيا( 733) 
 )اهلامش(.   57 - 56هـ، ص  1410عبد العزيز، 
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  خزائن لتودع معينة مبواصفات  للخلفاء تكتب كانت  اليت وهي خزائنية، خمطوطة أبهنا ووصفها
  يف إال البعيد الزمن ذلك  يف يصنع  يكن مل الورق من النوع وهذا احلرير، ورق على وكتبت  كتبهم،
 وعدد سم، 3.5 ومسكها سم 13 وعرضها سم 17.5 طوهلا  .مثنه وغلو ودتهجل وللخلفاء الصني
  دعاء  وهبا  نفسه، الورق  نوع  من زايدات  إليها يضاف  ورقة  387 القرآن عليها  كتبت  اليت أوراقها

 . الفارسية ابللغة  ((الفال)) قصيدة مث  العربية،  ابللغة القرآن ختم

 من سم 11.5 أطواهلا براويز داخل رائع زخريف طمن على فنية بطريقة كله  الكرمي القرآن كتب  وقد
 .سم 7.2
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  ويلي اجلميل،  األزرق الفريوز  وبلون الثلث خبط  كتبا   صفحة كل  من واألخري األول السطران
 كل  يف سم 3 سم 4.2 املربع هذا وأبعاد دقيق، فين بقلم األسود ابخلط مربع األول السطر
 1.6) (سم 5.5) أبعاده مستطيل سطر املربع يويل  كله،  الكرمي القرآن صفحات  من صفحة

  مربع املتوسط املستطيل هذا ويلي املخطوطة، صفحات  مجيع يف الذهب مباء كتب  وقد ،(سم
  الذي  اجلميل الفريوز بلون مستطيل املربع  هذا  ويلي ( سم 3 سم 4.2)  السابق املربع  أبعاد بنفس
  أبلوان  موجودة  األمخاس وعالمات  هب،الذ مباء  اآلايت  عالمات  ومجيع العلوي، السطر به  كتب
 . األمحر مث  األزرق والفريوز الذهيب تشمل رائعة
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  الذي هو فكاتبها  حاليا ، عليه املتعارف القرآين ابخلط الكرمي القرآن من نسخة أول وهي: قال
 غري الكويف اخلط هو ذلك  قبل متداوال   كان   الذي  اخلط  ألن والثلث، النسخ خطي  اخرتع

 . حاليا   املستعمل

  وجملدة متاما ، ومقروءة وسليمة .. جدا   جيدة  حالة  يف وهي  .. تقريبا   سنة ومائة  ألف  اآلن وعمرها
 وعليه الذهب، مباء مطليا   رائعا   فنيا   جتليدا  

  اجمللد يف  خلكان ابن  عنها  وقال الرفيع، الفن من حالة  املخطوطة على تضفي مجيلة  نقوش
  ألف  أبلف مقلة ابن الكاتب من أخذها قد  الراضي اخلليفة إن : األعيان وفيات  ملؤلفه اخلامس
 . (734)ذهب دينار مليون يعين دينار، 

 
 السلطان؟  هيبة أم للا هيبة( 777)

 القلعة، إىل عيد يوم يف السلطان إىل مر ة السالم عبد بن العز شيخنا طلع: الباجي  الشيخ قال 
 

 هـ(.  4/11/1415)  11686املدينة ع ( 734) 
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ة، من العيد يومَ  فيه لسلطانا وما اململكة، وجملس يديه بني مصطفني العسكر فشاهد  وقد األهبَّ
 بني األرض تقب ل األمراء وأخذت  املصرية، الداير سالطني عادة على زينته يف قومه على خرج
 أمل: لك  قال إذا هللا عند حج تك  ما أيوب  اي:  ونداه السلطان إىل الشيخ فالتفت السلطان، يدي

  يُباع الفالنية احلانة نعم،: فقال ذلك؟ جرى هل: فقال اخلمور؟ تبيح مث مصر ُمْلكَ  لك  أُبـَوِ ىءْ 
  أبعلى  كذلك   يناديه اململكة، هذه نعمة  يف تتقل ب وأنت املنكرات، من وغريها  اخلمور، فيها

 من أنت : فقال !أيب  زمان من هذا عملته،  ما أن  هذا سيدي  اي : فقال .واقفون والعساكر صوته 
 ؟﴾َعَلى أُمَّة   ِإنَّ َوَجْدَن آاَبَءنَ ﴿: يقولون الذين

 . احلانة تلك  إببطال السلطان فرسم

  كيف   سيدي  اي: اخلرب هذا شاع وقد السلطان عند من جاء ملا الشيخ سألت: الباجي قال
: فقلت فتؤذيه،  نفسه عليه تكرب لئال  أُهينه أن فأردت  العظمة تلك  يف رأيُته بين اي: فقال احلال؟

  قد امي السلطان فصار تعاىل هللا هيبة ستحضرت ا بين   اي وهللا: فقال خفته؟ أما سيدي اي
 ! (735)كالقط  

 
 !أمريكا  في  السرقة لتجنب طريقة 44( 778) 

  اتباعها  البيت لربة ميكن توصيات  عدة إبصدار املتحدة الوالايت  يف والبوليس األمن رجال قام
 تلك  أهم سهو،  و أ إمهال نتيجة  تكون ما كثريا    واليت الصغرية،  مملكتها هتدد  اليت السرقات  لتجنب
 :يلي  ما والتوصيات  النصائح

 سرقت ما إذا املنزل لسرقة تتعرضي ال حىت حمفظتك، أو مذكراتك  يف منزلك  عنوان تسجلي ال
 يستخدم قد احلالة هذه ويف عنوانك، على اللص يتعرف قد احلالة هذه يف إذ يدك، حقيبة

 .لسرقتك  حقيبتك  يف وجدها اليت املفاتيح

 اآلخرين تعرفني ال فأنت ممكن، وقت أبسرع األقفال مجيع غريي جديد مسكن إىل االنتقال عند
 .معك  الذي املفتاح من نفسها النسخة ميتلكون الذين

 

 . 175من أخالق العلماء/حممد سليمان عنارة ص ( 735) 
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  عن  تتم سرقات  ثالث  كل  من سرقتني  فإن هلذا  املنازل،  لسرقة السهل املمهد الطريق هي النوافذ
  فتح  متنح اليت ابألقفال واالستعانة النوافذ، غلق إبحكام األمن رجال ينصح  لذلك  النوافذ، طريق

 . آلخر أو لسبب املنزل عن الغياب  أو السفر، أثناء خاصة اخلارج من النوافذ

  األرضية  األدوار يف خاصة  مفتوحة،  صغرية نفذة  وجود الحظ  فإذا  الفرص، انتهاز  يفضل اللص
  هذه طريق عن يستطيع فهو لذلك  جمهود، دون  له  ممهدا   الطريق جيد فإنه األسطح،  من القريبة أو

 . ثوان خالل الشقة داخل القفز مث املوقف،  مراقبة النافذة

 على البوليس رجال يساعد ذلك  فإن عددها، حتديد مع وصنفيها  جموهراتك، أوصاف سجلي
 تفقدين جيعلك  سوف ارتباكك  فإن لسرقة، تعرضك  حالة يف ألنه اجملوهرات، هذه اسرتجاع

 يسهل اليت ممتلكاتك  ملعظم صور أخذ ويفضل .منك  فقد ما كل  تذكر عدم وابلتايل أعصابك،
 .للسرقة تعرضت ما إذا عليها التعرف على البوليس تساعدي حىت سرقتها،  أو محلها

 هذه إخفاء جيب أيضا   النافذة، من ظاهر مكان يف .إخل الراديو أو التلفزيون أو الفيديو تضعي ال
 . محله  يسهل اجلهاز هذا فإن املنزل، عن تغيبك  عند الفيديو  خاصة األجهزة

 أماكن يف الذكر سابقة  األجهزة على امسك  من األوىل األحرف لتسجيل حادة  آلة استخدمي
 . سرقتها حالة  يف هلا ملكيتك  تثبت نفسه الوقت ويف منظرها، يتشوه ال حىت ظاهرة غري

 العامل من اطليب املنزلية، أو الكهرابئية اآلالت  إصالح جمال يف العاملني ألحد استقبالك  عند
 أنه أحدهم ادعى وإذا املذكورة، املصلحة أو للشركة  انتمائه على الدالة أو  الشخصية بطاقته  إبراز
 .معه تكون عندما أخرى مرة حيضر أن منه اطليب بطاقته نسي قد

 .األسباب  كانت  مهما  غيابك، يف املنزل بدخول ألحد السماح عدم أطفالك  من اطلب

 الشقة داخل إىل تدخلني مث مفتوح، وهو شقتك  ابب  على غريب شخص كبرت  مطلقا   تقومي ال
  تكون  فقد املاء من كواب    الشخص منك  طلب إذا  حىت نقود،  إلحضار أو  شيء عن للبحث

 . تعودي أن قبل وراءك   فيدلف خدعة، هذه

 موجودة غري أنك  تسجيلك  يف تذكري ال ابهلاتف،  اخلاص التسجيل جهاز تستخدمني كنت  إذا
  أن ويفضل ابملنزل، وحدك أنك  تذكري ال أيضا   فورا ، تعودين سوف أنك  فقط اذكري .لفرتة

 أن املتحدث  يشعر حىت الذكور من األصدقاء أو األقارب  أحد بصوت  املسجل الصوت  يكون
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 .مبفردك لست وأنك  معك، يقطن من هناك

  اببك  رقيط من على تتعريف حىت شقتك  ابب  على مناسبة  إضاءة هناك تكون  أن  على احرصي
 . بسهولة

 .املساء يف خروجك  عند الشقة يف مضاء  كهرابئيا    مصباحا   األقل على ترتكي  أن على احرصي

 .للفراش توجهك  قبل أو املنزل مغادرتك  قبل األمان، أبقفال واألبواب   النوافذ إغالق من أتكدي

 الدخول يف يفشل فإنه املنزل اقتحام من اللصوص أحد متكن إذا حىت ابملفاتيح،  احلجرات  أغلقي
 .احلجرات  إىل

 .الشقة اقتحام حماولة عند للتحذير شقتك   ابب  على تثبت اليت اإلنذار أبجهزة  االستعانة يفضل

 بسفرك اخلدمات  تقدمي جمال يف معهم تتعاملني ممن أي أو اجلرائد موزع أو اللب، ابئع ختربي ال
 . مهمة يف أايم لعدة املنزل تركك  أو

  الربيد  صندوق على إليك  تصل اليت واجلرائد ابخلطاابت  لك  االحتفاظ جريانك  أحد من اطليب
 .إجازتك  من عودتك  حلني

  مجع  منه اطليب إبجازة،  قيامك  أثناء  املعارف أو  األقارب، أحد  مع شقتك  مفتاح تركت إذا
 وجودك عدم الربيد موزع يالحظ  ال حىت اجلرائد، أو الشقة ابب  حتت إليك  تصل اليت اخلطاابت 

 . تكدسها بسبب ابلشقة

 الشخص هلم وحددي الصيفية،  إبجازتك  قيامك موعد عن اجلريان أحد أو  البوليس قسم أخربي
 . هاتفك  رقم أو املصيف يف عنوانك  ترك مع شقتك، مبفتاح معه حيتفظ الذي

  اإلجازة، موعد عن مسع شخص أي يتبعك  فقد املأل، على إجازتك  خطط عن تتحدثي ال
 .بسرقتك  يقوم احملددة  الفرتة يف املنزل عن تغيبك   وعند بيتك، ويعرف

  شيء أي  أو  مثينة، جموهرات  أو  شيكات  أو  نقودا   ترتكي  ال  طويلة لفرتة  املنزل مغادرتك  عند
 . فيهم تثقني أشخاص  أو األقارب  أحد لدى  مؤقتا   األشياء هبذه احتفظي املنزل، يف به تعتزين

  الذي  املكان عنوان ولكن املنزل، نوانع تذكري ال سفرك حقيبة  على بيانتك  تكتبني عندما
 . إجازتك  فيه ستقضني

 .املنزل داخل زلت ما أنك  اآلخرون يشعر حىت النوافذ ستائر  افتحي املنزل مغادرتك  عند
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 يف معك  اليت القيمة األشياء وكل سفرك، وجواز اهلامة أوراقك  اتركي الشاطىء، على وأنت
 .املصيف إىل معك  جموهراتك  أخذ معد وحاويل فيه، تنزلني  الذي الفندق أمانت 

  تبدي حىت منزلك، ابب  أمام القمامة صندوق يف املخلفات  بعض وضع جارتك  من اطليب
 . الشقة داخل موجودة وكأنك 

 آلخر، يوم من مكاهنا يغري أن اجلريان أحد من اطليب سفرك، عند املنزل أمام سيارتك  تركت إذا
 . ابملنزل وجودك بعدم ويعلن فرتة،  نذم مكاهنا يف السيارة أبن أحد يشعر ال حىت

 .السيارة داخل إنذار جهاز  تركيب مع ونوافذها، السيارة، أبواب  غلق إحكام على احرصي

 .األقفال بتغيري واإلسراع التهاون عدم جيب الشقة، مفتاح األسرة أفراد أحد فقد عند

  هبذه  االحتفاظ جيب إذ ارة، السي اتبلوه داخل القيادة ورخصة  ابلسيارة اخلاصة  األوراق  ترتكي ال
 . املنزل يف الواثئق

 ظاهرة تبدو ال حىت اخللفية احلقيبة يف هبا احتفظي بل السيارة، يف ومشرتايتك  حقائبك  ترتكي ال
  غطاء بوضع  عليك  السيارة  حقيبة  يف  وضعها ميكن  ال احلجم كبرية  املشرتايت  كانت  وإذا للمارة،
 .احملتوايت  تعرف ال حىت عليها

  املظلمة،  اجلانبية الشوارع يف ترتكيها وال لذلك  املخصص املكان يف سيارتك  إيقاف لىع احرصي
 .الليل يف خاصة 

 .والنوافذ األبواب  مجيع غلق  على احرصي للسيارة، قيادتك  أثناء مبفردك كنت  إذا

  بنزين،  حمطة أو مستشفى مثل عام مكان أقرب  إىل اهرعي يتبعك  شخص أي أن الحظت إذا
 . أمان   أكثر األماكن فهذه  إخل ...طعم،م أو  فندق أو

  ارتداء  أو الفستان أو البلوزة أسفل إخفاؤها يفضل للنظر، الالفتة الذهبية السالسل ارتداء  عند
 . األجرة سيارات   أو العامة املركبات  تستقلني أو الشارع يف تسريين دمت ما الرقبة حول إيشارب 

  يف تسريي أن حاويل احلفالت، أو  الزايرات  ى إحد من العودة  عند للتأخر الظروف اضطرتك  إذا
 .أقصر وقت يف الوصول بغية املظلمة الضيقة الطرق تسلكي وال املضاءة،  الرئيسية الطرق

 .االختطاف  من حيميها  فهذا اإلبط، حتت ضعيها  طويلة  يدك حقيبة  يد كانت  إذا

  دفرت يدك حقيبة أو حمفظتك  يف تضعي وال اليومية، احتياجاتك  من أكثر نقودا   معك  حتملي ال
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 . هامة خاصة   أوراق أي أو ابلنادي  اخلاصة والكارنيهات  الشيكات 

  مثال ،  العمل من خروجك  بعد املستلزمات  بعض لشراء إضافية  نقود إىل حاجة يف كنت  إذا
  جيوب  يف أو  الوسط، حول تستخدمينه الذي احلزام إىل إضافته ميكنك  سري  خمبأ يف ضعيها
 .الفستان يف رضالغ هلذا إعدادها ميكن

  ترتكي فال خاصة، أوراق أي أو نقود أو القيادة رخصة الستخراج يدك حقيبة لفتح اضطررت  إذا
 .حمدثك  إىل ابحلديث تتوجهني وأنت مفتوحة احلقيبة

  مكان  يف يدك  حقيبة تضعي أن على احرصي املطاعم أحد  يف الغداء طعام لتناول تذهبني عندما
 . اختالسها اللص على يسهل مما  حولك، من مع حلديثاب عنها تنشغلي ال حىت ظاهر،

 ((ماركت السوبر)) يف أمامك  تصحبينه الذي الرتوللي على مشرتايتك  مع يدك حقيبة ترتكي ال
  هذا  أن إذ  املتعددة، األرفف على من احتياجاتك  بعض عن ابلبحث تنشغلني نفسه الوقت ويف

 .حقيبتك  يسرق لكي للص فرصة يعطي التصرف

  الصاعدين أحد يقوم ال حىت  جوارك  إىل األرض يف  حقائبك  ترتكي ال ابملصعد، دينتصع وأنت
 . تدري أن دون األدوار أحد  يف هبا والنزول احلقيبة بسرقة معك 

  خاصة جوارك، إىل يدك حبقيبة االحتفاظ على احلرص جيب املالبس، بيع حمل إىل التوجه عند
  حقيبتك  محل عليك  جيب احلالة هذه يف املرآة، يف للنظر آخر إىل مكان من للتنقل اضطررت  إذا
 . (736)يدك يف
 

 نادر تيس( 779)

  (( ساجر)) مدينة من صاحبه ،((الوردي بنت)) وأمه ((الوردي )) أبوه جدا ، ندر تيس ((سحاب ))
 .ابلسعودية

 

 

 احث أن يستنتج ما يشاء من خالل سرد هذه الطرق! هـ. وللب 18/10/1408  - 37067األهرام ع ( 736) 
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  مببلغ  اشرتاه فقد األغنام،  من النادرة النوعية هذه هواة  إال يدفعه  ال  خياليا ، سعرا   يبلغ  ومثنه
 . (737)! رايل آالف وعشرة ثالمثائة 

 
 أطفالكن   في الصوف تكثرن   ال( 780)

  الطفح)) ومنها للطفل متاعب حدوث  إىل بطفلها العناية على األم حرص  زايدة يؤدي قد 
  نتيجة  حيدث  الصيف ففي ..والشتاء الصيف فصلي يف حيدث  جلدي مرض  وهو ،((العرقي

 تؤدي اليت الثقيلة الشتوية املالبس لبس لكثرة نتيجة حيدث  شتاءال ويف والرطوبة، احلرارة الرتفاع
 من يعانون الذين األطفال وبعض ..العرقي الطفح يسبب مما معا   والرطوبة احلرارة ارتفاع إىل

  والرأس الوجه يف  قشرية التهاابت  عن عبارة وهي األطفال، أكزميا وخاصة  ابجللد حساسية
  وهي احلبيبية،  احلساسية وكذلك  شديدة،  وحكة  ابمحرار  بةمصحو  تكون  اجللد وثنااي  واألذن،

 تعريض عدم مراعاة جيب األطراف، يف خاصة  مائية حويصالت  هبا محراء حبوب  عن عبارة
  إىل تؤدي  ألهنا الكثيفة،  الصوفية لألغطية احلساسية من النوع هذا من يعانون الذين األطفال

 

 هـ(.  1412/ 9/3)  6928اجلزيرة ع ( 737) 
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 األمراض من جلده حلماية أسبوعيا   مرتني الطفل تغسيل جيب أنه كما ..اجللد هتيج  زايدة
 .(738)والدمامل اخلراريج  وخاصة امليكروبية، 

 
 إسالمها تعلن أمريكية رةص ِّ من أشهر( 781)

  شهرة  هلا كان  اليت ابلكنيسة،  واملدر ِسة  النصرانية، املعمدة ((جيلكريز)) الراهبة  إسالم قصة هذه 
 . هللا  أمة جيهادا:  إسالمها بعد امسها أصبح ليتوا األمريكية، تكساس بوالية التنصري يف واسعة

 :مبصر  ((النور)) جريدة إىل كتبتها  هلا رسالة يف جيهادا تقول

 رهن فكنا الكنيسة، يف إجيابيا   وأسريت أن دوري وكان .عميقا   املسيحية بداينيت ارتباطي كان
 حنو للكنيسة ميتمالز  من املسيحية ثقافيت تكونت وقد . فيها وجودن يطلب عندما اإلجابة
 على أعزف وكنت سنوات، عشر من أكثر األحد مدارس يف ابلتدريس وعملت عاما ، عشرين
  تراتيل  ينشدون كانوا   الذين األطفال جوقة  على وأشرف  أنظم وكنت للكنيسة، صالة  لكل البيانو 

  أيب  وكان  .للكنيسة تبعيتهم يف اإلخالص  شديدي عضوين وأمي أيب من كل  كان   الكنيسة،
 تكن مل لكنها كنيسة  راعية ألمي جديت وكانت .للكنيسة اإلشرايف الكادر يف هاما   مركزا   غليش 
 .لعائليت املسيحية الطائفة نفس من
 

 

 هـ(.  1411/ 8/6)  6662اجلزيرة ع ( 738) 
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  الربوتستنت بطائفة لعائليت العميق التأثر عن صورة ألقدم هذا كل  أقول إنين: جيهادا وتضيف
  للوراء أتلفت أن اآلن  أستطيع  تزمت، من هعلي كنا   ما قدر فعلى ذلك، ومع . املتزمتة املعمدانية

 ألقن كنت  األحد درس يف .العمق إىل تنفذ وال وظاهرية سطحية طائفتنا تعاليم كانت  كم  وأتبني
 أن أعتقد وكنت .احلياة إىل الطريق هو أو اإلجابة هو هللا روح، أو معىن دون كلمات   التالميذ
 .األعمال صاح على للمواظبة  كافية  والثالاثء داألح أايم الكنيسة  نشاط يف اإلجيابية املشاركة

 ندوات حضرت  فقد االرتياح، وعدم القلق نفسي يف تثري كانت  للكنيسة األساسية التعاليم بعض
  حنو املسيحيني كل  واجب أن  بشدة أعتقد وكنت إجابة  بال  ظلت تساؤاليت لكن كثرية،   دراسية

 عذاب من الناس لينقذوا)) مسيحيا   ليصبح إنسان  كل  حيولوا وأن األعمال، صاح يؤدوا  أن هو هللا
 آمين فقط)): أسئليت عن الكنيسة  واعظ إجابة وكانت . النصرانية هو أعرفه كنت  ما وكل (( النار

 .((ذلك  يقول املقدس والكتاب  ذلك  تقول الكنيسة  ألن الطريقة، هبذه وعلميه بذلك 
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 .ألقرأه القرآن يل، محيمة  صديقة زوج أعطاين فقد .تتغري حيايت بدأت  1971 عام أوائل ويف
 . الكتاب  هلذا التارخيي اجلانب عن املزيد وأعرف ألتعلم االهتمام نفسي يف وتولد

 يل توفرت  أن على هللا وأمحد لألطفال، اإلسالمية الدراسية الفصول حضور على أواظب وبدأت 
 نطقت أشهر  مثانية وبعد الدراسة، وواصلت .التوحيد عقيدة وأتعلم األطفال مع ألجلس الفرصة

 . تكساس بوالية  داالس،  يف ابلشهادة

  فكلما  هللا، أمحد لكن . حيايت تغيري يف إليه أصل أن  جيب الذي للمدى إدراك  لدي يكن ومل
 .املعرفة يف رغبيت معها ازدادت  دراسيت، زادت 

 لقد .املسيحية داينيت تركت عندما عائليت واجهتها اليت الصدمة حجم تتصوروا أن تستطيعون ال
  هلا  جتيش  قوة حيايت يف  الكرمي القرآن أصبح  هللا من وبفضل .وتوعدوا وهددوا وصرخوا  انتحبوا

  جياهدونين ملا إذعان دون ابإلحسان والدي فأعامل هلم، لنت هللا من فربمحة أهلي، أما .مشاعري
 . هلل املسيح  ببنوة واالعتقاد املسيحية إىل للعودة عليه

 الضغط حجم يتصوروا أن املسلم، جمتمعهم من إسالمهم اكتسبوا ذينال املسلمون يستطيع ال قد
  وأسرة جملتمع ينتمي وهو إليه ابالهتداء اإلسالم اعتنق الذي املسلم يتحمله أن يتعني الذي اهلائل

 .معتقداته تغيري بسبب والتحدي ابلرفض  تواجهه

  أن  املرء على حيتم فهو  ، العائلة جانب من الضغط بعض بسبب اجلديد للدين االهتداء كان  وإذا
 . الكنيسة تعاليم مع صراع  يف حياته يقضي

  املوروثة، معتقداهتم يف  الصحيح وغري الصحيح عن التساؤل أذهاهنم يف  يثور  ال  مثال ،  النصارى
  لديهم  ليس النصارى وغالبية .السابع اليوم يف اسرتاح مث أايم ستة يف العامل خلق قد هللا أن   ومنها
 . املقدس الكتاب  من واستبعاده حذفه  مت   عم ا فكرة

 :جيهادا تؤكد رسالتها  ختام ويف

 أمام املسلم عليه يكون أن جيب ملا حسنة قدوة إعطاء يف عظمى مسؤولية يتحمل منا كل
 . حولنا من العامل يف نؤثر أن نستطيع  ما بقدر أفضل، حياة  لنعيش نسعى ما وبقدر  .الناس

  شاء إن والنجاح الفالح إىل منا  بكل تؤدي للنفس جماهدةو  جهاد  أيضا   هو احلقيقي، واإلسالم
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 . (739) هللا
 

 واستعماله  القات تاريخ( 782)

 شرق من املرتفعة املناطق يف تنمو نفسها، الشاي فصيلة من االخضرار، دائمة شجرة القات  
  ينبت اليت الرتبة وبتنوع املناطق بتنوع  يتنوع فهو .نوع مائة عن يقل ال ما  منه ويوجد .إفريقيا

 واحلجاجي كالسوطي  فيها، يرزع اليت املنطقة إىل ينتسب اسم كل  أمساء،  بعدة ويسمى .فيها
  وراء  املنبِ ه أتثريها وكان  .إخل ..واملغريب والصربي والبخاري والشامي والعنسي والضالعي والضالعي

 .بلدان  عدة يف استهالكها انتشار

 يف األوىل للمرة لوحظ استعماهلا أن على عام توافق هناك ولكن وجودها، اتريخ يعرف وال
 غرب جنوب  إىل استهالكها عادة انتقلت اهلجري التاسع القرن حوايل يف هناك ومن احلبشة،

 . العربية  اجلزيرة شبه

  من  جهة يف وحتفظ ومتضغ . الطازجة أوراقه مضغ هو  القات  الستهالك شيوعا   الطرق وأكثر
 . أتثريها  لتبدأ املعدة إىل العصارة وتذهب الفم،

 للذكور %90 و 50 بني ترتاوح إذ اليمن، يف القات  متعاطي نسبة عن اإلحصائيات  وتتباين
  نسبة  أن  كما  .املتزوجات للنساء %50 إىل 30 وبني عاما ، عشر مثانية عن أعمارهم تزيد الذين

 . (740)  %20 و 15 بني ما ترتاوح عشرة الثانية سنة  دون واألوالد الطالب  تعاطي
 

 (741)  ؟  أطول  هماأي( 783)

 
  السوداء الذبابة( 784)

 

 هـ )بقلم جمدي عبد الرمحن(.  9/1413/ 10 - 574النور )مصر( ع ( 739) 
 . 2 - 1هـ، ص  1413لزراعة، القات يف اليمن/األمم املتحدة، اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا، شعبة ا ( 740) 
 م.  18/6/1987 -  153األفق ع ( 741) 
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  هنر  وادي يف تعيش اليت ((السوداء الذاببة )) ملقاومة هائلة حرب  بشن العاملية الصحة منظمة قامت
  إىل أد ت  أن بعد أفريقيا غريب من مربع مرت كيلو   ألف (700) مساحة على وتسيطر الفولتا
  وأملانيا  وأمريكا وبريطانيا  وهولندا وفرنسا كندا  من كل  وتقوم ابلعمى،  أفريقي مليوين حوايل إصابة 

 الدوالرات ماليني مجع مت   وقد . الذاببة هذه على للقضاء الالزمة املادية املعونة بتقدمي االحتادية
 . الغرض هلذا
 

 !كلج 81 وزنه ورم( 785)

  رق ش مشال) تياجنني مستشفى يف اجلراحني من فريقا   أن اجلديدة الصني أنباء  وكالة ذكرت  
 .مسنة امرأة رحم من كلج  37 وزنه يبلغ ورم الستئصال ((نجحة)) عملية أجرى (الصني

 من أكثر منذ تشكو كانت  اليت عاما   76 العمر من البالغة املرأة معاجلة متت أنه الوكالة وأضافت
 املسلحة الشرطة مستشفى يف أخريا   هلا أجريت جراحية لعملية إبخضاعها شديدة، آالم من عام
 .تياجنني يف

 .ساعات  ست العملية استغرقت وقد

  صينية امرأة رحم من كلج  46 وزنه  يبلغ ورم الستئصال جراحة منه عامني قبل أجريت وكانت
 .كيانغكسي  منطقة من

  وزنه  مبيضيا   كيسا    أزالوا املستشفى يف األطباء إن   هوبكرت جونز مستشفى بلسان متحدثة قالت
 ! الغربية  فرجينيا والية من عاما   40 عمرها امرأة من كيلوجراما    81

 . (742)ساعات  عشر استغرقت وأهنا األطباء، من فريق بواسطة أجريت العملية أن وذكرت 
 

 الصين   في إسالمية معالم( 786)

  اإلسالم أئمة وأضرحة واجلوامع واملساجد امليالدي، السابع القرن خالل الصني اإلسالم دخل 
  بني القائمة  الصالت  على الدليل  تقيم قرن   13 متدادا على ابلصني شيدت  اليت ورجاالته 

 

 هـ(.  26/12/1411)  8414الرايض ع ( 742) 
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 .اإلسالمي العامل وشعوب  الصيين الشعب

  املصاريف  عليها وتنفق املباشرة،  محايتها  حتت املعامل هذه  بعض الصينية  احلكومة وضعت وقد
 .نفيسا   وثقافيا   حضاراي    ترااث   ابعتبارها عليها للحفاظ الالزمة

 ويف اخلارج مع  التجارة ازدهرت  حيث الساحلية، املدن  يف القدمية  ىالكرب  اجلوامع معظم وتوجد
 . الصني شرقي بتالل  ((كسينجبانغ)) و  ((أوغيور)) -ب   البحتة اإلسالمية  املناطق

 وهو اجلوامع، هذه أقدم  اإلسالم رسول لذكرى ختليدا   أقيم الذي ((هوايشنغ)) جامع ويعترب
 املصادر بعض وتؤكد .نفسه الوقت يف صيين ميناء أكرب يه اليت ((كانتون)) مدينة قلب يف يوجد

  اجلامع هذا ويتسع امليالدي،  السابع  القرن يف أسسها  العرب  التجار أو  الفاحتني أحد  أن
 .املصلني من لسبعمائة

 عام يف بين ولقد مساحة، اإلطالق على اجلوامع أكرب فهو ببيكني - الثور - هنج جامع أما
  ويقال املدينة، غريب جنوب  يف اجلامع هذا ويوجد  . الشمالية (( سونغ)) أسرة  حكم  أايم م، 996

  أبنائه  من اثنني على احمللية السلطات  فعرضت الثالثة، أبنائه مع الصني قدم عربيا   اتجرا   إن  
  والدعوة اإلسالم لنشر رخصة من متكينهما  ذلك  مقابل وطلبا  رفضاها ولكنهما رمسية، مناصب

 .األول بيكني جامع بين وهكذا املطلب، ذاه السلطات  وقبلت .إليه
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  عهد  يف اجلامع وكرب  للصالة،  صغرية قاعات  وثالث  رواق  من األصل يف يتألف  اجلامع هذا وكان
 .املصلني من أللف اآلن ويتسع الالحقة، األسر

  ه يشب اخلارجي مظهره  ولكن وثرية، فخمة وهي متاما ،  إسالمية هي وزينته الداخلي اجلامع وتزويق
 .الصينية القصور مظهر

 وحديث الكرمي القرآن من آية نقشت منها واحد كل  وعلى عقدا ، 27 من اجلامع رواق ويرتكب
 . شريف نبوي

  تروي والعربية ابلصينية منقوشة كتاابت   فيها جند مصاح عدة توجد ابجلامع امللحقة األجنحة ويف
 .اجلامع اتريخ 

 . متاما   واضحة غري وجعلها الكتاابت  هذه من ريالكث أتلف الزمن مبرور أنه  املؤسف ولكن

 مها اخلارج، من قدما مسلمني لرجلني ضرحيان يوجد النقوش تلك  من مرتا   30 حوايل بعد وعلى
  عام واملتوىف خبارى من وأصله  الربداين وأمحد م 1280 عام واملتوىف احلالية إيران من الوافد علي
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 . ةابلعربي منقوشة القربين وشواهد م، 1283

  الفلكية، للمشاهدات  أقيمت األضالع مثمنة  صومعة انتصبت الكربى الصالة قاعة وخلف
 . وانتهائه رمضان  شهر بدء  مواعيد لضبط وابخلصوص

 املسلمني، من وغريهم واهلنود والفرس العرب  من هام مجع  اجلامع هذا حول  أقام طويل دهر ومنذ
 الصني شرقي جبنوب  فوجيان إبقليم يةالساحل  ((كانزو)) مبدينة مثلهم آخرون جتمع وكذلك 
 .الصينيات  النساء من وتزوجوا

 . واسعة بشهرة  تتمتع وهي الصني أحناء كامل  يف خاص بشكل كثرية  اإلسالمية  املعامل فإن وهكذا

 الصني، جوامع أقدم من فإنه  يسمونه،  كما  .. واهلدوء الطهر جامع أو  (( كينجينغ)) جامع أما
  من لبنائه الالزمة األموال ومجعت الكبري، األموي دمشق جامع طمن على م 1009 عام بين فلقد

  الصني، يف املقيمني املسلمني ومن األخرى العربية والبلدان املغرب  وبالد سوراي يف مجعت تربعات 
  ابلرخام مبين أبكمله واجلامع . قرون ثالثة بعد القدس مدينة من مسلم أمري اجلامع هذا بناء  وأعاد

 .(743) عمارته  يف الطابع  ميإسال وهو األزرق
 

 تصوم  أخرى  كائنات( 787)

 إذا والكالب  الطعام، عن ميتنع  املريض فاحلصان .واحلزن األمل عن كتعبري  كثريا    احليوانت  تصوم 
 فقد على حزن   تصوم أهنا كما  يوما ، عشرين إىل متتد قد فرتة تصوم عظامها يف بكسر أصيبت ما

  حال تصوم فإهنا الربية، واحليوانت  تدجن، مل اليت والطيور ((الدوري)) عصافري أما صاحبها،
 .أيضا   واحلزن األسى عن كتعبري  رمبا األسر، يف وقوعها

  كالطيور اإلنسان، عدا األخرى،  الكائنات  عند الصوم إىل شاملة وبنظرة ذلك، ابستثناء
  كربى،  واحدة  يةلغا مكرسا   صومها يبدو  مجيعها  الشجر، حىت واألمساك واحلشرات  واحليوانت،

 .النوع على واحلفاظ احلياة  يف االستمرار هي

  وسيلة  الوفرة  أن نتصور  فنحن البشري، إدراكنا عن املنال بعيدة احلكمة من نوعا   ذلك  يف ولعل
 

 هـ.  5/8/1404  - 2044الشرق األوسط ع  ( 743) 
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  أخرى وسيلة  يكون أن  ميكن احلرمان  أن فكرة  بسهولة  نتقبل ال لكننا  لالستمرار،  بديهية 
 . والبقاء  لالستمرار

 :ديداجل ألجل الصوم

  أوطاهنا  إىل وخطرية شاملة رحلة عرب تقودها جاحمة  عاطفة هلا  فكأن  السلمون، أمساك أمر عجيب
 . فيها البيض أابؤها وضع اليت ذاهتا األماكن يف هناك،  بيضها لتضع األوىل،

  وبعد األورويب، والشمال األمريكي ابلشمال األهنار مصبات  يف البيض من خارجة  تولد، إهنا
  سنوات  أربع وبعد البحار، أعايل حنو  رحلتها تبدأ العذب  املاء يف احلياة  من ث ثال أو سنتني
 .األم الوطن إىل العودة رحلة تبدأ عندئذ   نضجها، أوج تبلغ أخرى

 

 
 

  وأشهرا   أسابيع متتد قد رحلة البحر، عرب (مرت كيلو  1600) ميل ألف إىل تصل قد شاقة رحلة
 إىل احلنني لعل ترتدع،  ال لكنها معا ، والطيور البشر من األمساك صيادو  خالهلا هبا يرتبص

 ما وأغرب  نشأت، حيث  ينشؤون  صغارها ترى  لو  حتب - البشر مثل - ولعلها  يغلبها، األوطان
 . صائمة تقطعها السلمون أمساك أن الرحلة هذه يف

 تصوم؟ فلم

 الطعام، الزدراد وقتا   جتد ال احلد، هذا إىل ابألخطار  ومليئة شاقة رحلة عرب أهنا تكون قد اإلجابة
 شحوم، من أجسادها على تراكم ما يستهلك  الصوم هذا إن مث  بعده، لالسرتخاء  وقتا   جتد وال
 أكثر تكون حىت أغزر، الصيادين تربص يكون  وحيث األهنار  تيار ضد  السباحة تبدأ أن فما
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 . ابقتدار  الصيادين وتناور بكفاءة التيار فتغالب ..وأرشق مرونة

 :صيفي بياتك  الصوم

 من بكثري  يدفعان واجلفاف الشديدة  فاحلرارة .للبيات  سببا   وحدمها واجلليد الصقيع ليس
 .الصقيع من قسوة أكثر يكون قد الذي للمناخ اتقاء السبات، أو البيات  إىل احليوانت 

 مسك)) أما واألفاعي، والتماسيح القواقع: هذا الصيفي السبات  إىل تلجأ اليت احليوانت  بني ومن
  حف  الذي النهر قاع طني يف عميقا   نفسه يغرس  فهو .اخلاصة بطريقته يبيت فإنه اإلفريقي ((الرئة
 . النهر وميتلىء الفيضان جييء حىت طعام أو  حراك بال  وميكث به،

  فهو  الصبور، للصوم منوذجا   العربية الصحراء سفينة  اجلمل أييت واجلفاف، احلرارة ذكر وعلى
  الذي  الشحم خمزن سنامه  وميثل يتوقف،  أو يبيت  أن ودون  طعام،  أو ءما دون الصحراء يقطع
 .والعزم واحلركة احلياة  بطاقة فيمده .ببطء  داخله يف حيرتق

 :شتوي كبيات  الصوم

 احليوانت على يكون األرض، من الشمايل اجلزء يف الغذاء فيه  يندر فصال   الشتاء  يكون حيث
  والبط السمان مثل كالطيور،  والفيء الغذاء حيث وب اجلن حنو يهاجر بعضها .أمرها تتدبر أن

 . الربي

 والضفادع، واألفاعي كالسناجب  الصقيع أثناء يف ينفعه ما العميقة جحوره يف يدخل وبعضها
 بشائر  ومع الشتاء، هناية حىت ميتد طويال   نوما   تنام اليت والزغبة، والسحايل الرموط وحيوانت 

 .الطويل الصوم ذلك  بعد أتكله ما شيء عن ثة ابح وخترج تستيقظ  والدفء الربيع
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 :أيضا   األشجار

 يهبط أن للشجر فليس واقفة، السبات  يف تدخل  فإهنا واقفة، ومتوت  واقفة تعيش األشجار وألن
 . نفسه على ويلتف ينكمش  أن له  وليس خماىبء، أو كهوف   أو جحور إىل

 وحتمل - املياه تتجمد حيث الالشم يف خاصة - الشتاء بقرب  مؤذن   اخلريف، أييت وحني
 من القليل يكفيه حىت يتخفف أن إال أمامه الشجر جيد ال شيء، كل  الصقيع ويلف الثلوج
 .الشتاء قساوة ويعرب النسغ

 ينتقص الربيع عودة ومع يرمي، ال ثبات  يف الشجر ويقف الفروع، تتعرى حىت األوراق وتتساقط
 تتفجر مث الرباعم، وتبزغ  اللحاء، فيلني الفروع، وإىل ءاللحا إىل الوفري النسغ وفق ويدفع الشجر،
 .واأللوان اخلضرة

 . (744)الطويل صومه بعد بفرح، يفطر الشجر وكأن
 

 العبادلة( 788)

 

 هـ( بقلم داليا الديب.  1414/ 25/9)  202رأي الشعب ع ( 744) 
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  بن عمرو  بن  هللا وعبد الزبري،  بن هللا  وعبد عباس،  بن هللا  وعبد  عمر، بن هللا  عبد : هم العبادلة
 .منهم سلي: قال مسعود؟ وابن: ألمحد قيل .العاص

 على اتفقوا فإذا علمهم، إىل احتيج حىت طويال   عاشوا وهؤالء وفاته تقدمت ألنه: البيهقي قال
 . العبادلة قول هذا: قيل شيء

 . (745)أمجعني عنهم هللا  رضي وعشرين، مائتني حنو الصحابة من هللا  بعبد املسمَّنْي  ومجلة
 

 ( 2) سودانية أمثال( 789)

 (.الصعاب  تذلل والتأين ابلصرب يأ) ويطلق يربط  املهلة حبل -

  كالبحر   فهو علت، مهما  الغوغاء ضجة  تثريه ال للشخص يقال) ضايق والقعوي فايق البحر -
 (. الضفادع وصخب ضجيج أمام نفسه مساحة يف العظيم

 (. للبذيء) منطق سفيه -

 (. مالبس من  عليه ما حىت يعطي فهو للكرمي،) عراين أجوادا -

  خياف  للذي وديعة مالك  اترك أي) عقرك خياف من جناك  وودع ركفق  خياف من مالك  ودع -
 (. عاقرا   تكون  أن يؤمله ملن  أبناءك واترك تفتقر، أن

 (. فيه  له أذن ما فيتجاوز أمر يف له يؤذن للذي) ينط قعد الطنبور أدوه -

 (. معه ما فيضيع الكسب زايدة   وراء طمعا   جيري للذي يقال) قالئد  أم ودر الزوائد يف كائس  -

 (. وانسلت بدائها رمتين أي ) فوقي ورماه دردمه -

 (.عشرته تستثقل من ملفارقة سرورا   يضرب )  جف  وعرقا   خف محال   -
 

 ! ماليين تصرع كلمة( 790)

 السادس يوم ذلك  حدث  .البشر من املاليني مصرع إىل أدت  فهمها املرتجم أساء واحدة كلمة
  تطالبها إنذارا   الياابن إىل أمريكا وجهت عندما ميالدية 1945 سنة (آب ) أغسطس شهر من

 

 . 2/317شرح رايض الصاحلني ( 745) 
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 .واالستسالم احلرب  عن ابلتوقف  فيه

 آخر معىن نقل املرتجم أن إال اإلنذار، ((يبحثون)) املسؤولني أن اإلنذار على الياابين الرد يف وجاء
  .الذرية  القنبلة إلقاء من كان  ما فكان  اإلنذار، ((يرفضون)) الياابنيني أن يفيد املعجمية املعاين من

  حىت  أبنائهم إىل عاهاهتم يورثون ومشوهني جرحى منهم وأكثر صرعى األلوف مئات  وذهب
 . (746) ابلياابن وجنازاكي هريوشيما يف هذا يومنا

 
 بركانية حمم  تيار أطول ( 791)

 عن التيار هذا جنم وقد .كم  70 - 65 هو احلديثة األزمنة يف معروف بركانية  محم تيار أطول
 .(747)1783 عام يف أيسلندا شرقي جنوب  يف يالك بركان  ثورة
 

 

 )بقلم إبراهيم إمام(.   هـ 27/3/1409 - 9042الندوة )السعودية( ع ( 746) 
 هـ.  26/9/1407 - 4092األنباء )الكويت( ع ( 747) 
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 المزاد في األكراد أطفال ( 792) 

  املنظمات  إحدى من امرأة عرضت املبارك، رمضان شهر ويف وتشريدهم، العراق أكراد حمنة يف 
  ما وأحضرت  كردستان،  خارج إىل أتخذه  طفل كل  مقابل دوالر ألف عشرين دفع الصليبية
 الكردي الشعب من أحد هلا يستجب مل وابلطبع كردي،  طفل ملائيت مثنا   دوالر مليوين يقارب 
 . (748) مهمتها يف فشلت وبذلك  املسلم

 

 

 هـ.  19/9/1413 - 423املسلمون ع ( 748) 
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 ( قطار يسير تحت الماء 793)

  من الركاب  لنقل البحر يف  يغطس مث  اليابس على يسري جديدا   قطارا   الياابنيون  املهندسون  صمم
 . أخرى إىل جزيرة

 بعمق املاء حتت الساعة يف مرت كيلو  200 إىل تصل بسرعة كاب الر  ينقل السريع البحري والقطار
  أو الشقوق فوق القطار ملرور املاء  حتت جسور إنشاء  املصممون املهندسون ويقرتح .مرتا   30

 .البحر قاع يف العميقة الشروخ

 .(749)البحر حتت  األنفاق بناء تكلفة سوى  تتجاوز ال وتشغيله القطار هذا بناء  تكلفة إن   وقالوا
 

 األسود العالِّمُ ( 794)

 

 هـ(.  12/11/1411)  8371الرايض ع ( 749) 
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  ال : يصيح  صائحا   احلج يف أيمرون  مروان بين زمان  يف أذكر: كيسان  بن عمرو  بن إبراهيم قال 
 .رابح أيب بن عطاء إال الناس يفيت

 مفلفل !عمي مث  أعرج، أشل، أفطس، أعور، أسود،  مكة، من المرأة عبدا   كان  هذا وعطاء
 ! ابقالء أنفه كأن  الشعر،

  عطاء فإذا فاطلعت، رجل، على جمتمعون والناس  احلرام املسجد دخلت: رفيع ن ب سليمان  قال
 !أسود غراب  كأنه  جالس رابح أيب بن

  جاءه املؤمنني أمري امللك  عبد بن سليمان أن 173 ص السعادة دار مفتاح صاحب حكى وقد
 احلج مناسك  عن يسألونه زالوا وما إليهم، انفتل صلى فلما يصلي، وهو إليه فجلسوا وولداه، هو
 طلب يف تنيا ال بين،  اي: فقال .فقاما قوما،: البنيه سليمان قال مث - إليهم قفاه حوَّل وقد -

 . (750) األسود العبد هذا يدي بني ذلَّنا أنسى ال فإين العلم،
 

  القرارات أغرب( 795)

 ((1339 عام)) دهلي  مدينة ((طغالق)) االمرباطور عاقب كاتبها  يعرف مل بذيئة رسالة بسبب
  دولة)) مدينة  إىل ميل 600 مشي على البشر من ألفا   60 أجرب وهكذا .. سكاهنا من إبخالئها 

 ؟!واألطفال النساء عشرات  ((وجوعا   تعبا  )) فيها قتل يوما   40 استغرقت رحلة  يف ((آابد

  على كالبورنيوس   الروماين القنصل حكم  امليالد قبل السابعة  السنة ففي ..يضحك  ما  البلية  وشر
  الضحية ألن احلكم تنفيذ أوقف اجلالد أن إال .. السالح يف له رفيقا   لقتله ابإلعدام اجلنود أحد

  مل  ألنه)) األول، اجلندي قتل أوامره الروماين القنصل أصدر  عندها !الوجود إىل ظهرت  املزعومة
  ((األول قرارال مبوجب صديقه إبعدام تسبب ألنه)) الثاين اجلندي وقتل ((قرارته عن الرتاجع يتعود
 !!املزعوم القاتل إعدام عن البداية منذ تراجع ألنه  اجلالد إبعدام أمر كما

  غافريلو))لـ تكرميا   بريدي  طابع  إبصدار  قرارا   اليوغسالفية السلطات  أصدرت  1931 عام ويف
 ؟!!األوىل  العاملية احلرب  نريان إشعال  يف تسبب الذي ((برنسيب

 

 . 131من أخالق العلماء/حممد سليمان عنارة ص ( 750) 
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  أن رغم)) احليتان صيد مينع قانون أوكالهوما والية يف يوجد قراضاالن من الربية احلياة وحلماية
 !((البحر على تطل ال أوكالهوما

 لليهودي ميكن مسافة أقصى أن يتضح ((اليهودي الدين كتاب )) التلمود يف وارد هو ما وحبسب
 ؟!!بوصات  9 و قدما   3675 هي السبت يوم قطعها امللتزم

  الغريب ..البلدية دار  أمام ((روالن)) يدعى متثال  بولونيا  يف د بوزن مدينة يف بين 1535 سنة ويف
 ((يتجرأن)) اللوايت اخلادمات  على فرضت اليت الغرامات  طريق عن مت   التمثال بناء أن املوضوع يف

 ! االجتماعية منزلتهن فوق ويلبسن

 األفالم يف جهازو  ختون امرأة كل)) يقول قرارا   هتلر النازي الزعيم أصدر ألملانيا حكمه وأثناء
 . (751) ((!!الفيلم هناية  قبل متوت  أن  جيب األملانية

 
 الذرية القنبلة عن أولية معلومات( 796)

 من هائال   قدرا   الطبيعة يف  أن العامل أخرب الذي النسبية،  نظرية  صاحب أبينشتان الذرة  قصة تبدأ 
 . النواة يف خمزنة الطاقة

  ودي  جورند صحراء يف م 1945 سنة  يوليو 16 يف ةالذري للقنبلة العامل يف جتربة أول أجريت
 . أوينهامير الذري العامل إبشراف  مكسيكو، نيو  والية يف مويرتو

 .األوىل قنبلتهم تفجري من السوفييت متكن م 1949 أغسطس شهر يف

 . هلا قنبلة أول بريطانيا فجرت  م 1952 سنة يف

 .فرباير 13 يف الذرية قنابلها أول بتفجري فرنسا قامت م 1960 سنة يف

 . الذرية  قنبلتها الصني فجرت م 19674 سنة يف

 . (752) الذرية قنبلتها  ((إسرائيل)) فجرت  م 1968 سنة يف
 

 

 هـ( بقلم فهد األمحدي.  1415/ 13/10)  11665املدينة ع ( 751) 
القاهرة: اجلمعية املصرية لإلعالم الصناعي واالقتصادي،   -الذرية/حممود متويل، أمحد احلملي. إسرائيل والقنبلة( 752) 

 . 9هـ، ص  1407
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 النحوية المذاهب( 797)

 . أصحاهبا إليها ينتمي ملدارس النحو يف كتب  أُل ِفت 

  معاين)): الكوفة ومن .للمربد ((املقتضب)) و سيبويه، النحاة إلمام (( الكتاب )): البصرة فمن
: األندلس ومن .((الزخمشري مفصَّل على يعيش ابن شرح)): بغداد ومن .الفرَّاء إلمامها ((القرآن

 على األمشوين شرح)) و هشام، البن ((املغين)): مصر ومن .مضاء البن (( النحاة على الرد))
 .((األلفية

 .بصراي    وتطور بصراي   نشأ - املعروفة بصورته  - العريب والنحو

 يف يقدمون  وهم .((اللحن)) من الكرمي القرآن حلفظ  نشأ النحو  أن على جيمعون  الدارسون  دويكا
 . (753) ..النحو يف وصنيعه الدؤيل األسود أيب عن كثرية  رواايت  ذلك 

 
 الساعات أغلى( 798)

  تعترب  ابجلواهر، مرصعة معدنية أغلفة ضمن وتوضع  خاص بشكل تصنع اليت الساعات  ابستثناء 
 واليت ((بيفويت أودمارز )) شركة تصنعها اليت ((كومبليكيشن  غراند)) طراز من سريةالسوي الساعة
  أما  .اإلطالق  على العامل يف ساعة  أغلى اسرتليين،  جنيه  72.000 بثمن منها  الواحدة  بيعت
  شركة  تصنعها واليت الكرمية األحجار من قرياطا   130 على حتتوي اليت ((كاليستا)) ساعة

 .1981 أبريل يف دوالر ماليني 5 -ب  قيمتها قدرت  فقد جنيف، يف  ((نتنيوكونستا فيتشرون))
  بيرت للكابنت دفعت دوالر، 166.300 هو قدمية لساعة اإلطالق  على دفع سعر أغلى لكن

 1810 عام يف صنعت ابلذهب مرصع غالف ذات  ساعة لقاء ،1979 نوفمرب 29 يف بيلينن
 .(754) تقريبا  

 
 الكرخي   معروف دعاء من( 799)

 

 . 9، 7هـ، ص  1400بريوت: دار النهضة العربية،  -دروس يف املذاهب النحوية/عبده الراجحي.( 753) 
 هـ.  26/9/1407 - 4092األنباء )الكويت( ع ( 754) 
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 (. إليهم النظر حتب   ال من وجه تُرن ال اللهم  : )السلطان ذكر عند يقول الكرخي معروف كان  

 يزل فلم اجلامع، يف الكرخي  معروف من ابلقرب  مرة قعدت : الطوسي منصور بن  حممد وقال
 .. هللا اي  واغواثه: يقول

ِإْذ َتْسَتِغيُثوَن َربَُّكْم  ﴿: تعاىل هللا  يقول تعاىل، ابهلل االستغاثة إيل   الدعاء أحب  : يقول وكان: قال
 .(755)  ﴾ فَاْسَتَجاَب َلُكمْ 

:  البزَّاز  يزيد بن سعدان  وقال (.العمل خري مينع أمل   طولِ  من بك  أعوذ إين اللهم  : )دعائه ومن
 وفاعَلُه، اخلري مذكِ رَ  اللهم  : فليقل الشيء الرجلُ  نسي إذا: )قال أنه الكرخي معروف من ِحْفِظي

 . (756) (حاجيت واذكرين حممد، آل وعلى حممد على صل ِ 
 

ق  كيف( 800)    والطبيعي؟   المغشوش العسل بين تفر ِّ

 :يلي كما  واملغشوش الطبيعي العسل بني يفرق أن العادي للمستهلك  ميكن

  ابإلضافة  الزور، يف حبرقان اإلنسان يشعر تناوله  عند .. ابلسكر مغشوشا   العسل كان  إذا - 1
 . تناوله من دقائق بضع بعد اجلوف يف حبموضة  شعوره إىل

  خيفض إنه بل ابحلموضة، الشعور يسبب وال الزور  يف انسيابيا   يكون  تناوله فعند النقي العسل أما
 .مريضة املعدة كانت  إذا احلموضة  درجة من

  شفافة، غري معدنية أواين يف تعبئته إىل البائعون يلجأ ..ابجللوكوز مغشوشا   العسل كان  إذا - 2
  الضوء،  يف إليه والنظر زجاجي كوب   يف العسل من كمية  وضع ميكن ذلك  على فوللكش 

 .العسل يف ذائبة غري اجللوكوز من  واضحة تعريقات  فيالحظ

  فال ابلسكر النحل تغذية  عن الناتج العسل أما الشتاء، فصل حبلول يتحبب  النقي العسل - 3
 فهذا العسل يتحبب عندما أنه مةالعا لدى خاطىء  اعتقاد وهناك ..الشتاء فصل حبلول يتحبب

 

 . 9  سورة األنفال: اآلية( 755) 
هـ،   1406بريوت: دار الكتاب العريب،  -مناقب معروف الكرخي/عبد الرمحن بن اجلوزي؛ حتقيق عبد هللا اجلبوري.( 756) 

 . 146، 143، 138ص 
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 وقت يف تتحبب وأن بد  ال  الطبيعية األعسال كل  أن  املعروف  ومن .. ابلسكر غشه على دليل
  ..سنوات  أو شهور بضعة سائال   يستمر قد البعض بينما إنتاجه مبجرد يتحبب قد فبعضها ما،
  عن النسبة هذه زادت  فكلما  املاء، إىل اجللوكوز نسبة  على تتوقف التحبب سرعة  أن وجد وقد
  يف يبدأ فإنه %18 هي الناضج العسل يف املاء نسبة إن وحيث التحبب، سرعة زادت  2%

 .النسبة  هذه بزايدة  التحبب سرعة وتزداد %36 عن فيه اجللوكوز نسبة زادت  إذا التحبب

  الرحيق، منه جيمع الذي النبات  نوع على األخرى املكونت  من وغريه اجللوكوز نسبة وتتوقف
 الربسيم عسل بينما ..بسرعة يتبلور القطن وعسل ( وسالمة مسرة) الشوكة عسل أن  لوحظ حيث
 . جدا   شديد ببطء  فيتبلور السدر عسل أما أقل، بسرعة يتبلور

 

 
 

  عبارة وهو املنزل، يف إجراؤه وميكن فقط رايال   15 سوى يكلف ال بسيط معملي اختبار وهناك
 قطرة أخذ هي العمل وطريق ..البول يف السكر عن فابلكش  اخلاص جلوكوتست اختبار عن
  دقيقتني ترتك مث جيدا   تقليبها ويتم داىفء، ماء به كوب   يف ووضعها اختباره املراد النحل عسل من

 يرفع مث احمللول، يف فقط واحدة اثنية ملدة جلوكوتست شريط وضع يتم مث ..احمللول الستقرار
  إذا ولكن األعسال، مجيع  مع الغامق األخضر إىل نه لو  تغري سنشاهد . عليه التغري ويالحظ 
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 .ابلسكر العسل غش على دليل فهذا دقيقة نصف  قبل األطراف على اللون أزرق  خطا   شاهدن
  لون  وتغيري ..طبيعي العسل فهذا  دقيقة نصف قبل  األطراف على أزرق خط يتكون مل إذا أما

 مالحظة مع العسل يف املوجودة  الطبيعية السكرايت  نسبة  إىل يرجع الغامق األخضر إىل الشريط
 . ابلسكر جدا    كبرية  بنسبة مغشوش العسل فهذا الغامق األزرق إىل كله  الشريط لون تغري إذا

 :كالتايل  وجيري ابلنشا املغشوش العسل عن للكشف بسيط  اختبار وهناك

  دليل  فإنه  أزرق  لون   أعطى فإذا  اليود،  إليه يضاف  مث  املقطر ابملاء العسل من كمية   ختفيف  يتم
 .(757) ابلنشا مغشوش غري العسل فهذا  األزرق اللون يظهر مل إذا أما النشا، وجود على

 

 . (758)(هـ1408 عام) األديان معتنقي عدد( 801)

 (759)  (ابآلالف األرقام) م 1988 عام العامل سكان من األداين معتقدي تقدير 
 ( ألف) السكان عدد الداينة 

 1.669.520.4 املسيحيون

 880.555.3 *املسلمون

 866.809.6 ( الالدينيون)  الوثنيون

 663.495.4 اهلندوس 

 311.836.2 البوذيون

 229.711.4 امللحدون

 18.169.3 اليهود

 178.187.4 السيخ

 6.188.3 الكنفوشيوسيون 

 

 هـ.  1411الرايض )؟( أحد أعداد ( 757) 
 هـ(   11/6/1415) 1382العامل اإلسالمي ع ( 758) 
 أكثر مما ذكر. اإلحصائيات من مصادر غربية، نعتقد أن عدد املسلمني ( 759) 
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 4.691.9 البهائيون 

 403.768.2 أخرى  داينت 

 5.071.933.4 اجملموع 
 

 طائرة أصغر( 802)

 . ستار روبرت  يد على وصنعت صممت اليت ((يب ابمبل)) هي العامل يف طائرة  أصغر 

  هذه وتسري كغ،  342 فارغة وتزن م 1.98 جناحيها وفتحة م 2.84 الطائرة هذه طول ويبلغ
 . ساعة/كم  290 هلا سرعة أقصى وتبلغ 85 سي  نوع من حصان   85 بقوة مبحرك الطائرة

  كغ،  196 وتزن (( الفضية الرصاصة )) أي  (( بوليت سيلفر)) هي العامل يف نفاثة  طائرة أصغر أما
  بوب  برتكيبها  قام الطائرة  هذه .ساعة/كم  450 بسرعة وتطري م 5.18 جناحيها  اتساع ويبلغ

 .(760) املتحدة الوالايت  من بيشوب 
 

 الشرقة أو  الزغطة( 803)

 الرضَّع؟ األطفال تصيب ما كثريا    اليت (الشرقة) الزغطة هو ما 

 :على دليل الزغطة أن   واجلواب 

 . جيدا   غذاءه يهضم سليم الطفل أن: أوال  

 .يلزم  مما أبكثر  مليئة املعدة أن: اثنيا  

 .الرضعة وكفاية اهلضم جودة على دليال   تعتربه بل العارض، هذا من تنزعج أال األم فعلى

 .(761)الزغطة بدأت  مىت الرضاعة بعد الطفل يتقيَّأ  أن ويندر
 

 للقرآن نجمعي بين الفرق( 804)

 

 هـ.  26/9/1407 - 4092األنباء )الكويت( ع ( 760) 
 . 6هـ، ص  141اخلرب، السعودية: الدار الوطنية اجلديدة،ـ  -األم تسأل وطبيب األطفال جييب/علي رضا.( 761) 
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 من يذهب أن خلشية كان   بكر أيب مجع أن الكرمي، للقرآن عثمان  ومجع بكر أيب مجع بني الفرق 
  مرت با   صحائف يف فجمعه واحد، موضع أي يف جمموعا   يكن مل ألنه محلته، بذهاب  شيء القرآن
 .   النيب   عليه وقَّفهم ما على سوره آلايتِ 

 اللغات، اتساع على بلغاهتم قرؤوه حىت القراءة، وجوه يف فاالختال َكثـُرَ   ملَّا كان  عثمان  ومجعُ 
 يف الصحف تلك  فنسخ ذلك، يف األمر تفاقم من فخشي بعض، ختطئة إىل بعضهم ذلك  فأدَّى

 نزل أبنه حمتجا   قريش، لغة على اللغات  سائر  من واقتصر لسوره،  مرت ِبا   واحد، مصحف
 . (762)بلغتهم

 القراءات  على مجعهم قصد وإمنا لوحني، بني القرآن ع مج يف بكر أيب قصد عثمان يقصد فلم
 . (763)كذلك   ليس ما  وإلغاء ،  النيب   عن املعروفة الثابتة

 
 (2) روسية  أمثال( 805)

 .اجلاهل إساءة يغفر احلكيم -

 عن بعيدة ألهنا هتتز،  فال اجلذور أما الغابة، يف لألشجار العليا الفروع هتتز الرايح هتب حني -
 .الرايح

 .السوق من تشرتيها بطيخة من أفضل إليك  مهداة يارة خ -

 .أرملة وال زوجة ليست اجلندي زوجة -

 .اجللوس تلتزم أن من أعرج تكون  أن لك  خري -

 . األزايء أبحدث  يتزين  الشيطان دائما   -

 . اخلمر الروسي سرور -

 .احلب لشجرة كالفأس  الشك  -

 .ذنوبك  وحارب  الرجال صاح -

 

 . 60 - 1/59اإلتقان يف علوم القرآن/للسيوطي ( 762) 
 . 1/235الربهان يف علوم القرآن/للزركشي ( 763) 
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 . عناء  دون  التكرمي أيتيك  بكفاحك  داجمل إىل تصل عندما -

 . القانون تغري الضرورة -

 .الصدق يصمت املال يتكلم عندما -

 .األسف أييت الغضب يذهب عندما -

 . سهال   الطريق جتد فإهنا القدم مع القلب ميشي عندما -

 .منديل مائة اململكة  تكلف القيصر عيين يف ماء قطرة -

 . واحدة وأذن أيد ثالث  له القيصر -

 . حتركه  ريح والذهب علم القانون -

 

 . املاء  حيبون  ولكنهم السباحة،  جييدون ال الرجال من كثري  -
 

  تلفزيون  أكبر( 806)

 أكرب شنغهاي،  يف  يو هوانج  هنر  ضفاف  على العامل يف تلفزيون شاشة أكرب إبقامة الصني تقوم
 .الصني مدن

 كرة  ملعب مساحة  يف وهي  مرتا ، عشر ةثالث وارتفاعها مرتا   وعشرين ثالثة  الشاشة  طول ويبلغ
 . اإلخبارية النشرات  عليها تعرض  وسوف تقريبا ، السلة

 وقد ليال ، مرتات  كيلو  وسبعة النهار يف مرتات  كيلو  أربعة بعد على من الشاشة هذه رؤية وميكن
  هذه  بناء  يف دوالر مليون 1و6 استثمار  يف أمريكية وشركة حمليتان  شركتان اشرتكت
 . (764)الشاشة

 
 من؟ ضد واشنطن من ..العنقودية  القنابل( 807)

  ..ألثيوبيا  عنقودية قنابل أرسلت املتحدة الوالايت  أن   هامبورغ يف تصدر اليت شترين جملة ذكرت  
 

 هـ(.  1414/ 10/ 9)  203ع   رأي الشعب( 764) 
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  .لبنان  جنوب  يف إسرائيل استخدمتها اليت نفسها القنابل من القنابل هذه أن اجمللة وأكدت 
 مريايم هيال منغستو من أوامر على بناء استخدمت القنابل هذه أن - شترين - جملة وأضافت

 ويف أمسرة يف املدنيني السكان من ألف مقتل إىل أدى  مما أريرتاي يف الثوار مقاومة يف أثيوبيا رئيس
 . (765)مصو ع

 
 والناشرين المؤلفين بين الكتاب( 808)

 !للطبع؟ إعادة أو ،تصويرا   إما املؤلفني من إذن  دون الكتاب  تنشر أهنا كثرية  نشر دور عن عرف 
  عاىن وقد !هلا؟ حقيقة ال نشر لدار امسا   تستعري أو حتذفه، أو السابقة النشر دار اسم تكتب وقد

  النظم كفلته  ما احلائط بعرض الناشرون هؤالء ضرب  حني الظاهرة هذه من املعاصرون  املؤلفون
 . هلم ومادية أدبية حقوق من والقوانني

  يسرقون  أخذوا والطابعني الناشرين من الكثريين إن)): األلباين الدين نصر حممد الشيخ يقول
  أنه  حد  إىل  الوقاحة ببعضهم بلغت وقد سحتا ،  رحبا   وأيكلوا هبا،  ليتاجروا ويطبعوهنا مؤلفايت،

  نزال وال نشكو كنا  لقد .كاذب   مدلس بذلك  وهو (اإلسالمي املكتب طبع) عبارة  عليها طبع
 به تصل البعض هبذا وإذا (األوفست) التصوير طريقة على هي كما  وطبعها الكتب سرقة من

  املكتب  طبع من أبهنا الناس على ويدلس اجلديد، األحرف تنضيد طريقة على طبعه إىل اجلرأة
 . ((عليه املكتب اسم بطبع اإلسالمي

 ! حد عند  تقف تكاد ال النشر دور من الشكوى إن بل الظاهرة، هذه عند األمر ينتهي وال

 مع اتفق أنه حيتج وذاك  ! الناشر؟ مع عليه االتفاق مت  مما  شيئا   يتسلم مل أنه  يشكو  مؤلف فهذا
  نشر لتتابع األوىل الطبعة حقوق تستغل بل بذلك،  تلتزم فال حمدودة، كمية   طبع على للنشر دار

:  بقوله الطنطاوي علي األستاذ يشري النوع هذا وإىل .عليها املتفق الطبعة مسمى حتت الكتاب 
  . فيها له  املأذون حق يسقط وعرفا   عادة  فيه تنفد الذي الوقت عليها ومير هبا، آذن  طبعة وكل))

 اخللق وال الدين، عنه يردعهم ال املؤلفني، على الناشرين بعض عدوان من فشا ملا هذا أقول

 

 م.  15/6/1978الثورة  ( 765) 
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 خسرت  فإن  أن أما ...عليها؟ إال حيرصون وال هبا، إال يفكرون ال دنياهم مههم صار  حىت املتني،
  إليه،  حمتاجا   أكون يوم حقي وسآخذ يكفيين، ما منه يل هللا أبقى فقد املال بعض العدوان ذاهب
 . (( ..جناته إىل يومئذ   الطريق وحدها هي اليت حسناته من بل ودوالراته، املعتدي رايالت  من ال

  يف العلماء بعض إليه  ذهب مبا  حمتجا   الناشرين بعض صوت  يرتفع الضجة هذه  خالل ومن
 معه وتعاقد منه، إبذن إال كتابه  نشر املؤلف مينع أن احملرم الكتمان موجب من أن إىل عصرن
  وبغري  احتكار وال حجر دون ونشره طبعه شاء ملن مينحه أن جيب وإمنا ... عليه أجرة وأخذ

 . التوزيع  أو  النشر أو التأليف حقوق تسميته على عصرن يف الناس اصطلح ما منكرا   مقابل،

  إىل يشبه  املوضوع  هذا يف  الكالم)): بقوله االحتجاج هذا  على القرضاوي يوسف  ور الدكت ويرد
: مثل عليها األجرة وأخذ الدينية، القرابت  حول الفقهاء بني قدمي جدل من اثر ما كبري  حد

  يف هو مما وحنوها، ابملساجد والتذكري والوعظ اجلمعة، وخطبة الصلوات، يف واإلمامة األذان
 إىل تقراب   مادي مقابل غري من به ويقوم احتسااب ، يفعله أن املسلم على جيب ديين واجب األصل

 . الواجب أبداء  تعاىل هللا

  املتأخرين ابتفاق انتهى قد القضية هذه حول واخلالف اجلدل أن إىل القرضاوي الدكتور وخيلص
  أن الدينية لاألعما هذه على وخوفا   الزمان، لتغري األجرة أخذ جواز على املذاهب علماء من

  إقامة  واستمرار بيوته وعمارة الدين مصلحة فاقتضت هبا،  للقيام يتطوع من جتد وال تتعطل،
 . األجرة أخذ إابحة  شعائره

 بعض إليه ذهب ما إبطال إىل القرضاوي الشيخ يصل املطروحة للقضية املشابه املثل وهبذا
 !الزمن تقدم مع جدَّت   أبمور  رأيه مؤيدا   الناشرين

  وملكيته . أخطائه على وحياسب عليه وحيسب إليه،  ينسب وهلذا  ملؤلفه ملك  الكتاب  أن  - 1
 حر الشيء ومالك  .املدنية قوانينه يف كله  العامل به اعرتف أمر وهو أدبية،  علمية ملكية هنا

 . بثمراته  االنتفاع حقه ومن فيه، التصرف

  سنني  صاحبه من استغرق ورمبا طويل كفاح  مثرة هو إمنا عفوا ، أييت ال العلمي الكتاب  أن - 2
 . الوجود حيِ ز  إىل يربز حىت

 تتطلب كما   الناس، من العاديني جهود  على زائدا   خاصا   جهدا   تتطلب املؤلف حياة - 3
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  َمنْ  وإىل ابملصادر، غنية  مكتبة  إىل حيتاج فهو  اآلخرين، نفقات  على أيضا   زائدة  خاصة  نفقات 
 .ماله من وينفق الكتابة،  يف  زمنا   ويصرف ،الطباعة أو  والتبييض النقل يف يساعده

  يضيف  أن تقتضيه أشياء صدوره بعد له يرتاءى مث  كتاب،  من طبعة يصدر  قد املؤلف أن - 4
  فإنه وتنقيحات  تعديالت  من املؤلف  عند ماذا  الناشر  أو الطابع يعلم مل  فإذا يعد ل، أو  حيذف أو

  ال قدميا   علماؤن كان   وقد  .يلتزمه يعد  مل ما  املؤلف  ويلزم عليه،  كان  ما  على الكتاب  سينشر
  طالبه  بعض يعطي العلماء بعض كان  وقد منه،  ( إبجازة) إال ما عامل كتاب   رواية  يستبيحون

  اإلجازة  وهذه  كلها،  كتبه   برواية  ( عامة إجازة) مينحه وأحيان   .معني كتاب   برواية  ( خاصة إجازة)
  على  أجرا   يتقاضى املؤلف  أن  وهو جديد  نصرع إليه  أضيف  زمننا،  يف النشر أو الطبع  حق تشبه

 .. الكتاب  نشر وراء  من يصيبه الذي الربح من جزء  يف الناشر ويشارك  التأليف،  يف جهده

  والتجارة  وطبعها الكتب سرق جبواز بعضهم به أفىت ما فيهوله األلباين الدين نصر الشيخ وأما
  شريف  غري واستغالل فاضح  ظلم اهذ أبن عليهم فريد  !!ونشرها مؤلفها  من إذن  دون  فيها

  وسائل أشرف من وسيلة والنشر التأليف  اختذوا الذين والناشرين املؤلفني من اآلخرين جلهود
  وأيكل رزقهم، هؤالء عن يقطع أن بكافر بل مبسلم يليق فكيف: ويضيف احلالل، الرزق كسب

 !! لكربا إلحدى إهنا  اتهلل  جبوازه؟ اإلفتاء بْله وأتعاهبم،  جهودهم  ربح هو

 القول هبذا  يقول من أن  ويؤكد العلم، نشر حبجة السرقة هذه مثل يستجيز بعضهم أن ويستغرب 
 . غريه جبهود املال مجع يهمه  وإمنا العلم، نشر يهمه ال به فعلته ليسرت

 فيسنون الظلم هذا ملثل  والغربيون الكفار ينتبه أن العجيب ومن: ابلقول رده األلباين الشيخ وخيتتم
  له  ينتبه وال وظلمهم السارقني بني واحليلولة والناشرين، املؤلفني حقوق حلفظ العادلة نيالقوان
 .(766)((مطلقا   الظلم حترمي دينهم من أن يعلمون وهم املسلمني، بعض

 

هـ( من إعداد حيىي بشري حاج حيىي، ومراجعه   1/1415/ 25) 1363ابختصار من جريدة العامل اإلسالمي ع ( 766) 
 هي: 

 )حممد نصر الدين األلباين(.   6 - 5ـ كتاب »تلخيص أحكام اجلنائز« املقدمة ص 
 )علي الطنطاوي(.   11ـ كتاب »رجال من التاريخ« املقدمة ص 

 )د. يوسف القرضاوي(.   84 -  82ـ كتاب »الرسول والعلم« ص 
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 البهائيين  عند 19 الرقم( 809)

 أن الصدفة قبيل من وليس احلساابت، ومجيع الطقوس كل  يف 19 الرقم تقدس البهائية العقيدة 
  وهي  الثالثة اللعبة ترويج يف كذلك   تشرتكان ومها .أيضا   املاسونية متارسها نفسها األرقام لعبة

 ! الكمبيوتر بواسطة الغيب عن الكشف إمكانية

 شهرا   19 البهائية السنة
 !يوما   19 عندهم والشهر•
 يوما   19 أيضا   والصوم %19 أمواهلم وزكاة•
 ! اباب   19 البيان  وكتاهبم•
 .19 البيان وفصول•

 أما فقط احملافل رؤساء  يعلمها خاصة دالالت  عندهم حتمل والكلمات  الرموز هذه وكل
 . (767) !يعلموهنا فال (( الصغار العميان))
 

 حيوان   أضخم( 810)

  3.2 إىل يصل الكتفني عند  منه  الذكر فارتفاع .اإلفريقي األحراش فيل هو العامل  يف حيوان  أضخم
  12 وحىت 10 إىل ذلك  يتجاوز  أحيان   لكنه عام، بشكل نان أط 5.7 إىل 5.6 من ويزن م،

 . (768) طنا  
 

 

 هـ.  9/7/1405 - 8املسلمون ع ( 767) 
 هـ.  26/9/1407 - 4092األنباء )الكويت( ع ( 768) 
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  البصاق  أضرار( 811)

  املاء،  من: عديدة عناصر  من يتكون فهو ابلفم، اللعابية الغدد تفرزه الذي اللعاب  هو البصاق
 .األمالح لبعض هاضمة وأنزميات 

  أو احللق أو  اللثة أو  األسنان  من أتيت قد اليت األخرى اإلفرازات  بعض على حيتوي قد  ولكنه
  اهلوائية  الشعب أو  اهلوائية  القصبة من أتيت وقد  األنفية، اجليوب  من وخاصة  التنفسي، اجلهاز
 إفرازات على حيتوي قد البصاق  فإن احلالة وهبذه  التنفسي، اجلهاز أمراض بعض يف كما  الرئوية
 عن اآلخرين إىل تنتقل قد اليت والبيئة اإلنسان بصحة الضارة امليكروابت  من كثرية  أنواعا   حتمل
  مريض شخص من له  املصاحب  الرذاذ بعض أو  ابلبصاق،  واألواين واألشربة األطعمة  تلوث  طريق

 :منها نقاط يف  البصاق أضرار إجياز وميكن .كالذابب   احلشرات  طريق عن أو ملرض حامل أو

  اللثة  التهاابت  مثل السارية مراضاأل من لعدد  املسببة وامليكروابت  اجلراثيم من كثري  انتقال -
 . التنفسي اجلهاز والتهاابت  واللوزتني واحللق
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 ميكروب  مثل األصحاء إىل مباشرة  غري أو مباشرة بطريقة خطرية مبيكروابت  العدوى انتقال -
 الفريوسات وأغلب الكبد، التهاب  وفريوسات  الرئوية لاللتهاابت  املسببة والفريوسات  الدرن

 .األطفال يف  وخاصة للحميات  املسببة

 الشوكي النخاع أغشية ابلتهاب  واملعروف السحائي االلتهاب  مبيكروابت  العدوى انتقال -
 .الكلب داء وفريوس

  كانت  وإن ((اإليدز)) املكتسبة املناعة نقص ملرض  املسببة ابلفريوسات  العدوى انتقال احتمالية  -
 .البحث قيد زالت ما االحتمالية  هذه

  دودة مثل اآلخرين إىل الطفيليات  بعض انتشار على يساعدان ساعدةوامل االنتقال -
 . األرضية لدورهتا  صاحلة  تربة للبصاق املصاحبة يرقاهتا وجدت  لو  فيما ((األسرتوجنيلويد))

  ميكروب  خاصة وامليكروابت،  اجلراثيم هبذه احمليطة للبيئة أكيد تلوث  هناك ذلك  جانب إىل -
 .(769) واملكيفة املغلقة واألماكن كاحلجرات   املشمسة، غري الرطبة األماكن يف يتكاثر الذي الدرن

 
   الصالحية المدرسة( 812)

  حىت قرون، ستة زهاء مدرسة ظلت وقد . عمرا   وأطوهلا اإلسالمية القدس مدارس أشهر هي
 .اهلجري عشر الثاين القرن أواخر

 .هـ588 سنة وافتتحت األيويب، الدين صالح أنشأها

 اليت الطريق مشال منه، قليل بعد على ((األسباط)) ابسم املعروف القدس ر سو  ابب  داخل وتقع
  السلطان سلمها فقد ، ((الصالحية دير)) ابسم يعرف  دير اآلن وهي .اجملاهدين طريق ابسم تعرف

 !م 1856 سنة  فرنسا امرباطور الثالث نبليون إىل العثماين اجمليد عبد

  اليت  السخية ابألوقاف وازدهارها املدرسة  لنمو  املادي األساس  وضع قد الدين صالح وكان
 .الشافعي ابلفقه املشتغلني الفقهاء على املدرسة أوقاف تكون أن وقفيته يف واشرتط عليها، وقفها
  صواب، وقرية القسطل، وقرية سلوان، قرية: املدرسة هذه على وقفها اليت األوقاف مجلة ومن

 

 هـ(.  9/6/1411)  2726املسائية )السعودية( ع ( 769) 
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  بباب  دكان   (21)  و العطارين سوق يف دكان   (81) و أيوب، بري وبستان  اجلسمانية، وأرض
 .ذلك  وغري حطة،  بباب  وفرن   األسباط، ابب  ومحام السلسلة، بباب   ودكان   حطة،

  يتولون  أشخاص ثالثة أحد كان  كما   السلطان، من بتفويض يعني (( الصالحية شيخ)) وكان
  يُعهد كان  ما وكثريا   .فنيالشري احلرمني ونظر السلطان نئب جانب إىل ابلقدس الفعلية السلطة

 . الكبري املنصب هذا بتويل الشافعية قاضي إىل

  املسجد  وخطابة الصالحية  وتدريس القضاء وظائف بني جيمع ما كثريا    الصالحية شيخ كان  كما
 ..(770) التآليف ذوي زماهنم، يف  الكبار العلماء من الصالحية مدر ِسو وكان األقصى،

 
 نةوالمدي لمكة قديم دليل( 813)

 .هـ990  اآلخرة مجادى ،علي غالم  املؤلف خبط نسخة ، املنورة واملدينة املكرمة مكة دليل
 

 

 . 168 - 166هـ، ص   1414زارة الثقافة، عمان: و  -صالح الدين وحترير القدس/إعداد عبلة املهتدي الزبدة.( 770) 
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 مدينة أصغر( 814)

  تقع  واملدينة .نسمة 1300 حنو يقطنها حيث العامل، مدن أصغر األملانية ((هبدنزيه)) مدينة تعترب 
 لطلبة واحدة  حافلة ىسو  هبا وليس ..كيلومرت 17 اإلمجالية واملساحة البلطيق، حبر على

  ابملدينة،  الوحيدة البناء لورشة واحدة وسيارة للطبيب، وسيارة  للشرطة، واحدة وسيارة  املدارس،
  وصفها  وقد ..البلطيق مياه من الصيد على السكان نشاط ويقتصر .القمامة لنقل وأخرى
  سوى شيء وال .. اهلدوء مدينة: فيه يقول فقط  واحد بيت  يف هاوجتان جرهارت  الشاعر
 .(771) اهلدوء

 

 هـ(.  23/10/1414)  205رأي الشعب ع ( 771) 
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 ((أرناؤوط)) معنى( 815)

  ألن  العثمانية، الدولة زمن يف  ((آريون )) كلمة   من جاءت  (( األرنؤوط)) نسبة أصل  أن يبدو  
  الذي  أوراب شرق يف اآلرية الشعوب  جمموعة من الوحيد الشعب يكون يكاد األلباين الشعب
  اللغة فيه كانت  الذي العصر يف ((دآرنؤ )): األلبانيني عن فقيل العثمانيني، حكم حتت انضوى
 العصر يف اللفظة هذه ُعربت وملا .((آريون)) أهنم إىل إشارة العربية، ابألحرف تكتب الرتكية

 النسبة هذه أحلقت وقد . ((أرنؤوط)) فأصبحت ابلطاء، والدال ابهلمزة، املدة استبدلت احلديث
 اجلنسية منحوا حني يوغسالفيا أو  ألبانيا من منهم َقِدمَ  َمنْ  سورية يف األلبانية األسر مبعظم

 وامسها ،1913 سنة استحدث  ((ألبانيا )) اسم أن   كما   .طويلة بسنوات  قدومهم بعد السورية
 .الذهيب النسر يعين الذي  ،((شكربييا)) القدمي

 هذه شاعت مث (( ألبانيا)) شكربييا  سكان على العثمانيون أطلقها اليت ((اآلرنؤد)) نسبة طغت وقد
  مث  أوراب، إىل وانتقلت العثمانية،  الدولة أقطار يف واألدبية العلمية األوساط مجيع  يف تسميةال

 . العربية البالد  يف ((أرنؤوط)) بكلمة عنها استعيض

  من  وهناك ،((األرنؤوط)): التايل النحو  على ((األرنؤوط)) لكلمة الصحيح الرسم أبن  البعض ويرى
 . ((األرنءوط)) أو  ((األرأنوط)): النحو هذا على رمسها  صحة يرى

 أحلقت اليت النسبة هذه أصل كان  أاي  : مفيد مجيل كالم  يف األرنؤوط حممود األستاذ ويقول
 اليت البالد يف أو األصلي موطنهم يف سواء - يشر ِفهم شيء ال فإنه العربية، البالد يف ابأللبانيني

 سوى شيء وال شأنه، إعالء سبيل يف وجهادهم اإلسالم، دين اعتناقهم سوى - إليها هاجروا
 .(772)ذلك 

 
   الصواريخ  اخترع من أول المسلمون( 816)

  شهادة عن الستار إبزاحة رمضان الدكتور (اهلند ) آابد أورنج من املعروف املسلم املؤرخ قام
 

 . 106 - 105هـ، ص  1409الكويت: مكتبة دار العروبة،  -زهرات اليامسني: كتاب وثقافة. ( 772) 



660 

 الصواريخ واستخدم العامل، يف الصاروخ تقنية اخرتع من أول هو آابد أبورنج عنرب امللك  أن اترخيية
 .عدوه ضد احلرب  يف بنجاح

 واالمرباطور عنرب امللك  بني  نشبت اليت احلرب  يف الصواريخ استخدم إنه: رمضان الدكتور وقال
  على صواريخ عدة عنرب امللك  فيها أطلق واليت م، 1612 سنة يف آابد أبورنج جهانكري املغويل
  نكراء هزمية  خان هللا عبد ت بكجرا املغويل االمرباطور  قوات  قائد فيها  لقي املغولية، القوات 

  أو  ((جهانكري واقعات )) -ب  معروف فارسي كتاب   يف جاء ما دعواه ويؤيد شائنا ، وانكسارا  
 واملسرت إيليت املسرت الربيطانيان املؤرخان اإلجنليزية اللغة إىل نقله الذي (جهانكري وقائع)

  روجرس  إسكندر اإلجنليزية إىل نقله (( جهانكريي تزك )) وهو  آخر  معاصر كتاب   ويفيد .واؤسون
 أحد بك  الفقار ذو ولقي اجلماهريي، الشعيب املستوى على الصواريخ استخدم عنرب امللك  أن -

 .عنرب امللك  جند أطلقه الذي الصاروخ مع اصطدام نتيجة  يف مصرعه جهانكري جيش قواد

 القرن أواخر يف اهلند يف الصواريخ استخدام اخرتع علي حيدر أن الربيطانية املوسوعة وأوضحت
 جتاوز حىت املدفعيني استخدام وتوسعة ترقية يف تيبوسلطان جنله واتبعه امليالدي، عشر الثامن

 يف جرت  اليت احلرب  ضراوة  الربيطانيون  قاسى وقد جندي، مخسمائة  إىل جنود عدة من عددهم
  ريق ط عن الصواريخ استخدام خرب وانتشر م 1769 - م 1767 سنة  يف  بتنم سرينكا  ساحة 

 حرب يف الصواريخ واستخدم شخصية جتارب  كونكريف  وليم أجرى بينما األوربيني الضباط
 الواقع هذا ذكر عدم يف املوسوعات  موقف وانتقد استياءه رمضان الدكتور أبدى وقد لبزك،
  ارتقاء  اتريخ إن: وقال نجح، بوجه قرون قبل الصواريخ استخدم قد عنرب امللك  أن من ابلرغم

 . (773)عنرب امللك  من يبتدىء  الصواريخ
 

 تلسكوب  أكبر( 817)

 بناء استلزم وقد .العامل يف تلسكوب  أكرب وضع  - القوقاز جبمهورية - السوفيييت االحتاد يف مت 

 

 The Times :هـ( بقلم نذير أمحد الندوي، نقال  عن 1409رمضان  24و 9)  21 - 20الرائد )اهلند( ع ( 773) 
Of India 15/3/1981  .م 
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 عامني مدة  األطنان هذه واحتاجت الزجاج من طنا   (70) الضخامة البالغ التلسكوب  هذا
  مربعا ، مرتا   (28)  ومساحتها أمتار  ستة  قطرها يبلغ مرآة ذلك  بعد منها يصنع كي  لتربيدها
 يرى أن التلسكوب  هلذا وميكن .القوقاز جببال مرت (2100) ارتفاع على التلسكوب  هذا ووضع
 .(774)كم  ألف 25 مسافة على مشعة

 
 والحيوانات النباتات  بين التخاطب  لغة( 818)

 تشمل التعقيد ابلغة اتصال شبكة لديها الزهور بني تنتقل اليت الطائرة احلشرات  أن علميا   ثبت 
  الرؤية  من متكنها بصرية ووسائل  الصوتية،  فوق موجات  خالهلا  من تستقبل صوتية  اتصال وسائل

  اتصال ووسائل احلمراء فوق واألشعة البنفسجية فوق األشعة واستقبال شاهقة، ارتفاعات  على
 .البشر يتصورها  أبعاد أي تفوق  كيماوية

 مصر علماء من خنبة قامت الصغرية احلشرة تلك  يف الكامنة ئلةاهلا اإلمكانت  تلك  خالل من
  دودة  بني التخاطب لغة رموز لفك  مبحاولة والزقازيق واألزهر مشس عني جامعات  أساتذة من

 .املعقدة الشبكة تلك   بتشريح األخرى،  النبااتت  وبني البعض بعضها القطن

 من السيطرة، حتت وغريها آلفةا هذه وضع من العلماء من احلشد هذا يتمكن مل ذلك  ورغم
  بني أو األرض، سطح على حبركة تشعر أن جملرد السلوكية ابملناعة يسمى ما اكتسبت أهنا املؤكد

  حىت فيها لتختىبء الرتبة  إىل بسرعة هترب  املبيدات  رش وأثناء  فوقها،  من حىت أو النبااتت، 
 .(775) املناعة  صفة  ديهال ترتىب منها جزءا   نلت  وإذا عليها، املبيدات  أتثري تتجنب

 
 !  المصحف  حرق  حاول عندما( 819)

  املصحف وبيده املدينة  يف الكنيسة راعي (فورس ولرب) القس وقف النيجريية كنغوال  والية يف
 البنزين، من مقدارا   عليه وسكب األرض على به وألقى احلاضرين، أحد يد من جذبه قد الذي

 

 م.   1978أخبار األسبوع )؟( ( 774) 
 هـ(.  1414/ 23/5)  185رأي الشعب ع ( 775) 
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 ث؟حد  فماذا إلحراقه، ثقاب  عود إبشعال وهم  

 .مطلقا   الشريف املصحف النار  متس ومل شديدة  حبروق القس يد احرتقت لقد

  وتبعه  اإلسالم، يف دخوله  فورس القس أعلن وبذلك  وذهول، بتعجب املشهد احلاضرون اتبع
 عددهم بلغ حىت اإلسالم يف املسيحيني املنصِ رين دخول وتواىل موسى، يعقوب  الكنيسة  رئيس
  ..نيجرياي  يف املسيحية للجمعية عام كسكرتري  منصبه من ستقالتها يعقوب  وقدم منصِ ر، 200
 ذلك أجل ومن اإلسالم،  عن كتاب   بتأليف وبدأ ..املنطقة يف اإلسالم نشاط لعدم أتسفه وأبدى

 يف علقت اليت الشبهات  إلزالة تكفي الدين هذا عن معلومات  جلمع املناطق بعض بزايرة  قام
 . اإلسالم أسرته أفراد كل  اعتنق أبن عظيما   مكسبا   وحقق األذهان،

 كل  يف الدين هذا الناس طبق لو: ويقول اخلالد الدين  هلذا الدعوة سبيل يف دائما   يؤكد وكان
 . السامية الواضحة ملبادئه   لآلخرين النمذجة أو ابلقدوة النتقل سلوكياهتم

  بعض  وليت .((لنا كتابه  حبفظ تكفل من وسبحان أكرب هللا)): إال القصة هذه قراءة بعد نقول ال
 . (776) يعتربون  أمتنا أبناء

 
 ( 2) سورية  أمثال( 820)

 .مهلك  على رموك ولو أهلك  أهلك  -

 (. ارمِ  أي: احلش) ابلبحر واحلش معروف اعمل -

 .معقود سكر العنقود آخر -

 (.األوالد آخر حمبة  إلظهار يضرابن قبله  والذي  املثل هذا) بيكون  ما منه أعز البطون غسالة -

 .صدقة األنذال وعلى َدْين الرجال  على الرجال خبز -

 .صديقك  عز نفسك  بعد من -

 .الوجع يطريِ   الفزع -

 .ويغيب يطل   القمر مثل -

 

 هـ(.  11/12/1411)  8399الرايض ع ( 776) 
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 .رفسة من واجلاهل غمزة من العاقل -

 .لزمِ رلك  طبِ للي -

 (. نفسها املقدرة  ميلكان اثنني بني للتحدي يضرب ) كالَّس  على يغري ما الطحان -
 

 البتكاراتا تنمية( 821)

  لتنمية إسالمية دولية هيئة أول إنشاء اإلسالمية ابلدول اهلندسية للمنظمات  العاملي االحتاد قرر 
  هبندسة  املدين الطريان هندسة أستاذ وأكد اإلسالمية، الدول يف الباحثني  شباب  ابتكارات 

  نقابة يف هلا قتا  مؤ  مقرا   اهليئة  اختذت  أن بعد  صدرت  قد للهيئة  التنفيذية الالئحة أن القاهرة
 . ابلقاهرة  املصرية املهندسني

 يف اجلنيهات  مليارات  اإلسالمي العامل بلدان على ستوفر االبتكارات  تنمية  هيئة أن وأوضح
 تشجيع على تشتمل اهليئة  أهداف وأن  العلمية،  واملعدات  األجهزة وابتكار  التصنيع جماالت 

 ودعم اإلسالمي، العامل يف التنمية عملية لصاح واستثمارها ابتكاراهتم وتطوير املهندسني
 العالقات ودعم مفيدة، منتجات  إىل وحتويلها وتطويرها للمهندسني الرائدة واألفكار االبتكارات 

 . متطورة  تقنية على املبنية التطوير مشروعات  ودعم اإلنتاج، ومراكز اجلامعات  بني

  ليكون  التقين االبتكار لدعم دويل صندوق  إنشاء  تضمنت للهيئة التنفيذية الالئحة  أن  ذكر كما
  هبا يشارك  اليت والتربعات  واهلبات  املنح  من إيراداته  الصندوق ويتلقى . للهيئة املالية  األوعية أحد

  اإلسالمية، الدول يف  املهندسني نقاابت  تعتمدها اليت  املبالغ إىل ابإلضافة املسلمون املوسرون
  العامل  يف اهلندسية للمنظمات  العاملي االحتاد رشحهي أمناء جملس االبتكارات  تنمية هيئة ويدير

 وحتديث األمة تقدم إىل والداعني التقنية  ونقل واإلعمار  اإلمناء  بقضااي العارفني من اإلسالمي
 . حركتها

  حالة  ويف لدراسته، اهليئة إىل مبشروعه يتقدم املبتكر  املهندس  أن أكد اهليئة عمل كيفية  وعن
  املشروع عن شاملة دراسة  بعمل  اهليئة  تقوم اجلديد املشروع  على هيئة لل  الفنية اللجنة موافقة

  إىل  خيرج حىت ودعمه لتبنيه  اهليئة  إدارة جملس على يعرض مث الرخصة، وحقوق التخطيطية واملوازنة
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 . (777) النور
 

 !  الهند  في  طالق أغرب( 822)

 الطفل ومعها السيدة وقفت ..سنوات  8 عمره  طفل من سيدة  بطالق القاضي  حكم اهلند يف
  وفطمته  أرضعته: به أعتين وأن سنوات، مثاين منذ زوجي الطفل هذا القاضي، سيدي: قائلة

 !!. ابلطالق  هلا  القاضي وحكم  .هذا زوجي من الطالق أريد واآلن املدرسة،  وأدخلته

  أخرى لعائلة يعطى املولود يولد أن قبل  اهلند، مقاطعات  بعض يف سارية  عادة  فهذه  !تستغرب  ال
 ... (778)لمصاهرةل

 .اإلسالم نعمة على هلل واحلمد
 

 البقدونس ( 823)

  ويستخدم اخليمية،  الفصيلة من قصري عطري عشب وهو  ،(مقدونس) اسم عليه ويطلق 
  وفاتح  املعدة،  آلالم ومسك ن للمغص، ومهدىء  للبول، وكمدر  الطمث، آلالم كمسك ن
 . (779)(ج)بفيتامني وغين منشط أنه كما  للشهية،

 
 العالم  في سيارة غرأص( 824)

 يقوم أن للمشرتي ميكن احلجم صغرية سيارة الربيطانية الصناعية املؤسسات  إحدى ابتكرت 
 . منزله داخل بنفسه أجزائها وجتميع برتكيبها 

  كما   وصيانتها، تركيبها  وسهولة مثنها برخص العامل يف سيارة  أصغر تعترب اليت السيارة هذه وتتميز
 . سنوات  6 ملدة املتجة كةالشر من بضمان تتمتع أهنا

 

 هـ.  1/6/1415 - 509املسلمون ع ( 777) 
 . 22/9/1977أخبار األسبوع  ( 778) 
 . 139هـ( ص  1403)ذو القعدة   77الفيصل ع ( 779) 



665 

 

 
 

 ويسر سهولة بكل أخرى مرة تفكيكها يعيد أن ميكنه (امليين) السيارة هذه صاحب أن   والطريف
 . (780)ممطرا   الطقس كان  إذا خاصة  والبلل الرطوبة عن ليبعدها منزله داخل معه ويدخلها

 
 ((القمر على مشتعلة سيجارة)) ترى  كيف( 825)

  نور مصدر رؤية أو األرض من القمر على مشتعل سيجار كرؤية  عادي غري إجناز حتقيق أصبح 
 إجناز حتقيق بعد ممكنا   كلم  ألف 12 بعد عن مسطحة، أهنا افرتاض عى األرض على بسيط
 .اجلنويب األورويب املرصد  يف اجلديدة التقنيات  تلسكوب  بواسطة مشابه

 من أخريا   متكنت عدة دول من فلك ال علماء من جمموعة أن اجلنويب األورويب املرصد أعلن فقد
  السابق،  يف له صورة على احلصول مت   أن يسبق مل الكون يف موقع ألبعد  صورة على احلصول

 

 هـ.  1407/ 20/9املدينة )السعودية( ( 780) 
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  .مرت 3.50 قطره البالغ  اجلديدة  التقنيات  تلسكوب  بواسطة 29.1 قدرها نسبة جمرات  واكتشفوا
 بعد على التشيلي يف ((السيال)) جبل يف املرصد  جهزه تلسكوب  آخر التلسكوب  هذا وكان
 . آخر تلسكواب 13 جانب  إىل سانتياغو،  كلم  600

 . الفضاء يف أو األرض على العاملة البصرية التلسكوابت  أفضل أنه التلسكوب  هذا أثبت وبذلك 
 

 
 

  أن يسبق مل حيث املساء يف ((فارغة)) منطقة اجتاه يف اجلديدة التقنيات  تلسكوب  توجيه  مت   وقد
  كاشف  جهاز بواسطة  بيرتسون بروس ومتكن ((020)) من أدىن قدر جسم ألي سجل

 من املراقبة من ساعات  سبع حنو وبعد التلسكوب، عدسات  إحدى به جهزت  للربوتونت 
 . واحدة صورة يف تركيبها  مث ومن الحق وقت يف وتفصيلها تكبريها مت    صورة 41 تصوير

 حيمل سطوعا   أكثرها وأن رات،جم هي الصورة يف ظهرت  اليت األجسام من املئة يف 79 أن وتبني
  رصد ويعادل (.029) إىل يصل قدرا   حيمل سطوعا   أقلها لكن ((25 و 21)) بني يراوح قدرا  
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 . (781)األرض من القمر على مشتعل سيجار رصد من التمكن القدر هبذا اجملرات  هذه
 

 النووي  لإلمام  جليل موقف( 826)

 من مال أخذ له جيوز  أبن ه العلماء فتاوى أخذ ابلشام، التتار قتال إىل ((بيربس)) الظاهر خرج ملا 
، قتال على به ليستنصر الرعي ة : فقيل أحد؟ بقي هل: فقال بذلك، الشام فقهاء له فكتب العدو 
 فامتنع الفقهاء، مع خطك اكتب: فقال فحضر، فطلبه النووي، الدين حميي الشيخ بقي نعم،
  لك  وليس ((بندقدار)) لألمري الرق   يف كنت  ك أن أعرف أن: فقال امتناعك؟ سبب ما: فقال
  من حياصة له مملوك كل    مملوك ألف عندك أن ومسعت ملكا ، وجعلك  عيك  هللا منَّ  مث مال،

  مماليكك  وبقيت كل ه  ذلك  أنفقت فإذا  احللي ، من ُحق   جارية لكل   جارية، مائتا  وعندك الذهب،
  من املال أبخذ أفتيتك  احللي ،  دون بثياهبنَّ  ي اجلوار  وبقيت احلوائص، من بدال   الصوف ابلبنود 
 .الرعي ة

 وخرج  والطاعة، السمع: فقال دمشق، يعين بلدي، من اخرج: وقال كالمه  من ((الظاهر)) فغضب
 إىل فأِعْدهُ  به،  يُقتدى  وممن وصلحائنا  علمائنا كبار  من هذا إن: الفقهاء فقال ، ((نوى)) إىل

 بعد الظاهر فمات  هبا،  والظاهر أدخلها ال: وقال الشيخ فامتنع برجوعه، فرسم دمشق،
 !(782) شهر

 
 مسلم؟  من الحامل الكتابية تدفن أين( 827)

  فإن حامال ،  وماتت مسلم وهو منه فحملت كافرة  تزوج من: (5/142 احمللى يف) حزم ابن قال 
  أشهر ةأربع بعد كان  وإن دينها، أهل مع ُدفنت بعد الروح فيه ينفخ ومل أشهر أربعة قبل كانت
  هللا  رسول عهد من اإلسالم أهل عمل ألن املسلمني؛ مقربة طرف يف ُدفنت فيه نفخ قد والروح
 مشرك مع مسلم يُدفن ال أن... 

 

 هـ(.  25/12/1411)  8413الرايض ع ( 781) 
 . 179من أخالق العلماء/حممد سليمان عنارة ص ( 782) 
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 مع مدفونة وهي بطنها،  حشوة ومن أمه، جسم بعض هو فإمنا الروح فيه  ينفخ مل ما واحلمل: قال
َفَكَسْوَن اْلِعظَاَم حلَْما  مُثَّ أَنَشْأَنُه  ﴿: تعاىل قال كما   آخر،  خلق فهو الروح فيه نفخ  فإذا املشركني،

  ابن  وهو  أنثى، وهي ذكرا   يكون  قد بل أمه،  غري حي إنسان حينئذ   فهو  .(783) ﴾َخْلقا  آَخرَ 
 مقابر يف تدفن فال كافرة  وهي املشركني، مقابر يف يدفن أن جيوز فال اإلسالم، حكم فله مسلم

 (784) ...ذلك  ألجل بناحية تدفن أن فوجب املسلمني،
 

 البشري  الجسم حول هالة( 828)

  اكتشاف إىل ..بلندن  (( توماس سانت )) مستشفى من ((كل  والرت)) العامل توصل 1911 عام يف 
  حول بوصات  ست مدى على هالة أو .. ضبابية  سحابة  وجود ((والرت)) أثبت فقد ..غريب
 وإىل ..للشخص الصحية للحالة وفقا   ولوهنا شكلها  يتغري السحابة هذه  وأن ..البشري اجلسم

 . فيه غرابة ال  عاداي   االكتشاف يبدو  هنا

  هذه يف الكامنة  القوة  أن  أثبت فقد .. بعيد حد إىل نتائجه يف ذهب اإلجنليزي العامل لكن
  .. ذاهتا لألرض املغناطيسي  اجملال من أقوى تصبح  أن  .. خاصة  حاالت  يف  ..ميكن السحابة
 .أحباثه عن يرتاجع  مل ولكنه منهم، البعض وكذبه املهنة، زمالء من الكثري عارضه احلال وبطبيعة

 . اجلديدة نظريته صدق وأثبت ابليقني الشك قطعت عملية جتربة إبجراء اجلميع أمام قام فقد

  وطلب ((البوصلة)) من أمتار عشرة بعد على تقف وجعلها عمرها من العشرين يف بفتاة أتى فقد
 . لدوراهنا املعاكس االجتاه يف البوصلة إبرة  تدير أن  مكاهنا يف واقفة وهي منها

 . (785) ..بعد تكتشف مل هائلة قوة ابإلنسان أن العلماء آمن وحينئذ  

 والشك؟ الريبة يثري  املذكور املثال: قلت

 
 الرياضي  التمرين موانع( 829)

 

 . 14سورة املؤمنون: اآلية ( 783) 
 . 78هـ، ص  1413الرايض: دار اهلجرة،  -أحكام الطفل/أمحد العيسوي؛ تقدمي مصطفى العدوي. ( 784) 
 هـ(.  27/10/1413)  156رأي الشعب ع ( 785) 
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 . نسبية وأخرى مطلقة، موانع هناك 

 .يقدق طيب إشراف حتت معها  التمرين فيمكن النسبية أما

 :فهي املطلقة املوانع وأما

 .احلادة القلبية اجللطة - 1

 . الثابتة وغري الثابتة  الصدرية الذحبة - 2

 (.البطني عضالت  من الصادرة تلك   خاصة) اخلطر القليب النظم اختالل - 3

 القلب استجابة كفاءة  على هلا آاثر وجود حيتمل طويلة ملدة عصبية أو قلبية أدوية تناول - 4
 . الرايضي التمرين ملتطلبات  اب واألعص

 (.القلب هبوط مثل) الدموية الدورة يف فشل أعراض وجود - 5

 . األورطي الشراين يف  شديد تضييق وجود - 6

 .قليب اعتالل وجود أو القلب، عضلة يف التهاابت  وجود - 7

 . األوردة التهاابت  - 8

  سلبية آاثر  وبقاء السابقة لةالقلي األشهر خالل اجلسم أجزاء  من جزء أي  يف جلطة حصول - 9
 .القليب النظم واضطراب  القلب هبوط مثل بعدها، خطرة

 . (786)حديث جرثومي التهاب  وجود - 10

 
 الكالب عند الشم( 830)

 !اإلنسان من أقوى الكلب عند الشم حاسة  

 الكلب عند هي بينما  مربع سم  4 يتجاوز ال مبا  اإلنسان أنف  يف الشمية  املنطقة سعة تقدر
  نوع من الكلب أن  حني يف مشية خلية ماليني (5) ميلك  واإلنسان .مربع سم (150) دلتعا
 (200) ميلك  - بريجر األملاين - الكالب  من نوع وهناك . خلية مليون (147) ميلك  (فوكس)

 

)املكتبة   -.59 - 58هـ، ص  1412املدينة املنورة: مكتبة دار الرتاث،  -ري إمساعيل احللو.املؤمن القوي/مس( 786) 
 (. 5الطبية؛ 
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 .(787)للشم خلية مليون

 
 !غزنة صاحب إنه( 831)

  - أحدهم أن من رجل ليه إ اشتكى غزنة، صاحب الغزنوي، سبكتكني بن حممود العادل امللك  
  وأنه ابمرأته، وخيتلى البيت من فيخرجه أهله، وعلى داره يف عليه يهجم - امللك  أخت ابن كان
 !امللك  من وهيبة خوفا   عليه، أحد جيسر ال األمر أويل من ألحد  اشتكاه كلما

 وال فأعلمين، فائتين جاءك مىت !وحيك : للرجل وقال شديدا   غضبا   غضب ذلك  منه مسع فلما
 إىل تقدم إنه مث .فعلمين فائتين الليل يف جاءك ولو إيل، الوصول من منعك  أحد من تسمعنَّ 
 . هنار  أو ليل من إيل، الوصول من أحد مينعه ال جاءين مىت الرجل هذا إن: هلم وقال احَلَجبة

  ه فأخرج الشاب، ذلك  عليه هجم حىت ليلتني أو ليلة  من كان   فما  .داعيا   مسرورا   الرجل فذهب
 . أبهله واختلى البيت، من

  معه فخرج فنبهوه،  هلم،  قال مبا فذكَّرهم .نئم امللك  إن: له فقيل امللك، دار  إىل ابكيا   فذهب
  واحد،  فراش يف املرأة مع وهو الغالم إىل فنظر الرجل، منزل إىل جاء حىت .أحد معه ليس بنفسه،
 .تقد مشعة وعندها

  فأاته  !ماء بشربة أحلقين !وحيك : للرجل وقال الغالم، أسر  واحتزَّ  الضوء، فأطفأ امللك، فتقدم
  الغالم إن : قال الشمعة؟ أطفأت  ملَِ  ابهلل : الرجل له  فقال .ليذهب امللك  انطلق مث فشرب، هبا، 
 !الذبح  وقت أشاهده أن كرهت  وإين أخيت، ابن كان

 طعاما   أطعم ال أن ين،أخربت منذ نفسي على آليت إين: امللك  فقا سريعا ؟ املاء طلبتَ  وملَِ : فقال
 !(788)عرفت ما طوال عطشان   فكنت حبقك، وأقوم أنصرك، حىت شرااب   أشرب  وال
 

 !السرقة أصول تعليم( 832)

 

 م.   1978أخبار األسبوع )؟( ( 787) 
 . 38/ 12البداية والنهاية/البن كثري ( 788) 
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  16 وعمره (فراهام جون )  الطالب على الربيطانية ( سريجلي) مقاطعة يف  الشرطة رجال  قبض 
 قال التحقيق أثناء . مدرسته قرب  تقف  سيارة  من الضوئية  اإلشارات  بعض بسرقة يقوم وهو عاما  
:  وأضاف .ألستاذي هي سرقتها اليت األشياء وإن بريء أين وأقسم بريء ولكين سرقت أن: جون

  يرسلنا  وكان السرقة، أصول على زمالئي بعض مع دربين قد كان  ( بويدن جون)  أستاذي إن
 إىل وسيحال اعتقل (بويدن) األستاذ أن فيه جاء الشرطة لرجال بيان  ويف . املدرسة خارج جلهات 
 . (789) احملكمة

 
   االستخارة حديث من فوائد( 833)

  يف جاء  ما  ابب  التهجد،  كتاب   البخاري، صحيح  يف  موجود االستخارة صالة  حديث  نص
 :منها فوائد، وفيه .مثىن مثىن التطوع

:  حجر ابن احلافظ يقول .حقريا   أم مهما   عظيما   كان   سواء أمر، أي يف تشرع االستخارة أن -
 .العظيم األمر عليه يرتتب حقري فربَّ  واحلقري، األمور من العظيمَ : العمومَ  يتناولو 

  الدعاء وألن ،((ابألمر أحدكم همَّ  إذا)): قال  ألنه الرتدد، حال يف  تكون ال االستخارة -
  فيه، ميضي االستخارة بعد مث عليه، ويستخري أمرا   خيتار أن املسلم فعلى .هذا على يدل مجيعه

  إبذنه  اخلري فيه  ما له  ويسَّر  عنه  صرفه ذلك  غري كان   وإن  فيه،  له  وابرك له  هللا  يسَّره خريا   كان   فإن
 . وتعاىل سبحانه

  حينما  للنووي  خالفا   ال،  أم صدره  انشرح سواء  عليه عزم ملا  مضى االستخارة صالة  صلى  إذا -
  جدا   ضعيف حديث على اعتمد قد وهو ،(( صدره له  ينشرح ملا بعدها  مضى استخار وإذا)): قال
  أراد  ما إىل ميضي املستخري وأن النووي  كالم  خبالف  قال وقد (.11/187 الباري  فتح) ذلك  يف

  شرح) حجر ابن ووافقه  العراقي، ورجحه  السالم،  عبد  بن العز: ال أم نفسه  انشرحت سواء
 (.3/357 عالن البن األذكار

 

 م(.  1979تشرين )أواخر شباط ( 789) 
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 . (790)السالم بعد يكون االستخارة دعاء حمل -
 

 ! أصدافا   يفرز طائر( 834)

  حياته  وبطبيعة الزاهية اجلميلة أبلوانه العلماء اهتمام جذب  يسمونه كما  البحار أو النويت حيوان 
  جسمه يف جتويفات  ميأل  أبنه العلماء اكتشف حيث ..املاء سطح على الطفو على وقدرته
  ويفرز  ابلزايدة وزنه يبدأ فرتة طول وبعد منوه ابزدايد ولكن الوزن، خفيف جيعله مما ابلغاز احملاري
  ويلي آرثر ويعترب .. وزنه  كثافة   من خيفف مما السوائل بعض إفراز يف يبدأ ولكنه جديدة، أصدافا  

 . اهلندي احمليط يف املائي  احليوان هذا وجود الحظ من أول هو اإلجنليزي احليوان عامل
 

 
 

  هجرة  حالة يف إنه  ويقولون ..ذائهغ عن حبثا   املساء يف دائما   خيرج النويت أبن العلماء ويقول
 .أزواج شكل على ويوجد دائمة،

 

 . 106 - 104هـ، ص  1414دار اهلجرة، الرايض:   -بغية املتطوع يف صالة التطوع/حممد بن عمر ابزمول.( 790) 
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  ابألمساك  ويتغذى ومظلمة نئية  أماكن يف ويعيش وجوده، أماكن أكرب من كالدونيا   جزيرة  وتعترب
  احليوانت  من النوع هذا أفراد بني التعاونية احلياة  من نوع  وجود  العلماء الحظ كما   الصغرية،

 .(791) املائية 
 

 
 

 البكاء من خشية للا (835)

  

 ُسئل اجلُنيُد عن أفضِل األعماِل فقال: البكاُء يف السجود، حيُث ال َيشهدُه إال املعبود.
وُسئل: هل للعارِف أن يبكي؟ قال: العارفون يبكون شوق ا إىل احملبوب، واملذنبون يبكون خوف ا  

 من الذنوب.
من خشيِة هللا يف أمة من األمم، لرجوُت  وعن احلسن البصري رمحه هللا قوله: لو أن رجال  بكى 

 

 هـ.  12/4/1403 - 357املسائية )السعودية( ع ( 791) 
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 أن يَرحَم هللا ببكاِء ذلك الرجِل تلك األمة!
وعن صاح املر ِي قال: قرأُت القرآن على النيبِ  صلى هللا عليه وسلم يف منامي فقال: اي صاح،  

 .( 792) هذه القراءُة فأين البكاء؟!

 
 ! الفلسطينيين موتى عظام  تصدير( 836)

  البشرية العظمية اهلياكل مئات  بتصدير قامت اإلسرائيلية اآلاثر سلطة أن ةعربي مصادر كشفت  
  عليها،  األكادميية البحوث  إجراء  أجل من أمريكية جامعات  إىل الفلسطينيني من ألموات 

 من ومؤلفة 1991 العام كانت  املتحدة الوالايت  إىل صدرت  شحنة آخر  أن املصادر وأوضحت
 . (793) احملتلة ابألراضي  قيسارية يف اإلسالمية املقربة من نقلها  مت عظميا   هيكال   80
 

 البوسنيات رحم في  الكالب أجن ة( 837)

 الصرب يقوم والكروات  والصرب  املسلمني بني  واهلرسك  البوسنة  يف املتصاعدة األحداث  وسط 
  طبية جتارب  إبجراء يقومون حيث املسلمات، النساء على بشعة إنسانية ال بعمليات  احلاقدون

  شهود  وذكر . كالاب    ويلدن ليحملن أرحامهن يف كالب   أجنة بوضع البوسنيات  النساء ىعل 
  وأن  لكلب، جنينا   ومتوفاة  حامل بوسنية  سيدة  رحم  يف  وجدوا أهنم أبلغوا األطباء  أن  العيان

  وأضاف  مماثلة،  أجنة  أرحامهن  يف ووضعوا املسلمات  للنساء إجهاض بعمليات  قاموا الصرب 
 . (794) نفسها احلالة على وجدن احلوامل البوسنيات  النساء إن: األطباء أحد

 
 ! الماء  تحت الوالدة( 838)

 :املاء حتت ُولِ دت  امرأة مع التالية  املقابلة (( الباز نعم)) أجرت 

 

 . 2/636هتذيب خالصة احلقائق للفاراييب، بتهذيب حممد خري يوسف ( 792) 
 هـ(.  8/1415/ 1) 1389العامل اإلسالمي ع ( 793) 
 هـ(.  24/8/1413 - 17) 1300العامل اإلسالمي ع ( 794) 
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  وزوجيت  فنان أن سنوات، تسع منذ تزوجنا ..اتتيان  وزوجيت سارجونت  ألكس امسي: الزوج -
 . . الكاتبة اآللة على تكتب  سكرترية

 الشهري؟ الدخل كم  -

 أجل من تعمل ال اتتيان  .. روبل 20 شهر كل  للشقة إجيارا   ندفع .روبل 250 - 100 من -
 .. أطفال ثالثة  لدينا  .. األطفال تربية

 مخسة وعمرها سينجان واألخرية ..سنوات  4 وعمرها وسوفيتان ..سنوات  ست وعمره ستيفا -
 .. شهور
 ..األم قالت حينما املفاجأة  وكانت

 ...! املاء حتت كانتا   األخرياتن الوالداتن -

 يف يلعبان أخواها كان  حيث الصغرية، الطفلة وأأتمل وأتعجب وأتكلم الصور ألتقط وجعلت
 ! !!((السر)) كلمة  ونسي ابهبا على مغارة دخل كالذي  أصبحت .. املنطقة حديقة

 .بسرعة يتلقفاهنا  مث هاقدم من .. وحيمالهنا بينهما  الصغرية قذف يتبادالن واألم األب  وكان

 .. عجيبة بدنية   لياقة وله مرن   الصغري جتعل املاء حتت الوالدة  إن سيديت اي تتعجيب ال -

 الوالدة؟ متت كيفت

 :وسألتها األم مع وجلست

 التجربة؟  متت كيف  شديد هبدوء ..يل قويل -

 .. مبوسكو الوالدة مركز يف الطبيب على تعرفت لقد -

  سوفيتان ابنيت عمر منذ ابلتجربة القيام قبلت أن وبعد فحوص، عدة دبع علي االختيار ووقع
  مترينات  عدة بدأت  مث يوميا ، هبا  أقوم مترينات  عدة  على الطبيب دربين .. احلمل بداية  يف وكنت

 .. الطبيعية الوالدة بطريقة ستيفا األول ابين أجنبت قد وكنت والغطس، السباحة  مع املاء يف

  التمرينات  ومع للوالدة، املعد احلوض إىل ونزلت املستشفى إىل ذهبت الوضع آالم فاجأتين عندما
 للطفل السري احلبل قطع مث املشيمة، نزلت مث الوالدة، متت علي ميليها الطبيب ظل اليت

 .. املاء  حتت املمرضة  مع الطفل وظل ألسرتيح، املاء من ساعة  ربع بعد وخرجت
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 ..عجيب ئنكا  إىل أنظر كأنين  إليها أنظر كنت

 العادية؟ الوالدة  يف منها أقل املاء حتت الوالدة آالم هل: سألتها

  ليس جسمي وأن ابسرتخاء أحس أقل، واآلالم أقصر املدة أوال   االثنني، جربت لقد !شك  بال -
 يف أحسها مثلما املاء حتت الوالدة بعد عضاليت يف أحسها اليت ابآلالم أشعر وال مشدودا ،

 .العادية الوالدة
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 الوالدة؟ بعد الطفل يعيش وكيف -

  التنفس يتعود حىت فرتات  على وأخرجه ويسبح ليغوص  أتركه مث  وأرضعه املاء إىل معه أنزل -
 .. أيضا   املاء خارج

 ؟..البيت ويف -

  مث  الوقت، معظم به الطفل وكان البيت يف ووضعته حوضا   أخذت  شهرين ملدة األوىل الفرتة يف -
  بد  ال ولكن ..احلوض خارج احلياة على ليتعود  ابلتدريج خروجه ساعات  من وأزيد  منه أخرجه

  هي كما   الرئة  كفاءة  تظل حىت األسبوع  يف ثالثة  أو  مرتني ولو ذلك  بعد املاء حتت يسبح أن من
  الذي والولد املاء حتت ولدات اللتني البنتني على مالحظاتك  هي ما - . املاء وخارج املاء داخل
 املاء؟  خارج والدته متت

  عندما  بعصبية يبكي  ابين كان  لقد .النوم عند هدوءا   وأكثر ..الولد من عصبية أقل البنتان -
  شقيقهما، من أطول وملدة  هدوء يف تنامان فإهنما  وسينجان سوفيتان  أما  النوم، إىل حباجته يشعر

 .الولد من أفضل البنتني عند السريعة احلركة على والقدرة اجلسم مرونة كذلك 

 :كالمها  اتتيان  واصلوت

 وحضرت  له مساعدة أصبحت لقد لألمهات، ألعلمها  التدريبات  بعض الطبيب علمين لقد -
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  .األسود البحر مياه حتت والدتني أيضا   معه وحضرت  والدة، مخسني
 

 
 

 :شاركوفسكي إجيار الدكتور ويقول

 وكذلك الوالدة آلالم حتمال   أكثر وتكون املاء، حتت وهي جيدة  صحية  حالة يف تكون األم إن -
  هبا قمت جتربة وآخر عاما ، 25 خالل املاء حتت والدة عملية خبمسمائة قمت لقد احلركة، سهلة

 .البحر مياه حتت الوالدة هي

 أوال   املصريني قدماء

 :الطبيب ويقول

 األساسي الغرض كان  القدماء، املصريون هم استعملها من أول جدا ، قدمية العملية هذه إن -
 من وكان الطريقة هذه اتبعوا وقد األرضية  اجلاذبية  لقانون خاضع غري وهو الطفل يولد أن  نهام
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  احلكماء،  من يكون أن بد ال كان  القدمية مصر يف الطريقة هبذه يولد الذي الطفل أن نتيجتها
  وهو رأيهب ويديل والثالث، الثاين العام يف يتعلم مث أيضا ، وميشي األول العام هناية يف يتكلم فهو
  مججمته، فوق  ثقل يوجد  ال  املاء حتت يولد الذي الطفل إن  أيضا   ويقال عمره،  من اخلامسة يف

  بعد، انغالقها اكتمل قد اجلمجمة تكن مل اليت الرأس منتصف يف اليت املثلثة  الفتحة توجد حيث
 . (795) ضيةاألر  اجلاذبية لقانون خاضع  وهو يولد الذي الطفل عن العقلي منوه  يف خيتلف وهلذا

 ! أصدقها  ال ..الطبيب أوردها أقوال هذه: قلت
 

 ( 3) فرنسية  أمثال( 839)

 . ظل - صغريا   كان   مهما  - نبات  لكل -

 . سيء  وسيد ممتاز خادم املال -

 . يتثاءابن  اثنني جعل يف ينجح الذي  هو  البارع املتثائب -

 .املعمَّرين األطباء من عددا    أكثر املعمَّرون املدخنون -

 . العاقلون آراءه يتبع  جمنون رجل األزايء مصمم -

 .إنسان حطام فوق سعادة ملعونة -

 . شرائه يف رغب فقد شيئا   انتقص من -

 .يغشك  أن يريد  وإما غشك  قد يكون أن إما كثريا    يتملقك  من -

 .أحدمها يفقد صديقيه بني حيكم من -

 . يعض أن يستطيع يلعق أن يستطيع من -

 . احلياة هي ما نعرف أن قبل  ميضي حياتنا نصف -

 . اآلخر نصفه على يضحك  العامل نصف -

 .صعب والفن سهل االنتقاد -

 .مثله الدجاج حيبون اجلميع أن الثعلب يظن -

 

 م.   9/1988/ 2األخبار )مصر( ( 795) 
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 . فقدانه خياف ما ميلك  ال من عميقا   ينام -

 
   والرادار السونار( 840)

  من إليه فرتتد هايرسل  اليت الراديو  إشارات  بواسطة  الطائرة األجسام مواقع عن يكشف الرادار
  املاء  حتت األجسام مواقع عن للكشف فيستخدم SONAR السونر أما األجسام، تلك 

  اليت  التقنية عن اجملالني هذين يف متخلفة البشر تقنية  تزال وما  .الصوتية املوجات  ابستعمال
  ال واليت جدا   الصغرية األجسام مواقع رصد ابستطاعته اخلفاش فرادار .احليوانت  تستخدمها

  غابة فيها  تتدىل مظلمة غرفة يف  خفاشا   وضعنا ولو  التقاطها،  البشر صنعه  الذي الرادار يستطيع
 الصوتية فوق اإلشارات  بواسطة األسالك هذه تفادي ابستطاعته فإن الدقيقة األسالك من

Supersonic الصدى موقع على التعرف  خاصية أيضا   الزيت طيور وتستخدم ehco 

location يف  فيوجد السونر أما .. فيها  تعيش  اليت الكهوف من خرجت أو لتدخ كلما  
  يف غذائها  موقع على للتعرف األرض وجه  على ظهرت  أن منذ تستخدمه إذ  واحليتان، الدالفني
 .(796) البحر أعماق

 
 ! ماكر أيضا   الذئب( 841)

 وخفَّتْ  َءهعوا الكالب  مسعت فإذا مكانه،  عن ليعلن عوى الغنم موضع عليه َخِفيَ  إذا الذئب
  من  وافرتس كلب،  فيها  ليس  اليت الغنم  جهة إىل عنها  راغ هناك، من طرده  أو  افرتاسه،  تريد  إليه

 . القاصية  الشياه

 سهر بعد للنوم استسلمت قد الكالبُ  تكون عندما الصباح، وقتَ  الغنم يعرتض ما أكثر وهو
 !الطويل الليل

  إىل وتبادر  الذائب، من غريه فيسمعه ،عوى عنه يعجز أن خشي مث لإلنسان تعرَّض إذا وهو

 

 بقلم هشام أبو عودة.  181هـ( ص  1412)مجادى اآلخرة   180الفيصل ع ( 796) 
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 .(797)  ومؤازرته مناصرته

 
   الينسون( 842)

 من ويستخرج ، Pimpinella Anisum العلمي امسه اخليمية، الفصيلة من حويل نبات 
 الينسون ويقوي واألسنان، للفم واملعاجني السوائل صناعة يف يستخدم عطري زيت ومثاره أوارقه

 ومسك ن للغازات  طارد وهو الكلوي، املغص يسكن كما  املسنني، دعن  وخباصة اهلضمي اجلهاز
  اليأس،  سن  يف النساء عند املبيض  ويقوي الربو،  نوابت  معاجلة يف ويفيد عنها،  الناتج  للمغص

 .(798)اللب إدرار من ويزيد الطلق، ويقوي الطمث، يدر  أنه كما

 
 تشستربتي  مكتبة( 843)

  على  وحتتوي .خاصة أوقات  يف والعلماء للجمهور  اأبواهب تفتح دبلن، يف خاصة  مكتبة هي
 كل  قام وقد تشسرتبييت، السري اقتناها فنية ومؤلفات  منمنمات  ومناذج ندرة، شرقية خمطوطات 

  ومناذج الفارسية املخطوات  فهرس  بوضع وروبنسون وويلكنسون وآربري، ومنيوين، بلوشة، من
  فهرس  بوضع منيورسكي قام كما  طا ،خمطو  289 لوصف جملدات  ثالثة يف وذلك  .املنمنمات 

  على  وتشتمل العربية املخطوطات  قائمة يده خبط  فوضع آربري  أما الرتكية، والنماذج املخطوطات 
 . (799)  اهلندية املنمنمات  فهرس أرنولد .ت  السري وضع  كما  خمطوط، 1500

 

 

هـ، ص   1394بريوت: مؤسسة الرسالة،  -شعر الطرد إىل هناية القرن الثالث اهلجري/عبد الرمحن رأفت الباشا.( 797) 
19 . 

 . 143هـ( ص  1403)ذو القعدة   77الفيصل ع ( 798) 
 . 143هـ( ص  1403)مجادى اآلخرة   72الفيصل ع ( 799) 
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   الفاتيكان بابا يتحدى ديدات( 844)

 مث  ومن عجزهم، إظهار هبدف  املسلمني، مع احلوار  نداء الثاين بولس يوحنا الفاتيكان  اباب  كرر
 ! ديننا يف يزعمه قصور وجود إىل العجز هذا ينسب  أن ببساطة ميكنه

 :- إفريقيا جنوب  من - ديدات  أمحد الشيخ اإلسالمي املفكر ويقول

  وفريدة  طيبة فرصة البااب هذا مناظرة يف رأى وأنه  التحدي، لقبول له دافعا   كانت  البااب  دعوة إن  
  يف معه الدخول على قادرين غري املسلمني أن  يف البااب  اعتقاد زيف  وإثبات  ابحلجة احلجة لقرع
  مبفهومه حوار إجراء يقصد يكن مل البااب  أن   يقينا   أعلم كنت  لقد) .خيسرونه يظنهم جاد حوار

 مع فعلي حوار  إجراء من وبدال   .حدوثه  يتوقع  وال ذلك  يريد ال فهو عندن  املألوف  العادي
 املسلمني، لتنصري واملستمر  اجلاد ابلعمل ومبشريه وقساوسته  أتباعه يوصي  البااب  كان  املسلمني

  حفيظة تثري أن شأهنا  من إن إذ تصرحياته، يف (رد) أو (تنصري) كلمة  يستخدم مل البااب ولكن
  وقمت البااب،  للعبة حدا   أضع  أن علي لزاما   وكان  (.حوار) كلمة  يستخدم كان  ولذلك  املسلمني،

  ساحة  يف حملاورته استعدادي وأبديت إفريقيا جبنوب  اإلسالمية للدعوة مركزن من له دعوة بتوجيه
  عمال   وخيتاره يناسبه الذي الوقت يف الناس مجيع من ومسمع مرأى على بروما بطرس القديس

َنُكْم َأالَّ نـَْعُبَد ِإالَّ اّللََّ َوال ُنْشرَِك ُقْل اَي أَْهَل اْلِكَتاِب تـََعاَلْوا ِإىَل َكِلَمة  َسَوا﴿: تعاىل بقوله نَـَنا َوبـَيـْ ء  بـَيـْ
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﴾ ْسِلُمونَ ِبِه َشْيئا  َوال يـَتَِّخَذ بـَْعُضَنا بـَْعضا  أَْراَباب  ِمْن ُدوِن اّللَِّ فَِإْن تـََولَّْوا فـَُقوُلوا اْشَهُدوا أبَِنَّ مُ 
  (م 1984 يونيو) ؛هـ1404 مضانر  شهر مطلع يف البااب إىل األوىل رساليت كانت  وهكذا
 .1984 أغسطس يف وبرقية أخرى رسائل بثالث  وأتبعتها

 

 
 

 يف أستقبلك  سوف حسنا  : )وكان 1984 سبتمرب 17 يف جوابه جاءين أن إىل البااب يرد ومل
  ملا  جدا   سعداء حنن: )التايل الرد للبااب  بعثت مث  (معك  سري  اجتماع  لعقد الفاتيكان سكراترية 
  عاما   االجتماع  هذا  يكون أن على كربى  أمهية نعلق ولكننا معنا لالجتماع استعداد من أبديتموه

  ساحة تكون أن اخرتت  فقد وهلذا - سابقا   إليكم وجهتها اليت املفتوحة رساليت يف ذكرت  كما  -
 عن يقل ال  ما اجتماعنا  وسيشاهد . االجتماع هذا مثل لعقد مكان   روما  يف بطرس القديس
  وأرضينا احلقيقة خدمنا  بذلك  ونكون (واملسيحية اإلسالمية الداينتني أتباع) البشر من بليونني

 ولكن .اقرتاحكم يف ورد  كما   الفاتيكان سكراترية يف بكم لالجتماع  استعداد على وحنن .الرب 
  االجتماع  هذا حضور يف يرغبون وحدها أفريقيا جنوب  مسلمي من كبرية  أعداد لوجود نظرا  
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  مكان  إىل اتون وكيب وديربن جوهانسربج من لنقلهم طائرات  ثالث  راستئجا مت   حيث
  سكراترية  لدى املتاحة  التسهيالت  عن مبعلومات  تزويدن بطلب إليكم نتقدم لذلك  االجتماع، 
  لديهم ممن اآلخرين اآلالف  إقامة وكذلك  ابإلقامة، يتعلق فيما األعداد هذه  الستقبال الفاتيكان 

  االجتماع وقائع بتسجيل لنا  تسمحوا أن نرجو كما  أخرى، دول من االجتماع  حضور يف الرغبة
  وهكذا . بذلك  تسمح ال ظروفهم ولكن احلضور يف يرغبون  الناس  من كبرية   أعداد لوجود نظرا  

 شاشات على ومتابعته مشاهدته معكم احلوار حضور فرصة من سيحرمون الذين للماليني ميكن
  البااب، من ردا   أتلق مل اخلطاب  هذا إرسايل من رينالشه على يزيد ما وبعد (التلفاز أجهزة

  نفسه، للبااب واألخرى الفاتيكان لسكراترية: أوالمها: برقيتني 1984 نوفمرب 29 يف فأرسلت
  ملن حياة وال أخريني برقيتني إبرسال قمنا 1984 ديسمرب 27 يف تقريبا   بشهر ذلك  وعقب
 !!(. أيضا   باابال يرد ومل ذلك  بعد أخرى برقية وأرسلت ! تنادي

 كان  إذ املسلمني، مع حوار إلجراء دعوته البااب جتاهل من متعجب غري ديدات  ويضحك 
  جيرؤ ال بل يهتم ال البااب أن للعامل أثبت هكذا أنه الشيخ ويؤكد خدعة، جمرد أبهنا مقتنعا   ديدات 

  بعجزه اابالب صمت ونطق) .اخلداع يريد ..فقط اللعب يريد إنه ..ومعلن جاد حوار فتح على
 إىل عجزك ينسب إمنا: له التحدي على سنوات  10 مرور مبناسبة  له وأقول مواجهيت، عن

  يقتصر وابت  (احلوار) كلمة  ذلك  بعد يستخدم يعد  مل البااب  أبن  ويضيف ديدات  يقول (.دينك 
 .(800) املوقف من للتملص (التفاهم) كلمة  ترديد على املناسبات  يف

 
 !  اهفقدن آخر  فردوس تشامبا( 845)

 تلك من جعلوا الذين التجار طريق عن وذلك  مبكر، وقت يف الصينية اهلند إىل اإلسالم وصل
 420 عام منذ الصينية اهلند سواحل على هلم دولة املاليو أهل أسس وقد .هلم حمطات  البالد

  تعتمد وهي  (تشامبا دولة ) ابسم  عرفت األرض من واسعة رقعة على امتدت  وقد  اهلجرة، قبل
 . واملاليو واهلند وفارس العرب  بالد من التجارية السفن أتتيها كانت  وقد واملالحة، تجارةال على

 

 هـ(.  1/9/1415)  11628املدينة ع ( 800) 
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 أن إال تشامبا، إىل اجمليء إىل البالد تلك  من القادمة التجارية السفن عادت  اإلسالم ظهور وبعد
  ؤواجا وقد .اهلنود أو الفرس أو العرب  من كانوا  سواء مسلمني، اآلن أصبحوا والبحارة التجار
 بسلوكهم تشامبا سكان  يف  أثروا وعندها (اإلسالمي  الفكر) اجلديد فكرهم بضاعتهم مع حيملون

 فتقبلته اإلسالم دين للناس فوضحوا أيضا ، دعاة بينهم وكان النظيف، وتعاملهم اإلسالمي
  أهلها، اإلسالم عم حيث إسالمية، إمارة تشامبا دولة  وأصبحت قلوهبم، إليه  واطمأنت نفوسهم،

  خليج  بداية إىل الشمالية حدودها وصلت حيث هلا امتداد أقصى بلغ حىت توسعت قدو 
 (أماراوايت) مشلت كما  الشمالية، فيتنام ابسم بعد فيما  عرف  مما اجلنويب اجلزء تضم أي  طونكني،

 (. ابندورانغا)  و ( كوهتازا) و  (فيجااي ) و

  ضعف فلما .قوية بصالت  مكان كل  يف املسلمني مع ترتبط اإلسالمية الدولة هذه وكانت
  وخاصة جرياهنا، فيها  طمع ذلك  عند تشامبا، دولة معهم ضعفت دولتهم وسقطت املسلمون

 .الشمال من جتاورها اليت فيتنام دولة

 - 875 عام من األوىل: مراحل على بدأت  جارهتا من حلمالت  تتعرض تشامبا وأخذت 
  ألفا ،  ستني فيها قتلت حيث ،تشامبا عاصمة (فيجااي) على فيتنام استولت حيث هـ947

 .امللكية العائلة من شخصا   مخسون بينهم من هانوي، إىل ساقتهم  ألفا   ثالثني وأسرت 

  من فيتنام جيش قائد  (فوونغ هيني) متكن وفيها هـ1060 - 947 عام من كانت  الثانية واملرحلة
 .تشامبا ملك  واهنزم عليها واستوىل التشامبية (كاوهتارا ) مدينة دخول

  أجزاء  احتالل الفيتناميون استطاع  وفيها هـ1237 - 1060 عام من فكانت الثالثة  املرحلة أما
 . فيها واستوطنوا كبرية  أبعداد احملتلة البالد إىل الفيتناميني هجرة ومتت البالد، من كبرية

  ملتك الفيتنامية السلطات أخذت  فقد بعدها، وما  هـ1238 عام كانت  واليت الرابعة املرحلة أما
 هذه ويف ممتلكاهتم، وسلب األصليني املواطنني حقوق ونزع البالد، على الكلي االستيالء
 السياسي اللجوء وطلب البالد مغادرة األخري تشامبا ملك  (بوتشون) قرر السوء البالغة الظروف

 .كامبوداي  إىل

 السلطة على يونالشيوع استوىل وملا  .واالضطهاد احلرمان  حياة هناك  بقوا الذين  املسلمون وعاش
 أئمة واعتقل وواملعتقالت، السجون يف املسلمني آبالف زجوا هـ1395 عام فيتنام مجهورية يف
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  يف ووضعوا  مساجدهم، يف  ( منه هوشي) الشيوعي الزعيم  صورة رفعهم عدم بتهمة املساجد
 القرآن حتفيظ ومدارس املساجد على استولوا كما  ..شيئا   عنهم أحد يعرف ال أماكن
  املسلمون وصل حىت الشيوعي احلكم على سنوات  أربع متض ومل أخرى، أغراض يف دامهاالستخ

  تشامبا  تصبح وهبذا مواتهم، فيه يكفنون ما جيدوا أن معها يستطيعون ال البؤس من حالة إىل
  حول وال املستعان، وهللا املفقودة، اإلسالمية البلدان من أخواهتا إىل لتنضم  فقدنه آخر فردوسا  

 . (801) ابهلل إال وةق وال

 
  المبكرة  الشيخوخة( 846)

  .. كهال    أصبح وأنه العمر من السبعني جتاوز قد الصورة  هذه صاحب أن  تظن قد ..نظرة أول من
  أو املبكرة الشيخوخة هو ندر مرض أصابه عمره من العاشرة يف طفل أنه احلقيقة ولكن

  وضعف النمو يف حاد ختلف من يعاين بدأ السادسة  سن فمنذ .طبيعيا   ولد أنه رغم ..(( بروجرياي))
 معرفة يف واألطباء العلماء حار  وقد .أصلع أصبح حىت الشعر وسقوط بتجاعيد مصحوب  وهزال

 .(802) جدا    ندر املرض هذا أن  هلل واحلمد عالجا ، له جيدوا ومل األسباب 
 

 

 هـ(.  15/12/1411)  8403الرايض ع ( 801) 
 هـ.  5/11/1408 - 11262أخبار اليوم )مصر( ع ( 802) 
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 السيارات   تاريخ  في ونوادر غرائب( 847)

 كاهن  1668 العام يف ابتكره وقد قدمني، طوله بلغ عاملال يف معروف سيارة موديل أقدم •
 . له كمحرك  خبارية  آلة واستخدم فريبييه،  فرديناند يدعى بلجيكي يسوعي

 1769 العام يف  صممه ابلبخار،  يعمل فرنسيا   حربيا   جرارا   كانت  الركاب  لنقل سيارة  أول • 
 . كونيو   جوزيف نيكوالس

 .1885 عام بنز فريدريك  هانز األملاين ابتكرها ابلبنزين  تسري سيارة  أول • 

  اخلاصة، الركاب  سيارات  لتسجيل نظام أول الفرنسية الشرطة أدخلت ،1893 عام • 
 .السيارة مقدمة على التسجيل رقم حتمل معدنية لوحات  واستخدام

  يف  أوهربرغ جاي شركة صممتها ((كاديالك)) سيارة هي العامل يف خاصة سيارة أطول • 
  سباحة  حوض وتشمل مرتا   18.3 الطلب حسب خصيصا   تصنع اليت السيارة طول كاليفورنيا، 
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  اليت السيارة !الكريستال من بثراي  حملى وسقفها هيليكوبرت، طائرة هلبوط يتسع وسقفها صغري،
 .عجلة 16 على تسري ((األمريكي احللم)) اسم عليها يطلق

  طبقا   بنيت اليت كونتيننتال   لنكولن طراز من األمريكية الرائسة  سيارة  هي العامل يف سيارة أغلى • 
  الشركة وقامت اجلمهورية،  رئيس محاية يتولون الذين األمن رجال حددها  خاصة ملواصفات 
 .1968 العام (أكتوبر) األول تشرين 14 يوم األبيض البيت إىل بتسليمها

 . طنا   2.03 وزهنا والتفجري الرصاص  من واقية دروع على وحتتوي مرتا   6.56 السيارة طول

  حالة يف ساعة/كلم  80 بسرعة السري مواصلة إمكاهنا ويف دوالر، مليون نصف السيارة مثن
 ! األربع عجالهتا انفجار

 

 
 

  شركة  أنتجتها اليت ((ابكبورد ابغ )) لسيارات  دوالر 125 كان  العامل يف لسيارة  سعر أرخص • 
 .1922 العام األمريكية وسرتاتون بريغز

 اإلنتاج نصف على وسيطرت  للسيارات، املنتجة  الدول قائمة فرنسا درت تص ،1903 عام • 
 .العاملي

 :التايل الوجه على العام ذلك  يف السيارات  إنتاج حجم وكان

  بلجيكا .6.904 أملانيا .9.437 بريطانيا .11.235 املتحدة  الوالايت  . سيارة 30.204 فرنسا
 .1.308 إيطاليا .2.839

  ((بيجو )) سيارة بسرقة ميكانيكي  قام عندما 1896 العام يف جلس سيارة سرقة حادث  أول • 
 .زويلني  البارون ميلكها ابريس يف

  سوى  فيه يشرتك ومل ،1887 ( إبريل) نيسان 20 يوم  ابريس  يف للسيارات  سباق أول أقيم  • 
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 يف اشرتك التايل، العام ويف .ابلبخار تعمل سيارة قاد الذي بوتون جورج هو واحد متسابق
  عدد  يف سنواي   حداث   السيارات  سباق  أصبح  أن  إىل االزدايد  يف العدد بدأ  مث  . متنافسان قالسبا

 .العامل دول من

  الثاين كانون  أول يف افتتاحه ومت مدغشقر، يف السيارات  الستخدام معبد طريق أول أنشىء • 
 . متهيده يف عديدة أشهرا   الفرنسيون املهندسون  أمضى أن بعد 1901 عام من ( يناير)

  أنتافان  والعاصمة للجزيرة الشرقي الشاطىء على اتماات  ميناء بني ميال   140 مسافة الطريق امتد
 . ريفو

  وذلك  ابريس، يف الشانزيليزيه طريق على الصناعة قصر يف للسيارات  دويل معرض أول أقيم • 
 .1894 عام (ديسمرب) األول كانون  25 و 11 بني

 . وأملانيا  وبلجيكا وبريطانيا فرنسا من ت سيارا شركات   تسع املعرض يف اشرتكت

 أن يرغب ال ألنه مقربته جوار إىل سيارته دفن 1926 العام يف الدامنرك ابرونت  أحد طلب • 
 ! آخر شخص ميتلكها

 

 
 

  مبا ((رويس رولز))  سيارات  موديالت  مجيع  ميلك  أنه يفاخر  هبلوي رضا السابق إيران شاه  كان   • 
 .فقط سيارة 18 سوى  منها الشركة تنتج مل اليت ((4 فانتوم))  طراز من سيارتني ذلك  يف

  و ((جيب)) كلميت  من مكون اسم) ((جيبين)) سيارات  هي العامل يف زينة السيارات  أكثر • 
  الرؤية السائق يستطيع وال .بريوت  يف ((سرفيس)) اتكسي مثل تستخدم واليت الفليبنية  (((ميين))
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 .ةالزين أكوام وسط ضيقة فتحة من إال

 .السائق مقعد جانب إىل صغري مبجراب  العام النقل سيارات  مجيع تزود مالطة ويف

 . السيارات  قيادة لتعليم مدرسة أول ابريس يف افتتحت ،1898 العام ويف • 

 السرعة لتعديه 1974 العام من (يونيو ) حزيران يف مرور خمالفة رولينز روي األمريكي تلقى • 
 .نيا كاليفور   والية يف القانونية

 !سنوات  105 عمر عن  رولينز تويف التايل، العام يف

 السيارات حوادث  قتلى عدد زاد 1980 العام يف إحصاء آخر  اتريخ وإىل  السيارة اخرتاع منذ • 
 . دائمة بعاهات  أصيبوا الذين املاليني عشرات  جانب إىل قتيل، مليون عشرين عن العامل يف

 يف السيارات  صناعة عاصمة ديرتويت، مدينة يف استخدمت كهرابئية مرور إشارة أول • 
 .1914 العام يف املتحدة، الوالايت 

  إيشيهارا مدينة يف أقيم السيارات  وحوادث  املرور  خمالفات  ملرتكيب خمصص سجن أول • 
 . الياابنية

 !ضحاايهم من الغفران ويطلبون أبخطائهم املذنبون يعرتف حيث بوذي مبعبد السجن زود

  بنزين مضخة 52 على وحتتوي  األمريكية وايومنغ  والية  يف توجد العامل يف نبنزي حمطة أكرب • 
 . (803) وديزل

 
 ! الرجل  تفوق سر  ( 848)

 العلمي للبحث املصرية ابألكادميية االجتماعية  العلوم حبوث  جملس أجراها اليت الدراسات  أثبتت 
  وراء وهي الرجل مخ يف ((سريوتونني)) ابسم تعرف  كيمائية  مادة من عالية نسبة وجود والتقنية
 هذه وجود معدل كان  فقد للمرأة ابلنسبة ذلك  من العكس وعلى .. القيادية شخصيته  ظهور
  السيطرة ممارسة إىل غالبا   متيل ال املرأة أن على البحث علماء فسره ما وهو متوسطا ، املادة

 يفسر ذلك  ولعل ا ،وضوح أقل خمها كيمياء   على الشخصية من النوع هذا أتثري أن أو  القيادية،
 

 م.  20/11/1987احلوادث ( 803) 
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 . الرجل من حتمال   أو صربا    أكثر املرأة أن حقيقة

 من مبجموعة  االستعانة خالهلا مت طويلة ودراسات  حبوث  بعد  النتائج  هذه  إىل التوصل مت وقد
  وحيتلون قوية بشخصيات  يتمتعون  الذين املختلفة واجلمعيات  االحتادات  يف القياديني الشباب 

 .اجلامعة يف والثقافية  جتماعيةاال احلياة يف مهمة مراكز

 أن والدراسات  التجارب تلك  من البحوث  فريق هبا خرج اليت األسياسية النتائج أهم ومن
 من املستمر التأكد خالل من يقودها اليت اجلماعة بني مكانته  تقوية إىل حيتاج القيادي الشخص

  أو ابجملتمع الرجل وضع يف تغيريال أن يعين مما   وتقبلهم، كقائد  بوجوده إحساسهم على زمالئه قبل
 . (804) خمه يف تغيري إىل يؤدي العمل

 
 ! لذبابة تأبين حفل( 849)

 اإللياذة ملحمة وصاحب الرومان شعراء كبري  (امليالد قبل 19 - 70) ((فريجيل)) للشاعر كانت
 .غريبة تصرفات 

  الثياب  ارتدوا نالذي  األشخاص من عدد مأمتها  يف وسار  نفقت، لذاببة أتبني حفلة أقام فقد
 .احلداد رمز السوداء

  ممتلكات  مجيع أعفيت لذلك  ونتيجة ميلكها، أرض لقطعة جماورة أرض  يف الذاببة دفن ومت
 ( 805) !الدخل ضرائب من ((فريجيل))

 
 ( 2) عراقية أمثال( 850)

 والذهن النفس إشغال وعدم وأمور حوادث  من مضى ما  نسيان ضرورة) ينعاد ما مضى ايل -
 (. هبا

 (. مجل وال فيها له  نقة ال مبصيبة يصاب  ملن يضرب ) عجاج تتلقى  ونس دجاج أتكل  نس -

 

 هـ.  4/4/1406الشرق األوسط ( 804) 
 هـ(.  1414ذو احلجة   -)ذو القعدة  10ع  17الداعي س ( 805) 
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 .عاللطم متعلم الطبل -

 . ابلثنية  ونم النية صفي -

 .ذهب حمبس ابإليد الصنعة -

 .للكتاب  ودوه الشاب  عقب -

 .احلجر حتت  نومة وال كدر  نومة ألف -

 . ذبة  له عتيق وكل لذة  له جديد كل  -

 . يوم كل  حاسبه دوم، يقك صد تريد -

 .مسلوق وحلم سوق  خبز -

 . عشا بليا ابت  ولو متهوم السبع -
 

 آدم؟  أخطأ فكيف ... معصومون األنبياء( 851)

 .القاهرة جبامعة الشريعة أستاذ  اهلادي عبد سريع أبو  الدكتور فضيلة السؤال هذا عن جييب 

   النيب   عن هريرة أاب مسعت: قال طاووس  عن البخاري، رواه ما هو املعىن هذا يف ورد ما أصح

  . اجلنة من وأخرجتنا خيبتنا  أبون أنت .آدم اي: موسى له فقال وموسى، آدم احتج)): قال أنه
  علي هللا  قدره أمر على أتلومين . بيده لك  وخط  بكالمه  هللا  اصطفاك موسى، اي : آدم له فقال
 . ثالاث   ((موسى آدم فحج موسى آدم، فحج سنة؟ أبربعني خيلقين أن قبل

: قال عمر حديث من داود أبو أخرجه ما بدليل الدنيا، يف وقع اجلدال هذا أن احلديث وظاهر
 .. أبون أنت:  فقال .آدم هللا فأراه  .اجلنة من ونفسه أخرجنا الذي آدم أرن رب  اي: موسى قال

  فأحيا  موسى، زمن يف كان  أنه آدم أرن رب  اي: قال حني موسى أن العلماء من كثري  ذكر وقد
 .فتحداث قربه عن له  كشف  أو فكلمه، له معجزة آدم له هللا

  . املنام يف له هللا أراه أو .األنبياء أرواح املعراج ليلة  النيب   أرى كما  روحه، هللا أراه أنه وحيتمل
 . ذلك  غري وقيل .أرواحهما التقت موسى وفاة بعد  أو .وحي  األنبياء ورؤاي

  أنه  بدليل ، آدم أبيهم  أمر يف الناس  خيوض ال  حىت بينهما وقع اجلدال هذا أن  هو والغرض
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  بنو  يعيش  حىت وقدره،  تعاىل هللا إرادة هذه أبن احلجة يف آدم فغلبه آدم على موسى  احتج  حني
 .والشر اخلري منهم ويقع ليعمروها األرض يف آدم

  للبشر، ابلنسبة صغري وهو عنها، هللا هناه اليت الشجرة من أكل أنه هو آدم فعله الذي والذنب
  عليه  فتاب  هللا إىل اتب  عنه هللا هناه  ما نسي ألنه  ابخلطأ شعر وملا  .نيب  ألنه آلدم ابلنسبة كبري

 . سبحانه

 ﴾.(122) ( مُثَّ اْجتَـَباُه َرب ُه فـََتاَب َعَلْيِه َوَهَدى121َوَعَصى آَدُم َربَُّه فـََغَوى )﴿ :تعاىل قال
 . له ليسإب غواية بسبب كان  العصيان أن كما

  الكرب، وكانت .أحد غواية طريق عن وليس مباشرة تعاىل هللا على متردا   فكانت إبليس معصية أما
 من فإنه معصية ارتكب إذا  اإلنسان أن البعض وذكر .عليه تعاىل هللا  يتب ومل عليه،  واستمر
 . (806) أعلم وهللا .الكرب من يتوب  أن عليه السهل من فليس املتكرب، إال منها،  يتوب  أن السهل

 
  لغوية  أخطاء( 852)

 .اجليم بضم والصواب  ابلفتح، الدموية اجللطة عن احلديث يكثر: جلطة

َرَّة، تعين ألهنا ابلفتح، والصواب  ابلكسر، وآخرون ابلضم، بعضهم ينطقها: شحنة
 فعل من امل

  ِشحنة )) نتوكا . اآلن يستعملها من وقلَّ  العداوة، فهي  ابلكسر، الشِ حنة أما .امللء أي الشحن،
 .أمهلت لكنها  الشرطة، تعين ((البلد

َهُرين، هبرين: وصوابه  العربية،  يف  له وجود ال الفعل هذا: أهبرين  هبرين: تقول .ينفع نفع زنة ويـَبـْ
 . مبهر فهو أهبرين تقل وال ابهر،  وعمل ابهر، ضوء: ومنه .ابهر فهو األمر

 . يرمي رمى وزنة  ومعىن، وزن   ،يثين َثىن مثل حَيْين، َحىَن :  صوابه .خطأ  :رأسه أحىن

  يف  عريقة تكون وقد . ولد: كذا  بتاريخ  الشخص وازداد الوالدة، مبعىن املغاربة  يستعملها: ازدايد
 األقطار بني التنسيق ابب  من الرمسية، الشؤون يف والوالدة امليالد  استعمال األفضل لكن العربية،

 

 هـ(.  15/1/1413)  14080اجلمهورية ع ( 806) 
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 . (807) العربية

 
 للنباتات غريبة  أشكال( 853)

 :جزر من كف  - أ 

  نوع  ،((اجلزر)) من وإمنا إلنسان، ليس ولكن اخلمسة، ابألصابع  مكتمل لكف فوتوغرافية صورة
 ! (808) مينية مزرعة يف  نبتت املعروفة، اخلضار من
 

 
 

 

  -  100هـ لألستاذ عبد احلق فاضل، عرض أمحد متفكر، ص  1405ربيع األول  -  242دعوة احلق )املغرب( ع ( 807) 
101 . 

 هـ.  13/11/1406الشرق األوسط ( 808) 
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 من كمية   شرائه  خالل  املرور  دورايت  يف عريف  عليها  عثر ..البشرية اليد  شكل على جزرة
 .. املكرمة مكة يف ..اجلزر

 . (809) اخلالق فسبحان ..البشرية اليد وكف اجلزرة بني الكبري لشبها ويبدو
 

 
 :بطاطا من وكف  - ب

  جلت هللا فسبحان الكف، تشبه وهي بطاطس، كرتون  ضمن البطاطس من احلبة هذه وجدت 
 . (810) قدرته

 

 

  هـ.5/3/1406الندوة )السعودية( ( 809) 
 هـ.  26/11/1403  - 3871اليوم )السعودية( ع ( 810) 
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 :فجل من وكف   -ج

 . (811) أصابع مخس حتمل اليت اإلنسان  ((قدم)) أو ((يد)) شكل على فجل مثرة

 ! (812) فجلة إهنا ..اخلالق بحانس
 

 

 هـ.  27/8/1406 -  4968اجلزيرة ع ( 811) 
 م.   1984/ 21/1  - 15540النهار )لبنان( ع ( 812) 
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 !بطاطس؟  أم.. حشرة - د

 املكرمة مكة مزارع إحدى يف وجدت  بطاطس حبة إهنا ..احلشرات  إحدى صورة ليست هذه

(813) ! 
 

 

 هـ.  4/7/1406 - 6913املدينة )السعودية( هـ ( 813) 
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 ! تعوم..  بطة  -ه

 أعني عن متاما   مبتعدة ..هلا مالذا   األرض جوف من ووجدت  طريقها ضلت ((البطة)) هذه
 ..األرض ابطن يف للعوم املياه فوق العوم مستبدلة الصيادين،

 . (814)البطاطس من مزروعاته ضمن مزرعته يف البطة هذه شكل وجد بريدة من مواطن
 

 
 

 هـ.  4/1406/ 25 -  4848اجلزيرة )السعودية( ع  ( 814) 
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 ! كغ   1 من أكثر  تزن بصلة  - و

 . (815)  ابلرايض املزارع إحدى إنتاج من جرام، كيلو  من أكثر تزن بصلة
 

 
 

 :كغ  24 تزن  بطاطا حبة - ز

 جبين ويقومان ابخلفجي اخلاصة  ملزرعةا يف يتجوالن  كان  بينما 

 كيلو  24 وهو احلجم هبذا  بطاطا تكون أن يتوقعا مل األرض، داخل غريب شيء على عثرا مثارها،
 ! (816) غراما  

 

 

 هـ(.  1411/ 3/9)  6746اجلزيرة ع ( 815) 
 هـ.  9/9/1409اجلزيرة  ( 816) 
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   الجوزي ابن  ابن( 854)

  فكفلته  سنة،  عشرة سبع  وعمره  والده تويف . يوسف: اجلوزي  الرمحن عبد  الفرج أيب العالمة ابن
  العامة، الوقوف يف  والنظر بغداد،  جبانيب احلسبة وويل وغريه،  أبيه  على تفقه  . الناصر اخلليفة والدة

 . وسوامها ومصر ببغداد وحدَّث   إنشائه،  من عديدة بلدان إىل الديون  رسائل وصدرت 

 وإىل سلطاهنم، فمات  الروم وإىل ملكها، فمات  هـ634 سنة حلب إىل رسالة يف املستنصر أنفذه
 حىت قدومه، من الناس فتشاءم !!فتويف العادل أخيه وإىل فمات، هـ635 سنة األشرف امللك 
 :السنجاري القاسم أبو قال

 رفقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   للخليفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل
 

ــاء لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك   ــل البقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الطويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 رســـــــــــــــــــــــــــــــــــــوال   فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيهم أرســـــــــــــــــــــــــــــــــــــلت
 

 !عزرائيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفريه 
 

 .ببغداد ابملستنصرية التدريس وويل دمشق، يف  ((اجلوزية املدرسة )) وأنشأ

 .بغداد هوالكو دخول يوم الثالثة،  وأوالده هو  ا ،صرب  شهيدا ،  التتار وقتله

  و  ، ((أمحد مذهب يف األمحد  املذهب))و (( العزيز الكتاب  تفسري يف اإلبريز  معادن)): كتبه  من
 . (817) جيد نظم وله .اجلدل يف ((اإليضاح))

 
   الورق  استخدام  يوف ر حبر( 855)

 

 . 9/312، 3ط   -األعالم/خري الدين الزركلي.( 817) 
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 استخدام ميكن وبذلك  الورق، على استخدامه بعد خيتفي األحبار من نوعا   ايابنية شركة طورت 
 . أخرى  صناعية معاجلة  دون عديدة مرات  األوراق

 . إليه اهلالوجني مصباح توجيه بواسطة احلرب اختفاء طريقة وتتم

 نوع تطوير إىل إضافة  اآللية، احلاسبات  يف يستخدم الورق من نوع بتطوير تقوم نفسها والشركة
 .احلرب اختفاء حيث من نفسه التأثري له اجلاف احلرب أقالم من

  رمبا الذين ((اإلجرام حمرتيف)) بواسطة األحبار  هذه استخدام احتمال من املخاوف  اثرت  وقد
  لصاح  صياغته إعادة مث ومن لذلك، أثر أي هناك  يكون أن دون حموه ميكن عقد على يوقعون

 .(818)  املزو ر

 
   التثاؤب( 856)

 . أيضا   انواإلنس  ..تتثاءب  العصافري ..تتثاءب  األمساك

 بعض عن الكشف يف اجلديدة األحباث  بدأت  أن إىل عديدة لقرون حمريا   لغزا   التثاؤب  بقي
 .ظاهرة غري أمراض عن  للكشف الفرصة وهيأت  احملرية، الظاهرة هذه جوانب

  زايدة  إىل يؤدي  التثاؤب  أن   األمريكية فيالدلفيا جامعة يف النفسي الطبيب ابيتجر  رونلد  ويرى
  فرصة يعطيه مما الفاسد، الدم من املخ تفريغ إىل يؤدي أو اإلنسان، مخ يف لكيميائيةا الفعالية
 .ابألوكسجني املشبع الدم من  جديدة دفعة على احلصول

 مبعدالت  يتثاءبون الشخصية وانفصام الرعاش الشلل أبمراض املصابني أن أيضا   للباحثني وتبني
 Dopamine الدوابمني  عنصر  خبلل  عالقة  هلا  هذه  املرضية  احلاالت   ومجيع  غريهم،  عن  خمتلفة

  هذه لغز حل أن الباحثون ويعتقد التثاؤب، يف كبري  بدور يقوم الذي الدماغ يف الكيميائي  -
 ( 819)اجلسم داخل كامنة  ولكنها  ظاهرة غري ألمراض احلقيقة جيلي سوف العالقة

 

 

 هـ(.  18/12/1411)  8406ايض ع الر ( 818) 
 هـ(.  1414/ 25/9)  202رأي الشعب ع ( 819) 
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 الناس  يفتن من جزاء( 857)

َنُة َأْكرَبُ ِمْن ﴿: تعاىل فقال القتل، من أشد الفتنة أن على الشرعية النصوص تدل َواْلِفتـْ
  وسيلة أبية  دينهم  عن الناس  يفتنون  الذين هلؤالء شديدا   عذااب   تعاىل هللا  أعد  وقد .(820)﴾اْلَقْتلِ 

 أو الراتب، بقطع أو  والتهديد، ابلتعذيب أو ابجلاه، أو  ابلنساء، أو ابملال، كانت  سواء كانت،
نَّ الَِّذيَن فـَتَـُنوا اْلُمْؤِمِننَي َواْلُمْؤِمَناِت مُثَّ ملَْ يـَُتوبُوا فـََلُهْم َعَذاُب َجَهنََّم َوهَلُْم  إِ ﴿: تعاىل فقال ذلك، حنو

 أمام ثبتوا الذين األخدود، أصحاب  قصة بعد اآلية هذه جاءت  وقد .(821)﴾َعَذاُب احْلَرِيقِ 
َوَما نـََقُموا  ﴿ األخدود يف الظامل ماحلاك فأحرقهم احلق، واإلميان  احلقة العقيدة على الدنيا مغرايت 

ُهْم ِإالَّ َأْن يـُْؤِمُنوا اِبّللَِّ اْلَعزِيِز احْلَِميدِ  نَـَتُكْم َهَذا الَِّذي ُكنُتْم بِِه  ﴿: تعاىل وقال .(822) ﴾ِمنـْ ُذوُقوا ِفتـْ
  عن  نهيك  للكافرين فتنة  هللا جيعلهم ال أن  املؤمنني دعاء من كان  ولذلك  . (823)﴾َتْستَـْعِجُلونَ 

َنة  لِلَِّذيَن َكَفُروا َواْغِفْر لََنا َربَـَّنا ﴿ املؤمنني تنةف  . (825() 824) ﴾رَبَـَّنا ال جَتَْعْلَنا ِفتـْ

 
   أذن أطول ( 858)

 طول يصل إذ ..املختلفة احليوانت  بني آذان أطول صاحب هو ابألرنب الشبيه احليوان هذا
 .سم 14 حوايل عرضها ويبلغ سنتيمرتا ، 61 حوايل إىل عنده األذن

 

 

 . 217سورة البقرة: اآلية ( 820) 
 . 10سورة الربوج: اآلية ( 821) 
 . 8سورة الربوج: اآلية ( 822) 
 . 14سورة الذارايت: اآلية ( 823) 
 . 5سورة املمتحنة: اآلية ( 824) 
  -مي واملنهج الرابين يف عالجها/علي حميي الدين القره داغي.الرابنية والفنت: حول الفنت احلالية يف عاملنا اإلسال ( 825) 

 . 42 - 41هـ، ص  1412الدوحة: مطابع دار الشروق، 
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  من حيوان   م 1901 عام عرض يودين الكابنت إن لندن يف الربيطاين املتحف سجالت  وتقول
 . (826)  (بوصة 5.30 حوايل) سم 5.77 أذنه طول يبلغ الفصيلة هذه

 
   أيضا   الرأسمالية ستسقط( 859)

 املسلمون كان  وإذا الغيبية، األقدار إىل تنظر وال املادية االعتبارات  على تقتصر البشر مقاييس
  أما املسلمون، ينهض أن  بد فال  وأقداره،  غيبه يف هلم هللا خبأ ماذا يتصور أحد فال متخلفني اآلن

  حضاراهتم، خترب  وأن  بد ال  فهؤالء حياهتم، وفواحش نقائص  يف يعيشون الذين الغربيون هؤالء
  سواء  املاركسية  سقطت كما  ستسقط والرأمسالية املاركسية، دولة اهنارت  كما   دولتهم تنهار وأن

 . (827) والشر اخلري صراع على قائم احلياة قانون ألن  ضرورة، وأولئك  هؤالء وجود لكن بسواء،
 

 

 
   الهيل( 860)

 

 هـ.  1/4/1410املدينة )السعودية( ( 826) 
 هـ( بقلم عبد الصبور شاهني.  1414/ 18/9)  201رأي الشعب ع ( 827) 
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 العلمي وامسه  واهلند، سريالنكا   وموطنه حبهان، اسم أيضا   عليه يطلق  اخليمية،  الفصيلة من نبات 

Elettaria Cardamomum  ، حتتوي اليت  القوية، يةالعطر  الرائحة  ذات  لبذوره يزرع  
 .(828) للمغص ومهدىء للغازات  كطارد  ويستخدم والطعم، الرائحة طيب طيار،  زيت على

 
 !  التدخين إنه( 861)

 عشرة أن م 1995 مارس شهر من عشر احلادي  يف بريطانيا يف السرطان أحباث  هيئة أعلنت
  وتعاطي التدخني وأن  يل، احلا القرن هناية مع السرطان مبرض  سيصابون العامل يف شخص ماليني

  أن علمي تقرير يف اهليئة وأوضحت ابلسرطان، لإلصابة الرئيسية األسباب  من الغرب  يف الكحول
  وأن  ابلسرطان، اإلصابة  يف العوامل أخطر يعد التدخني أبن  وأكدت  األخطر،  يعد الرئة سرطان

 . التدخني بسبب تكون بريطانيا  يف السرطان مبرض الوفاة حاالت  من 49%

 مسؤول إنه بل الرئة، سرطان فقط يسبب ال التدخني أن السرطان أحباث هيئة تقرير يف وجاء
 .(829)  اللوكيميا ورمبا والكلى والرحم والبنكرايس املثانة  سرطان عن جزئيا  

 

 

 . 143هـ( ص 1403)ذو القعدة   77الفيصل ع ( 828) 
 هـ(.  4/11/1415)  11686املدينة ع ( 829) 
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 كاريكاتير( 862)

  ة، واحد دار يف نعمل زميل يل مع يومئذ   وكنت معربا ، الكاريكاتريي الرسم هذا كان   وملا: قلت
 :األبيات  هذه  برفقتها وكتبت له،  صورهتا 

ــو اي ــال زيـــــــــــــن اي صـــــــــــــالح بـــــــــــ  الرجـــــــــــ
 

 مصــــــــــــــــــايبها وشــــــــــــــــــوف الصــــــــــــــــــورة شــــــــــــــــــوف 
 

 كــــــــــــــــــالم  دون مــــــــــــــــــن تعــــــــــــــــــرب نس يف
 

 مهايبهـــــــــــــــــا خـــــــــــــــــاف ومـــــــــــــــــا عـــــــــــــــــربَّ  وهـــــــــــــــــذا 
 

 كلمـــــــــــة  ألـــــــــــف عـــــــــــن تغـــــــــــين الصـــــــــــورة
 

ــن  ــى زاد لكــــــــــــــــــ ــورة علــــــــــــــــــ  روافــــــــــــــــــــدها الصــــــــــــــــــ
 

 ومعــــــــــــــــــــــــــــــــربِ   مجيــــــــــــــــــــــــــــــــل كــــــــــــــــــــــــــــــــالم
 

ــرة  ــه تزيـــــــــــــــــــــــــد وفكـــــــــــــــــــــــ  جواهرهـــــــــــــــــــــــــا عليـــــــــــــــــــــــ
 

  (هـ10/8/1405)
  ورمبا ..لألبيات  العجيب الرتكيب هذا على سيبتسمون حتما   الذين ..الشعبيني للشعراء ومعذرة
 ! املهجَّنة  ..للهجة
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 ( 2) سعودية أمثال( 863)

 .ألهله العيد -

 .األمل تبلغ البال طولة -

 لحتهممص عن يبحثون  ممن الناس  من األننيون به  ويُقصد) قريصه على الناس حيوش كل     -
 (.غريهم  ويتناسون فقط الشخصية

 .عليك  يقول قالك  ما زي بقوَّال، تفرح ال -

 . يقال يعرف ما كل  ما -

 . صانع  صار فحم له اشرتى من كل  ما -

 .النهار  ينام الليل يسهر من اخليار  ورق على مكتوب  -

 . يطيح امللزق -

 .بيك  تعشى بصاحبك  تغدى من -

 . خدامه الناس صارت  الناس خدم من -
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 .متت للعصر واخلايبة وملت خبزت  النادرة -

 . كاتب  أن قال القلم لزم من كل  مو -

 . عليه تندم ما يروح ..عليه تتعب ما جيي -

 . حنَّة بال العيد يصلح -
 

 المسلمين  أراضي في نووية تجربة 30 ( 864)

 ابستخدام يةالشيوع الصينية السلطات  قيام إزاء الشديد قلقهم الصينيني املسلمني زعماء أبدى 
 . النووية لألسلحة جتارب  كحقل  املسلمني أراضي

 سلسلة شنغهاي مدينة وكذلك  بكني، من ابلقرب  ((اينج كسينج)) تركستان منطقة شهدت  وقد
 يف جترى اليت النووية األسلحة جتارب  على احتجاجا   الصني مسلمو هبا قام اليت املظاهرات  من

 . املاضية عاما   العشرين مدى على نووية جتربة 30 األهايل سجل حيث ، ((اينج   كسينج)) أراضي

  مبرض اإلصابة معدل ارتفاع بسبب املتزايد قلقهم عن املسلمون الصني أطباء كشف كما
 .(830)  النووية التجارب  أراضي قرب  يقيمون الذين املسلمني السكان بني السرطان

 
 والكالب  للقطط  واقية قبعات( 865)

  الشمس أبمراض لإلصابة  معرضة اإلنسان  مثل احليوانت  إن  ابحليوان  للرفق أسرتالية  منظمة قالت
 هذه ارتداء على احلرص على وغريها وقطط كالب   من احليوانت  هذه أصحاب  وحثت احملرقة،

 ..الشمس حلرارة تعريضها قبل رؤوسها على قبعات  وربط واقية مالبس احليوانت 

 األليفة احليوانت  هذه أصحاب  على يتعني إنه هبا والرفق احليوانت  حلماية امللكية اجلمعية وقالت
  بين من كغريها  العيون وأمراض البشرة  سرطان أبمراض اإلصابة  ملخاطر تتعرض  أبهنا  يعلموا أن

 .البشر

  حرارة  اشتداد عند الظهرية وقت يف احليوانت  هذه إخراج األمور أسوأ من إن   اجلمعية وقالت
 

 هـ 4/12/1406 -  79املسلمون ع ( 830) 
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  أبنه  اإلجراءات  هذه اختاذ خمالفة اجلمعية رئيس  ووصف ية،الوقائ اإلجراءات  اختاذ دون الشمس
 .األليفة للحيوانت  الئقة غري ومعاملة قسوة يعد

  تزويد بضرورة األليفة  احليوانت  أصحاب  (( مولر رالف .د)) البيطري اجلراح أوصى وكذلك 
  فعالية  هلا قائيةالو  الوسائل  هذه أن إىل مشريا   وابلقبعات، الشمس من الواقية  ابملالبس حيوانهتم 

 على احليوانت  هذه تدريب  مت  إذا القطط على خاصة  وبصفة  والقطط، الكالب  على جيدة 
 . (831)  استعماهلا

 
   المصغر التصوير ( 866)

 أجراها اليت التجارب  مع عشر التاسع  القرن منتصف قبل ((فيلم امليكرو)) املصغر التصوير بدأ
  بنسبة مصغرة صورة أول تسجيل يف جنح الذي األصل، اإلجنليزي ((دانسر بنيامني جون))

 .م1839 عام ذلك  وكان .1:160

 مليون 2.5 بتسجيل ((داجرون رينيه )) الفرنسي قام حينما  املصغر للتصوير استخدام أول وكان
  - 1870) ابريس وحصار  الربوسية الفرنسية احلرب  أثناء أسابيع  8 يف امليكروفيلم على رسالة 

  واحدة  محامة قامت حيث املدرَّب، الزاجل احلمام بواسطة الرسائل هذه نقلت وقد (.م 1871
 ! رسالة ومخسمائة ألف أربعني حتوي رسالة 18 حبمل

 :أنه وإمكانته املصغر التصوير أمهية ومن

 . واملعارف  األصلية الواثئق حلفظ الالزمة املساحة من %98 يوفر -

 واملخرجات  املدخالت  وبني البيانت  معاجلة وحدة بني السرعة فروق ملشكلة املثايل احلل يعترب -
 .اإللكرتونية للحاسبات 

 .األمان يوفر -

 .املقاسات  املتباينة الواثئق صور  مقاس يوجد -

 

 هـ(.  1414ذو احلجة  -)ذو القعدة   10ع  17الداعي )اهلند( س ( 831) 
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 . (832)  الواثئق صور نسخ عمليات  يسهل -

 
 ! مفيدة القمامة( 867)

 العاجل القريب يف ستصبح ولكنها ..منها للتخلص اإلنسان يلقيها نفاايت  جمرد ليست القمامة
  القمامة  لشراء استعدادها عن إجنلرتا غرب  يف (( بيرتبرو )) شركة أعلنت فقد ! األسر هبا  تتباهى  ثروة

 الطاقة توليد على يساعد الذي امليثان غاز استخراج هو ذلك  من واهلدف  !!األسعار أبغلى
 ( 833)  الكهرابئية

 
 ! العالم  في  أظافر أطول ( 868)

  تركها أن بعد أظافره عليه صارت  ما يستعرض جلس ((شيالل رشريرها))  وامسه اهلندي الرجل هذا
  جمموع أن  تبني قيست وعندما  !!..مربد أو مقص ميسها أن  دون 1952 عام منذ حاهلا  على

  .. سنتيمرتا   254 وابلتحديد .. املرت ونصف مرتين بلغ قد اليسرى اليد يف جمتمعة أظافره أطوال
 . (834)  سنتيمرت 5.63 إىل طوله  وصل الذي اإلهبام ظفر أطوهلا  وأن
 

 

الكويت: مكتبة الفالح،   -.2ط  -تكنولوجيا التعليم واإلعالم/أمحد عصام الصفدي، حممد رضا البغدادي.( 832) 
 . 243، 242هـ، ص  1410

 هـ(.  1414/ 13/2)  171رأي الشعب ع ( 833) 
 هـ.  2/11/1408 - 11260األخبار )مصر( ع ( 834) 
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   والرؤية  الكحول( 869)

 النشاطات  يعيق أن شأنه من الكحول تعاطي أن على مؤخرا   ظهرت  اليت األمريكية األحباث  تدل
 األحباث  هذه وتكمل .الرؤية على بتأثريها وذلك  مثال   السيارات  كقيادة مهارة تتطلب اليت

 الستعادة الشخص يستغرقه الذي الزمن من يزيد الكحول تعاطي أن على دلت اليت السابقة
 يف الشك  من يزيد الكحول تعاطي أن على احلديثة الدراسات  وتدل للوهج تعرض ما إذا حواسه

  إىل يتعداها بل الشبكية يف ينحصر ال الكحول أتثري  أن إىل هذا ويشري .البصرية األهداف موقع
 .(835) الدماغ من البصرية اإلشارات  إرسال عملية

 
   الصغير  الطفل عن معلومات( 870)

 

 م )؟(.  1/6/1978أخبار األسبوع  ( 835) 
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 . الرابع أو الثالث الشهر يف: الرأس رفع

 .والثامن السادس الشهر بني: اجللوس

 . التاسع أو الثامن الشهر يف: اليدين على الزحف

  مساعدة دون يقف ولكنه  العاشر،  أو التاسع الشهر يف مرة ألول الوقوف الطفل حياول: الوقوف
 .عشر احلادي الشهر يف

  أو  عشر أربعة  وعمره ميشي  العادة يف  ولكنه عشر، الثامن الشهر يف الطفل ميشي قد: املشي
 .األوىل السنة هناية  يف أو شهرا ، عشر مخسة

 .الطبيب استشارة فيجب عشر الثامن الشهر يف الطفل ميشِ  مل وإذا

 يدرك األوىل السنة هناية ويف التاسع، أو الثامن الشهر يف كلمات   بضع الطفل ينطق: الكالم
 . السنة هذه هناية يف مُجال   يكوِ ن وقد الكلمات، من كثري  معىن

 وقد عشر، الثامن الشهر يف مقفال   الرأس يف األمامي اليافوخ يكون أن جيب: اليافوخ تصل ب
 . (836) بقليل ذلك  بعد أو األوىل، السنة هناية يف اليافوخ يتصلَّب ما كثريا    إذ مبكرا ، ذلك  حيدث 

 
 (الشام بالد  في) قديما   المدرسون( 871)

 الضرب وجدول القرآن قراءة األطفال يعلم كان  الذي  ((اخلوجة)) أو (( الشيخ)) إىل ابإلضافة  
  مستوى يرتفع  عندما  . التدريس وظائف  يف التخصص بعض هناك كان  احلساب، ومبادىء
 الصعوبة من أصبح حبيث التدريس وظائف يف ختصصا   اململوكي العصر شهد وقد .الطالب
 أهم ومن للمدرسني، مجة فوائد طياته يف خيفي كان  التخصص هذا أن شك  وال بينها، التمييز

 :الوظائف هذه

 . ألحواهلم واملراقب ووفاهتم ميالدهم واتريخ  احلديث شيوخ مبعرفة املختص وهو: احملدث 

 .احملدثني ألفاظ  تدقيق مهمته: الرواية  شيخ

 .حتفيظه على عاملوال الكرمي هللا لكتاب  احلافظ هو: احلافظ

 

 . 38هـ، ص  141اخلرب، السعودية: الدار الوطنية اجلديدة،ـ  -األم تسأل وطبيب األطفال جييب/علي رضا.( 836) 
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 . هللا كتاب   تفسري  ووظيفته: املفسر

 .الطلبة على الدرس يلقي  الذي هو: املدرس

 .الطلبة مسامع على الدرس يعيد  الذي هو: املعيد

 .الطلبة أذهان عن غابت  تكون اليت الدرس فوائد جيمع الذي هو: املفيد

 .العقلي الرد وأساليب املناقشة قواعد وبفقه واملناظرة ابلبحث  املختص هو: املنتهى

 . املرتبة  يف املنتهي  دون وهو الفقه، مبسائل املختص هو: الفقيه

  راتبه  من جزء من بعذره يقتنع مل من فيحرم املتغيبني أمساء بتسجيل يقوم الذي  هو: الغيبة كاتب
 .وهكذا

 . احلاضرين أمساء بضبط يقوم من هو: األمساء ضابط

 . وأركاهنا العقيدة أصول الصبيان يعلم  الذي الميةاإلس العقيدة معلم هو: الكتاب  معلم

 العرب هلم يروي كما  واألجداد، األسالف واتريخ  العرب  أخبار  هلم يروي  الذي هو: القاص
 .واألمثال

 .  كتاب   من يقرأ لكنه كالقاص،  هو: الكراسي قارىء

 . (837) الناس يعظ  الذي هو: الواعظ

 
   الناس مل  ت  أن احذر( 872)

 :قال عباس بنا عن عكرمة، عن

  هذا الناسَ  متُِلَّ  وال مرِار ،  فثالثَ  أكثرتَ  فإن  فمرَّتني،  أبيتَ  فإن مرَّة ، مُجعة   كلَّ   الناسَ  حدِ ثِ 
 عليهم فتقطع عليهم، فـَتَـُقصَّ  حديثهم، من حديث   يف وهم القومَ  أتيت أُْلِفيَـنَّكَ  وال .القرآن

ثهم أمروك فإذا أَْنِصْت، ولكن فـَُتِمل ُهم، حديَثهم،  الدعاء من السَّْجعَ  فانظر .يشتهونه وهم فحدِ 
 ذلك إال يفعلون ال يعين .ذلك  إال يفعلون ال وأصحابه  هللا رسولَ  َعِهْدتُ  فإين فاْجَتِنْبُه،

 

 هـ(.  16/1/1412)  8433الرايض ع ( 837) 
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 . (838) االجتناب 

 
  الرئة  بسرطان يموت التدخين محامي( 873)

  بوصفه  الثمانينات  أوائل يف حملية شهرة اكتسب قد كان  اتيالنداي   رجال   أن   صحفية أنباء ذكرت 
 . الرئة بسرطان مات  قد السجائر تدخني عن بشدة مدافعا  

 من علب ست يدخن أبنه يوما   يفتخر كان  الذي  بونتشو تشاو أن نيشن ذا صحيفة وقالت
 .عاما   62 عن ابنكوك مستشفيات  أبحد  تويف قد مرضية  آاثر أية دون اليوم يف السجائر

 يف الصدر ألمراض فريسة سقط أن بعد التدخني عن النهاية يف أقلع قد كان  تشاو إن وقالت
 .(839) م 1983 عام
 

   والجنة...  االستغفار سيد( 874)

 :قال  النيب   عن أوس، بن شداد عن

  ووعِدكَ  عهِدكَ  على وأن عبُدَك، وأن خلقتين أنَت، إال إله ال ريب أنت اللهم: االستغفار سيد))
  أعوذُ  .أنت إال الذنوبَ  يـَْغِفرُ  ال  فإنه يل فاْغِفرْ  بذنيب، لك  وأبوءُ  ،بنعمتكَ  لك  أبوءُ  استطعُت، ما

 . صنعت ما شر ِ  من بك 

 من فماتَ  ُيصبح حني قال وإذا اجلنة، أهل من كان  أو  اجلنة، َدَخلَ  فماتَ  مُيسي حني قال إذا
 .(840)  ((ِمثْـَله يومه
 

 النعناع( 875)

 أجنح من يعد مستحلب لعمل النعناع يستخدم الشفوية، الفصيلة من عطرة أوراق ذات  نبااتت  
 

 . 7/153وات، ابب ما يكره من السجع يف الدعاء ذكره البخاري يف صحيحه، كتاب الدع( 838) 
 هـ(.  1411/ 8/9)  6751اجلزيرة ع ( 839) 
 هـ.  1401ط املكتبة اإلسالمية إبستانبول،   7/150رواه البخاري، كتاب الدعوات، ابب ما يقول إذا أصبح ( 840) 



715 

  عالج  يف يفيد  كما   الغازات، ولطرد املعوي املغص ولتسكني املرارة، اضطراابت  ملعاجلة  األدوية
  النعناع  أبوراق  مملوء الشاش من كيس   بوضع وذلك  العصبية، اآلالم تسكني ويف الثدي، التهاب 

 . (841) تسخينه بعد األمل مكان فوق
 

   الموظفين لكبار باريةإج رشاقة( 876)

  جتري للرشاقة، النطاق واسعة محلة عن أعلن حسني صدام العراقي الرئيس أن بغداد راديو أذاع
 .احلكومة قيادات  يف الزائد الوزن من للتخلص حاليا  

 املوظفني  فيه أيمر مرسوما   أصدر العراقي الرئيس أن   اخلرب نشرت  اليت ((االحتاد)) صحيفة وقالت
 مصادر وذكرت  .وظائفهم لفقدان تعرضوا وإال صحية مستوايت  إىل وزهنم إنقاص على ابلعمل
 املسؤولني من عدد محله طاملا الذي الشحم إذابة يف فضل له كان  الرائسي املرسوم هذا أن عراقية

 . (842) املعروفني
 

 !  المكتشفة واآلثار.. التوراة( 877)

  سنوات  احملتلة فلسطني يف اآلاثر عن لتنقيبا يف عملت بريطانية،  آاثر عاملة  كنيون   .م كاثلني
 واملكتشفات  املقدس الكتاب )) كتاب   يف رأيها تطرح العملية  اخلربة هذه واقع من وهي طويلة،
 املكتشفات تقوله  ما وبني للتاريخ، التوراة رواية  بني التطابق مدى حول (843) ((احلديثة  اآلاثرية
 .التاريخ  جمرايت  عن اآلاثرية

 احلاالت بعض ففي .التوراة يف التحريف حول اإلسالمي لالعتقاد مصداقا   لنتيجةاب كتاهبا  وأييت
  املمكن من يكون أخرى  حاالت  ويف كليا ،  التوراة  رواية  مع األركيولوجي الكشف  نتائج  تتناقض

 

 . 143هـ( ص  1403)ذو القعدة   77الفيصل ع ( 841) 
 هـ.  27/11/1407  - 36751األهرام ع ( 842) 
ص من القطع   131هـ، ويقع يف  1410قام بتعريبه شوقي شعث وسليم زيد، وصدر عن دار اجليل بدمشق سنة ( 843) 

 العادي. 
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  أو  املبالغة حاالت  فتتأكد  االحتمال،  هذا نفي إمكانية تتوافر ال أو  ما  ارتباط  إجياد  فيها
 .. التوراة رواية يف ائعللوق التحريف

 
 !العالم طيور  اجتماع( 878)

  عنها  يتحدث  طبيعية ظاهرة دراسة على البيئة علوم جمال يف والباحثني اخلرباء من جمموعة تعكف
  يف وتعاىل سبحانه هللا قدرة تظهر اليت الظاهرة هذه تتلخص .أفريقيا غرب  ودول موريتانيا سكان
 جتمع يتم .مسبق اتفاق حسب جتتمع وكأهنا واحد توقيت يف العامل طيور كل  من وفود جتمع

 العاصمة من مرتا   كيلو  450 مسافة على تقع اليت ((أرجني حوض)) تسمى منطقة يف الطيور
 ميثل وآخر الشمايل، القطب طيور ميثل وفدا   الطيور وفود بني من إن  : املراقبون ويقول .نواكشوط

 أفريقيا وجنوب  ووسط األوسط الشرق دول من ورلطي وفود عن فضال   اجلنويب، القطب طيور
 أورواب من متعددة وأحناء واألمريكتني آسيا طيور من وفود إىل إضافة آسيا، من متفرقة وأحناء

 .وأسرتاليا

 عشرات حوهلا ويتجمع الطيور هذه تتجمع وجل ، عز   هللا بقدرة تسبِ ح مجيلة طبيعية لوحات  ويف
 . (844) هللا  سبحان: شفاهم ددتر  الذين واخلرباء السائحني من

 
 الصالحين لعباده للا عون( 879)

  أاب هللا رحم: يقول - حنبل بن أمحد - والدي أمسع كثريا    كنت:  حنبل بن أمحد بن هللا عبد قال 
 . اهليثم أيب عن هللا عفا  اهليثم، أليب هللا غفر اهليثم،

 اهليثم؟  أبو هو من أيب اي : له فقلت

 تعرفه؟ أال: قال

 .ال: قلت

 

 هـ.  1/6/1415 - 509املسلمون ع ( 844) 
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 للخشبتني، يداي وُمدَّت  ابلسياط، أُلضرب  فيه  ُأخرجتُ  الذي اليوم يف احلداد، اهليثم أبو: قال
  أي - العيار اهليثم أبو أن: قال .ال: قلت تعرفين؟: ويقول ورائي من ثويب جيذب  إبنسان أن إذا

  املؤمنني  مريأ عند مكتوب  ،- اجليوب  من النشَّال أي  - الطرَّار اللص ، - املعاصي يف النشيط
  الدنيا،  ألجل الشيطان طاعة على ذلك  يف وصربتُ  ابلتفاريق، سوط ألف عشر مثانية ُضربتُ  أين

ين ألجل الرمحن  طاعة يف أنت فاصرب  .الدِ 

 ... سوطا   عشر مثانية فُضربت: أمحد قال

 لَنَـَقْبتُ  ب الضر  ذلك  فضربُته بعري   يل أُْبرِك لو حنبل بن أمحد  ضربتُ  لقد وهللا : اجلالدين بعض قا
 !جوفه عن

ْتهُ  فيال   السياط تلك  ضربتُ  لو: جالَّده قال اثنية رواية ويف  ! (845) هلدَّ

 !الصاحلني لعباده  عونه  أسرع ما هللا فسبحان
 

 (4) إنكليزية أمثال( 880)

 .القدر من مفرَّ  ال - 

 . صادقا   حتدث  ولو حىت الكاذب  يصدق ال -

 . جلده غري الثعلب من رجىيُ  ال -

 .جريان  بال  نعيش أن  كننامي ال -

 .واحد  يوم   يف روما ُتْبَ  مل -

 . ابملزامحة إال شيء على حتصل لن -

 .آذان اجلائعة للمعدة ليست -

 . صغرية صواميل  تديرها الكبرية  احملركات  -

 .املنزل مفتاح املرأة -

 .نفسه يسلب والبخيل وريثه،  يسلب املسرف -

 

 . 335 - 332انظر مناقب اإلمام أمحد/البن اجلوزي ص ( 845) 
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 .العمل مفتاحه كنز  املعرفة -

 . غائبا   أبغضك  حاضرا   ك خان من -

 .الشجرة فليتسلق الثمرة يف برغ من -

 .اآلخرين إىل يتعداها  بل ذاته على حبه يقتصر ال األشجار يغرس من -

 . وحكمة وثراء  صحة املرء  يكسبان ابكرا    والنهوض ابكرا   النوم -

 . صاحبه حيمله ةتوصي خطاب  أقوى هو احلسن الوجه -

 .ابلتجربة  احلذق يكتسب -
 

 !أطرافه من ثالثة بدون ورسام  خطاط( 881)

  كان  ..((عاما   34)) البالغ  عمره من سنة وعشرين لسبع متتد  واألمل املعانة مع رحلته حكيم، أمحد
  ..بوالدته ليلحق اآلخر اجلانب بعبور  يهم وهو  ((الرتام)) دامهه عندما عمره من السابعة يف يومها
 على تصرخ  األم .. ((البضة)) أقدامه خطوات  من رعأس الرتام عجالت  كانت  فقد !.القدر ولكنه
 ..الرتام عجالت  ((هدير)) رغم األذان تصم الصغري صرخة ..جدوى دون ولكن أسرع، وليدها

 ما جتميع ينشدون الصغري إىل املارة أسرع الرتام مرور وبعد ..املأساة هول من عليها أغمي األم
  ..رجعة غري إىل فارقته  أطرافه من ثالثة ..ولكن .. حيا   يزال ال أبنه  ليفاجأوا العظام، من تبقى
 . الركبة أسفل من اليمىن وساقه  الكوع فوق من قطعتا يداه
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  يب اجته  ..((التدين شديدة)) أسرة من فأن ..هللا يف األمل أفقد ومل ..لليأس أستسلم مل: يقول
 قد .واخلط الرسم فن خرتت ا وهناك ..املعوقني بتأهيل اخلاصة املهنية املعاهد أحد إىل والدي
  وكما  رغبيت كانت  تلك  لكن !!..الذراعني مقطوع وأن  االجتاه هذا أختار كيف  مستغراب   تسألين
  وأن  أريد، ما يل حتقق حىت ومساعدة وعون عطف كل  وجدت  ..(( املعرفة أم احلاجة )) يقولون

  املتعددة أبشكاله العريب طاخل وأجيد وغريها، الطبيعية اللوحات  أرسم تراين كما  هللا حبمد اآلن
 قويت أكسب وهكذا ..معا   واخلط الرسم عند ابلريشة اإلمساك يف ((القميص كم)) -ب  مستعينا  
 ..طيبا   حالال   أوالدي وقوت 

  ارتداء يف وحىت شيء  كل  يف تساعدين هللا، بعد حيايت  يف  عون خري فهي  طيبة  امرأة وزوجيت
 .واملشرب  املأكل ويف مالبسي

 . (846) ..حاليت  تناسب  جمهزة عربة أجد أن أملي وكل ..مصر يف  هنا صناعي ال  رِجْ  وعملت
 

 ! سنوات 10 في  أمريكي  سجين ألف 100 إسالم( 882)

  جهود  مثرة  كان  الذي (( أسنا)) الشمالية  ألمريكا اإلسالمي االحتاد ميالد م1983 عام شهد 
 آمال واستقطب  وجامعاهتا، كيةاألمري املدن قلب يف 500الـ فروعه انتشرت  وقد ..ومضنية طويلة

 .إسالمي ومركز مسجد 700  من أكثر يضمهم الشمالية أمريكا يف مسلم ماليني 6

 أنشىء ولذلك  ..اإلسالمي التعليم احلالية االحتاد اهتمامات  أهم أن لالحتاد العام األمني يؤكد
  وتطوير  ارساملد هذه مبستوى  للنهوض شاملة خطة  لوضع  اإلسالمية للمدارس األعلى اجمللس
 ..املدرسني وإعداد الدراسية املناهج

 قيام األمريكي الشعب مع ومؤسساهتم للمسلمني االجتماعي التفاعل مناذج أجنح من أن أضاف
  حيهم  تطهري استهدفت املخدرات  ملكافحة شعبية محلة أبشهر بنيويورك بروكلني حي يف املسلمني

  احلكومية الشرطة مع ابلتنسيق احلي تطهري يف املسلمون  جنح وقد  ..السموم هلذه  مركزا   15 من

 

 هـ )بقلم عبد هللا عباس(.  1/1/1407 -  7075املدينة )السعودية( ع ( 846) 
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 األطباء أحد قيام يف يتمثل آخر منوذج وهناك ..كله  الغريب اإلعالم حديث النجاح هبذا وأصبحوا
 والفتيات الشباب  مقاالت  لتلقي ساخن  خط  إبنشاء النفسي العالج يف املتخصصني املسلمني

  ..حلها ليتم حادة اجتماعية مشاكالت  من ن يعانو  أو االنتحار على يوشكون الذين األمريكيني
 .مرييالند والية يف طبيب أحسن جائزة جتربته جناح بسبب الطبيب هذا استحق وقد

  مت وأنه . املاضية العشر السنوات  خالل أسلموا قد  أمريكي سجني ألف 100 من أكثر أن وأكد
  إعجاهبا  أاثر  اليت ألمريكيةا السجون إدارات  مع  ابالتفاق شؤوهنم لرعاية األئمة  من خنبة  تعيني

 . (847)اإلسالم بعد سلوكهم
 

 األرشيف ( 883)

  ملا نظرا   عادة  حفظها يتم اليت ديوان، أو  إدارة أو هليئة  اجلارية  غري الواثئق على يطلق اصطالح 
 .احملفوظات  اسم ابلعربية  عليها ويطلق اترخيية،   قيمة من هلا

  مادية  أو معنوية شخصية وضعتها أو تسلمتها  يتال الواثئق جمموعة أبنه أيضا   األرشيف ويعرف
  أن على اهليئة،  أو نفسه الشخص هذا بوساطة حتفظ أن  هلا املقدر من واليت خاصة، أو عامة
 . تنظيمها أحسن قد يكون

  وتصنيف وحفظ اختيار عن املسؤولة اإلدارة على نفسه االصطالح يطلق ذلك، إىل وابإلضافة
  كما   .الواثئق دار أو احملفوظات  دار اسم العربية يف عليها طلقي اليت الواثئق، تداول وتسهيل

  الذي  املخزن على كذلك   ويطلق الواثئق،  فيه  حتفظ الذي  املبىن من جزء  أو املبىن على يطلق
 . الواثئق فيه حتفظ

  فائدة  ذات  غري ألهنا  التارخيي، البحث يف تستعمل سوف اليت الواثئق وختزين حفظ عملية أما
 . األرشفة فتسمى جارية، 

  يتم العمل، يف إليها  للحاجة  يوميا   تستعمل اليت  أي اجلارية،  الواثئق أن  ابلذكر اجلدير ومن

 

 هـ(.  30/10/1414)  206رأي الشعب ع ( 847) 
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 .(848)  ((اجلاري األرشيف)) ابسم اصطالحا   يعرف  فيما حفظها
 

 الكتابة ورق  تاريخ( 884)

  ادينالصي وشباك والقنب اخلرق من يصنعونه وكانوا ميالدية،  (105) سنة  الورق الصينيون عرف 
 للورق مصنعا   فأنشأ مسرقند، أمراء أحد ذلك  بعد عرفه مث ...والقطن األخرى النبااتت  وبعض

 بغداد، إىل مسرقند من الورق صناع بعض الرشيد  هارون استقدم م 793 عام ويف م، 571 عام
 (1100) عام واألندلس  أفريقيا مشال إىل الصناعة انتقلت مث .هناك للورق  مصنع أول فأسسوا

 م 1391 عام  أملانيا يف  للورق مصنع أول إنشاء ومت ميالدية،  (1276)  عام وأورواب  إيطاليا  وإىل
 .(849) م 1484 عام فرنسا ويف
 

 ! مكان كل في..  الجرذان( 885)

  الصناعية، األقطار يف املباين وخترب  النامية  األقطار يف األمراض وتنشر الطعام أتكل اليت اجلرذان 
 اآلفات ملكافحة عام كل الدوالرات  باليني وتصرف  ..القدم منذ لإلنسان  مشكلة كانت

 ! أيكلوهنا ألهنم  عليها، للقضاء عجيبة طريقة ميتلكون  الصينيني أن  إال القاضمة،

  بليونني تكلف معركة وهي - اجلرذان خطر  ضد  املشتدة الدولية املعركة يف بنغالديش شاركت وقد
 . الريفية  املناطق يف أخرى  وباليني ىالكرب  العامل مدن يف السنة يف الدوالرات  من

 ويف .. البالد يف يقتل جرذ كل  عن ((مكافأة)) لدفع استعدادها عن بنغالديش حكومة أعلنت وقد
 بيسة 50 الفالحني إىل يدفع البالد يف األرز حمصول إتالف من اجلرذان منع إىل يهدف مسعى

  100 من أكثر قتل  تطيعونيس  الذين  األشخاص ويكافأ ..يقتلونه جرذ كل  عن (سنتات  5)
 .اجلوائز من ذلك  وغري الراديو أبجهزة جرذ

  ابملائة 25 و 10 بني ما  تتلف أو اجلرذان أتكل (WHO) العاملية الصحة  منظمة إىل واستنادا  
 

 . 123هـ( ص  1407)رجب   121الفيصل ع ( 848) 
 . 1978أخبار األسبوع )؟( ( 849) 
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 إىل سنة كل  طن  مليون 1.2 يضيع بنغالديش ويف ..احلبوب  من النامي العامل ينتجه ما جمموع من
 . النهمة القاضمة اآلفات 

  20 إتالف يف ينجح حيوان لكل لكن الطعام، من غراما   58 اليوم يف االعتيادي اجلرذ وأيكل
 . سنة كل  الغذائية  املواد إتالف من أخرى كيلوغراما  

 

 
 

  يكفي  ما املخزونة احلبوب  من عام كل  تتلف اجلرذان أن  العاملية الصحة منظمة أرقام وتذكر
 .إنسان مليون 200 إلطعام

  فيها  يواجه اليت أفريقيا مناطق يف خاصة  بصورة  الغذائية للمواد اجلرذان تالفإ حدة وتزداد
 . واجلوع التغذية سوء من املوت  خطر السكان

 ذلك ويساوي باليني،  بثمانية األرضية الكرة سطح على املوجودة اجلرذان عدد اخلرباء يقدر
 ..شخص لكل اثنني جرذين

 .إنسان لكل 8 إىل ترتفع اجلرذان كثافة  فإن القتل افيه  األداين بعض حترم اليت اهلند يف أما

  فيها الراقية غري الزراعية  الوسائل استعمال النتشار ابلنظر األعظم اخلطر تواجه الصني أن إال
 ..اجلرذان من العامل يف  ما نصف البالد  وتضم ..اآلفات مبيدات  توفر وعدم

  األفاعي يستوردون القدماء املصريون  وكان  ..السنني خالل  اجلرذان مكافحة أساليب تنوعت وقد
 بوم مثل الطبيعية املفرتسة احليوانت  فتستورد احلديثة اجملتمعات  أما ..بيوهتم يف ابلقطط وحيتفظون
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 . جدوى دون من ولكن العنابر

  لكن اجلرذان، لقتل الدم لتخثر  املانعة املركبات  إنتاج إىل الكيميائية الصناعة يف التطورات  وقادت 
 .السم هلذا املقاومة قابلية تطوير على ساعدهتا  ما سرعان  السريعة احليوان ثرتكا  دورة

  خاصة،  بصورة  مغذاي   ليس وهو .الصني جنوب  يف شائع  وحلمه !اجلرذان أيكلون والصينيون
 .الربوتني من املنخفض حملتواه ابلنظر

 

 
 

  متزايدة كميات   تصدر وهي .اجلرذان حلم تذوق استغالل إمكانت  يف التحقيق بنغالديش وحتاول
 . أخرى أسواق عن نفسه الوقت يف وتفتش واتيالند الصني إىل منه

  األغذية  وضياع األمراض حيث من أتيت اجلرذان مشكلة فإن الصناعي العامل إىل ابلنسبة أما
  واخلرسانية  الرصاصية األنبيب بقضم املباين ختريب تستطيع اجلرذان فإن .املباشرة  املادية  ابألضرار

 قضم من جنمت منشؤها املعروف احلرائق من ابملائة 25 أن ويقدر (سم 10) إنشات  4 سمك ب
 . الكهرابئية األسالك  على العازلة للمادة اجلرذان
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  يف  الكربى املدن يف اجلرذان مكافحة نفقات  تزيد اجلرذان توقعها اليت املباشرة  األضرار إىل وإضافة
 .(850) الدوالرات من بلونني عن سنة كل  العامل

 
 الجديد  الدولي  النظام( 886)

  بشبكة بينها فيما ترتبط اليت الفاعلة السياسية الوحدات  من جمموعة أبنه الدويل النظام يعرف 
  ما  حد إىل وحمكوما   متأثرا   وحدة كل  سلوك يكون حبيث النمطية،  والتفاعالت العالقات  من

 .األخرى الوحدات  بسلوك

  سياسي شعار جمرد كان  ((بوش )) السابق األمريكي الرئيس  به  ندى  الذي اجلديد الدويل والنظام
 الدولية الشرعية فمفاهيم .اخلليج حرب  إابن الكويت يف دفنوا الذين العراقيني اجلنود مع دفن

  البوسنة  مسلمي حمنة  ضوء  يف متاما   سقطت واستقالهلا  الدول سيادات  واحرتام اإلنسان وحقوق
  التوسعي االستيطاين خمططها يف إسرائيل استمرار ضوء ويف والكروات، الصرب  يد على واهلرسك 

  وأوراب  السابق السوفييت االحتاد من اليهود املهاجرين بكوادر  تغذيه  والذي  احملتلة،  األراضي يف
 الطرح مصداقية وعدم زيف على موثوقة اترخيية  شهادة فهي الصومال مأساة  وأما .الشرقية

  إعمال  جهاز  أهنا فيها  يفرتض  اليت املتحدة األمم إن حيث  جديد،  دويل نظام بشأن األمريكي
  إرادة  ضد إمربايليا   دورا   الصومال يف متارس اإلغاثة  أعمال ستار حتت أصبحت الدولية الشرعية

 غايل بطرس  زايرة على االعرتاض عن تعبريا   هناك خرجت اليت املظاهرات  ذلك  وآية الشعب،
 ..للصومال املتحدة لألمم العام األمني

 على اجلديد الدويل النظام مع تتعامل اإلسالمي العامل يف الرمسية األوساط أن  الدهشة يثري مما  وإن
  عراب   املسؤولني من كثريا    إن بل  .النظام هذا مع التأقلم األفضل من وأنه منه،  فكاك  ال قدر  أنه

 الذي الوقت ذات  يف حتفظ،  بال ويقبلونه قيامه، ويباركون  النظام، هلذا فرحا   يهللون ومسلمني
 !الدويل النظام هذا  يف للمشاركة شروطها  فرض على أخرى قوى فيه تصر  

 :يلي فيما اجلديد النظام خصائص وتتلخص

 

 هـ.  1406/ 19/11 - 6607الرايض ع ( 850) 
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 .للقوة هرمي ترتيب وجود - 1

 . الدولية العالقات  تنظيم يف الدولية واملنظمات  الدويل القانون دور تراجع - 2

 . اخلارجية التدخالت  أمام ثالثال العامل يف الدولة  انكشافية تزايد - 3

 .السوفيييت االحتاد اهنيار  بعد ..األحادية  القطبية إىل الثنائية  القطبية من االنتقال - 4

 . العرقية أو الدينية واألقليات  القوميات  بعض  لدى االستقاللية النزعات  منو - 5

 ! (851) ..حلها من بدال   األزمات  إدار - 6
 

 !  قلبال مرض يعرفون ال البدو( 887)

 حدود على املتنقلني الصوماليني الرحل البدو إن: النتيجة هبذه الصومال من إيطالية بعثة رجعت
  الدهنية ابملواد زاخر غذاءهم أن مع القلب، أمراض أنواع من نوع أي يعرفون ال وكينيا الصومال

 يكادونو  األرض على ينامون حيث وشاقة، خشنة فإهنا معيشتهم أما .الكولسرتول تولد اليت
  الطبية اللجنة استخلصت .انقطاع بال  الربد إىل احلرارة من وينتقلون دائم، عطش من يشكون
 .(852) واملصطنعة الصاخبة العصرية احلضارة عن نجتة أمراض هي القلب أمراض أن اإليطالية

 
  المستشرقين مجالت من( 888)

 :أرابيكا

  - ابريس جامعة يف اإِلسالميات  قسم عن السنة يف مرات  ثالث  وتصدر ،1954 عام صدرت 
  واحلضارة والتاريخ واألدب  اللغة على مشتملة ابريس، 75005 كوزان  فيكتور  شارع  - السوربون

  الفرنسية، الثقافة يف العربية  الثقافة أبثر  اهتمامها جانب إىل وواثئق،  ونقدا   درسا   العريب، العامل يف
  دار عن العلمية  لألحباث  الفرنسي الوطين ركز امل  مبعاونة  بروفنسال ليفي املستشرق أنشأها وقد
 . بالشري رجييش أمرها توىل وفاته وبعد ليدن، يف بريل

 

 هـ.  1414لندن: إدارة أندية الطالب السعوديني،   -ينظر يف هذا: حنن والنظام الدويل اجلديد/توفيق أمحد القصري.( 851) 
 م.   1978األسبوع )؟( أخبار ( 852) 
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 :والشرقية اإلفريقية الدراسات  معهد كراسات

 وحيررها اآلن، حىت تصدر تزال وال واإِلسبانية، العربية ابللغتني ،1951 عام مدريد يف صدرت 
  بشؤون منها يتصل ما وخاصة واإِلسالمية، العربية  لثقافةاب وتعىن اإِلسبان، املستشرقني من خنبة

 .عام كل  يف مرة تصدر حولية جملة وهي .اإِلفريقية القارة

 :لوزاك

  الكتب فهارس نشر بعيد عهد منذ تتوىل وهي لندن، يف وشركاه  لوزاك دار عن تصدر
  تصدر حولية،  جملة وهي دقة، وأكثرها الفهارس أوثق من وتعد ابملستشرقني، اخلاصة واملطبوعات 

 . سنة كل  مرة

 :اإلسبان املستشرقني مجيعة نشرة

 تزال وال م، 1933 عام األول عددها صدر وقد مدريد، األندلس، يف السنة، يف مرتني تصدر
 تعىن وهي وغرنطة،  مدريد من كل  يف العربية الدراسات  معاهد عن وذلك  اآلن، حىت تصدر
 . اإِلسالمية احلضارة بتاريخ  منها يتعلق ما ة وخاص اإِلسبان،  املستشرقني حبوث  بنشر

 :هسبرييس

  يف وتصدر أشهر، ثالثة كل  مرة تصدر فصيلة جملة وهي ابسه،  هنري الشهري املستشرق أصدرها
  وخاصة  واإِلسالم، العرب  بثقافة وتعىن الرابط، يف العليا املغربية الدراسات  معهد إبشراف ابريس

 . فةالثقا هذه يف القدمي الرتاث  جوانب

 :اينوس

  وهي م، 1896 عام يف H.F.A. Peypers ابيربس الشهري اهلولندي املستشرق أنشأها
  عند الطب عن عديدة  نصوصا   نشرت  وقد العرب، عند وجغرافيته الطب لتاريخ  عاملية حمفوظات 

 .(853) اإِلسالم يف الطب أعالم وعن العرب،
 

  شرعية مخالفات( 889)

 

 . 147هـ( ص  1403)رجب    73الفيصل ع ( 853) 
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 .املسجد يف ةاجلماع مع الصالة وترك إمهال -

 . ابلراب والتعامل ابلباطل الناس أموال أكل -

 .واألفراح الوالئم يف والتبذير اإلسراف -

 .والشراء البيع يف الغش -

 .للنساء والسفور التربج -

 .والعمل لالستخدام املسلمني غري استقدام -

 . حكمه يف يدخل وما الدخان شرب  -

 .للرجال اللباس يف اإلسبال -

 .الشارب  وترك يةاللح حلق -

 . واملوسيقى األغاين مساع -

 . والنميمة الغيبة -

 . العامة امليادين يف ومتزينة متعطرة املرأة خروج -

 . احملددة العورة بسرت  التهاون -

 .الكرمي القرآن هجر -

 . (854) املسلمني بني واللعان السباب  انتشار -
 

 !عمر  ابن هو هذا( 890)

 :قال الراسيب وائل بن أيوب  عن 

  وأربعة  معاوية، قبل من آالف أربعةُ  عمر ابن أتى أنه عمر، البن جار فأخربين املدينة، قدمتُ 
 لراحلته علفا   يريد السوق إىل فجاء وقطيفة، آخر، قبل من وألفان آخر، إنسان قبل من آالف
 !! دينا   بدرهم

 ابن أتت قد أليس تصدقيين؟ أن وأحب شيء عن أسألك  أن أريد إين: فقلت جاريته فأتيتُ 

 

 . 190هـ، ص   1413الرايض: دار الصميعي،  -معلومات هتمك/إعداد عبد هللا بن جار هللا آل جار هللا.( 854) 
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 آخر، قبل من وألفان آخر، إنسان قبل من آالف وأربعة معاوية، قبل من آالف أربعة عمر
 ! دينا   بدرهم علفا   يطلب رأيته  فإين: قلت .بلى: قالت وقطيفة؟

 ! فرَّقها حىت ابت  ما: قالت

  فأصبح درهم، آالف عشرة البارحة  أتته  عمر وابنُ  ابلدنيا  تصنعون ما ! التجار معشر اي: فقلت
 .(855) !دينا ؟ بدرهم علفا   لراحلته يطلب اليوم

 
 عام  في المصحف ينسخ طفل( 891)

  العربية  ابللغة أبكمله الكرمي القرآن  بنسخ أاتربراديش بوالية  سنوات  أربع عمره  هندي طفل قام 
 .أحد من مساعدة دون واحد عام خالل

  أي  يدخل مل الذي الطفل هذا على ظهرت  النبوغ  دالئل إن  اهلندية (( ترست برس )) وكالة قالت
  دخل وعندما العاشر، شهره يف الكرمي القرآن تالوة يف وبدأ التاسع، شهره بلغ أن منذ مدرسة

 . العربية ابللغة  القرآن نسخ يف وبدأ وقلما   ورقا   طلب الرابع عامه

 جاءت  أسرة من ينحدر  بطبعه  الكالم قليل (( عرفان)) يسمى الذي الطفل إن: الوكالة أضافت
 .الطيب اجملال يف والده ويعمل وكشمري، جامو والية من

 من أعوام أربعة من ألكثر حيتاج العربية ابللغة الشريف املصحف كتابة   أن الوكالة أوضحت
 من أكثر يستغرق الكرمي القرآن يف إسالميا   منهجا   ويتلقون سنا ،  عرفان الطفل من أكرب تالميذ
 . سنوات  مخس

 (856)  والرعاية العناية يستحق نبغة حبق يعترب طفلال  هذا أن إىل اإلشارة جتدر

 
 الجحود الم( 892)

  الم  مثل ، ((َأنْ )) إبضمار  األفعال تنصب النحويني، بعض عند  النفي توكيد الم أو اجلحود، الم 
 

 . 297 -  1/296حلية األولياء/أليب نعيم األصبهاين ( 855) 
 هـ(.  28/7/1414) 1343العامل اإلسالمي ع ( 856) 
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  جيوز  ال اجلحود الم أن  هو - الزجاجي يقول كما   - بينهما الفرق أن إال .البصريني عند  ((كي))
نْ : تقديره لَِيْخرَج، زيد   كان   ما: كقولك   دها،بع (( أنْ )) إظهار ََ   جائز،  غري (( أنْ )) وإظهار  خيرَج، أِل
: فقلت ((أن)) أظهرتَ  ولو إيل، لُتحسن جئتك : كقولك   ،((كي)) الم بعد ((أنْ )) إظهار وجيوز

 .اجلحود الم  يف جيوز  وال جائزا ، ذلك  كان  إيل، حُتِْسنَ  نْ ألِ  جئتك 

 ولستُ  لِيخرَج، زيد كان  ما: كقولك   جحد ، يسبقها أبن ((كي)) الم من تعرف إمنا اجلحود والم
َما َكاَن اّللَُّ لَِيَذَر  ﴿و ،(857)َوَما َكاَن اّللَُّ لُِيِضيَع ِإميَاَنُكْم﴾﴿: تعاىل قوله وحنو .زيدا   ألقِصدَ 

ُ لُِيْطِلَعُكمْ ﴿و ،(858) اْلُمْؤِمِننَي َعَلى َما أَنـُْتْم َعَلْيِه﴾  . (860) ...(859) ﴾َعَلى اْلَغْيبِ  َوَما َكاَن اّللَّ
 

 (3) المتحدة  العربية اإلمارات من أمثال( 893)

 .العصفور من أكرب الفخ يف اللي - 

 .علة غري من اشتكى السبعني بلغ من -

 . الالحوس يضرها ما التمرة -

 .الطيحة من أتمن  ال الزلق درب  ماشي اي -

 . ينسى ما واملصفوع ينسى الصافع -

 . خل ها  السفيه من العواي جتك  إن -

 . البلى أساس والعيب ابتلى عاب  من -

 .الغنم ضاعت الرعيان كثرة  من -

 .ابلفقر مات  ابحليلة عاش من -

 . زمانه يؤدبه  ما قبل ولدك أدِ ب  -

 

 . 143لبقرة: اآلية سورة ا( 857) 
 . 179سورة آل عمران: اآلية ( 858) 
 يف السورة السابقة، واآلية نفسها. ( 859) 
  1389دمشق: جممع اللغة العربية،  -الالمات/أبو القاسم عبد الرمحن بن إسحاق الزجاجي؛ حتقيق مازن املبارك.( 860) 

 . 57 - 55هـ، ص 
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 .الصوت  ينفع ما الفوت  فات  إذا -

 . (861)  ابيتة عصيدة وال فايتة تفوته ما -
 

 القرآن علوم  أنواع( 894)

  اإلتقان )) كتابه  يف السيوطي اإلمام أوصلها الكرمي، القرآن لعلوم ندرة مات بتقسي علماؤن اهتم 
  ابلتصنيف يكون أن يصلح منه نوع  كل  أن مقدمته يف وذكر نوعا ، مثانني إىل ((القرآن علوم يف

 :هي أوردها اليت واألنواع .مفردا  

 أفضل القرآن، فضائل روفه،وح وكلماته وآايته سوره عدد سوره، وأمساء الكرمي القرآن أمساء معرفة
  القرآن، إعجاز القرآن، من املستنبطة العلوم القرآن، مفردات  القرآن، خواص وفضائله، القرآن
  معرفة والسمائي، األرضي  مفردا ، نزل وما  مشيَّعا   نزل ما  مجعا ،  نزل وما مفرَّقا   نزل ما  إنزاله،  كيفية
  ما أول والشتائي، الصيفي والليلي، النهاري ي،والسفر  احلضري والنومي، الفراشي واملدين، املكي
  أتخر ما ،   قبله أحد على منه ينزل مل وما األنبياء بعض على منه أنزل ما  نزل، ما آخر نزل،

 من نزل فيما نزوله، تكرر ما النزول، سبب معرفة حكمه،  عن نزوله أتخر  وما نزوله  عند حكمه 
  وآداب  اخلط مرسوم وترتيبه،  مجعه  القرآن، فيهم نزل من أمساء الصحابة، بعض لسان على القرآن

  حفَّاظه  معرفة إعرابه، معرفة العرب، لغة بغري فيه وقع فيما احلجاز، لغة بغري فيه  وقع فيما  كتابته، 
 من) واملدرج واملوضوع والشاذ  واآلحاد واملشهور  املتواتر  أسانيده،  منه  والنازل  العايل معرفة ورواته، 

 الوقف معرفة ،(جمراه جرى وما االقتباس يعين) وأتليفه تالوته آداب  له،حتم   كيفية  (القراءات 
 ختفيف والقصر، املد واإلقالب، واإلخفاء واإلظهار  اإلدغام بينهما،  وما والفتح اإلمالة  واالبتداء،

 منطوقه ومقيَّده، مطلقه ومبيَّنه،  جممله وخاص ه، عام ه واإلنشاء، اخلرب خماطباته،  وجوه اهلمز،
  مقدَّمه املشتبهات، اآلايت  والتناقض، االختالف وموهم ُمْشَكله واملتشابه، احملكم فهومه،وم

  معرفة واالختصاص، احلصر ومنسوخه، نسخه معىن، املفصول لفظا   املوصول بيان  ومؤخَّره،
  عبدائ وتعريضه، كناايته  واستعاراته، تشبيهه وجمازه، حقيقته واإلطناب، اإلجياز والنظائر، الوجوه

 

 . 31 - 1/28هـ،  1413ديب: مطابع البيان،  -.أمثال وأمثال لكل األجيال/مجع وحتقيق مخيس إمساعيل( 861) 
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  إليه،  واحلاجة شرفه وبيان وأتويله تفسريه القرآن، جدل القرآن، أقسام القرآن، أمثال القرآن،
 األدوات معاين معرفتها، إىل املفسِ ر حيتاج مهمة  قواعد وآدابه، املفسِ ر شروط املفسرين، طبقات 

 والكىن ألمساءا من القرآن يف  وقع ما املبهمات، غريبه،  معرفة املفسِ ر، حيتاجها  اليت واحلروف
 . اآلي فواصل السور،  خوامت  السور، فواتح والسور، اآلايت  مناسبة التفسري، غرائب واأللقاب،

 
   المئذنة فوق من يرميه( 895)

 من مسع ُمْسِند، النابلسي، اببن املعروف الدين، مجال اإلسكندري، عمر بن بكر أيب بن هللا عبد
  الناس  ورحل  حدَّث، . رواج وابن  السِ ْبط أصحاب  من مجاعة  ومن الغرايف، الدين  اتج احلافظ

  إليه طلع األذان يف شرع فلما ليؤذِ ن،  منارة إىل طلع)): وقال العراقي بن الفضل أبو  منه مسع .إليه
 . (862) هـ767 سنة  وذلك  ((فمات  أسفلها، إىل فرماه - اإلسكندرية إىل دخلوا ملا يعين - إفرجني

 
   الزوجية التعاسة( 896)

 دراسة من وتبني ..القلبية ابلسكتة النساء إصابة إىل تؤدي قد الزوجية التعاسة أن راسةد يف جاء
  حياهتا  يف تعيسة امرأة  (100) بني  من أن شيكاغو  يف العائالت  من كبري  عدد على أجريت
 . .!(863)  القلبية ابلسكتة ماتت إمرأة (40) هناك الزوجية

 
 !أدعية مباركة( 897)

 .114 ،طهسورة  {ِعْلما   زِْدين  رَّب ِ  َوُقل}
-97سورة املؤمنون،  {حَيُْضُرونِ  َأن َرب ِ  ِبكَ  الشََّياِطنِي. َوأَُعوذُ  مَهَزَاتِ  ِمنْ  ِبكَ  أَُعوذُ  رَّب ِ  َوُقل}

98. 
 

هـ،   1415دمشق: املعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربية،  -اتريخ ابن قاضي شهبة؛ حققه عدنن درويش. ( 862) 
3/283 . 
 م.   29/9/1977أخبار األسبوع  ( 863) 
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 .118سورة املؤمنون،  {الرَّامِحِنيَ  َخرْيُ  َوأَنتَ  َواْرَحمْ  اْغِفرْ  رَّب ِ  َوُقل}
{ اجلَِْحيمِ  َعَذابَ  َوِقِهمْ  َسِبيَلكَ  َواتَـّبَـُعوا اَتبُوا لِلَِّذينَ  فَاْغِفرْ  َوِعْلما   مْحَة  رَّ  َشْيء   ُكلَّ   َوِسْعتَ  َربَـَّنا }

 . 7سورة غافر، 
."  "اللهم اجعْل أوسَع رزقَك عليَّ عند كرِب سينِ 

 "اللهمَّ إين أعوُذ بَك من زواِل نعمتك، وحتو ِل عافيتك، وُفجاءِة نقمتك، ومجيِع َسَخطك".
 . (864) "إين أعوُذ بَك من علم  ال يَنفع، وعمل  ال يُرَفع، وُدعاء  ال ُيسَمع"اللهم 

 
 الدعوة  بطل( 898)

 الوالايت يف اإلسالمية للدعوة مؤسسة أضخم يدير وهو ،هـ1380 سنة كالي  علي حممد أسلم 
 .هـ1396 سنة  منذ املتحدة

 املؤسسة وهذه ها،إنشاء منذ شخص مليوين يقارب  ما املؤسسة هذه عرب اإلسالم دخل وقد
  47 و الكرمي، القرآن لتحفيظ كتااب    350 وإنشاء مسجدا ، 250 عن يقل ال ما  ببناء قامت
 . (865) األمريكية املتحدة الوالايت  أحناء خمتلف يف اإلسالم تعاليم لتدريس معهدا  

 
 الهندي   الشاي قصة( 899)

  الشرق يف الياابن من أمجع املالع يف الشاي من فنجان بليون من يقرب  ما تناول يتم يوم كل  يف 
 .الغرب  يف األمريكية املتحدة الوالايت  إىل

  كينيا،  النكا،  سري الصني، يف زراعته  تتم ، ((الكاميليا نوع )) الدائمة خبضرته  الشاي نبات  إن
  يبلغ ما البالد  هذه وتنتج  واهلند،  الياابن،  بنجالديش،  موريشيوس، ماالوي، اتنزانيا، أندونيسيا،

 احملبوب، الشعيب املشروب هذا من العامل متطلبات  ملواجهة جرام كيلو  مليون 1600 هجمموع يف
  660 حنو إنتاجها  حجم يبلغ إذ للشاي، املنتجة الدول أكرب من اهلند تعد البالد هذه بني ومن

 

 . 1295، 1291، 1255اجلامع الصغري  األحاديث الثالثة صحيحة أو حسنة، صحيح  (864) 
 . 17هـ( ص  1415/ 27/10)  1143اجملتمع ع ( 865) 
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 ويف الدولة، أحناء خمتلف يف حديقة ألف عشر ثالثة من أكثر يف تنمو سنواي ، جرام كيلو  مليون
  ويف ،((وكاشار ،(( أسام)) ،((دوارس ،((ترياي)) (( جيلنج دار)) يف الشاي ينمو الشرقي الشمال
 أفضل فإن وعموما ، ،((أنماليس)) و الزرقاء اجلبال أو ((نلجرييس)) يف الشاي مزارع نرى اجلنوب 

 .. ((نلجرييس)) و  (( أسام))  ،((جيلنج  دار)) من أتيت اهلندي الشاي أنواع

 :جيلنج  دار  -

  يزرع  الذي والشاي مثنا ، وأغاله الشاي أنواع أجود هبا ويوجد اهلمالاي، جبال سفح ىعل  تقع
 .. (( الشامبانيا الشاي )) ويسمونه األنواع أرقى يعد فيها

 :أسام -

  ما جمموع من %55 يبلغ إنتاجا   تقدم وهي والعامل، اهلند يف الشاي تزرع اليت املساحات  أكرب
 . ((برامهابرتا)) هنر ضفيت على وينمو خاصة،  نكهة ذو املذاق، حلو وهو الشاي، من اهلند تزرعه

 :نلجرييس -

  يف كيلوجرام  مليون مخسني من يقرب  ما تنتج وهي اهلند، جنوب  يف للشاي املنتجة املناطق أعظم
 .عام كل

 :الشاي منو

 زراعة وهي أخريا   استحدثت أخرى طريقة هناك كانت  وإن احلبوب، بزراعة  الشاي أشجار تنمو
 الشجرة يف تتوافر كانت  اليت اخلواص نفس وتعطي بعد من لتنمو الشاي شجريات أفرع عضب

 .األم

 . أمتار وعشرة مخسة بني  ما ارتفاعها  ليبلغ وتنمو 

 ويظل ((األوىل الفورة)) يسمى فيما األوراق وتنمو مارس، يف اجلمع فصل يبدأ اهلند مشال ويف
  الفورة)) تسمى يونيو  منتصف إىل أبريل تصفمن بني ما والفرتة أبريل، منتصف حىت اجلمع
 األمطار وهطول األمطار، فصل يبدأ يوليو  ويف مثنا ،  وأعاله  الشاي أنواع أرقى تنتج واليت ((الثانية

  النوع  هذا ويسمى جديدة، أوراق  األشجار هلذه وتنمو  بسرعة، الشاي شجريات  منو يف يساعد
  املرحلة أتيت وهنا سبتمرب، هناية يف األمطار موسم ينتهي وابلتدريج  ((األمطار شاي )) الشاي من
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 الذي الوقت أييت مث ..ونوفمرب أكتوبر شهري خالل اخلريف مرحلة وتسمى ((الفوران)) من الرابعة
 .. جديد فصل يبدأ حىت  للشاي مجع أي  فيه يتم ال

  أبريل  بني  فيما  األوىل فرتتني، على الشاي مجع  فيه  يتم  اهلند  يف اجلنوب  فإن الشمال، وخبالف
 . (866) ديسمرب إىل سبتمرب من  الفرتة خالل  والثانية ومايو

 
 المسلمات  حمل  لمنع حمل قرص مليون 21 (900)

  احلمل منع أقراص من قرص مليون 21 إنتاج عن املتحدة الوالايت  يف نشر خطري تقرير كشف  
 هذه مثن معظم إن التقرير قال !العاملي اإلنتاج من %80 نسبة متثل العربية للدول خمصصة
 . ترد ال اليت الديون  أو املنح  ضمن يدخل األقراص

  كبرية   أدوية  شركة يف والعامالت  العاملني من عشرات  تعرض عن القاهرة يف آخر تقرير كشف
  ابلسرطان بعضهم أصيب حيث حياهتم، هتدد لكارثة احلمل منع حبوب  تصنيع يف متخصصة

 أجسامهم يف هرموين الختالل لتعرضهم نتيجة  ((الثالث اجلنس)) إىل منهم %80 يتحول وكاد
 . العمل هذا ملمارستهم

 

 
 

 

 هـ بقلم شري. س. ك جوها.  3/1/1409  - 37140األهرام ع ( 866) 
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  كل  يف احلمل بتشجيع السوفيييت االحتاد يقوم كما  ابحلرام، ولو اإلجناب  على تشجع إسرائيل إن  
  آسيا يف املسلمني أن  رأوا عندما هناك املسؤولون أزعج حيث اإلسالمية، املناطق ابستثناء املناطق

  الوسائل بكافة اآلن يعملون وهم واألوكران، الروس عليه ما ضعف تبلغ بنسبة رونيتكاث الوسطى
 .املسلمة غري اجملموعات  وبقية واألوكران الروس  بني احلمل وزايدة  املسلمني بني احلمل منع لنشر

 اجلامعة تقارير  أكدت  . نسمة مليون 300 من أكثر يكونوا  أن ينبغي العريب العامل  سكان إن
  إطعامهم  يف صعوبة أية جتد أن دون  سكاهنا عدد تضاعف أن تستطيع العربية الدول أن العربية

 آخر تقرير وقال .حاليا   املوجودة الكبرية الطاقة استغلت إذا هلم املناسب العمل وإجياد وإسكاهنم
 مليون 236 تبلغ العريب الوطن يف للزراعة الصاحلة  األرض مساحة إن   العربية اجلامعة من صدر
 . (867)  هكتار مليون 46 سوى حاليا   منها يستغل ال رهكتا

 
 الكتب أمراض معالجة( 901)

  له  يتعرض ما خطورة  عن كشفت قد األمريكية املكتبات  حبوث  هيئة  نشرهتا  دراسة  كانت  
  املكتبات  تلك  وجدت  فقد .فيها وجد اليت واالجتماعية  الطبيعية البيئة أتثري حيث من الكتاب 

 يف يستخدم ظل الذي  احلمض بسبب ابلدمار مهددة  مقتنياهتا نم %25 عن يقل ال ما أن
 . العادية التداول عمليات  خالل تتحلل الورقة جيعل مما 1950 عام منذ الورق صناعة

 

 

 هـ.  25/9/1410 - 272املسلمون ع ( 867) 
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  يف الربيطانية املكتبة ويف واشنطن يف األمريكي الكونغرس مكتبة يف جتري دراسية برامج وتبحث
 . تتهدده اليت املخاطر هذه من للكتاب  زمة الال احلماية لتوفري اجتاهني يف لندن

  أن قبل منها الورقة صناعة يف استعملت اليت  احلمضية املادة امتصاص إىل يرمي األول االجتاه
 وإعادة الورقة لتقوية وسيلة إجياد إىل يرمي الثاين واالجتاه .التقصف مرحلة إىل الورقة تصل

 .التقصف مرحلة تبلغ عندما متاسكها

 لتحييد التبخري طريق عن احلامض المتصاص طريقة إىل األمريكيون لكيمائيونا توصل وقد
  مبقدار  اخلطر موضع للكتاب  املتوسط العمر ميددون  وبذلك  الورقة،  يف املوجود الكربيتيك  حامض

 . العملية هذه قبل عمره أضعاف أربعة أو مخسة
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 بواسطة الزراعة يسموهنا  جديدة ةتقني إلجياد سوري جامعة يف أحباثهم فيجرون الربيطانيون أما
 . (868) التلوث  من النوع هلذا  ضحية تقع اليت  أو محضية مبواد امللوثة األوراق  تقوية هدفها البلمرة

 
 العقيق ( 902)

 ابلصخور املوجودة ابلفراغات  وجوده ويكثر الوجود،  الشائعة املعادن أحد  وهو املرو،  من نوع  
 خيتلف والعقيق .هرمية  أوجه إىل تنتهي سداسية شورات من من الشكل، كاملة  بلورات  هيئة على
  وأجوده  واألبيض، واألسود واألزرق واألصفر األمحر : هي أنواع مخسة له  شوائبه، ابختالف لونه

 كان مطحلب، هو  ما ومنه  خمطط هو ما العقيق ومن ابلينع،  العرب  عند املعروف األمحر
 . (869) القدمية العصور يف جدا   شائعا   استعماله

 
 !  العالم في   رجلين وأطول  أضخم( 903)

 شخص أضخم عن خاصا   برنجما   الياابين  التلفزيون يف الكبرية التجارية احملطات  إحدى عرضت
 .العامل يف شخص وأطول

 أسرتاليا   مواطنا كاملة  ساعة بثه استغرق برنمج يف الثامنة القناة على فوجي تلفزيون حمطة وقدمت
 . عاما   29 عمره يتجاوز وال غراما   كيلو  399 يزن  برنيش البري يدعى

 

 

 هـ.  7/8/1406  - 4688اليوم )السعودية( ع ( 868) 
 . 141هـ( ص  1404)رجب    85الفيصل ع ( 869) 
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  نوع من خاصة  ايابنية  طائرة منت على طوكيو  إىل وصل برنيش أن الربنمج مقدم وذكر
  زودت  كما   اجللوس، من يتمكن لكي فرش مكاهنا  ووضع مقعدا   16 منها أزيل ((اجلمبوجيت))

 ليرتات  مثانية  حوايل وشرب  ة دجاج 14 املذهولني املشاهدين أمام برنيش والتهم . خاص حبمام
 .معدودة دقائق خالل ذلك  كل  ابردة، مشروابت  علبة 80 حوايل وحمتوايت  العصري من

  القياسية لألرقام (( غينيس)) كتاب   يف امسه سجل الذي األسرتايل هذا أن إىل الربنمج مقدم وأشار
 بعدها قفالتو  إىل يضطر خطوات  عشر سوى  السري يستطيع ال العامل يف  إنسان كأضخم

 .للراحة

  إىل فوصل كرب  كلما  عجيبة  بصورة وتضاعف والدته عند غرامات  كيلو  ستة  بلغ وزنه إن وقال
 .15-ال سن بلوغه لدى غرما   كيلو  180 وحوايل السادسة سن عند غراما   كيلو  60

 غيبل  طوله  أن  الربنمج مقدم ذكر الذي  املوزمبيقي موجنان جابريل  فهو العامل يف  رجل أطول أما
 . سنتيمرتا   245.7
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  50 طوله حذاء وحيتذي غرام كيلو  190 يزن عاما   41 العمر من البالغ موجنان إن وقال
 عام كل  سنتيمرتا   20 يزداد كان   حيث  15الـ سن  جتاوزه  عند بسرعة ازداد  طوله  وأن  سنتيمرتا  

(870) . 
 

   الزمبيزي نهر( 904)

  بروديسيا  منابعه الشرقي، جنوهبا  ويف إفريقيا، وسط جنوب  يف ،(كلم 2660) حوايل طوله
  موزمبيق، يدخل مث  اجلنوبية، وروديسيا الشمالية روديسيا بني احلدود مكون   شرقا   جيري الشمالية،

 . (871)  فيكتوراي شالالت  به اهلندي، ابحمليط  موزمبيق، مضيق يف ويصب

 

  2/7/1406 - 8216هـ وع  6/1406/ 28 - 8213الندوة ع  نشر اخلرب والصور يف اجلرائد السعودية التالية: ( 870) 
 هـ.  14/7/1406 - 4665هـ، اليوم ع  14/1/1407 -  5103هـ، اجلزيرة ع   5/7/1406 - 6474هـ، الرايض ع 

 . 143هـ( ص  1404)ذو احلجة   90الفيصل ع ( 871) 
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 ( 3) مصرية  أمثال( 905)

 . حتوش ما رزقك  غري الوحوش جري جتري -

 . مرزوق لبنات ا أبو -

 .تعرفوش ما اللي من أحسن تعرفه اللي -

 .فلوس يعرفش ما  نس يعرف ح اللي -

 . جديد لوش ما قدمي لوش ما اللي -

 . زبيب تطرح ما التني شجرة وعمر حبيب يبقى ما العدو عمر -

 . رزقه عجبه  حدش ما األرزاق اتفرقت وملا عقله عجبه واحد كل  العقول تفرقت ملا -

 . الدار  قبل اراجل اشرتي -

 .يوم كل  اتكل يوم كل  ازرع -

 . بكرة تعوزه ده النهار تكرهه اللي -

 . وخرج الباب  فتح ثالثة  وبني درج اثنني بني السر -

 . شهر  مخستاشر السودة السنة -

 . طويل لسانه العويل -

 . حيزن ما قلب تنظر ما عني -

 . عيب هوش ما العيب أهل من العيب -

 .داليل وهلا   تبان العدو وعني ،داليل وهلا   تبان احلبيب عني -

 .الكامل الغىن هو النفس غىن -

 . شبعانة  التعبانة األيد -

 .منها أحسن إال تكرهش ما العني -

 .مرض الغرض -

 . هللا على والصرب مرة الغرية -
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 . فيه  منه املش دود -

 .أصحابك  تكرت طيب أنت ما طول -

 . وبعاد قريبني النجوم زي -

 .األايم على قهفر  شغلك  كرت  إن -
 

  قسيسا   60 فصل( 906)

  . املسيحية العقيدة يف  التشكيك  إعالهنم بعد قسيسا   60 إجنلرتا جبنوب  اإلجنيلية  الكنيسة فصلت
 أن وذكر اإلجنيلية، الكنيسة عقائد يف فيه شك  كتااب    ألف قد ((خرميان أنطواين))القس وكان

 حظي وقد .والعقل املنطق من بعيدا   عتربي هذا كل  والصلب املسيح يف اإلله وجتسيد التثليث
 فصله إىل الكنيسة دعا مما اإلجنيلية الكنيسة قساوسة من به أبس ال عدد بتأييد أنطواين القسيس

 .اخلدمة من معه 60 و

 . (872)  الربيطانية تريبيون  اهلريد  جريدة ذكرته ما هذا
 

   أنواع للحبر( 907)

  دون وصلتنا اليت كتاابهتم  يف السنني مئات  منذ دنأجدا استخدمه الذي احلرب وهو: اهلباب  حرب
  . الكتابة عند األصلي وضعه على وحافظ بريقه،  وال لونه يفقد مل الذي احلرب من وهو .تفسد أن

  الورق  من ميحى ولكونه  القلم، يتبع وكونه البطيء، لسيالنه  الغريب، احلرب على دائما   ويرجح
 .ابلغراء املطلي الورق من بسهولة

  احلرب أما .الصايف واملاء  العريب والصمغ اهلباب  من ويتألف  أشكال، عدة  يف احلرب هذا  نويكو 
  وشهد الزيتون،  وزيت  الكاز، وزيت الصنوبر، ولب الكتان، بذر زيت من فيرتكب األسود
 .العسل

 .القرمز دودة من املستخرج احلرب وهو: األمحر الياقويت احلرب

 

 هـ(.  29/8/1415) 1393العامل اإلسالمي ع ( 872) 
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 النحو على وحيضر .أسود أساس  على اجللي اخلط والبق كتابة   يف ويستعمل: األصفر احلرب
 ..العريب الصمغ إليه  ويضاف مرمري، مبدق    املرمر على والنحاس األصفر الزرنيخ يسحق: التايل

  .جيد بشكل واجليالتني العريب والصمغ الذهب وريقات  بسحق ويستحصل: الذهيب احلرب
 احلرب هبذا  مسبقا   املخططة الكتابة  مُتأل  أو فرشاة،  بواسطة القلم ريشة على احلرب هذا  ويوضع
 .(873)  ..الذهب مبصقلة الكتابة تُلمَّع مث  أيضا ، الفرشاة بواسطة

 
 العام  والرأي  الفتاوى( 908)

 اجتاهات تعديل يف كبرية مسؤولية الفتاوى إصدار عاتقها على أتخذ اليت األجهزة تتحمل 
 اليت األمور خمتلف حنو مواقفهم وحتديد فوسهمن يف معينة أفكار وزرع آرائهم، وتشكيل اجلماهري
 عليها ترتتب ولكن األفراد، من حمدود عدد على آاثرها تقتصر ال الفتاوى وهذه . حياهتم تكتنف

  أم مثقفة عناصر أكانت  سواء اجلماهريية، الشرائح كافة   لدى  احلياة مبسرية تتعلق هائلة  آاثر
 آاثرها يقتصر ال اليت احليوية القضااي من العديد وهناك .صغارا   أم كبارا    أناث ، أم ذكورا   جاهلة،

  التنمية  خطط  على وتؤثر  ومستقبلها،  األمة حاضر  متس ولكنها  حمدودة،  زمنية  فرتة على
 ما على ترتب وما التجارية البنوك مسألة يف احلال هو كما  اجملتمع يف واالقتصادية االجتماعية
  والتعامل فيها مدخراهتا إيداع عن فأحجمت معامالهتا يف الراب شبهة من اجلماهري استشعرته

  مثل التجارية البنوك هذه بعض أجلأ مما  اإلسالمية، البنوك انتعاش يف ابلتايل عنه جنم وما معها،
 هذا األصلية، األخرى الفروع جانب إىل اإلسالمية للمعامالت  خاصة فروع فتح إىل مصر بنك 

  يف  واستند شيء يف الراب  من ليس  التجارية  البنوك  مع املالتع أبن  البعض جيتهد الذي الوقت يف
 ال أمرهم من حرية يف اجلماهري ترك مما  اإلسالمية، الشريعة أحكام مع تتسق يروهنا أدلة إىل ذلك 

 .الباطل من واحلق الصواب  من اخلطأ يعرفون

  لتأخذ  باب الش  من كبرية  أعداد بني وانتشارها املخدرات  إدمان قضية مثل أخرى قضااي وهناك

 

دمشق: دار   -وازمها وأدواهتا، مناذجها/أتليف حميي الدين سرين؛ ترمجة مصطفى محزة. صنعتنا اخلطية: اترخيها، ل ( 873) 
 . 157  - 153هـ، ص  1414التقدم، 
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 حرام  النوع هذا أبن يفيت من ترى أن يعقل فهل الشباب، هذا مستقبل وتدمر متعددة أشكاال  
  احملرمة غري األنواع تعاطي إىل البعض يدفع مما  حمرم، وغريه فقط مكروه هذا وأن  حالل، وذاك
 . األنواع هذه من نوع  كل  حنو كونوها  اليت الذهنية للصورة وفقا  

  كتبها  لفتوى  الصحف إحدى  يف  قراءهتم نتيجة األفراد بعض أصاب  شديدا   اضطرااب   رأيت وقد
  اليمني هذا يطلق الذي الزوج انفصال ضرورة يعين ابلطالق  احللف  أبن الشريعة كلية  أساتذة  أحد
  احللف  أبن  الرمسية الفتوى  أن  يعرفون أهنم حني  يف زوجا ،  وليس  زانيا   معها عاش  وإال زوجته عن

  ضخمة شرحية إن  .الزوجة طالق عليه يرتتب ال الزوجة ختص ال أمور يف (القالط علي  ) بكلمة
 من إال ومسائل قضااي  من يعرتضها  ما مع تتعامل وال هللا  خشية  من فرائصها  ترتعد اجلماهري من

 اتبعوا املوضوعات  هذه من أبي تتعلق معينة فتوى هلم صدرت  فإذا نسمعها، اليت الفتاوى خالل
 .(874)  عنه هنت  ما  بواواجتن هبا  جاء ما
 

 العالم مطاعم أكبر( 909)

 فدان   40 مقدارها األرض من مساحة على العامل مطاعم أكرب أقيم اتيالند  عاصمة ابنكوك يف
  مواقف  به  وحتيط موظف،  900 خدمتهم  على يقوم واحد،  وقت يف زبون 4000 ويستوعب

  وقد  التايلندية،  العاصمة  يف (دراغون روايل) امللكي التنني مطعم إنه .سيارة 500-ل تتسع
  مكانه أخذ وقد دوالر،  مليون 20 املتحركة  السالمل بواسطة  فيه  اخلدم يتحرك  الذي  بناؤه،  تكلف

  رمسيا   لكنه صينية،  أطباقا   املطعم ويقدم العامل، مطاعم كأكرب  القياسية، لألرقام (جينس) كتاب   يف
 . (875) البحرية للمأكوالت  مطعم

 

 

 م )بقلم حميي الدين عبد احلليم(.  1986/ 31/1  - 36213األهرام ع ( 874) 
 هـ(.  4/4/1413)  38650األهرام ع ( 875) 
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 ! حرام  ولقمة..  حاسبيالم الحارث( 910)

  السبكي  ابن والتاج القشريي والشيخ  البغدادي واخلطيب نعيم أيب احلافظ  من كل حكى 
 شديد احلال سيء احلارث  كان:  قال - احملاسيب احلارث  تلميذ وهو - اجلنيد الشيخ أن وغريهم،

: له فقلت !اجلوع نم الضر ِ  زايدة وجهه على فرأيت اببنا، على جالس  وأن يوما   يب واجتاز الفقر،
 .وترب ين بذلك  وتسر ين نعم: قلت تفعل؟ أَوَ : قال عندن؟ شيء من نلتَ  إلينا  دخلتَ  لو عم، اي

 أطعمة من خيلو ال بيتنا من أوسع وكان - سريعا   عمي بيت إىل وعمدتُ  معي، ودخل فدخلتُ 
  يده  فمدَّ  يديه، بني هفوضعتُ  الطعام، من كثرية   أبنواع فجئت - بيتنا يف مثُلها يكون ال فاخرة،
 !كلَّمين  وما وخرج فوثب !بلعها يستطيع وال يلوكها  فرأيته فيه، إىل فرفعها لقمة، وأخذ

 !علي نغَّصتَ  مث  سررتين عم اي: فقلت لقيُته الغد من كان  فلما

  إيل، قدَّمته الذي الطعام من أنلَ  أن يف اجتهدتُ  وقد شديدة،  فكانت الفاقة أما بين،  اي: قال
  منه أنفي إىل ارتفع - شبهة  فيه كان  أبن  - َمْرِضي ا   الطعام يكن مل إذا: عالمة هللا  وبني بيين نولك
 ! (876)وخرجتُ  دهليزكم يف اللقمة تلك  رميت فقد نفسي، تقبله فلم زفرة  

 

حلب:   -.5ط  -أحاديثه وعلق عليه عبد الفتاح أبو غدة.رسالة املسرتشدين/للحارث احملاسيب؛ حققه وخرَّج ( 876) 
 )املقدمة(.  28هـ، ص  1403مكتب املطبوعات اإلسالمية، 
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  الظاهر عكس( 911)

  بدهع ملؤلفه نوعه، من فريد كتاب   ((العرب  ولغة الكرمي القرآن أسلوب  ضوء يف الظاهر عكس))
 املصطلح وهذا . ص 162 يف ويقع ،هـ1412 الصحوة دار عن القاهرة يف صدر  الذي  زايد،

 وجيمع وينقب ليبحث املؤلف هذا وجاء . ندر  وهو التاريخ، طوال مؤلَّف يف يفرد مل البالغي
 ((الظاهر عكس)) عن فيهما حتدث  فصلني، مساطي بني الفريد البحث هذا ويضع عددا ، سنني

  العلماء،  بني املصطلح ومدلول الشعر، شراح ومع البارزين،  املفسرين ومع كاكي، الس  مدرسة يف
 . وبالغته وقرينته طرقه  فبنيَّ  فنية، دراسة درسه  مث
 

 الرجل  ومخ..  المرأة مخ( 912)

  سلوك على ابلتايل يؤثر االختالف  وهذا . املرأة مخ عن خيتلف الرجل مخ أن األحباث  أكدت  
  نوبل جائزة على حصل الذي  سبريي روجرز األمريكي العامل ويؤكد .. األشياء جتاه منهما كل

 الصفة أو ابحلجم يتعلق ال املرأة ومخ الرجل مخ  بني االختالف  أن ..1981 عام للطب
 بشكل معها وتعامله هبا وشعوره احلياة إىل واملرأة الرجل من كل  نظرة يف يظهر بل التشرحيية

 .اآلخر عن متاما   خمتلف

 مع اإلنث  املواليد تتجاوب  حيث األطفال، يف واضحة بصفة يظهر ختالفاال هذا وأن
  اإلنث وأن نفسه، السن يف الذكور األطفال من أكثر العاطفية وللتعبريات  االجتماعية املؤشرات 

 .الذكور من أفضل بشكل الكلمات  معىن يدركن

  يف حوهلم من األشياء افواكتش  االستطالع حبب يتميزون الذكور املواليد أن األحباث  أثبتت وقد
 على ويتفوقن اللمس حلاسة  ابلنسبة عالية  حبساسية  يتميزن  الفتيات  وأن ..اإلنث  عن مبكرة سن

 وجراحة الساعات  صناعة مثل الدقيقة األعمال يف اإلنث  تفوق يفسر ما وهو الذكور،
 .األعصاب 

  ابإلدراك  يتعلق فيما درةق وأفضل الرايضيات  جمال يف اإلنث  من متيزا   أفضل فهم الذكور أما
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 . اهلندسية ابألشكال يهتمون فهم ولذلك  للفراغ، البصري

  هلا،  إساءة أكرب ابلرجل ابملساواة املرأة مطالبة جيعل سوف االكتشاف هذا أن  سبريي.د ويؤكد
  العلمية االكتشافات  أن حني يف .مثايل سلوك هو الذكري السلوك أن تفرتض الدعوة هذه ألن

 . (877) الرجل صاح   يف منها أكثر املرأة  صاح  يف ون تك قد األخرية
 

 الحيض  في الجماع( 913)

َوَيْسأَُلوَنَك َعْن اْلَمِحيِض ُقْل ﴿: تعاىل هللا قال  .نـَُفساء أو حائضا   تكون عندما املرأة  مجاع حيرم 
 عن لنا كشفت  الاجمل هذا يف العلمية والدراسات  .(878)  ﴾ُهَو أَذ ى فَاْعَتزُِلوا النِ َساَء يف اْلَمِحيضِ 

 األذى مجيع على التعر ف إىل يصلوا مل ولكن الكرمية، اآلية إليه أشارت  الذي األذى من شيء
 .. جديدا   يكتشف يوم كل  ويف مستمر، تقدم يف فالعلم القرآين، النص عناه الذي

  يؤدي  هامجاع ألن احلائض، املرأة  مجاع عن االمتناع جيب: العليب طالو الدين حميي الدكتور يقول
  كما  العطب، وسريعة التمزق وسهلة متحقنة تكون  الرحم  عروق ألن الطمثي،  النزف اشتداد إىل
 التهاب إىل يؤدي مما كبرية،  االلتهاابت  حدوث  إمكانية وتصبح اخلدش، سهل املهبل جدار أن

 .أيضا   الرحم

  ويكون ..احليض أثناء أبكمله للرحم املبطِ ن الغشاءُ  يـُْقَذفُ : البار علي حممد الدكتور ويقول
  بل الغازية، للميكروابت  الرحم مقاومة وتقل   ..مسلوخا   اجللد يكون كما  متاما ، متقرحا   الرحم
  اإلفراز ويصبح امليكروابت، يقتل الذي للحامض املهبل  إفراز يقل   إذ مستواها، أدىن يف تكون

 إىل  احليض  أثناء ابملهبل املوجودة  ة املطهر  املواد تقل   كما   التفاعل، قلوي يكن مل  إن محوضة أقلَّ 
 إدخاال   إال ليس احليض أثناء يف واملهبل الفرج يف اإلدخال فإن وهلذا هلا، مستوى أدىن

  املهبل  يف الدم وجود أن  كما   تقاوم،  أن الدفاع  أجهزة فيه تستطيع ال  وقت يف للميكروابت 
 . وتكاثرها امليكروابت  تلك  منو عى يساعد والرحم

 

 هـ )بقلم آمال املغريب(.  14/11/1407 - 10967األخبار )مصر( ع ( 877) 
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 واإلفراز املطهرة املواد ولكن عديدة، ميكروابت  الرجل به جيامع ما جلد على أن املعلوم ومن
  الصاحلة والبيئة مشلولة، الدفاع فأجهزة احليض أثناء  أما احلمل، أثناء يقتلها للمهبل احلامض
 .متوفرة امليكروابت  لتكاثر

  الدكتور  ذكرها ..يضاحل يف اجلماع  أثناء  معا   والرجل  املرأة  تصيب كثرية   أخرى مضاعفات  وهناك
  الدم وجود بسبب السواء على وزوجه  الرجل لدى  امشئزازا   يسبب فيه  اجلماع  أن  كما   البار، 

  احلائض  أضرار  له  النفساء  ومجاع  ( العنَّة) اجلنسي ابلربود الزوج على يؤثر قد مث  ومن ورائحته، 
 . (879) نفسها

 
 ! مشاجرة إثر  اإلسالم دخل( 914)

 قبل بينه  حدثت مشاجرة  إن: املسلمني األمريكيني العسكريني األعضاء مجعية  رئيس  قال 
 !اإلسالم اعتناقه إىل أدت  املسلمني  أحد وبني إسالمه

 ذلك مع  صداقة إىل أدت  املشاجرة  تلك  أن إىل عقدة علي قاسم ويدعى اجلمعية  رئيس وأشار
 . احلنيف اإلسالمي الدين حماسن عن حدثه الذي املسلم الشاب 

 .يتغري قلبه بدا املسلم الشاب  والد يرفعه األذان صوت  مسع أن بعد أنه  وأوضح

 من حسنة معاملة فرأى له وقع سيارة حادث  بعد اآلخر  هو أسلم قد أخاه  أن  قاسم وبني
 . عالجه على أشرفوا الذين املسلمني األطباء  ومن صدمها اليت املسلم السيارة  صاحب

  ومهمتها  م 1990 يناير 20 يف ستأتس األمريكيني العسكريني األعضاء مجعية  أن  وأوضح
  بتأدية هلم والسماح دينهم لتعلم حيتاجونه ما لتوفري األمريكيني العسكريني املسلمني على التعرف

 . (880) األمريكي اجليش يف األخرى األداين أصحاب  من كغريهم  شعائرهم
 

   الحرام المسجد  داخل مولود( 915)

 

هـ، امللحق   1413ن: دارالنفائس، عما -احليض والنفاس واحلمل بني الفقه والطب/عمر سليمان األشقر.( 879) 
 (. 4)حنو فقه إسالمي أصيل؛   -األخري.

 هـ(.  11/1413/ 18 -  2) 1310العامل اإلسالمي ع ( 880) 
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 هـ1415 عام املبارك رمضان لشهر  األخرية ألايما يف  املنورة  املدينة من سعودية  سيدة  وضعت
 أداء قرر قد زوجها وكان ..العمرة طواف أدائها أثناء وابلتحديد احلرام، املسجد داخل مولودا  
  وأثناء التاسع، الشهر يف احلامل زوجته بصحبة رمضان شهر من األواخر العشر يف العمرة

 طلب إىل املكي ابحلرم املسؤولون أسرعف الوالدة، آبالم شعرت  السعي أداء وقبل الطواف
 أقرب إىل السيدة نقل أجل من احلرم داخل الصحية املراكز أحد من وممرضة وطبيبة اإلسعاف

  حجر عند الكعبة من قريبة الوالدة تكون أن  شاءت  هللا إرادة لكن احلرم، داخل صحي مركز
 إمساعيل بسيدن تيمنا   (إمساعيل) تسميته  حاال   وقرر جدا   كبرية  الزوج سعادة وكانت إمساعيل،
 (881) للكعبة املالصق احلجر صاحب . 

 
   والغذاء الماء  إلى تحتاج ال نباتات( 916)

  فصائل استنبات  إىل األمريكية الزراعة لوزارة التابعة الزراعية األحباث  مراكز يف العلماء يسعى
  تغذية  أو) الغذائية، ابملواد  الرتبة وضعف والعطش اجلفاف مقاومة على  قادرة  النبااتت  من جديدة
 والصحراوية احلارة املناطق يف تنمو اليت النبااتت  تكييف إىل يسعون أهنم كما  (..ذاتيا   نفسها

 . األمريكية  األجواء يف والنمو العيش على قادرة تصبح لكي العامل يف واالستوائية

 عليه يطلق لألرض عشب بات استن  من العلماء متكن الزراعة،  لوزارة التابعة األحباث  مراكز ويف
  هذا وسيصبح  أمريكا، يف هتجينه  مت ..وتركيا إيران  األصلي موطنه  (كريستاتوم   أغروبريون) اسم

 احلدائق، يف املمرات  يف يستخدم وهو  املقبلة، السنوات  خالل التجاري للتسويق جاهزا   العشب
 . والديدان الزراعية فات اآل مقاومة  يستطيع أنه كما  .. املاء من كبرية  كمية  إىل حيتاج وال

  الكيماوية  واملواد األمسدة على املزارع اعتماد من يقللون جتعلهم وسائل ابتكار إىل العلماء ويسعى
  احلياة  وملصادر للبيئة، والكيماوايت  األمسدة تسببها  اليت  األضرار بسبب ممكن،  حد أقصى إىل

 .اجلوفية

 تقنيات  استخدام طريق عن املتحدة الوالايت  يف هتجينها من العلماء متكن اليت النبااتت  ومن
 

 هـ(.  5/10/1415)  11657املدينة ع ( 881) 
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  كندا،  يف الربودة الشديدة املناطق من جلبه مت  (روراليس  تورتوال) اسم حيمل  نبات  احليوية اجلينات 
  عن  اليباس بعد احلياة إىل يعود أن ميكن النبات  وهذا املدارية، املناطق يف يعيش حبيث وتكييفه

  تزويده قبل اليابس النبات  خالاي  العلماء فحص ندماوع املاء، من قطرات  ببضع تزويده طريق
 إصالح من النبات  متكن ابملاء تزويده من قليلة فرتة وبعد اتلفا ، أصبح منها %90 أن تبني ابملاء

 . واالخضرار للحياة والعودة التالفة خالايه 

 تساهم اليت  اجلينة عن النبات  هذا يف يبحثون وهم األمريكيني، العلماء نظر  لفتت الظاهرة وهذه
  سيكون  فإنه ذلك  من متكنوا  وإذا األخرى، النبات  فصائل إىل لنقلها التالفة النبااتت  إصالح يف
 .اجلفاف مقاومة على قادرة نبتة  أية جعل مقدورهم يف

  وزرعها نقلها وجرى ((منشوراي )) يف تنمو شجرة هنالك  أن املتحدة الوالايت يف العلماء وأكد
  اجلذور  عند مادة تفرز إهنا إذ بنفسها،  نفسها تغذية على قادرة  حدة،املت الوالايت  يف بنجاح
 اليت اجلينة عزل حياولون وهم الرتبة، من إليه حتتاج ال حبيث ابلنيرتوجني مستمر بشكل تزودها

 .(882)  األخرى النبااتت  أنواع يف لزرعها املادة  هذه تولد
 

  الملك وصديقه..  العالم( 917)

  قبل وصديقه صاحبه وكان خالفته، يف املنصور جعفر أيب على ا  يوم عبيد بن عمرو دخل
 هذا إن : منها مبواعظ فوعظه عظين،: له قال مث  وأجلسه فقرَّبه  وأخبار،  جمالس معه  وله  اخلالفة،

 بيوم متخَّضُ  ليلة فاحذر إليك، يصل مل قبلك  كان  مم ن غريك يد يف بقي لو يدك، يف أصبح األمر
 . بعده ليلة ال

  وهللا : قال فيها، يل حاجة ال: قال درهم، آالف بعشرة لك  أمرن قد: قال النهوض، دأرا فلما
 املؤمنني أمري حيلف: فقال حاضرا ، املنصور ولد املهدي وكان آخذها، ال وهللا  ال: قال أتخذها،

 ابين العهد، ويل   هو: قال الفىت؟ هذا من: وقال املنصور إىل عمرو فالتفت أنت؟؟ وحتلف
 استحق ه، ما ابسم ومس يته األبرار، لباس من هو ما لباسا   ألبسته لقد وهللا أما: قالف املهدي،

 

 هـ(.  10/1413/ 12)  1242اليمامة ع ( 882) 
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 اي نعم: فقال املهدي، إىل عمرو التفت مث .عنه يكون ما َأْشَغلَ  به يكون ما أَْمَتعَ  أمرا   له ومهَّدت 
  له قالف .عم ك  من الكف ارات  على أقوى أابك  ألن َعم ك،  حنـَّثَهُ  أبوك  حلف إذا  أخي، ابن

  حاجيت، هي: قال !تلقاين ال إذن: قال .آتيك  حىت إيل   تبعث ال: قال حاجة؟ من هل: املنصور
 :وقال طرفه  املنصور فأتبعه ومضى،

ــم ــي كلكــــــــــــــــــــــــــــــــ ــد ميشــــــــــــــــــــــــــــــــ  رويــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

ــم   صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيد يطلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب كلكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 عبيد بن عمرو غري
 :بقوله املنصور فراثه مر ان،  له يقال مبوضع ودفن هذا عمرو ومات 

ــن عليـــــــــــــك  اإِللـــــــــــــه صـــــــــــــلى دمت مـــــــــــ  وســــــــــــــ 
 

ــررت  قـــــــــــــــــــربا    ــه مـــــــــــــــــ ــى بـــــــــــــــــ ــر ان علـــــــــــــــــ   مـــــــــــــــــ
 

 متحن فــــــــــــــــــــــا   مؤمنــــــــــــــــــــــا   تضــــــــــــــــــــــمن بئــــــــــــــــــــــرا  
 

َدقَ    ابلعرفــــــــــــــــــــــــــــان ودان اإِللــــــــــــــــــــــــــــهَ  صــــــــــــــــــــــــــــَ
 

 صــــــــــــاحلا   أبقــــــــــــى الــــــــــــدهر هــــــــــــذا أن لــــــــــــو 
 

ــا أبقـــــــــــــــــــــــى  را   لنـــــــــــــــــــــ   عثمـــــــــــــــــــــــان أاب َعمـــــــــــــــــــــــْ
 

 .(883)  سواه دونه، من يرثي خبليفة ُيسمع ومل
 

 هـ1412 عام العالم في المسلمة األقليات( 918)

 :م 1992 عام آسيا يف ةاملسلم األقليات 

  ،500.000 الياابن ،131.932.000 اهلند ،35.000 كونغ  هونغ ،106.920.000 الصني
 ،5.240.000 بورما ،400 الشمالية  كوراي  ،35.000 اجلنوبية  كوراي  ،626.000 كمبوداي

 ،1.502.000 سريالنكا ،474.000 سنغافورة ،7.935.000 الفلبني ،1.029.000 نيبال
 منغوليا ،1000 الوس ،81.000 بواتن  ،6.808.000 اتيالند ،67.000 اتيوان

 .64000 فيتنام مسلمة، عوائل 10 مكاو ،130.000

 :م 1992 أورواب يف املسلمة األقليات 

 السابق السوفييت االحتاد دول ،1.790.000 بلغاراي ،443.000 بلجيكا ،86.000 النمسا
  اليونن ،2.119.000 أملانيا ،3.042.00 فرنسا ،52.000 دمنارك ،65.000.000
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 ،12.000 برتغال ،24.000 بولندا  ،438.000 هولندا ،150.000 إيطاليا  ،175.000
 يوغسالفيا ،2.135.000 بريطانيا ،52.000 سويد ،137.000 إسبانيا  ،75.000 رومانيا

 ،600 إيسلندا ،6000 هنغاراي ،3500 فنلندا ،2500 تشيكسلوفاكيا ،6.227.000
 .72.000 سويسرا ،20.000 النرويج ،700 مالطا ،5000 إيرلندا ،4000 لكسمبورج

 :م 1993 أفريقيا يف املسلمة األقليات 

 ،1.796.000 مدغشقر ،825.000 ليرباي  ،7.569.000 كينيا ،5.226.000 غان
 ،7.470.000 أوغندا ،741.000 إفريقيا جنوب  ،527.000 رواندا ،2.20.000 موريشوس

 6.000.بوتسوان ،9.000 انغوال ،90.000 زميبابوي  1.067.000 امياز  ،3.996.000 زائري
  نميبيا  ،55.000 كونغو ،350.000 الوسطى إفريقيا  مجهورية  ،291.000 يورندى  مملكة
  االستوائية  غينيا ،1000 األخضر الرأس ،6000 سويسرا، مملكة ،18.000 رونيون ،250

  مايوتى ،400 سيشيل ،1000 السوتو ،1000 برنسيب ،1000 توم  ساو ،1000
40.000. 

 :م 1992 واهلندي اهلادي احمليطني يف املسلمني عدد

 بواب ،20.000 اجلديدة كالدونيا  ،60.000 فيجي ،15.000 نيوزالند ،340.000 أسرتاليا
  ،4500 توجنا مملكة  معروف، غري الغربية  سامو  معروف، غري سلمون جزر ،500 اجلديدة  غيان
 .10.000 احمليط  يف أخرى جزر

 :م 1992 واجلنوبية الشمالية أمريكا يف املسلمة األقليات 

 الربازيل ،463000 األرجنتني ،6124000 األمريكية املتحدة  الوالايت  ،164000 كندا
 10 بوليفيا  ،179000 وتوابغو  ترينيداد ،153000 سورينام  ،121000 جواين ،585.000

 ،5000 الفرنسية جواين ،150 وادواك ،25000 كولومبيا  ،2000 شيلي مسلمة، عوائل
  كوستاريكا   ،300 بياليز ،20000 فنزويال ،1000 أورغواي ،5000 بريو ،1000 ابرغواي

 املكسيك  ،200 نيكاراجوا ،100 هندوراس ،200 جواتيماال ،100 السلفادور ،400
  ،1000 كواب ،500 برمودا ،2000 ابرابدوس ،1000 ابهاما ،1500 بنما ،15.000

  غري هايييت معروف، غري لوب  قود ،100 قرينادا ،400 الدومينكان مجهورية  ،50 اندومينيك



752 

  بيجراين ،2000 بورتريكو  ،1000 انتلس نرتالند ،500 مارتنيكو ،3500 جامايكا معروف،
 . (884) 400 وتبفز كتس  ،2000 الربيطانية

 
 (  3) للفالحين سورية  أمثال( 919)

 .ويزيد يفَّ  يشتغل جديد فالح جييين ريت اي -

 . الشتلة ارمِ  الفتلة بوقوع -

 .البيض مين وخذ ابلقيظ اعلفين -

 . غريها وماء ماءها تشرب  الواطية األرض -

 .خيامك  انصب خيارك أزهر إن -

 .وخليه سافر فولك  أزهر إن -

 . بقرش ولو  اهلرش  الدابة تشرتِ  ال -

 . معها حقها  الفتية الدابة -

 . يعيش ال العنب صوص  -

 .هتستغلَّ  دلَّه -

 .العجني مين وخذي ابلطني اغمسي -

 . عيين اي  ونم واسهى  ذيلي طول بربيع حطين -

 . متوت  حىت ورائي واحلق النبوت  طول بربيع  اتركين -

 .أيكلين ال الوحش من  واصح طويل بربيع دعين -

 . (885) تصل حىت القصل ترمِ  ال -
 

 !  خطأ ألف  خمسون( 920)

 

 هـ(.  11/6/1415) 1382سالمي ع العامل اإل( 884) 
 م( مجع املهندس حممد جوهرة.   28/1/1995)  5905الشرق األوسط ع  ( 885) 
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  بدون أهنا معتقدا   جيمس امللك  طبعة ،((املقدَّس)) الكتاب  من نسخة الشباب  أحد اشرتى
 وقعت ((لوك)) جملة غالف من األخرية الصفحة يف يتفرَّس كان  عندما األايم أحد ويف .أخطاء
  سنة  يف أنه  الكاتب فيها ذكر الذي  ((املقدس الكتاب  عن احلقيقة)): بعنوان مقالة  على عيناه

 عشرين حبوايل املقدس الكتاب  يف األخطاء عدد يربتقد اإلجنليز اخلرباء من هيئة قامت م 1720
 الربوتستانت بني عامة املقروءة اجلديد العهد طبعيت من كل يف األقل على خطأ ألف

 الشاب  ُصدم لقد .خطأ ألف مخسني تكون رمبا إهنا األحدث  الدراسات  وتقول .والكاثوليك 
  عى حيتوي  وهو (( املقدَّس)) اب الكت على يعوَّل أن  ميكن كيف: اإلجنيل بصحة إميانه واهتزَّ 

 !الدقة؟ وعدم اخلطرية األخطاء من اآلالف

 . (886) م 1952 سنة فرباير 26 يف ((لوك)) جملة يف املقال هذا ظهر
 

 الصينية  النووية التجارب ضحايا( 921)

 وهذه 1993 عام آخرها نووية  جتربة  29 الصني أجرت  1964 عام منذ املسلمني مناطق يف 
 .الشرقية تركستان يف مسلون يسكنها مناطق يف جراؤهاإ يتم التجارب 

 وتسرب سقوط نتيجة شخص ألف 200 وفاة إىل املسلمني مناطق يف التجاربة هذه أدت  وقد
  وولد  السرطان، مثل خطرية أمراض من يعانون املنطقة سكان من املائة يف 10 و مشعة، مواد

 .واملزروعات  ب الشر  مياه مصادر وتلوثت مشوهني، األطفال من العديد

 لوب )) يف النووية  التجارب  مركز مبهامجة الشرقية تركستان  أبناء من مئات  قام 1414 العام ويف
 على مصممون الصينيني فإن  الدولية االحتجاجات  من الرغم وعلى .خسائر به وأحدثوا (( نور

 . (887) النووية التجارب  إجراء متابعة
 

 خير  ومماته..  خير  حياته( 922)

 

القاهرة:   -مخسون ألف خطأ يف الكتاب املقدس وحوار البااب مع املسلمني/أمحد ديدات، ترمجة رمضان الصفتاوي.( 886) 
 (. 12)مكتبة ديدات؛  -.7هـ، ص  1411املختار اإلسالمي، 

 هـ(.  28/4/1415) 1376مل اإلسالمي ع العا( 887) 



754 

 . ((لكم خري وممايت لكم خري  حيايت)):   قوله الشريف احلديث يف 

 . منه والربكات  اإلرشادات  من فيها ننال ملا  خري   الشريفة حياته أن - أعلم وهللا - يعين

 . (888) علينا والنواهي األوامر ازدايد هبا انقطع ألنه لنا، أيضا   خري   فهو وفاته جاءت  إذا وكذلك 
 

 خطير  كتاب( 923)

  جربيل مراد)) للعربية وترمجه  (( فون ونيل فون، زومير)) مها  ومؤلفاه (( املتينة عالقات ال)) هو الكتاب  
  صفحة 213 صفحاته وجمموع  عنصرا ، وعشرين أبواب  سبعة على يشتمل الكتاب  وهذا ،(( جان
 .. جيدة والطباعة املتوسط، القطع من

 كتاب بعد كتاب  أخطر اثين اإلسالميني واملفكرين النقاد رأي حسب الكتاب  هذا يعترب
 من ينطلقان مؤلفاه العبارة، قوي كتااب    كونه  من أتيت وخطورته (صهيون حكماء بروتوكوالت )

 . األوسط والشرق العربية اجلزيرة يف البالد خمتلف يف املسلمني عن  كبرية   وخلفية صلبة قاعدة

  ثقافة وال اإلسالمية احلضارة  يف اكتبوا)) 30 ،28 صفحيت يف األول الفصل يف جاء وقد
 اجملالت طريق عن الشرعية األحكام جمال يف وادخلوا املسلمني، عند واحلرام واحلالل اإلسالمية
  .. إسالمية أبمساء وتسموا املسلمني والطالبات  الطالب  خالطوا ..جيدا   اكتبوا )) ،((والصحف

 على فركزوا قليال   ولو  متكنتم فإذا الدقيقة، واآلالت الذهب جتارة  خاصة والتجارة الطب امتهنوا
 إىل الناس  مييل والذين للفتوى يتصدرون  الذين على وركزوا فشيئا ،  شيئا   املسلمني العلماء من نفر

  يوثق حىت اإلسالمية للدعوة الوالء إظهار منكم ويكفي مباحث، أهنم فيهم شككوا ..هلم القراءة
 . ((بكم

 :يقول كتب  ((180)) صفحة ويف

  مباحث،) هتمة ألصقنا حىت العلماء بعض يف شكوكنا بثثنا اإلفريقية الداير دخلنا وحينما))
 . (889)  ((منهم اثنني يف ( جاسوس

 

 . 7هـ، ص  1392بريوت: دار العربية،  -القصيدة الصحيحة مبوافقة الشريعة/أتليف أبو بكر حممود جومي.( 888) 
 هـ )بقلم حممود عبد املطلب اللبايب سليمان(.  19/4/1410 - 250املسلمون ع ( 889) 
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 يصلي  من أو  القرآن   يقرأ من على السالم( 924)

 أرد فهل السالم ويلقون املصلني من بعض ويدخل القرآن أقرأ وأن املسجد يف أكون عندما 
 القراءة؟ يف أستمر أم السالم عليهم

 هو ممن وغريه القرآن قارىء على السالم إن العلماء يقول: العثيمني صاح بن حممد الشيخ -
 القرآن يقرؤون الذين الناس من وكثري يشغله، هذا ألن ينبغي ال ذلك  حنو أو كتاب   بقراءة منشغل

 ألن توقفوا، أين ينسون  مث ارتبكوا أحد عليهم سلم إذا قلب ظهر عن يقرؤونه الذين سيما وال
 ينبغي ال نقول هلذا  عليهم، املسلِ مون كثر  إذا مرات  عدة اآلايت  يكررون فرمبا غتةب أيتيهم األمر

 ما هذا عليه، تسلم أن  فبإمكانك  انتهى فإذا شغله، انتهى إذا إال مشغوال   كان  من على تسلم أن
 سل م فحينئذ   له، احتقارا   عليه تسلم مل أنك  يظن كأن  السوء، بك  يظن قد ممن املشغول يكن مل

 شخصا   ووجدت  املسجد دخلت فإذا عليه، السالم ورد فقد املصلي أما املفسدة، هلذه ا  درء
  رد   إذا ألنه  السالم، عليك  فيقول ابللفظ عليك  يرد ال لكن أبس،  فال عليه وسلمت يصلي
  يرفع  ابإلشارة، يرد لكن تبطل، صالته  فإن الصالة يبطل الكالم  أن عاملا   قاصدا   ابللفظ عليك 
  تكون  حىت الناس من كثري  يرفعهما كما  يرفعهما ال ولكن السالم، عليك  رد أنه إىل مشريا   يديه
   فرد الصالة من انتهيت فإذا املقصود، املسلم به يعرف يسريا   رفعا   يرفعهما إمنا أذنيه،  حذو
 . (890) األوىل اإلشارة فتكفي انصرفت إذا أما شئت، إذا إليه وحتدث  لفظا  

 
 قديمان.. قلمان( 925)

 إيران من الغالب يف جيلب وكان  .العريب اخلط يف استخداما   األكثر وهو: القصب قلم - 1 
  حرارته،  على حمافظا   يزال ال الذي الطبيعي السماد داخل األصفر بلونه القصب فيوضع .والعراق
 الذي - وتقوميه إصالحه  بعد يستخدم مث ويقسو، الغامق البين إىل االحرتاق بعد لونه فيتحول

 .الشمس حتت - احلارة البالد يف جيري

 

 هـ.  1414/ 11/11 - 481املسلمون ع ( 890) 
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  أمام يصمد  النوع هذا من القلم كان  وملا  .جاوه يف ينبت قصب   لب ِ  من ويصنع: جاوه قلم - 2
  . املصاحف  كتابة   يف  وخاصة  استخدامه،  رجحوا خطاطينا  فإن  قسوته،  بسبب الطويلة الكتابة 

 االستخدام قبل الشاش من بقطع لفِ ه  أو القصب، قلم داخل تثبيته  إىل دفعهم القلم دقة لكن

(891) . 
 

 الثالث الخليفة مع مواقف( 926)

  - فيه  ينام أي - املسجد يف يقيل عنه  هللا رضي عفان بن عثمان  رأى أنه البصري احلسن روى 
 !جبنبه احلصى وأثر ويقوم: قال !خليفة يومئذ   وهو

 قبل رمادا   أكون أن  الخرتتُ  يب، يؤمر أيتهما إىل أدري  وال والنار، اجلنة بني أين لو : يقول وكان
 ! أصري أيتهما إىل أعلم أن

 ! (892)حليته  يبلَّ  حىت بكى قرب على وقف إذا عثمان كان:  قال عثمان موىل هاىنء وعن
 

 !  السجن في  الوردي اللون( 927)

  ..اجلرمية ارتكاب  يعتاد مرات السجن على تردد الذي اإلجرام معتاد أن اإلحصاءات  من ثبت
 خارج جرمية الرتكاب  خيرج مل إذا  إنه حىت .. عنها  يقلع أن املستحيل من بل الصعب ومن

  أو  ..احلراس على أو ..له زميل على ابالعتداء إما ..السجن داخل ابرتكاهبا يقوم فهو ..السجن
  أن  يفيده فلن ثالثني أو عاما   عشرين ابلسجن عليه حمكوما   كان   فإذا ..نفسه السجن مدير حىت
 .. أكثر أو أخرى سنوات  سمخ العقوبة مدة تزيد

 إدارة طلبت فقد - كالرا   سانتا - الشهري أمريكا سجن يف خاصة  - املالحظة  هلذه نتيجة
 اعتداءات من للحد حماولة يف الظاهرة هذه دراسة  كاليفورنيا   جبامعة النفس علم قسم من السجن

 

دمشق: دار التقدم،   -طية: اترخيها، لوازمها وأدواهتا، مناذجها/حميي الدين سرين؛ ترمجة مصطفى محزة.صنعتنا اخل( 891) 
 . 133 - 132هـ، ص  1414

 . 61 - 1/60حلية األولياء/أليب نعيم األصبهاين ( 892) 
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 .السجن وإدارة احلراس على املتكررة السجناء

 وعايشوا السجن إىل السجناء ثياب  يف النفس علماء من عدد لدخ امليداين البحث سبيل ويف
 يتعلق ما كل  وفحص واملعايشة  الدراسة من أسبوعني وبعد ..اإلجرام معتادي من الفئة هذه

 :التالية ابلتوصية السجن من األجالء  األساتذة خرج السجن، داخل ابحلياة

 !! الوردي ابللون والقضبان السجن جدران دهان جيب -

 وفعال   ..لألعصاب  املهدىء  الوردي  ابللون السجن بدهان  وقاموا ..السجن يف املسؤولون وذهل
 .احلراس على االعتداء حوادث  قلت

 ما وكل .صعب اإلجرام املعتاد اجملرم نفسية تغيري إن النفس علماء قال التوصية هذه تفسري ويف
 . (893) بسيطة ..لألعصاب  مهدىء الوردي واللون ..أعصابه هتدئة  هو عمله نستطيع

 الشوارع ُتطلى أن ويطلب ..فيه ملء سيضحك  اخلرب هذا يقرأ عندما القارىء أن شك  ال: قلت
 !!اجلرائم لتقلَّ  األسود، ((الزفت)) بدل الوردي  ابللون أيضا  

 
 الليل  قيام دعاء( 928)

 :الليل من يدعو  النيب   كان:  قال عنهما  هللا رضي  عباس ابن عن 

 ومن واألرضِ  السماواتِ  قيِ مُ  أنت احلمد لك  واألرِض، السمواتِ  رب   أنت احلمدُ  لك  اللهم  ))
  واجلنةُ  حق ، ولقاؤك احلق ، ووعُدك احلق ، قولك  واألرِض، السماواتِ  نورُ  أنت احلمدُ  لك  فيهنَّ،
  أنبُت،  وإليك  توكلُت، وعليك  آمنُت، وبك  أسلمُت، لك  اللهم   .حق   والساعةُ  حق ، والنارُ  حق ،
  إهلي  أنت وأعلنُت، وأسررتُ  أخَّْرتُ  وما قدَّمتُ  ما يل فاغفر حاكمُت، وإليك  خاصمُت، وبك 

 .(894) ((غريك يل إله ال
 

 بالماء العالج( 929)

 

 هـ )بقلم عبد هللا ابجبري(.  29/11/1406الشرق األوسط ( 893) 
طبعة   8/167 قول هللا تعاىل وهو الذي خلق السماوات واألرض ابحلق،ي، كتاب التوحيد، ابب البخار رواه ( 894) 

 هـ.  1401ستانبول املكتبة اإلسالمية إب



758 

  بعض  مع  حامسة عالجية  فوائد  للماء  أن اإليراين  والطبيب العامل (( فريدون)) اكتشف  أخريا   
 . املياه  صنابري يف متوفر العالج بينما عالجها  حماولة يف املاليني تنفق اليت األمراض

 املوضوع هذا عن كتااب    وأصدر ابملاء،  العالج عن أعلن ((فريدون)) اإليراين الطبيب أن واحلكاية
 عدد بيوت  سيخرب  نفسه الوقت يف ألنه ولكن أمهيته،  بسبب فقط ليس  أمريكا، يف ضجة أاثر
 .لكلسرتولوا والربو القرحة أدوية تنتج اليت األدوية شركات  من

 ! فقط واملاء  ابملاء،  ولكن ابألدوية ليس كلها  األمراض هذه عالج أن أعلن الدكتور أن ذلك 

 مبجرد تصيبه كانت  اليت احلموضة يعاجل طبيب وهو كان  فقد صدفة، جمرد الدواء هذا يكن ومل
 !املاء من كوب   شرب 

 جيري وأخذ اإليراين، الثوري  احلرس رجال من اعتقاله رغم أحباثه يف (( فريدون)) الدكتور واستمر
 إىل األقدام على مشيا   السجن من يهرب  أن واستطاع سجني، 3000 من أكثر على جتاربه
  ولكن ((ابملاء العالج)) قنبلة قضية فجر حيث األمريكية، املتحدة الوالايت  إىل تركيا ومن تركيا،
 (895)  !!املاء؟ نشرب  كيف:  وهي األخطر القضية تبقى

 
 التونسي  ((جون)) مأساة( 930)

  جاء  أيب .قربص من أصلنا  مسيحية، أسرة من العاصمة بتونس ولدت  .((جون)) امسي كان  
 االستقرار إىل العمل ظروف اضطرته ..الشركات  إبحدى ليعمل تونس إىل والديت قبل ابلعائلة

  دراسيت يف نجحا   وكنت رخاء،  يف عشتها حاملة  ربيعية  وطفوليت نشأيت  كانت .. ابلعاصمة 
  بنوابغ  التقيت حيث ((أبْراينه))  النموذجي ابملعهد االلتحاق إىل تفوقي رشحين وقد .بتدائيةاال

 .التالميذ من األذكياء وصفوة املستقبل

  انبهرت  حيث امللتزمني املسلمني التالميذ بعض وبني بيين الصداقة توطدت  الدراسة وخالل
 من الكثري يف جاريتهم  أين رجةد إىل علي   أتثريهم وسرى ..وثقافتهم وشخصيتهم بسلوكهم
 إىل أحسن هي ابليت وجذبوين عليها ربيت اليت الدينية األفكار ببطالن أقنعوين وقد األمور،

 

 هـ(.  1414/ 15/6)  188رأي الشعب ع ( 895) 
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 واحدا   صرت  وبذلك  ..الشهادتني ولقنوين الفاحتة وحفَّظوين والصالة، الوضوء فتعلمت: اإلسالم
 الصباح يف خروجي كثرة   ايماأل مرور مع أيب والحظ ..املسجد على معهم  أتردد وصرت  .منهم

 عزويف نفسه الوقت يف الحظ كما  ..حمددة أوقات  يف املنزل عن وغيايب العادة غري على الباكر
 ويتحسس يتجسس وأخذ فاراتب  ..عليها ربيت اليت املسيحية الطقوس ممارسة عن وفتوري
 .األمر أول فعاتبين ..إسالمي أشهرت  أين النهاية يف  عرف حىت ..يب ويرتبص

  وكوهنا  ابملعهد زمالئي مع مناقشايت خالل من اكتسبتها اليت القناعات  ببعض واجهته وعندما
  متعَّر  ..واألجداد اآلابء  دين وتناقضات  معتقده ترهات  بسهولة  تدحض حقائق نظري يف متثل

 االلتزام على إصراري حال يف العقاب  أبغلظ وهتددين ..شره  وأتبط األبوة  رداء عنه ونزع وجهه
 ! سالمابإل

  هبدف  ابلبواتس، أيب كحلهما  لقد ذابلتني، محراوين ترامها أال ! ترامها؟ كيف   هاتني،  عيينَّ  إىل انظر
 الوخز معي استعمل كما .البيت حبيس وأظل املسجد، طريق أستبني ال حىت إعدامهما
 . هإهبام بطن يف انكماش  عن عبارة وهي اليسرى يده يف الواضحة  اآلاثر بعض وفيه  - الكهرابئي

  هددين  عندما خاصة إسالمي،  عن املتاحة، وسائله بكل صدِ ي على أيب حرص علمت وعندما
 ! !((ما يوما   قاتلك  أين لك، أقسم)): قائال   وتعصبه وغلظته حنقه بكل يوم ذات 

  يف وحزمه وعيده صدق أعرف وأن ((مارجريت)) وأخيت أمي من مسمع على مرارا   أيب قاهلا
 .. اجلديد ديين على ألحافظ البيت، من صباح ذات   روب اهل قررت  لذا ..التنفيذ

  يف  وآوي الشوارع يف متجوال   النهار أقضي العاصمة،  عن بعيدا   (( سوسة)) الساحل  ابجتاه فررت 
 .املساجد إىل الليل

 .(896) علي إمثا   جير ال ..هلم آالم من اهلروب  ذلك  سببه وما أسريت من هرويب هل أعرف، وال
 

  سيةالهندو فضائح( 931)

  بتاريخ  (50) عددها يف األردية  ابللغة بومباي يف تصدر اليت اهلندية ((بليتز )) جريدة نشرت 

 

 هـ.  19/4/1410 - 250املسلمون ع ( 896) 
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 . ابهلند الطائفية الطبقية ابالضطراابت  يتعلق تقريرا   م 12/12/1987

 :التقرير يقول

  هذا حيتوي  ملا  ((اهلندوسية  ألغاز )) كتاب   مبصادرة اهلند  يف (( مهاراشرتا)) لوالية  احمللية احلكومة أمرت 
  هو الكتاب  هذا ومؤلف آهلتها، من والنيل اهلندوسية الداينة  لطقوس االنتقاد من الكتاب 
 زعماء من وهو املنبوذين،  طبقة إىل ينتمي الذي الراحل ((أمبيدكار صاحب اباب)) الدكتور

  اهلندوس،  لدى  (( وابتل وهنرو،  غاندي، )) مثل الشخصيات  كبار   ضمن املعدودين االستقالل
 قائدا   يعترب وهو وتضحياته،  خبدماته واعرتافا   لذاكره ختليدا   الرئيسية املدن يف متاثيله نصبت حيث

 قام وقد البالد، يف الكادحة الطبقة - املنبوذين لدى  روحيا   وزعيما   اهلندوس عموم لدى سياسيا  
  الداينة  يف سةاملقد الكتب وانتقد عميقة، شاملة دراسة اهلندوسية الداينة  بدراسة  ((أمبيدكار))

 كبار  من انتقص كما  والتقاليد، والعادات  واملعتقدات  الطقوس من فيها  يوجد  وما اهلندوسية، 
 . ((اهلندوسية الداينة ألغاز))  دراسته ومسى  املذهب، أساطري يف املذكورة التارخيية الشخصيات 

  اآلونة يف بعالرا اجلزء صدور  وكان دراساته،  سلسلة من أجزاء أربعة اآلن إىل صدر وقد هذا
  اجلزء  هذا حيتوي ملا  اهلندوس  يف العليا الطبقات  لدى  الدينية والعواطف الغضب أاثر  قد األخرية

 لشخصية دراسته  يف املؤلف  توصل ولقد .(( كراشنا)) و (( راما)) - آهلتهم أقدس  من االنتقاص من
 من فيهما يكن مل بل األلوهية، صفات  جبميع يتصفان ال كان  أهنما إىل ((كراشنا)) و ((راما))

  راما أن  املؤلف  وذكر األلوهية،  فيهما  يعتقد أن  فضال   للناس  قدوة  اختاذمها إىل يدعو ما الصفات 
  راما  أن ((فاد مشبوك قصة)) يف جاء ملا  وطبقا   منافسيه، لقتل قبيحا   أسلواب   اختار كالمها  وكراشنا

  وال  منبوذا   كونه   مع ( املقدسة الكتب) الفيدا ويقرأ يتحنث،  كان   ألنه ((مشبوك)) قتل على أقدم
 !اخللقة جنس فإنه املقدس، العمل هذا مثل على اإلقدام للمنبوذ جيوز
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  والورع،  ابلزهد متصفا   يكن ومل األزواج تعدد عدم يرضيه  ال كان  راما أن املؤلف ذكر وقد هذا
  زوجة  كانت  ((بوذا نارامائي)) يف جاء  ما وحسب اخلمر، وتناول النساء مبحافل يتمتع  كان   فإنه
  وأما !احملرمات  زواج قبيل من هبا  واستمتاعه  منها زواجه يكون وبذلك  له، شقيقة (( سيتا)) راما
  عدة  هناك أن املؤلف ويرى العديدة، زوجاته جانب إىل جوار عدة له  فكانت ((داشرات )) أبوه

 ولد أنه فيه يقال الذي بل - داشرات  - أبيه نطفة من يولد مل ((راما)) أبن االعتقاد على براهني
  الدكتور  رجع ولقد . النس اك أحد (( رشي شرينجا)) وبني كوشليا  أمه بني الالشرعية العالقة نتيجة

  اهلندوس لدى املقدسة الكتب من واملصادر املراجع أهم إىل اهلندوسية عن دراسته يف أمبيدكار
 .الشخصيات  إىل الفضائح من نسب ما  كل  يف إليها وأحال ،(( هباراات  ماها)) و  ،((رامائينا)) مثل

 زعماء من كثري  سبقه بل العلمي، األسلوب  هبذا للهندوسية نقد أول ليس أنه ابلذكر واجلدير
 هذا أن غري واخلطابة، ابلكتابة اهلندوسية فضائح عن النقاب  كشف  إىل ومفكريهم اهلندوس
  والتفاخر  الشركية، طقوسال إلحياء واحملاوالت  اجلهود  فيه  تتكثف  وقت يف  صدر قد الكتاب 

  الدولة  إبقامة حتلم متطرفة دينية  مجاعات  فيه ظهرت  الذي الوقت ويف الوثنية، والتقاليد ابلعادات 
  ابملظاهرة العليا الطبقات  من مجاعات  قامت ولذلك  اهلندية،  القارة شبه  يف الوثنية  اهلندوسية 

 احمللية احلكومة أرغمت أن إىل املذكور،  الدكتور كتاب   إبحراق وقامت احلكومة، ضد  الكبرية
 . الكتاب  هذا مصادرة على مهاراشرتا لوالية

 احلكومة قرار على احتجاجا   م 23/11/1987 يف مسرية بتنظيم املنبوذون قام أخرى جهة من



762 

  املسرية  تلك  يف واشرتك الكتاب،  مبصادرة وإرضائها العليا الطبقات  مطالب أمام وخضوعها
  مجيع  فيه شاركت شعيب مؤمتر إىل املسرية حتولت وأخريا   نبوذين،امل من شخص ألف مائة حوايل

 .(897) إبلغائه  وطالبوا احلكومة، بقرار ابلتنديد وقاموا واجلمهوريني الشيوعيني من اليسارية األحزاب 
 

   الصداع معالجة( 932)

  اليت التجارب  إن الصداع عن له  تقرير  يف نيويورك  جامعة  يف ابلدم  املتصلة األمراض قسم يقول
 :يلي ما على يقوم أن جيب للصداع عالج كل  أن بوضوح أظهرت  اآلن حىت أجراها

 . البندق أو والشوكوال واجلبنة امللح تناول عن االمتناع - 1

 . الكحولية واملشروابت  التدخني جتنب - 2

  احتقان منع أجل من درجات  (5) إىل تصل حبرارة ابلصداع اإلصابة خالل اليدين تدفئة - 3
 . املخ أوردة يف الدم

 . (898) والعنق الصدغني على مستمر  ضغط ممارسة  - 4
 

الون( 933)   كذ ابون دج 

 :والسالم الصالة عليه قال

 . (899)  ((هللا رسولُ  أنه يزعم كل هم  ثالثني، من قريبا   كذَّابون  َدجَّالون يـُبـَْعثَ  حىت الساعةُ  تقوم ال))
 

  العلماء قَْدر( 934)

 وارتفعت النعال، وتقطَّعت املبارك، بن هللا عبد خلف  الناس فاجنفل ،(( رقةال)) الرشيد هارون قدم
 عاملُِ : قالوا هذا؟  ما: قالت الناس رأت  فلما اخلشب، برج من املؤمنني أمري ولد أم فأشرفت .الغربة

 

 هـ )بقلم أيب أسامة البستوي(.  27/9/1408 - 171املسلمون ع ( 897) 
 م.   1978أخبار األسبوع )؟( ( 898) 
 . 178/ 4رواه البخاري، كتاب املناقب، ابب عالمات النبوة يف اإلسالم ( 899) 
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 . املبارك بن هللا  عبد له يقال الرقة، قدم خراسان أهل

 .(900) وأعوان بُشَرط إال الناس جيمع ال الذي هارون ملك  ال  امللك، وهللا هذا: فقالت
 

   والقصد النية بين الفرق( 935)

 :فرقان القصد وبني بينها  ولكن بعينه،  القصد هي النية

  فال نفسه، بفعله إال تتعلق ال  والنية  غريه،  وبفعل نفسه الفاعل بفعل معلق القصد أن : أحدمها
 . هويريد يقصده  أن ويتصور غريه، فعل الرجل ينوي  أن يتصور

  ما اإلنسان  فينوي النية أما الفاعل، يقصده مقدور بفعل إال يكون  ال  القصد أن: الثاين الفرق
 .( 901) عنه يعجز وما عليه يقدر

 
  التلك( 936)

  مميزة  بصفة يوجد ملمسا ، املعادن أنعم من يعد لذلك  الصابون، أو الشحم ملمس له طري معدن
 املاغنسيوم، سيلكات  من كيميائيا    ويرتكب طرية، قشور هيئة على ويكون املتحولة، الصخور يف

  وهي فريدة،  خباصية  وميتاز  ابألمحاض،  يتأثر وال وللحرارة، للكهرابء  التوصيل رديء  معدن وهو
  والعوازل  اخلزف كصناعة عديدة  صناعات  يف يدخل وهو صالبته،  زادت  سخن، كلما  أنه

  أنواع وبعض والبالستيك  واملطاط الطالء ومواد النشاف،  وورق  العادي  والورق الكهرابئية،
  التجميل مساحيق صناعة يف كربى   أمهية له أن كما   والصابون، األقمشة صناعة ويف الورنيشات،

:  اسم التلك  معدن من املتماسكة الكتل على ويطلق السيدات، تستخدمها اليت الزينة ومواد
 وغري اخلياطني وطباشري ةالكهربي  التوزيع لوحات  عمل يف استخدامه ميكن الذي الصابون، حجر

 

 . 175مفتاح دار السعادة/طاش كربي زاده ص  ( 900) 
)نقال    109هـ، ص  1412الرايض: مطابع الفرزدق،  -الفروق/ البن قيم اجلوزية؛ مجع وترتيب يوسف الصاح.( 901) 

 (. 3/190عن البدائع 
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 . (902) ذلك 
 

 النظارات؟  مخترع هو من( 937)

 من العشرينات  عقد مطلع قبل النظارات  استخدام يعرف مل اإلنسان أن  علميا   الثابتة األمور من 
  فكان الغنية األسر يف أما فقط، يلبسوهنا الوقت ذلك  يف الناس من قلة وكانت .العشرين القرن

 وكان ومعروفا ، دارجا   (مونوكل) اسم عليه يطلق الذي الواحدة العينة يذ النظر مكرب استخدام
  هذه ظهرت  فلما قوهتا،  ودرجات  أنواعها بني مييزون  أو ابلنظارات  يهتمون ال الناس معظم

  األسواق يف  يرابطون كانوا   الذين  املتجولني التجار  بعض  يقصد ابقتنائها  يرغب من كان  النظارات 
 .. األصلية علبها يف موضبة  هي وكما  أنواعها  بني اختيار دون رائهابش  يقومون حيث العامة

 ويقوم املتجول البائع ذلك  يقصد نظر ضعف حبالة أصيب من وكل واجلدات  األجداد وكان
 وهو راجعا   وقفل مثنها دفع ذلك  على ساعدته فإذا يلبسها، وهو القراءة وحماولة النظارات  بتجربة
 .. هبا رظف  اليت النظارات  هبذه مسرور

 يف الثقافة لتقدم مرده اليوم النظارات  الستخدام الكبري  االنتشار سبب  إن بعضهم ويقول
 القراءة من ليتمكنوا نظرهم حدة لتصحيح الناس من العديد يضطر حيث الشعبية، األوساط
 .. أعمال من ذلك  وغري السيارات  قيادة  أو والسينما التلفزيون مشاهدة أو  والكتابة

 :ظارات؟الن اخرتع  من

 الوطين املعهد مدير رونشي فاسكو الربوفسور قال النظارات  اخرتع عامل أول هو من وحول
  مبراجعة  الباحثني قيام من ابلرغم: العمر من عاما   49 البالغ اإليطالية استريي مدينة يف للبصرايت 

 موضع ات النظار  وضع بفكرة خرج من أول لتبني القدمية والنصوص التارخيية  املستندات  خمتلف
 .. بعد يعرفه مل أحدا   فإن األوىل للمرة التنفيذ

  اجلمعية يف شرف عضو لقب مؤخرا   نل الذي  - الربوفسور هذا أكد ما على الثابت أن إال
  أن  كما  ..شكلها جلهة احلبوب  من النوع  هبذا  عالقة ذات  عدسة  كلمة  أن  - األمريكية البصرية

 

 . 148هـ( ص  1402األول )ربيع   57الفيصل ع ( 902) 
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  القرن هناية  وحىت والبصرايت  النور  علم لكون اء، العلم صنع  من يكن مل العدسات  هذه  اخرتاع
 يف وجودها وتبني األشياء هذه ذكر تفحص يف البدء معها ميكن اليت املدة وهي - عشر الثالث

  العني يف النظر عيوب  بتصحيح تسمح لدرجة متقدما   العلم هذا يكن مل - التارخيية النصوص
 .. طوهلا أو الرؤية قصر كمعاجلة

 يف الستخدامها ولكن للنظر ليس العدسة صنع هبا يتم كان  اليت الطريقة تبني من متكنا أننا إال
 .. غاليليو اإليطايل العامل أنشأها اليت  واملراصد التلسكوب  أجهزة

  يتم  عدستني اخرتع أنه حبيث الرباعة، من كبرية  درجة على اإليطايل الفلكي العامل هذا وكان
 على أطلق مث البعيدة، الرؤية فيقرابن منحرف واآلخر عاكس أحدمها أنبوب  طريف عند تثبيتهما

  ويكون  رديئا ، بعضها كان   بل جيدة،  التلسكوابت  تلك  كل  تكن ومل تلسكوب، اسم اجلهاز هذا
  له أاتحه ما مستخدما   العدسة هذه  تطوير حياول غاليليو  وظل  .. عدسته جناح بنسبة  اجلهاز جناح
 التلسكوابت  من كبرية  كمية   صنع  يف  أخريا   جنح حىت خصائص من الوقت ذلك  يف الفيزايء علم

 ويف .الفلك  رصد يف اجليدة التلسكوابت  هذه يستخدم أخذ مث الباقي، وأمهل أحسنها واختار
 يف اجلربية لإلقامة ونفي اجلريئة لتعاليمه ابجلرم الكنيسة عليه حكمت أن  وبعد حياته أشهر أواخر
  رايضيات  عامل أشهر ثالثة ملدة  هذا مقره يف ستضافا فإنه روما، قرب  (ارستريي ) مبدينة  فيال

  العدسات  صنع تطوير يف  هام دور  بعد فيما له  كان   الذي  تورشيللي إيفاجنيلستا هو  شاب  إيطايل
 .. هبا والتعريف

 :العدسة خيرتع   تورشيللي

  ع إخضا  يف شرع غاليليو  وفاة  وبعد أنه إال البصرايت، بعلم مهتما   تورشيللي يكن مل الواقع ويف
 ..عملها حتسني يف ابهرا   عامليا   نصرا   فسجل صقل لعملية العدسات 

  حجما   هذا وكان سنتيمرتات، 10 قطر من مطورة عدسة أول تورشيللي صنع 1646 عام ويف
 ..الوقت ذلك  يف حقا   كبريا  

  قرص على املنعكس الشمس ظل إظهار على قادر تلسكوب  أول يف العامل هذا استخدمه وقد
 ..زحل كوكب

  فاشلة  جتربة  ألف وبعد وأخريا  )): فيها يقول أخرى  رسالة تورشيللي كتب  1644 فرباير 6 ويف
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  منها  أربع كانت  منها، ست بصنع  أايم ستة خالل جنحت وقد ..العدسات  صنع يف جنحت
 .. الكمال ابلغيت  كانتا  فقط عدستني أن إال ظاهر، عيب ذات 

 لكون العدسات  هذه هبا صنعت اليت الطريقة إظهار بوسعي ليس ألن  آسف  وأن: ويضيف
 .. ألحد االخرتاع هذا سر كشف  من منعين (الوقت ذلك  يف املدينة أمري لقب) الكبري الدوق

  هذه سلم قد وفاته قبل وكان 1647 عام وفاته حىت هذا اكتشافه بسر حيتفظ تورشيللي ظل وقد
 تلك بتسليم بعدها (الكبري لدوقا) هذا وقام الثاين، فرديناند األمري إىل صغرية علبة يف العدسات 
  أنشأ الذي  فيفياين غنسنزو هو  البصرايت، علم يف ضالعا   كان  ..آخر شاب  لعامل العدسات 

  ألحد،  سرها تسريب دون إمنا  الصناعة هذه حول الطلبة من عددا   يعلم وكان  العلم هلذا مدرسة
  وشاع، العدسات  صنع  أمر ذاع عندما العشرين، القرن مطلع حىت  النحو هذا على األمر وظل
  وأشكال  أمناط اليوم منها  ابت  حىت والنظر، للزينة ولبسها النظارات  صنع على الناس وأقبل

 .. (903)  متباينة عديدة

 البصرايت  عامل هو الطبية  النظارة  خمرتع أن الصحيح لكن الغريب، اإلعالم له يرو ِج ما هذا: قلت
 عيشه لكسب الوحيدة وسيلُته كانت  الذي (م1038/-ه431 حنو املتوىف) اهليثم ابن املسلم
 الزجاج من كبريا    قرصا   فصنع بصره، بضعف أحسَّ  كرب  وعندما وبيعها، العلمية الكتب أتليف
  تعتمد  التاريخ يف للقراءة طبية نظارة أول صناعة من متكن جتارب  وبعد ...  اخلط يكرب احملدب 

 . (904) حدة على عني لكل النظر قياس على

 
 ( 3)  ينيةص أمثال( 938)

 . ابلصاع  البحر يُقاس  ال كما  مبظهره، املرء يُقاس ال -

 . السهم إطالق أجِ ل ولكن مهيأ، قوسك  ليكن -

 . سبب شيء لكل -

 

 هـ.  21/4/1404 - 5693الرايض ع ( 903) 
 هـ(. 1415/ 19/12) 537املسلمون ع ( 904) 
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 . للحكمة مثن وال مثن، للذهب -

 .السهل تستكشف لن اجلبل، تصعد مل لو -

 .عيدا   يوم كل  ليس -

 . الكتب يف هرش  دراسة تساوي  عارف، رجل مع طاولة حول واحدة  حمادثة -

 .جذورها قرب  السقوط من ألوراقها بد  ال اهلواء، يف تعلو الشجرة أن مع -

 .مفتوحا   استمراره هو الصعب لكن دكان، فتح السهل من -

 .سعادة يف أكل عناء، يف كدَّ   من -

 .األبد إىل غبيا   يظل   يسأل ال ومن  دقائق، مخس ملدة  غبيا   يصبح سؤاال   يسأل من -

 .العقول قصريات  الشعور،  يالت طو  النساء -

 .البحر يف السمك  وال الغابة،  يف يباع ال الوقود -

 .اآلخر حيلم ال مبا منها كل  حيلم وأن واحد، فراش يف يناما  أن رجالن  يستطيع -

 

 والكرب الهم دعاء( 939)

  أرجو، رمحتك  اللهم: املكروب  دعوات )): قال   هللا  رسول أن  - عنه هللا  رضي  بكر أيب عن 
 . (905) ((أنت إال إله ال كلَّه،  شأين يل وأصلح عني، طرفة نفسي إىل تكلين فال

 ((أستغيث برمحتك  قي وم اي  حي   اي)): قال أمر َكَربه  إذا  النيب كان:  قال عنه هللا رضي أنس وعن

(906) . 

  أبين أسألك  إين اللهم)): يقول وهو  يدعو رجال   مسع  هللا  رسول أن عنه هللا رضي بريدة وعن
 كفوا    له  يكن ومل يولد،  ومل  يلد مل الذي  الصمد، األحد أنت،  إال إله ال  هللا أنت أنك  أشهد
  وإذا أجاب، به  ُدعي إذا  الذي األعظم ابمسه هللا  سأل لقد بيده  نفسي والذي )): فقال ، ((أحد

 

 (. 3388رواه أبو داود وأمحد، وصححه ابن حبان، وحسَّنه ابن حجر، واأللباين يف صحيح اجلامع )رقم ( 905) 
 (. 4777رواه الرتمذي وحسنه األلباين يف صحيح اجلامع )رقم ( 906) 
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 .(907)  ((أعطى به سئل
 

   الدنيا من المجنون نصيب( 940)

 الدنيا؟ من اجملنون  صيبن ما: الشعراوي متويل حممد الشيخ سئل

 التكرمي؟  لقيمة نزع   العقل َسْلبُ  فهل بعقله، مكرَّم اإلنسان: فأجاب 

 الدنيا؟  احلياة هذه يف يريدون ماذا جسمهم؟ أجهزة كل  يف  األقوايء العقالء يريد وماذا

 يتصرَّفوا أن يريدون القول، هلم يردَّ  ال أن قوال   قالوا إذا يريدون  الكلمة، هلم  تكون أن يريدون هم
 .شيء على أحد يلومهم أن دون إبرادهتم

  القيامة يوم  هللا  يسأله  وال فعل، عن تسأله فال  له، وتضحك  يضربك  إنه  !اجملنون أُعطيَ  وكذلك 
 !فعله عن

 ! الدنيا؟ من هذا أخذ[ عاقال  ] إنسان   فهات 

 ! اجملنون نهلا  اإلنسان إليها  يسعى اليت الغاية إن

  تنطق  أن  العاقل أيها  أنت  تستطيع ال  اليت الكلمة  بقول يبايل وال حلق،ا كلمة   اجملنون  يقول وقد
 ! هبا  تتفوه أو  هبا

 .أبدا   يبايل فال  اجملنون أما هبا،  تتفوه جيعلك  ال أشياء عنك  يعقل ألنه عقال   العقل ومسي

 عقلك حلظات  كل  من أنت أتخذه أن تستطع مل ما  أخذ جنونه  حلظات  من حلظة يف اجملنون  إذن
 .(908)  هللا  سبحان  ..ياةاحل يف
 

 والتحريف   التصحيف أسباب( 941)

 .النـَّْقط إمهال مع عددا ، وتساويها  احلروف  رسم تشابه: وأقواها األسباب  هذه أول -1 

 

وصححه ابن حبان، واحلاكم، ووافقه الذهيب، وحسَّنه الرتمذي، وصححه   -واللفظ له  -و داود والرتمذي رواه أب ( 907) 
 . 1/279األلباين يف صحيح سنن أيب داود  

 . 10/231 - 1الفتاوى: كل ما يهم املسلم يف حياته ويومه وغده/حممد متويل الشعراوي جـ( 908) 
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 ..ومغريب مشرقي بني العريب اخلط اختالف  - 2

 .. القبائل بلغات  املعرفة عدم - 3

 . الكلمتني أو الواحدة الكلمة يف وبـُْعدها احلروف قـُْربُ  - 4

 .اإلمالء طريق  عن النوع هذا أييت ما وأكثر السمعي، التصحيف وهو  السمع، ِخداعُ  - 5

 على املعىن، تؤدي مأنوسة كلمة  إىل هبا فيعدل القارىء،  أو الناسخ عن الكلمة معىن خفاء - 6
 . السياق  مع يتمشى وجه

 .حصر حتت قعت ال الباب  هذا يف التصحيف وأمثلة العرب، كالم  بغريب اجلهل - 7

 .العلوم مبصطلحات  اجلهل - 8

 . البلدان أبمساء اجلهل - 9

  ويكتبون الناس يقرأ مما كثري  إىل الوهم منه يدخل للتصحيف، واسع ابب  وهو: اإلْلف - 10

(909) . 
 

 العصر  هذا في المسلمين ضعف أسباب( 942)

 .املسجد أتثري غياب  - 

 .العاملني العلماء قلة -

 . اإلسالمية البالد يف املختلفة الدراسة مراحل يف التعليم خطط سوء -

 .والعزائم اهلمم  ضعف -

 من بيننا وقلَّ  تصر فاتنا، وحبكم حياتنا، على يطغى الذي هو احلماس أن الظاهرة هذه يف والعله
 . وأتم ل اقتناع عن  والتصر ف األفق، وسعة النظر، وبُعد ابلثبات، يتَّصف

  عن وتشغله األمور، معايل عن ابملرء  تُقعد اليت املعوِ قات  من وحنوها واللهو الرتفيه  وسائل كثرة  -
 .السامية الغاايت 

 

القاهرة: مكتبة   -اضرة عن التصحيف والتحريف/حممود حممد الطناحي.مدخل إىل اتريخ نشر الرتاث العريب؛ مع حم( 909) 
 . 314  - 299هـ، ص   1405اخلاجني، 
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 .وحطامها مبلذاهتا واالنشغال الدنيا على االنفتاح -

  أنصاف ختر ِج اجلامعات  أصبحت حيث ..الشرعية العلوم أضعفت اليت اجلزئية التخصصات  -
  صار ذلك  أن  واملصيبة ختصصه،  من ليس ذلك  أبن اإلجابة  عن فيعتذر أحدهم تسأل املتعلمني،

 !مستساغا   أمرا  

 .. (910)  دونية نظرة الشرعية التخصصات  إىل والنظر املادية، العلوم بعض أمام النفسي االهنزام -
 

 الجوي  التلوث ضبط  أساليب( 943)

  ا انطالقه قبل وعزهلا فصلها طريق عن امللواثت  من ابلتخلص وذلك  وتنقيتها، امللواثت  عزل -1
 . اهلوائي الوسط إىل

 املنطلق امللوث  اهلواء من الكبرية  الصلبة اجلزيئات  عزل يتم  حيث  النسيجية،  التنقية  غرف  - 2
 . حجمها لكرب الصلبة اجلزيئات  مرور متنع لكنها الغازات، مبرور تسمح مرشحات  ابستخدام

  ألياف  رماد، غبار،) الصلبة اجلزيئات  إلزالة وتستخدم اإللكرتوستاتيكية، املرسبات  - 3
 . واحد ميكرون عن قطرها يقل اليت (الرصاص أمالح اسبستوس،

  لترتسب  جهاز  ضمن ابجلزيئات  امللوث  اهلواء إبدخال وذلك  الدائرية، أو اإلعصارية  التنقية - 4
 .قاعه يف اجلزيئات 

  لوث امل اهلواء تيار من الغبار  إزالة تتم حيث ، %99 بنسبة فعالة طريقة وهي  .املبلل املكشط - 5
 .الدقيقة الصلبة اجلزيئات  تلك   ترسيب يستدعي مما  ،(االنتثار )  عليها املاء بنثر

  معينة  سوائل يف حبلها  منها  التخلص يتم فإنه لذا املاء،  يف  بسهولة تنحل الغازات  بعض أن ومبا
  بعض تزال حيث معينة، سوائل خالل من اجلو إىل انطالقه قبل امللوث  اهلواء مترير طريق عن
 . (911) ات الغاز 
 

 

  7( ص 4)حنو ترشيد الصحوة؛  -هـ. 1412الرايض: دار الوطن،  -العلم ضرورة شرعية/نصر بن سليمان العمر.( 910) 
- 12 . 
 . 244 - 242ص  هـ،  1410دمشق: دار الفكر،    -التلوث اجلوي/علي حسن موسى.( 911) 
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   الطبية للمهنة اإلسالمي الدستور( 944)

 املنعقد اإلسالمي للطب األول العاملي للمؤمتر مثرة كانت  وثيقة أصله  ،(912)كتاب   عنوان هذا
 . الطبية  للمهنة اإلسالمي الدستور  هي لتكون عشر، اخلامس اهلجري القرن مطلع يف ابلكويت

 :هي اباب ،  عشر اثنا  وفيه

  احملافظة ابملريض، الطبيب صلة ابلطبيب، الطبيب عالقة الطبيب، صنعة طبية،ال ابملهنة التعريف
 الطبيب،  مسؤولية يف اإلنسانية، احلياة حرمة يف احلرب، يف الطبيب واجب املهنة، سر ِ  على

 .الطبيب َقَسم الطيب، التعليم يف احلديثة،  ومعطياته العلمي البحث إزاء الطبيب واجملتمع، الطبيب

 :61 ص  يف ورد ((الطبيب مسؤولية)) ابب  ويف

 :هي أساسية  أمورا   الطبيب عن املسؤولية النتفاء تشرتط الغراء اإلسالمية الشريعة

 .املهنة  مبزاولة الشارع إذن -

 . ابلعالج املريض رضاء -

 .الطبيب عند الشفاء قصد -

 وال الطبية لاألصو  تقر ه ال الذي هو الفاحش واخلطأ .الطبيب من الفاحش اخلطأ وقوع عدم -
 .والعلم الفن أهل يقر ه

 
 ! العلماء تربكان مغناطيسيتان يدان( 945)

  تسمح  مغناطيسية (( قوة))-ب  يداها تتمتع اليت سنة  14 ((قيديشنكو أجنا)) عادية غري حالة يف
  راحة يف واملقالة والصينية، املعدنية، والعمالت  الكتب مثل واملتنوعة املختلفة األشياء إبمساك هلا

 . يديها

 . البولندية - السوفيتية  احلدود على (غرودونو) يف والديها مع تعيش

 . (913) العادية غري القوة  هذه لتوضيح حرية يف ولكنهم جيدة، بصحة تتميز   إهنا األطباء ويقول
 

 ص.   93، 85هـ، ابللغتني العربية واإلجنليزية،  1401صدر عن املنظمة العاملية للطب اإلسالمي عام ( 912) 
 هـ(.  10/1410/ 28)  1106اليمامة ع ( 913) 
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 ؟  عقلك أين( 946)

 هللا؟  بوجود مؤمن أنت: امللحد 

 .شك  وال نعم،: املؤمن

 رأيته؟ هل: امللحد

 .ال: املؤمن

 مسعته؟ هل: مللحدا

 .ال: املؤمن

 ملسته؟ أو مشمته هل: امللحد

 .ال: املؤمن

 به؟  تؤمن فكيف: امللحد

 عقلك؟ رأيت هل: املؤمن

 .ال: امللحد

 مسعته؟ هل: املؤمن

 .ال: امللحد

 ملسته؟ أو مشمته هل: املؤمن

 .ال: امللحد

 عاقل؟ أنك  تزعم فكيف: املؤمن
 

 المفقود  عن التنقيب( 947)

  واألجزاء  الكتب من املفقود عن التنقيب يف املنهجية القواعد)) بعنوان صدر مفيد فلطي كتاب   
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 البحث وراغيب العلم حميب ومعامل صور متثل قاعدة، عشرة ثالث  يف املؤلف جعله ،(914) ((الرتاثية
  بطن يف ُحشر جزءا   ترى فقد .أسالفها تراث  من األمة فقدته مما كثري  على الوقوف إمكان يف

 :هي القواعد وهذه ..منها املفقود استخراج العلم شداة فيستطيع كتب،  تضاعيف يف وأ كتاب،

  يف املفقود الكتاب  ملصنف املوجودة الكتب يف البحث واملسموعات، اإلجازات كتب  يف البحث
 بفن اخلاصة الكتب يف البحث بعدهم، ومن التالميذ وتالميذ التالميذ كتب  يف البحث كتابه،

 يف البحث عنه، املتأخرة املفقود الكتاب  حول صنفت اليت الكتب يف البحث املفقود، الكتاب 
 حول صنفت اليت الكتب يف البحث منه، واستلَّت املفقود الكتاب  حول صنفت اليت الكتب
  إسناده  رجال وتراجم املفقود الكتاب  مصنف ترمجة يف البحث كامال ،  واحتوته  املفقود الكتاب 

 ذريته وكتب املفقود الكتاب  مؤلف بلد أهل كتب  يف البحث ده،إسنا لرجال وترجم أسند إذا
  أو املوارد كتب  يف البحث التخريج، كتب  يف البحث مبذهب، املشهورين يف كان  إن مذهبه وأهل

  املتأخرة  املسندة الكتب  يف البحث احلديثية،  املتون  أطراف  كتب  يف البحث والفهارس،  املصادر
 .املفقود الكتاب  عن
 

 ((النهر وراء ما)) حمصطل( 948)

  تتقدم اإلسالمية الفتوحات  بدأت  اهلياطلة،  عاصمة  بلخ على قيس بن األحنف استوىل عندما 
 املسلمون أطلق خراسان ومشال شرق يف اإلسالمية اخلالفة رقعة امتداد ومع تركستان، داخل إىل

 :هي  مأقالي مثانية تضم وكانت النهر، وراء ما  بالد وسيحون  جيحون  هنري حوض على

  حاضرة خبارى والية: هي والايت  ثالث  يضم جبلي إقليم وهو صغداين، أو الصغد، إقليم - 1
 املركز وهي مسرقند ووالية ومسرقند، خبارى بني وتقع كل،  فيمان ووالية الدينية، النهر وراء ما بالد

 .لإلقليم السياسي

  خيوق، وأصله فيوه، سماب  ويعرف جيحون جنوب يف الصغد غرب  يف ويقع خوارزم، إقليم - 2

 

  383هـ،  1412فريجينيا: املعهد العاملي للفكر اإلسالمي؛ الرايض: مكتبة املؤيد،  -ملؤلفه حكمت بشري ايسني.( 914) 
 (. 1لسلة تيسري الرتاث اإلسالمي؛ )س  -ص.
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  تسمى جيحون هنر من الغريب اجلانب يف إحدامها : قصبتان له وكان .جيحون هنر دلتا ويضم
 .كاث   هلا  ويقال النهر من الشرقي اجلانب يف واألخرى أوركنج،  أو  اجلرجانية

  وقصبته  وخش، أو وخشاب  هنر غرب  إىل جيحون هنر مشال يف ويقع الصغانيان، إقليم - 3
 . ترمذ مدنه أشهر ومن الصغانيان، هنر  أعايل يف تقع انالصغاني

 مملكة مقر وهي بلخ، وقصبته  جيحون، هنر أعايل يف يقع الذي القدمي طخازستان إقليم - 4
 . وطالقان بذخشان مدنه أشهر ومن اهليطل،

 أوبنكث، بنجكنت أيضا   هلا ويقال أشروسنة، وعاصمته الصغد، غرب  يف أشروسنة إقليم - 5
 حدود على تقع اليت وزمني احلالية،  جيزاك وهي ديزق  مث احلالية،  سرور وهي سوت، نهمد ومن

 . خوقند  اليوم وتتاخم فرغانه

  هنر  يؤلفها اليت الزاوية  يف الواقعة اجلبلية البقاع  يف واسعة كورة  عن عبارة: اخلتل إقليم - 6
 وفرغان جياراغواند وهالورد منك  مدنه أهم ومن هابك، وقصبته جيحون، هنر مع وخشاب 
 .أوفاعزد

 املعروفة واخلرائب الشرقية، الشمالية أي اليمىن، سيحون هنر ضفة على وهو الشاش، إقليم - 7
  وهي جاج، والفرس شاش،  املسلمون مساها اليت املدينة موضع هي القدمية بتاشكند  اليوم

 .بناكث أيضا   مدنه ومن عاصمته،

  فرشان  بروافده ويتصل سيحون،  لنهر  األعلى رىاجمل وجنوب  مشال وميتد فرغانة، إقليم - 8
  وغريه خرداذبه  ابن ومساها  خمتصرا ، أخسط  أو  إخسيكيث  مدينة  وقصبته وجدغل، وقبا  وأورست

 . فرغانة مدينة

  تضم حيث اجلديدة، السياسية التقسيمات  مع حاليا   النهر وراء ما بالد أقاليم توزعت وقد
  تضم أوزبكستان ومجهورية فرغانة، من وأجزاء رستانوطخا اخلتل إقليمي اتبيكستان مجهورية

 .( 915)  وأنساس وسته أشر أقاليم
 

 الزهور؟   تقول ماذا( 949)
 

 هـ( بقلم رمحة هللا عناية هللا.  21/9/1415) 1396العامل اإلسالمي ع ( 915) 
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  أو الزهور، لسان)): بعنوان هـ1339 سنة بدمشق الطرائف مكتبة عن صدرت  صغرية رسالة 
  نوان الع يف كتب  .الصغري احلجم من صفحة 30 يف وتقع ،((أمني بدري زهور  يف احملبني تسلية

  تسلية وهو  اهلجاء، حروف  على مرتبة  ومعانيها  الزهور  أمساء على حيتوي كتاب : الشارح
 .سليم  ذوق ذي ولكل للمحبني،

 وازدانت ومنت الكاتب، خميلة يف نشأت  مجيلة فكرة هي إمنا الزهور هذه معاين أن الناشر ويبني
 .. جدا   رقيقة مبعان

 :منها أمثلة وهذه

 .ذابل اجلمال: األصفر البنفسج

 .سعيد ولكن فقري: ربيعية زهور ابقة -

 . لطف: اخلبازة -

 .أسرارك  أحفظ إنين: سليمان خامت

 .كاذب   غىن: الشمس دوار

 . شوقا   ألتهب إنين: أمحر زنبق

 .االصطبار  عدم: احلناء زهرة

 .تنخدع ال: زعفران

 . الصبا أول: الربيع زهرة

 . العشاق دموع: الرمان زهر

 . نتظاراال من مرضت: بري شقشقيق

 . رايء: الثعلب عنب

 .أنس لطافة،: فل

 . اشتياق  هوس،: قرنفل

 . والكتمان  االحتياط  يلزم: البئر كزبرة

 .مودة: األرض لبالب 

 . صواب  عقل،: التيس حلية
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 .ضعف: مسك 

 . عظمة كرب،:  نرجس

 . اإلحساس مرارة: السعرت ورق

 . وداد لطف،: ايمسني
 

   أبوللو رحلة في الفاتحة سورة( 950)

 :املصري الفضاء عامل  الباز، فاروق لدكتورا يقول

 خلل وقع الصلبة، قاعدهتا من (15) أبوللو الفضاء سفينة  انطالق وقبل األخرية، اللحظات  يف
 .للرحلة والتخطيط اآلالت  يف جوهرية  تعديالت  إدخال إثره على مت واألجهزة، املعدات  يف

 سالمة على طمأنتهم احلرجة املواقف هذه مثل يف يفارقين ال وهبدوء ..الفضاء رجال ختوف وقد
  - القرآن يف سورة هناك إن: والطمأنينة  احليطة يف مبالغا   هلم قلت مث  السفينة، يف اإلجراءات 

  كلماهتا   احتوته  وما  الكبرية مبعانيها السورة هذه الفاحتة، سورة  امسها - املقدس املسلمني كتاب 
  اخلائفة النفوس يف وتشيع والسكينة، األمن الواجفة القلوب  يف تنشر ضارعة، حارة أدعية من

 .والثقة الشجاعة درجات  أعلى

  هلا  فضائية صورة ولديه - هلم فسلمتها السورة، هذه األصدقاء هؤالء مين طلب جياشة وبلهفة
 . - الفضاء رواد حيملها

 واللغة ماإلسال عن املعرفة من مزيدا   مين وطلبوا الثالثة، األصدقاء تفاءل الرحلة جناح وبعد: قال
 ... (916) العربية

 
   دارجة كلمات ضبط( 951)

 
 َعَصر يـَْعِصر خبَِل يـَْبَخل

 

 . 903 - 902هـ( ص  1397)رجب   5جـ   49جملة األزهر س ( 916) 
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 َغُرَب عن وطنه نـََتَف يـَْنِتف 
 فـََرك يـَْفُرك اجلَُدري
 الَقْرَحة ُجْرهم

 قـََبض يـَْقِبض َحَلَم ُحْلم ا وُحُلم ا )رأى منام ا(
 قـََلب يـَْقِلب َحُلَم ِحْلم ا )عقل(

 َصَر يـَْقُصرقَ  َحَرم حَيُْرم
 لَِبس يـَْلَبس لُْبس ا خدم خَيُْدم وخَيِْدم
 لََبس يـَْلِبس لِْبس ا َدِهَش يَْدَهش

 َمسَّ مَيَس   َسرَتَ َيْسرتُُ 
 النَّْسر َشِبَع َيْشَبعُ 

 َنَطق يـَْنِطق َصَرف َيْصِرف 
 نَِفد يـَنـَْفد الصِ حَّة

 َهَجر يـَْهُجر َضنَّ َيِضن  
 َس يـَيـَْبس َويْيِبس يَبِ  طََرَف َيْطِرفُ 

 مَيَْنة وَيْسرة الُعْراين
 

 
 المدخنين  معشر يا( 952)

ــقتُ   ــا   ضــــــــــــــــــــــ ــن ذرعــــــــــــــــــــــ ان   مــــــــــــــــــــــ ــَ  ُدخــــــــــــــــــــــ
 

حابْ  مثــــــــــــــــــــــــــــــــلَ  طــــــــــــــــــــــــــــــــائر      الســـــــــــــــــــــــــــــــــَّ
 

غل مكـــــــــــــــــــــــــــــــــــانِ  يف ــ   يبقـــــــــــــــــــــــــــــــــــى الشـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

ــا      الثيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابْ  كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلَّ   ُمْنِتنــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــايقوين رفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاق   مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن
 

ابْ  جســـــــــــــــــــــــــــــمي فـــــــــــــــــــــــــــــانربى   ُمعـــــــــــــــــــــــــــــَ
 

 رفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاقي اي فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارمحوين 
 

ــطرابْ  ابلقلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب إن    اضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

زْج الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيجارُ  منــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاإ  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ
 

امِ  مـــــــــــــــــــــــــــــــــن  ــَ ــغِ  َرمـــــــــــــــــــــــــــــــ  ذابْ  التبـــــــــــــــــــــــــــــــ
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ْوهُ  قـــــــــــــــــــــــــــــد ــَ  مشـــــــــــــــــــــــــــــس   حتـــــــــــــــــــــــــــــت َرمـــــــــــــــــــــــــــ
 

تْ   ــه َلِعبــــــــــــــــــــــــــــــــــَ  الكــــــــــــــــــــــــــــــــــالبْ  فيــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

ــقُ   ــاخُ  تلصــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــه األوســــــــــــــــــــــــــــــــــــ  فيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

ــه ينـــــــــــــــــــــــــــــــــــزوي    الـــــــــــــــــــــــــــــــــــذ اببْ  فيـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

وه مث اات   فتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   فـُتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ
 

ــل  ات  مثــــــــــــــــــــــــــــــــ ــَّ  الــــــــــــــــــــــــــــــــــرتابْ  َحبــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

ــد  تْ  أن بعـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــَ َوام   الغـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ
 

  الل عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــابْ  أنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــواع فيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه 
 

وه مث  لُفافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   لفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

ــا    ــلم أبيضـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــابْ  ثـــــــــــــــــــــــــــــــــ   الل بـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

الب  يف علَّبوهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ
 

  الثيــــــــــــــــــــــــــــــــــــابْ  بــــــــــــــــــــــــــــــــــــني ختتفــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 
 

ــان جتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذب   دومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   الوهلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

ُقها  ل   ِعشـــــــــــــــــــــْ  (917) لعـــــــــــــــــــــذابْ  ا جـــــــــــــــــــــُ
 

 
 !والشراهة األكل عالم( 953) 

  حدث  دقيقة، 30 يف فاصوليا  حبة  (2780) أتكل أن  استطاعت الربيطانية ستيفنسون كارين  
 .1981 أبريل 4 يوم هذا

 دقيقتني، يف جراما   (1285) كلها  تزن  موزة (17) أيكل أن استطاع ريكياألم الكان رونلد
 .1973 ديسمرب 7 يوم هذا حدث 

  اثنية،  37و دقيقة 12 يف الفراخ من جراما   (1701) أيكل أن استطاع اإلجنليزي ابري شاون
 .26/1/1984 يف هذا حدث 

  هذا حدث  .اثنية  (34.6) يف العنب من جرام (1500) أيكل أن استطاع األمريكي أليس جيم
 .1976 مايو 30 يف

 يف اجملمد كرمي اآليس من جراما   (1530)  أيكل أن  استطاع اإلجنليزي سول داود توين
 .(918) 26/1/1982 يف هذا حدث  اثنية، (40.50)

 
 

هـ،   1415سيهات السعودية: الشاعر،  -إىل معشر املدخنني: من الشعر التوجيهي/شعر عقيل نجي املسكني.( 917) 
 . 10 - 7ص 

 م(.  14/2/1995 - 8)  450جملة الشرق األوسط ع ( 918) 
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   نيجيريا في حدث( 954)

 يف احليوانت  حدائق إحدى زار املسيحي، الدين رجال أحد ((رن ون  أبود)) املسمى فاستو،
 17 األحد يوم نيجرياي، جنوب  يف الواقعة النيجريية الوالايت  إحدى أيو،  عاصمة  ((أابدان))

 واحلبل، اإلجنيل كتاب معه وكان .هـ1412 األوىل مجادى لشهر املوافق م، 1991 نوفمرب
 وصل حىت األشجار،  إحدى وتسلق فذهب ..األسد هذا حول املعجزة الناس سريي  أنه معتقدا  

 إىل اإلجنيل بكتاب  يشري بدأ  ذلك  فعند نئما ،  األسد فوجد  .لألسد خصص الذي  املكان  إىل
  وهو حوله  التفوا الذين  الناس  أمام يصيح فأخذ  بعينها، املعجزة هو ذلك  أن معتقدا   األسد،

 . الباهرة املعجزة هذه إىل وانظروا تعالوا: يقول

 :ينادي الرجل فأخذ وهامجه، نومه من استيقظ الرجل صوت  األسد مسع وعندما

  األسد  اسم وكان  ! حلمه وأكل األسد  فقتله به، يتوسل  كان   الذي  صنمه  اسم وهو  جاه،  جاه  جاه 
 !سنوات  أربع  وسنه ((كوان))

 يوم يف الصادرة اإلجنليزية، ابللغة تطبع اليت ((كنكورد  اند ويك )) جريدة احلادثة هذه نشرت 
 وشاع ،3 عدد 140 رقم م 1991 نوفمرب 23 املوافق هـ1412 األوىل مجادى 17 السبت

 . (919) !نيجرياي إذاعات  بعض اخلرب أذاعت كما  نيجرياي، صحف بعض عن اخلرب
 

   طبيا  ..  البنطلونات( 955)

  هي  املرء  منها يعاين اليت األمراض من كثريا    أن  األمريكيني الباطنية األمراض أطباء أحد اكتشف
 . األمريكية الطبية اجلمعية تصدرها اليت الطبية  اجمللة يف حبثه ونشر الضيق، البنطلون لبسه نتيجة

 وتضخم القلب، نبضات  ازدايد ذلك  تصاحب أن ميكن اليت األعراض ضمن من أن وذكر
  تنتاب  اليت املتعبة فاألعراض .العني جتويف حول آالم وجود وأيضا   املفرط،  والتجشؤ املعدة،
 يف ومتاعب غثيان أو النفس، يف ضيق أو الصدر، يف حادة آالم هي الضيقة البناطيل البسي
 . القلبية ابلنوبة  مرتبطة  دائما   وهي ..البطن

 

 . 48هـ( ص  8/1412/ 6)  988اجملتمع ع ( 919) 
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  قد وهو آلخر، وقت من املتحدة الوالايت  يف ابلغني 10 كل  من 9 يصيب املرض هذا إن: وقال
 . املؤمل املريء  بتقرح وانتهاء   البسيط االنزعاج من بدءا   يتسبب

 بدال   البناطيل محاالت  ارتداء وكذلك  أكرب، طيلبنا ارتداء األعراض تلك  وجود حالة يف وينصح
 .(920) احلزام من

  الباكستانيون  يرتديها اليت الثياب  مثل األقل على أو العادي، الثوب  من أنسب هناك ليس: قلت
  وزادت  .. اإلسالمية ابلبالد  حلت اليت الغرب  مصائب من إال البناطيل هذه  وما ..واألفغان
 !! األصيل العريب اللباس يلبس من وعقاب  ..املدارس وطالب  املوظفني على بفرضها املصيبة

 
 المملوكي العصر من وألقاب  وظائف( 956)

 العام القائد  مبثابة وهو وحنوه، كالنائب  معناه، يف ومن اجليوش أمري ألقاب  من: العساكر أاتبك  
 .للجيش

 .املال قبض يتوىل ألنه بذلك   مسي ،((لألخذ املتويل))  أي: األستادار

  ليلة كل  يف تدق وزمر، أبواق  معها متعددة، طبول هي الطبلخانة: اخلاصكية الطبلخانة ءأمرا
 ..املغرب  صالة بعد ابلقلعة

 . الديوان مباشري خدمة  يف ويكون ،((الستارة ممسك ))  أي: الربددار

 . املوظفني رواتب وهي اجلامكيات،: مجعها : اجلامكية

 .غريمها أو األمري أو السلطان دواة  ملحي الذي وهو  ،((الدواة ممسك ))  أي: الدوادار

 . ثيابه األمري أو السلطان إبلباس صاحبها  يقوم وظيفة  اجلمدارية: اجلمدارية نوبة  رأس

 .الصغرية القرى وهي رساتيق،  مجعها:  الرستاق

 ويرحتل شاء، حيث يقيم السلطانية، ابخلدم له مسموحا   الشخص يصري أن هبا املراد: الطرخانية
 .معلوم بغري واترة  جمان ، يتناوله  مبعلوم رةات شاء، مىت

 فيه تُغسل الذي الطشت يكون فيها ألن بذلك  مسيت الطشت، بيت معناه: خانة الطشت
 

 هـ(.  19/11/1415)  9795الرايض ع ( 920) 
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  من السلطان يلبسه ما يكون  ((خانه الطشت)) ويف . القماش فيه يُغسل الذي والطشت األيدي،
  شاكل وما عليها، يصلي اليت والسجادات  واملخاد املقاعد من عليه جيلس وما الثياب،  سائر
 .ذلك 

 ألقاب من وهو .األشياء  به  يتناول الذي السلطان ميني كأنه ،((اليمني )) إىل نسبة : اليميين
 . (921) واحلاجب السر، وكاتب الدوادار،

 
 الوالدين   عقوق مظاهر من( 957)

  التأفف  هما،علي الصوت  ورفع زجرمها ذلك، يف التسبب أو الفعل أو ابلقول  وحتزينهما إبكاؤمها 
  واحتقارمها،  شزرا   إليهما النظر أمامهما، اجلبني وتقطيب العبوس أوامرمها، من والتضجر

  وفيه ) الوالدة تعده الذي الطعام انتقاد عليهما، األمر والغباء، ابجلهل ووصفهما وتسفيههما
 األم مع دب أ قلة  فيه أن والثاين تركه، وإال أكل أعجبه إن الطعام، تعييب جيوز فال: حمذوران
  مقاطعتهما إىل املبادرة أو إليهما اإلصغاء وترك حتداث إذا عنهما ابلوجه اإلشاحة ،(عليها وتكديرا  

  الدخول  حال عليهما االستئذان  ترك . معهما اخلصومة يف واالشتداد وجمادلتهما،  تكذيبهما،  أو
 وذكر هبما  والقدح ذم هما مضجعهما، ويقض   يقلقهما مبا أمامهما املشكالت  إاثرة عليهما،

  يف يتسبب مما) املنزل  إىل املنكرات  إدخال ذلك، يف  ابلتسبب أو  مباشرة إما  شتمهما معايبهما، 
 املنكرات مزاولة ،(األسرة واحنراف األوالد بفساد الوالدان فيشقى املنزل يف من أو الشخص إفساد

  احلرج،  يف إيقاعهما ،..(للمنزل السوء رفقة إدخال أو اللهو، آالت  إىل كاالستماع) أمامهما
  طاعة على الزوجة طاعة تقدمي الطلبات، بكثرة كاهلهما إثقال املنزل، خارج طويال   املكث

  إيداعهما ذكرمها، من واحلياء منهما التربؤ كربمها،  أو حاجتهما وقت عنهما التخلي الوالدين،
 األايدي وتعداد املنَّة عليهما، تريوالتق البخل أحدمها،  أو زواهلما يتمىن أن واملالحظة، الَعجزة ُدور

 

التيسري واالعتبار والتحرير واالختبار فيما جيب من حسن التدبري والتصرف واالختيار/حممد بن حممد بن خليل  ( 921) 
 هـ )امللحق(.  1388القاهرة: دار الفكر العريب،  -القادر أمحد طليمات. ؛ حتقيق عبد هـ(  9 األسدي )ق
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 . ..(922) عليهما
 

 !حريقا   236 أشعلت السجائر أعقاب( 958)

  خسائر عنها جنم -ه1415 عام طهران يف حريقا   236 اشتعال يف السجائر أعقاب  تسببت 
 . اإليرانية الرايالت  من مليارات  بعدة تقدر مادية  وأضرار بشرية

  يف املارة  أحد رمي بعد عمارة سرداب  يف األحذية عةلصنا مشغل يف احلرائق هذه آخر وشب
 .املشغل شباك  خالل  من وسقوطها عشوائية بصورة سيجارته عقب الشارع

 خسائر يف تسبب وقع الذي احلريق إن قوله اإلطفاء إدارة يف ضابط عن ((إيران)) صحيفة ونقلت
 ( 923) إيراين رايل مليون 20 بنحو قدرت 

 
 ! داألسو ودم األبيض دم( 959)

 األبيض، ودم األسود دم بني للتمييز نظاما   هناك أن أفاد إفريقيا، جبنوب  دربن من قصري خرب
  .((األبيض)) ..األبيض الرجل  دم زجاجة وعلى (( األسود)) األسود الرجل دم زجاجة  على فُيكتب
  ىلإ األسود الرجل دم  األحوال من حال أبي يُنقل ال أن  هو  التفريق هذا من اهلدف  أن  وأوضح
  أما  . البيض دم إال عروقه يف  جيري فال أصالته،  على األبيض  الرجل ليبقي األيبض، الرجل جسم
 الرجل دم نقل فيمكن األبيض، الرجل دم إال يوجد وال دم إىل احتاج إذا فإنه األسود الرجل

 .. إليه األبيض

 جنوب  اندتس  اليت املتحضرة، األوروبية الدول أكرب ومسمع مرأى على هذا كل  جيري وكان
 .. وحتميها إفريقيا

  العمل،  ومكاتب واملدارس،  واألسواق، واحلافالت، القطارات، يف التمييز عن نسمع  كنا  وقد

 

هـ،   1415الرايض: دار ابن خزمية،  -سبل العالح/حممد بن إبراهيم احلمد. -مظاهره  -عقوق الوالدين: أسبابه ( 922) 
 . 25 - 15ص 

 هـ(.  12/1415/ 3)  9808الرايض ع ( 923) 
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 . .!(924)  طريف متييز  هو ..الدم بني التمييز هذا لكن
 

رسين الطالب قيام( 960)   للمد ِّ

 :ابز بن العزيز عبد الشيخ قال

 هذا أن شك  وال الفصل، عليهم دخلوا إذا هلم ابلقيام طلبةال أيمرون املدر ِسني من كثريا    أن بلغين
  الرجال  له  ميثل  أن أحبَّ  من)): قال أنه   هللا  رسول عن ثبت فقد الصحيحة،  للسنة خمالف

 . صحيح  إبسناد والرتمذي داود  وأبو أمحد اإلمام أخرجه  ((النار من مقعده فليتبوَّأ قياما  

 أحبَّ  شخص يكن مل)): قال عنه  هللا رضي أنس عن حيحص إبسناد والرتمذي أمحد اإلمام وخرَّج
  دخل إذا  له يقومون ال وكانوا  .   هللا رسول من - عنهم  هللا  رضي الصحابة  يعين - إليهم

 . ((لذلك  كراهيته  من يعلمون ملا عليهم،

 .(925)  عنهم هللا  رضي  وأبصحابه  به والتأسي  الرسول سنة اتباع يف  كلَّه  اخلري أن خيفى وال ...
 

 ! دودة بسبب سمك صياد سجن( 961)

  أحد  له  وجه  أن بعد  أشهر ستة ملدة  ابلسويد ((ماملو)) يف أمساك صياد  بسجن حكم صدر
 ! الديدان معاملة إساءة هتمة  احليوان  حقوق نشطي

 يف األمساك بصيد يقوم كان  أنه إىل مشريا   للسخرية، مثرية أبهنا احلادثة هذه الصياد  وصف وقد
  الديدان من طعما   يضع وهو  وشاهدوه احليوانت  حميب بعض إليه قدم عندما نزله م من قريب هنر
 . الشرطة ابستدعاء قاموا مث  صنارته، يف

  جملرد أشهر  ستة ملدة  القضبان خلف البقاء أن  إال أيضا ، احليوانت  حيب إنه: الصياد ويقول
 ! !(926) كبرية  بدرجة فيه مبالغ أمر دودة أذى يف التسبب

 

 . 100 - 99هـ( ص  1404ادى اآلخرة )مج   9ع  28البعث اإلسالمي )اهلند( مج ( 924) 
 . 347هـ( ص  1410هـ  صفر  1409)ذو القعدة   26جملة البحوث اإلسالمية ع ( 925) 
 هـ(.  30/11/1415)  9806الرايض ع ( 926) 
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  تتكلم واءح هذه( 962)

  داير  يف غريبة )): بتوقيع  امرأة كتبتها   قلبها، قبل حواء عقل من خارجة  مقالة من مقتطفات  هذه
:  مقاهلا عنوان يف األخت هذه تقول بعد، من القراء عليها ليعلق اجلرائد إحدى نشرهتا ((املسلمني

 :((مفقودة رجولة عن البحث))

  الرجل،  شقاء  يف واألخري األول السبب وأهنا ملرأةا ظلم عن اإلغراء جمالت  يف الكثري قرأت  لقد
  اليت هي أبهنا حواء الرجل اهتم لقد اخلليقة، بدء  منذ والنساء الرجال بني قائما   الصراع وأرى

  يرد ومل الرجيم، الشيطان أغوامها الذي أن من الرغم على احملرمة، الشجرة من فأكل آدم أغوت 
 .وحدها  ابخلطيئة حواء ذكر

  سائر  على سبحانه هللا  وفضلهما واملرأة، الرجل: معا   الثنني ملن؟ هللا خلقه نالكو  وهذا
 .آلدم تسجد أن املالئكة وأمر املخلوقات،

 . عنها والدفاع حفظها وواجب اإلسالم، يف املرأة مكانة طلبته  إفهام حاول مدرس كل  أن لو

 .املرأة احنرفت ملا  ..كله  هذا هؤالء فعل لو

  ابلنساء  اخلاصة الفوتغرافية الصور للنساء؟ بيعها  ترك الواجب أليس يةالداخل  النساء  مالبس
 إىل احلاجة أليست والتدريس الطب مهن النساء؟ املصورات  على نقصرها ال  ملاذا اهلوية  إلثبات 

 !! الرجال؟ ويعاجلهن؟ النساء سيعلم من ملحة؟ الطبيبة واملرأة  املعلمة املرأة

  ال وجعله احلياة، هذه يف للعمل تؤهله وإمكانيات  ئصخصا له وجعل آدم سبحانه هللا خلق
  تعاىل يقول .نفسه جسده  من .. منه وخلقها ..حبواء إال الشاقة والرحلة املسرية  مواصلة يستطيع

َنُكمْ ﴿: الروم سورة يف َها َوَجَعَل بـَيـْ  َمَودَّة   َوِمْن آاَيتِِه َأْن َخَلَق َلُكْم ِمْن أَنُفِسُكْم أَْزَواجا  لَِتْسُكُنوا إِلَيـْ
 ﴾.َوَرمْحَة  ِإنَّ يف َذِلَك آلاَيت  لَِقْوم  يـَتَـَفكَُّرونَ 

  حاوال، مهما عنها خيرجها  أن  له وال هلا ميكن ال وحدودا   إمكانيات  هلا  وجعل حواء  هللا وخلق
 .وتعادال تساواي  قد يكونن وهبذا

َوهَلُنَّ ِمْثُل ﴿: تعاىل قوله يف التحرر  أدعياء يقررها أن  قبل املساواة  هذه الكرمي القرآن قرر ولقد
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ُ َعزِيز  َحِكيم ﴾ ]  .[228: البقرة سورة الَِّذي َعَلْيِهنَّ اِبْلَمْعُروِف َولِلر َِجاِل َعَلْيِهنَّ َدَرَجة  َواّللَّ

ُ بَـ ﴿.. الرجل فكان رابن، من للسفينة بد  ال ولكن ْعَضُهْم الر َِجاُل قـَوَّاُموَن َعَلى النِ َساِء مبَا َفضََّل اّللَّ
 .[34: النساء سورة] ﴾َعَلى بـَْعض  َومبَا أَنَفُقوا ِمْن أَْمَواهِلِمْ 

 .﴾َولَْيَس الذََّكُر َكاألُنـَْثى﴿: عمران آل سورة ويف

َوَما  ﴿ .. الرضا إال هلا وليس ..وأخريا   أوال   ملصلحتها األفضلية هبذه ترضى  أن املرأة فعلى وهلذا
ة  ِإَذا َقَضى اّللَُّ َوَرُسولُُه أَْمرا  َأْن َيُكوَن هَلُْم اخلِْرَيَُة ِمْن أَْمرِِهْم َوَمْن يـَْعِص اّللََّ َكاَن ِلُمْؤِمن  َوال ُمْؤِمنَ 

 .[36: األحزاب  سورة ﴾ ]َوَرُسوَلُه فـََقْد َضلَّ َضالال  ُمِبينا  

 الرجل؟ على تسلطها غرورها؟ املرأة؟ احنراف يف السبب ما: أتساءل مث

  كيف  الرجال؟ أيها أيديكم يف القوامة أليست: سؤايل أوج ه ...وابن وجوز  وأخ أب  كل  إىل
 إذن؟ عليكم املرأة انقلبت

 رىب أب  كل  أن لو حمرما ، كان  وإن يفعل، ما  حرية إعطاؤه أبهنا  القوامة الرجال بعض فهم لقد
  حبقوقها  رفهاع والضراء، السراء يف بقضائه والرضا  وطاعته  ابهلل اإلميان أساسها  صحيحة تربية  ابنته

  يف بينها  سوى  لو  تنحرف؟  كانت   هل وأبنائها، وزوجها  ووالديها  ونفسها  رهبا  جتاه  وواجباهتا
 أعداء كان  هل اإلسالم؟ أمر كما  عاملها لو ابلنقص تشعر كانت  هل ..الذكر ابنه وبني املعاملة
 صاغية؟   آذان   لديها جيدون اإلسالم

  كان  هل مكاهنن ونساءه بناته ووضع  آلخرين،ا ونساء  لبنات  التعرض عن كف  أخ كل  أن لو
 حدث؟ ما حدث 

  ميكنه  ما وفعل شرائها عن وتوقف والصحف، اجملالت  يف اإلغراء دعاايت  رفض شاب  كل  أن لو
 ! واالنتشار؟ االستمرار يف ينجحون هلا  املروجون كان  هل وقفها، أجل من

  هو فمن الرجال، أمام شفةمتك متربجة سافرة وظهرت  احلياء، ثوب  خلعت املرأة أبن ولنسلم
 واألخ زوجته؟ مينع مل الذي الزوج أليس احلياء؟ ثوب  ختلع أن هلا  أجاز الذي من هلا؟ مسح الذي
 يرى؟ ال أعمى  منهما كل  كان  هل أخته؟  مينع مل الذي

 العمل اجلامعة؟ يف ابالختالط وفرحتم الصغر، منذ اجلنسني بني االختالط مبدارس رضيتم ملاذا
 ألهوائكم؟ استجابة أليس ملاذا؟ !!سكرتري إىل حيتاج وال سكرترية إىل حيتاج
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  حني املرأة بيد القوامة كانت  هل والذهب؟ األساور  ولبس واللحى؟ الشوارب  منكم كثري  حيلق أمل
 ذلك؟ فعلتم

 وحيسن عليها فيصرب يعاملها أن  الرسول علمه كما  وعاملها زوجته الطف  زوج كل  أن لو
 . إليها

  عليه،  شخصيتها فرضت ملا  هواها،  أسري يصبح  ومل  هلا،  خيضع مل - مقابلة جهة  من - أنه  لو
 !!الرجل سجن يف تكون  أن دائما   حتب حقيقتها  يف املرأة ألن

 .إليك  وأتوب  أستغفرك هللا،  إال إله  ال أن أشهد وحبمدك اللهم سبحانك 

  ورد  ما مجيع على فقتناموا نشره يعين أن دون ننشره األخت، مقالة يف جاء مما لكثري عرض هذا
 . فيه

 . (927) رفضا   أو موافقة ..التعليق القارائت  واألخوات  القراء لإلخوة  ونرتك
 

   لغوية تصويبات( 963)

  ألن  الصوت، ذكر دون  .اخلطيب َبحَّ : وصوابه خطأ،  وهذا .اخلطيب صوتُ  ُبحَّ : يقولون -
 .. صوته خشن يعين ((َبحَّ )) الفعل

  وهو  ابلكسر، ((الِبعثة)) ينطقوهنا كثريين  لكن ..مؤقت عمل يف ترسل اليت اهليئة هي: البَـْعَثة -
 .. سياسية  وبـَْعثة دراسة،  بـَْعثة : قل لذا .خطأ

  وهو املعادن، فيه ُتذاب  الذي للوعاء ((بـَْوتـََقة)) بلفظ العلوم معلمي من كثري  ينطقها: البـُْوَتقة -
 . ((البوطة))  وصواهبا  عامية، اللفظ ذاهب  أهنا اجلوزي ابن رأى وقد  . ((بـُْوتقة)) والصواب  خطأ،

 الراء يضم   من أما .أيضا   الراء بكسر جتاِرب، على وجتمع الراء، بكسر إال تكون  ال: التَّْجرِبة -
 .شيء يف العربية أصول من فليس وجتاُرب، جترُبة: فيقول

  جُبلطة  فالن أصيب: قل لذا الدم، أو اللب من املتجمدة  اخلائرة البقعة - اجليم بضم - اجلُْلطة -
 . دموية جَبْلطة: نقل وال دموية،

 

 هـ(.  1415/ 12/10) 1397العامل اإلسالمي ع ( 927) 
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 .بكسره  وليس الكاف، بفتح  هو : الَكتَّان -

ِعدَّات )) املرض لعالج وغريهم األطباء يستخدمها اليت واألدوات  اآلالت  ويسمون -
ُ
  ((الطبية امل

َعدَّات )): وصوابه  خطأ، وهذا
ُ
 .فاعل اسم وليس مفعول ألهنا  ،((الطبية امل

 (928) التاء بفتح  يكون وال .أتُرى رجل واي تُرى، وهل تُرى،  اي: تقول أن الصحيح -
 

 !  فقط للرجال( 964)

 كذلك؟  النساء  يعد ومل العني، ابحلور  اجلنة  يف الرجال هللا  وعد ملاذا -

 حتب ال ذاهتا يف فاملرأة املستقيمة، النفس حتبه ملا مناسبا   اجلنة نعيم تعاىل هللا جعل: اجلواب 
  أن  فتأىب زوجها  ميوت  من السيدات  من إن حىت رجل، عليها يتعدَّد أن السليمة  رهتافط بطبيعة
  أالَّ  نفسها عند كرامتها  من أن  تعترب فإهنا  .. حالل زوجها  وفاة  بعد الزواج أن  مع بعده، تتزوج
 . رجل عليها يتعدَّد

 ما املرأة أعطىو  الفحولة، له يثبت ما للرجل فَأعطى النساء، عليه تتعدد أن الرجل فحولة ومن
 .واإلعزاز العفة هلا  يثبت

 الدنيا يف للرجل عدد  إنه: نقول ولكننا للرجل، نظريَه أعطى شيئا   حرمها هللا أن املرأة تفهم وقد
  هذا، بطبعنا اجلنة إىل نذهب لن ألننا زوجها، على املرأة تغار لن اجلنة ويف للمرأة، يعدد ومل

 . (929) ﴾َونـََزْعَنا َما يف ُصُدورِِهْم ِمْن ِغل   ﴿: وتعاىل تبارك احلق فيقول الطبع، يتغري ولكن
 

   بعض إثر بعضهم أدباء ستة وفاة  في عجيب  توافق ( 965)

 فاختري الدفن، بعد راثئه يف الراغبون تكاثر م، 1905 سنة عبده حممد (اإلمام) الشيخ تويف حني
 :أييت كما  راثئهم  إلقاء يف ترتيبهم   جاء  ستة،

 وحفين أمني، بك  وقاسم الرزاق، عبد ابشا وحسن عاصم، ابشا وحسن طوة،خ أبو أمحد الشيخ
 

 هـ.  1415عراج الدولية،  الرايض: دار امل -مقتطفات من كتاب »تصويبات لغوية«/أتليف حممود شاكر سعيد.( 928) 
 . 43. واآلية يف سورة األعراف رقم 380  - 10/379 - 1الفتاوى/حممد متويل الشعراوي  ( 929) 
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 .إبراهيم بك  وحافظ  نصف، بك 

  راثء  يف كرتتيبهم  سيكون الوفاة يف ترتيبهم أن يف حتدثوا الستة هؤالء أن الغريبة املوافقات  ومن
 ! املذكور ابلرتتيب  مجيعا   ميوتوا  أن تعاىل  هللا وشاء !اإلمام

 :يقول  نصف حفين إليه فكتب إبراهيم، حافظ مرض األوائل، ربعةاأل مات  أن وبعد

ــذكر ــرب علـــــــــى كنـــــــــا  إذ أتـــــــ  ســـــــــتة   القـــــــ
 

د   وننــــــــــــــــــدُب؟( اإلمــــــــــــــــــام) آاثر نعــــــــــــــــــدِ 
 

ــا  دبَّ  وقــــــــــــــــــــــــد برتتيــــــــــــــــــــــــب وقفنــــــــــــــــــــــ
 

بُ  الـــــراثءِ  وفـــــق علـــــى ممـــــات   بيننـــــا   :ُمَرتـــــَّ
 

وة)) ، ((أبوَخطــــــــْ اه وىلَّ  ((عاصــــــــم)) وقفــــــــَّ
 

ــاء  ـ وجــ ــ ــرازق عبــــد))ـلـ  بُ يطلــــ  املــــوتُ  ((الــ
 

،  ((قاســـــــم))  مشـــــــس  بعـــــــده  وغابـــــــت  فلـــــــىبَّ
 

ــا  اي  جنــــــــــــــم  قريــــــــــــــب    وعمــــــــــــ ــَ ُربُ   حَمْيــــــــــــ ــْ  يـَغــــــــــــ
 

شَ   فـــــال  أمـــــت  وإن   حييـــــُت،  مـــــا  ُهْلكـــــا    ختـــــَْ
 

ــا  ــائف  إال  أنـــــــــــــــــــــت  فمــــــــــــــــــ بُ   خــــــــــــــــــ  ترتقـــــــــــــــــــــَّ
 

ع   فخــــــاِطْر،  ختــــــفْ   وال  القطــــــار،  حتــــــت  َوقــــــْ
 

فِ   بيـــــــــــت  حتـــــــــــت  ومنَْ   ــو  الَوقـــــــــــْ  خمـــــــــــرَّبُ   وهـــــــــ
 

ج وخـــــــض  آمنــــــــا   أعــــــــزل اهليجــــــــاء جلــــــــَُ
 

 وهتـــــــــــربُ  جتــــــــــري منــــــــــك  اياملنــــــــــا فــــــــــإن 
 

  حافظ  خاطبه نصف حلفين تكرمي حفل ويف ..األديبني بني الرزينة بفكاهتها القصة وتتواىل
 :بقوله إبراهيم

 املنــــــــــــــــــــــــــــــــااي عليــــــــــــــــــــــــــــــــكَ  أخشــــــــــــــــــــــــــــــــى
 

ــينِ   كأنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك   حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىت   مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداعا   شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكوتَ  إذا
 

ين تســــــــــــــــــــــــــــــــــهيد أطلــــــــــــــــــــــــــــــــــتُ    َجفــــــــــــــــــــــــــــــــــْ
 

 هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزال   عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراك وإن
 

 وقطـــــــــــــــــــــــــــــــــــين حلــــــــــــــــــــــــــــــــــدي هيــــــــــــــــــــــــــــــــــأتُ  
 

ي ِ  دعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتُ  وإن  حلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَِ
 

ــا    ــإايك ،يومـــــــــــــــــــ ــري أعـــــــــــــــــــــين فـــــــــــــــــــ  عمـــــــــــــــــــ
 

 رهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن   بعمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرك
 

شْ   شْ  َفعـــــــــــــــــــــــِ ــِ ــرنِ  ألـــــــــــــــــــــــف أَعـــــــــــــــــــــ  !قـــــــــــــــــــــ
 

  يف  إبراهيم حافظ قصيدة مطلع كان   (الرتتيب يف  اخلامس) م 1919 سنة نصف  حفين مات  وملا 
 :راثئه

تْ   مبغيــــــــــــــــــــبِ  حيــــــــــــــــــــايت مشــــــــــــــــــــسُ  آَذنــــــــــــــــــــَ
 

 فطيـــــــــــــــــــــــــــــــــيب نفـــــــــــــــــــــــــــــــــسُ  اي املنهـــــــــــــــــــــــــــــــــلُ  ودن 
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نْ  إن رْيَن إليـــــــــــــــــــــــــه ســـــــــــــــــــــــــار مـــــــــــــــــــــــــَ  ســـــــــــــــــــــــــَ
 

 غــــــــــــــــــــــــوبِ الل   بعــــــــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــــــــن الراحــــــــــــــــــــــــة ورد 
 

 ايوُمـنــــــــــــ  وهـــــــــــــذا ((حفـــــــــــــين)) مضـــــــــــــى قــــــــــــد
 

ــتثييب يتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداىن،   وأنيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيب فاســــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

ــا قـــــــــــــــــد ــتة وقفنـــــــــــــــ  علـــــــــــــــــى نبكـــــــــــــــــي ســـــــــــــــ
 

 عصــــــــــــــــــــــــيبِ  يــــــــــــــــــــــــوم   يف املشــــــــــــــــــــــــرق عــــــــــــــــــــــــامل 
 

وا قبلــــــــــــــــــــي اخلمســــــــــــــــــــةُ  وقـــــــــــــــــــف  فَمضــــــــــــــــــــَ
 

 قريـــــــــــــــــــــــبِ  عـــــــــــــــــــــــن وإين قبلـــــــــــــــــــــــي، هكـــــــــــــــــــــــذا 
 

 فـََقضــــــــــــــــــــــــــوا تباعــــــــــــــــــــــــــا   احلــــــــــــــــــــــــــوض وردوا
 

 عجيـــــــــــــــــــــــــــــــــبِ  منـــــــــــــــــــــــــــــــــاايهم يف ابتفـــــــــــــــــــــــــــــــــاق   
 

 عهـــــــــــــــــــــــــــــُدهم ووىلَّ  ابنــــــــــــــــــــــــــــوا مــــــــــــــــــــــــــــذ أن
 

ــرُ حا  ــة، ضــــــــــ  (930)النحيــــــــــــب موصــــــــــــولُ  اللوعــــــــــ
 

 
  نفسك على ه ِّون( 966)

 يومـــــــــــــــــا   أعســـــــــــــــــرتَ  وإن جتـــــــــــــــــزعْ  فـــــــــــــــــال
 

 الطويـــــــــــــــــل الـــــــــــــــــزمن يف أيســـــــــــــــــرتَ  قـــــــــــــــــد 
 

 ســــــــــــــــــــوء ظــــــــــــــــــــنَّ  بربــــــــــــــــــــك  تظـــــــــــــــــــنن وال
 

ــإن  ــل أوىل هللا فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ابجلميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 كفــــــــــــــــــــر  اليــــــــــــــــــــأس فــــــــــــــــــــإن تيــــــــــــــــــــأس وال
 

ــل  ــن يُغـــــــــــــــــــــــين هللا لعـــــــــــــــــــــ ــل عـــــــــــــــــــــ   قليـــــــــــــــــــــ
 

 يســــــــــــــــر يتبعــــــــــــــــه قــــــــــــــــد العســــــــــــــــر فــــــــــــــــإن
 

  قيـــــــــــــــــــــل كـــــــــــــــــــــل ِ   أصـــــــــــــــــــــدقُ  هللا وقيـــــــــــــــــــــلُ  
 

ــا   تســــــــــــــــــوق العقــــــــــــــــــول أن ولــــــــــــــــــو  رزقــــــــــــــــ
 

  العقــــــــــــــــول ذوي عنــــــــــــــــد املــــــــــــــــال لكــــــــــــــــان 
 

ــيق ــن بغـــــــــــم   صـــــــــــدري يضـــــــــ  حادثــــــــــــة عـــــــــ
 

 أحيــــــــــــــــــان   الغــــــــــــــــــم ِ  يف يل خــــــــــــــــــرْي  ورمبــــــــــــــــــا 
 

ه الغـــــــــــــــــــم   يكـــــــــــــــــــون يـــــــــــــــــــوم وربَّ   أوَّلـــــــــــــــــــَ
 

ــد  ــره وعنـــــــــــــــــــ ــا   آخـــــــــــــــــــ  ورحيـــــــــــــــــــــان َرْوحـــــــــــــــــــ
 

ْقتُ  مــــــــــا  نئبــــــــــة عنــــــــــد بغــــــــــم    ذرعــــــــــا   ضــــــــــِ
 

ــرج ويل إال     حــــــــــــــــان أو حــــــــــــــــلَّ  قــــــــــــــــد فــــــــــــــ
 

  بالفُس اق االستئناس (967)

  رمبا  بل والفجور، الفسق أهل بعض جمالسة إىل قلوهبم من اإلميان يتمكن مل الذين من كثري  يعمد
  حمرم عمل هذا أن شك  وال . وأوليائه بدينه ويستهزؤون  هللا  شريعة  يف يطعنون الذين بعض جالسوا

ُهْم َحىتَّ َوِإَذا رَأَْيَت الَِّذي﴿: تعاىل هللا قال .العقيدة يف يقدح َن خَيُوُضوَن يف آاَيتَِنا فََأْعِرْض َعنـْ
 

 بقلم مهدي عالم.   7 - 5هـ( ص  1409)ربيع األول  63جملة جممع اللغة العربية )مصر( جـ ( 930) 
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 ﴾خَيُوُضوا يف َحِديث  َغرْيِِه َوِإمَّا يُنِسيَـنََّك الشَّْيطَاُن َفال تـَْقُعْد بـَْعَد الذ ِْكَرى َمَع اْلَقْوِم الظَّاِلِمنيَ 
 . [68 اآلية: األنعام سورة]

 ألسنتهم، وعذبت معشرهم، لطفُ  أو ابتهم،قر  اشتدت  وإن احلالة هذه يف معهم اجللوس جيوز فال
 هللا قال .فال السكوت  أو الرضا أما .عليهم اإلنكار أو ابطلهم، ردَّ  أو دعوهتم، أراد ملن إال

ُهْم فَِإنَّ اّللََّ ال يـَْرَضى َعْن اْلَقْوِم اْلَفاِسِقنيَ ﴿: تعاىل  [96 اآلية: التوبة سورة] ﴾فَِإْن تـَْرَضْوا َعنـْ
(931) . 

 
  األرض  وجه  على الحية الكائنات دعد( 968)

  احلية  الكائنات  من نوعا   وأربعني ومائة أربعني بني ما يوميا   خيسر األرض كوكب  أن تصدق هل
 وجوا ؟ وحبرا   أرضا   ..حميطه يف تعيش اليت

  مليون ثالثني حبوايل األرض وجه على احلية الكائنات  عدد يقدِ رون العلماء أن تصدق وهل
 ! منها؟ نوع مليون ونصف مليون من يقرب  ما على إال التعرف  اآلن حىت يتمَّ  مل وأنه نوعا ؟

  نوع  ألف  (25)و الفقارايت، من نوع  ألف (141)و  حشرة، ألف (750) على فقط تعرَّفنا  إننا
 .. (932) الدقيقة العضوية والكائنات  الفطرايت  خبالف  هذا ..النبااتت  من

 
   للسباحة دراجة( 969)

  مبوتور  وتشتغل البحار،  أعماق يف للسباحة ُخصِ صت بريطاين، اخرتعها ة جديد كهرابئية   دراجة
 العمق متابعة على السائق تساعد اليت األجهزة من جمموعة وابلدراجة السائق، مقعد حتت يوجد
  طفوه،  أو غوصه، سرعة مبعدل خترب كما   الغوص، يف قضاه الذي الوقت وحتسب به، يوجد الذي

 لألوكسجني خزان ابلطبع، وهناك - والطفو الغوص مع للتأقلم جسمه حيتاجه الذي والوقت
 

هـ، ص   1414الرايض: دار الوطن،  -.2ط  -حمرمات استهان هبا الناس جيب احلذر منها/حممد صاح املنجد.( 931) 
27 - 28 . 

 هـ(.  1415/ 19/11)  39580األهرام ع ( 932) 
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 عن تدار األجهزة وكل الزجاجية، األلياف من هيكلها صنع اليت الدراجة، مقدمة يف موجود
 . ابلدراجة خاص  كومبيوتر  طريق

 

 
 

 .(933) ! البحرية الكائنات  بني وصمت بنعومة تتحرك وإمنا ضجيج، أي حُتدث  ال وهي
 

  ((يوبيلال)) معنى( 970)

 منه ُتصنع الذي ((الكبش قرن)) أيضا   وهو .((الكبش)) هو األصيل معناها عربية كلمة  اليوبيل
 عندهم وأييت .العيد مبعىن بعد من اللفظ استعمل مث .أعيادهم يف اليهود يستعملها اليت األبواق

 .وزرعها األرض الستغالل اخلمسني السنة يف

 .هـ330  سنة حنو يف التوراة  تعريب ِقَدم جدا ، قدمي عرب ال لغة يف (( اليوبيل)) كلمة  ودخول

  ،هـ331 سنة املتوىف ايجاءون، بسعد املشهور اليهودي، الفيومي يوسف بن سعيد تعريب وهو
 (.مصر فيوم وليس العراق فيوم إىل ونسبته)

 :أنواعها اليوبيل من اليهود  فاستحدث  احلديثة، العربية يف اللفظ تطور وقد

 . سنة وعشرون مخس  ومدته: فضيال اليوبيل -

 . سنة مخسون  ومدته: الذهيب اليوبيل -

 . سنة  ستون  ومدته: املاسي  اليوبيل -

 

 م(.  14/4/1995 - 8)  450جملة الشرق األوسط ع ( 933) 
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 .(934)  سنة مثانون  ومدته : الثمانيين اليوبيل -
 

   كردية أمثال( 971)

 ! واحدة خمدة على يكونن  ال املتماثلني غري الرأسان -

 ! ظامئا   يعيده  وأن ماء، بئر إىل أيخذه أن يستطيع -

: قال ظهرك؟ من فتتأوَّه بطنك  على يدعس  إنه: له فقيل !ظهري اي آه: فقال بطنه على دعس -
 !بطين على يدعس أن استطاع  ملا ظهر   يل كان  لو

 !أوالدي اي جلودكم أنعم ما: وقال صغاره ظهر على القنفذ مسح -

 .متأخرين وُأجيزوا مبكِ رين اأتو  -

 .السكاكني عليه كثرت   الثور وقع إذا -

 وال الظاهرة األمور مبعرفة يكتفي ملن يضرب )  عدس ابقة: يعرف ال والذي يعرف، يعرف الذي -
 (. احلقيقية خفاايها يعرف

 .األمحر الفلفل على والعتب ثوما ، وال بصال   ليس -

 .للفأر فالعرس املنزل، يف القط يكن مل إذا -

 الذي للبطر مثال) !أخرى امرأة زوجيت أن أو  رجال ، يقتل أن فإما غنيا ، الكردي أصبح إذا -
 (.الغين يصيب

 (. نبالء كانوا  وإن القرىب ذوي بني للكراهية مثال) مر   احلوش عشبُ  -

 .عصابة إىل حيتاج ال يؤمل ال الذي الرأس -

 
 معاصر عالم من.. حكمة( 972)

 .(935)مفسدون أبهنم املصلحني على حكم فاسدا   كان  من 

 

 بقلم عبد السالم هارون.  98 - 96هـ( من   1406)شعبان   58جملة جممع اللغة العربية )مصر( جـ ( 934) 
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 !  يلةالجم الفنون:  تقل ال( 973)

 . (( اجلميلة الفنون))

 هذا ذلك  تقول الذي أنت .عليها الصفة هذه خلعت الذي أنت .الكالم هذا قلت أنت
 ! اإلنسان من وصف إنه . ال ديين؟ وصف هو هل به؟  جئت أين من .الوصف

 مجيلة؟ معىن ما: له نقول وهنا

 .قبح إىل بك  يذهب أالَّ  اجلميل يف يشرتط

 ال؟ أم قبح إىل يب يؤدي هل إمنا .مجيل فن الرقص: يقولون

 . مجيال    يكون ال  قبح  عنه ينشأ مجال كل

 .به مسلم أمر أنه على اجلمال وصف وأتخذ مجيلة فنون تقل فال: إذا  

 . (936) قبحا   تورثين ال حني مجيال ؟  تكون مىت

 
   بوروندي( 974)

  وتنزانيا رواندا، الالشم من وحيدها اإلفريقية، القارة جنوب  وسط تقع صغرية   مجهورية ((بوروندي ))
 . (( تنجانيقا)) حبرية من الشرقي الشمايل القسم على وتطل الغرب، من وزائري واجلنوب، الشرق من

 ماليني 7 حبوايل عددهم يقدر إذ ابلسكان، ازدحاما   إفريقيا مناطق أكثر من ((بوروندي)) تعترب
 .مربع كيلومرت  ألف 28 -ب  تقدر مساحة يف مليون ونصف

  يشكلون (( اهلوتو)) قبائل من الزجنية فاجلماعات : عرقية جمموعات  ثالث  من نون يتكو  السكان
 اختلطت حامية أصول إىل هؤالء وينتمي (( التوتسي)) قبائل مث السكان، أرابع ثالثة من أكثر

 

نقد فيه وزير األوقاف )الدكتور حمجوب(. ويرد  عليه لقوله: إن مصر  شريط مسجل للشيخ عبد هللا عباس )مصر( ي( 935) 
وهل كالم املسؤولني عليه   % 100، فرد عليه: ملاذا ال تقول أيها الوزير إهنا حتكم ابلشرع %95حتكم ابلشريعة اإلسالمية 

 مجرك؟! وهو شريط نفيس، قد يكون حماضرة أو درسا  يف مسجد. 
 420  - 10/419 - 1عراوي  الفتاوى/حممد متويل الش( 936) 
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 . ضئيلة  ونسبتهم األقزام مجاعة  مث السكان، من %15 ويشكلون ابلزنوج

 .شخص مليون ونصف مليون إىل يصل به يستهان ال عددا   املسلمون يشكل

  إفريقيا شرق من انطلقوا الذين الدعوة ورجال التجار هجرات  عرب (( بوروندي)) اإلسالم دخل
  يف اإلسالمية  الدعوة وازدهرت  والداخل، الساحل بني  تنطلق والتجار الدعاة قوافل كانت   حيث

 . زجنبار سالطني  عهد يف ((بوروندي ))

 . تنزانيا يف (( طابورا))  منها كان  إفريقيا ووسط شرق خلدا دائمة مراكز هؤالء أقام وقد
 

 
 

  ، ((بوروندي)) يف ((روضح )) إىل وصلوا حىت (( تنجانيقا)) حبرية  يف الصيد سفن املسلمون استخدم
 .املنطقة أمراء مع معاهدات   عقدوا أن بعد املنطقة هذه يف الدعوة جمال يف ونشطوا

  حيث  قاسيا   حتداي   املسلمون وواجه ،((بوروندي))  أمور ((بلجيكا)) تولت العاملية احلرب  أعقاب  يف
  املسلمون ورفض . التنصريية للبعثات  وأعطيت أمالكهم وسلبت األخرى املناطق عن عزلوهم
  .املنصرين أيدي على العلم تلقي على التخلف وفضلوا البعثات، هذه مدارس إىل أبنائهم إرسال

 .للمسلمني االقتصادي املستوى يف الوضع هذا أثر وقد

  وحوايل .(( اهلوتو)) قبائل مناطق يف ينتشرون كما   ،(( بوجومبودا)) العاصمة  يف املسلمني وجود يرتكز
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  (( بوروندي)) يف املسلمني نسبة  وتصل .املسلمني من السكان  غالبية تشكل اليت القبائل هذه  ربع
 .%11  ((التوتسي)) قبائل وبني ،%24 إىل ((اهلوتو)) قبائل من

  اجلمعية  وأبرزها اإلسالمية واجلمعيات  اهليئات  من العديد تكوين واستطاعوا موناملسل  نشط
  العربية واجلمعية (( إمسابو)) اإلفريقية اجلمعية وأيضا   م، 1943 عام أتسست اليت اإلسالمية
 .مساجد  سبعة (( بوجومبودا)) العاصمة  ويف .((إمابو)) اإلسالمية

 ألفا ، عشرون املسلمني من قتل القبلي، الصراع يجةنت حدثت اليت املؤملة  الصراع أحداث  ويف
 . (937)  دينية وليست قبلية الدوافع وكانت

 
   والتجريح التعديل  في نادرة ألفاظ( 975)

ثون  استعملها  اليت النادرة  املصطلحات  أو األلفاظ من :  قوهلم الرواة وتعديل توثيق يف احملدِ 
 مل من الصدق، معادن من العلماء، بني ايقوتة بذكره، السماء من القطر وينزل حبديثه ُيستسقى

 العلم، جبل  احلديث، قبَّان  شعبة، من شعبة إال  العلماء هل احلديث، يف فارس  مثله،  عيناي تر
 . (938) الدالء  تكدره ال حبرا   كان  احلديث، فحل النور،  حديثه  على رأيت احلديث، بندار

  ال عيالنا، من هو ليس منه، إيلَّ  أحب   رةبع بقل، دستجة  يساوي ال: النادرة التجريح ألفاظ ومن
 آفة السكك، من الشيوخ يلتقط  كان  أطول، رجليه أي يدري  كان  ما العميان، على حاله خيفى

  كتب  فيها،  فيلقى بئر له  حُيفر أن  يستأهل لنفسه، ظامل هذا، محاري  من أكذب  هو اآلفات، من
 .(939)  صوت  له  ليس خمرق طبل ودرج، دبَّ  عمَّن

 
  الشابة لبوسنيةا( 976)

 

 هـ(.  1415/ 12/12) 536املسلمون ع ( 937) 
املدينة املنورة: مكتبة العلوم   -راجع: شرح ألفاظ التوثيق والتعديل النادرة أو قليلة االستعمال/سعدي اهلامشي. ( 938) 

 هـ.  1413واحلكم، 
كة املكرمة: مطابع الصفا، املقدمة  م -راجع: شرح ألفاظ التجريح النادرة أو قليلة االستعمال/سعدي اهلامشي. ( 939) 

 هـ.  1408
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 املبتل بصوهتا تقول الطفولة، ثياب  تلبس تزال ال ..عمرها من عشرة اخلامسة يف بوسنية فتاة
 :الذكرايت  بدموع

  هلذا  يتعاطى وكان وبيوتنا، أرضنا على الصريب الغزو أو ..احلرب  بداية يف ..جدا   مريضا   كان  أيب
  أصبح  .. سراييفو أحياء  إىل اخلونة دخول ... الصرب  دخل عندما البقاء، على يعينه  دواء املرض

 ليسعف خفية يف خيرج أن  مرة من أكثر حاول وقد  ..الدواء إحضار والدي على الصعب من
  والرشاشات  البنادق ألن فائدة، بال مرغما   يعود ولكنه ..وخرج حاول ..ابلدواء املريض قلبه

 ..الوقت ذلك  يف حي كائن  بكل ترتبص والقذائف

  وسكنت .. وضعف .. فتعب ..يفعل ما  مرضه يفعل وبدأ .. والدي صحة ت ساء ..مراحل على
 .فراشه على املوت  ينتظر وأصبح ..أطرافه

 والبحث اخلروج قررت  ..أن أغامر أن فقررت  احلالة، تلك  يف والدي أرى وأن ميتة شبه أن كنت
  يف زلاملن من بدقائق خروجي  بعد أقع ..لألسف  ولكن ..الصرب  معسكر يف  ولو الدواء عن

 .الصرب  اجلند من وحشية جمموعة قبضة

 ..فشلت ولكين ونضلت فحاربت ..الغتصايب استعدوا مث البداية يف تقبيلي وتبادلوا ..يب فرحوا
  بعد وسأكون  ..الدواء أليب يوفروا أن عليهم اقرتحت .. حمالة  ال مغتصبة أبنين أحسست وعندما

 ! أيديهم بني ذلك 

 .. أبس ال:  للمجموعة قال ..أحدهم

  على استولوا أدوار مخسة من بناية إىل وأخذوين .. الصريب اجليش ميلكها سيارة إىل فاصطحبوين
 يف بعثرت  ..بوسين لطبيب متكاملة عيادة ..ضمنها من وكان وشقق، مكاتب من فيها ما

 بشع منظر يف كانوا  الذين ..اجلنود فرح حمل ذلك  وكان ..الدواء على فتشت ..األدوية صناديق
 . أوال   املريض والدي إنقاذ  وهو ..ابالتفاق ذكرهتم ولكنين ..وتقززا   فزعا   أسقطين

  أبقى  أن أحدهم اقرتح حيث ..الذهاب  على يعرتض وأكثرهم .. السيارة إىل سحبوين أخرى مرة
 ..هناك إىل ابلذهاب  ..هلم وتوسلت فرفضت ..أليب الدواء ليعطي أحدهم ويذهب ..أن

 .معهم أن  أكون أن دون زلنامن إىل الوصول بصعوبة متحججة

  لالنتحار أخطط أعلم وهللا وكنت تتبلد،  وأحاسيسي .. تتجمد أطرايف وبدأت  السيارة  بنا  حتركت
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 ؟..تسبقين وخطواهتم ..املنزل إىل وصلت .. لوالدي الدواء تسليم فور

 بقوة ودفعوه منه فغضبوا عجوز، بسكني رشاشاهتم جماهبة يريد ..متثاقال   هنض ..املسكني والدي
 .السالمل قاع إىل

 . اآلن إىل ينهض مل ولكنه  ..الدواء أعطيه كي  ..اثنية  ينهض أن أيب من انتظرت 

  ويلكزونين يصرخون واجلنود حضنه، يف وارمتيت ..إليه ركضت ..الشجعان موتة ..أيب مات  لقد
 .. أسلحتهم أبطراف

 :اغتصايب لفكرة محاسا   أكثرهم قال

 أيضا ؟ أنت قتلناك وإال .. بسرعة هيا ..بك  أوىل واألحياء  ..مات  قد والدك  ..اآلن  اهنضي ..هيا

 ؟ ..هم يقتلونين وملاذا

 بتلك صدري أضرب  وأخذت  .. امليت أيب كف  من السكني وسحبت ..نفسي يف هذا قلت
 أن وكرهوا اجلنود، ففزع ولطخين، ..صدري على ..دمي سال حىت ..ومرتني مرة السكني
 . الدماء  تهلوث قد مشوها ، جسدا   يغتصبوا

 .. للتو ظهرت  اليت والديت يف غضبهم  جام أفرغوا ولألسف ..أبقدامهم ركلوين أن بعد رحلوا

 على ..وأمي وأيب أن ..فاجتمعنا  . رأسها جوف من املخ أسقطت . برصاصتني أرضا   طرحوها
  قد  الباسل البوسين اجليش  كان  بوسنية طبيبة  بيت يف إال يومني بعد أستيقظ  ومل ..الدماء مائدة
 . (940)  الرصاص طلقات  مساع فور راكضا   جاء  أن بعد إليها محلين

 
  الدياثة( 977)

  والعاق،  مخر، مدمن: اجلنة عليهم هللا حرَّم قد ثالثة)): مرفوعا   عنهما هللا رضي عمر ابن عن
 . (941) ((اخلبث أهله يف يُِقر الذي والديوث 

  األجنيب ابلرجل تتصل وهي البيت يف ةاملرأ أو  البنت عن اإلغضاء: عصرن يف الدايثة صور ومن

 

 هـ(.  1415/ 18/11)  11700املدينة ع ( 940) 
 . 3047، وهو يف صحيح اجلامع 2/69رواه اإلمام أمحد ( 941) 
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  وكذا أجنيب، رجل مع بيته نساء إحدى خبلوة يرضى وأن ابملغازالت، يسمى  مبا وحتادثه حيادثها
  خبروجهن  يرضى وأن  وحنوه، كالسائق  أجنيب مع مبفردها تركب البيت أهل من النساء إحدى  تركُ 
 تنشر اليت اجملالت  أو األفالم جلبُ  وكذا والرائح، الغادي عليهن يتفرج شرعي، حجاب  دون

 .(942) البيت وإدخاهلا واجملون الفساد

 
 شعر أطول ( 978)

 3.5 شعرها طول بلغ حيث الينوى،  والية يف أقيمت مسابقة يف شعر أطول جبائزة فازت  أمريكية
  إجازاته  أايم يف ذلك  يف يساعدها زوجها  إن قالت شعرها متشيط كيفية  عن سئلت وعندما .مرت

(943) . 
 

 
 

   النصفية؟   أم الجاكيت( 979)

 

 . 46حمرمات استهان هبا الناس جيب احلذر منها /حممد صاح املنجد ص ( 942) 
 هـ(.  1408/ 24/12)  37133األهرام ع ( 943) 
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  ما وهو اجلسد، نصف  يغطي الذي الثوب  وهو الرتاث، كتب   يف ((النصفية)) كلمة   ترد ما كثريا  
 .للسيدات  بلوزة أو  وبلوز للرجال، ((جاكتة)) أو ((جاكت)) الدخيلة األلفاظ يف له يقال

 . (944) ب املعر  أو الدخيل بدل الفصيح اللفظ هذا يستعمل أن ريب بال واألوىل

 
   الحوامل وحام( 980)

 بتلك احلمل ارتباط إن  بل ..الوحم أعراض يصاحبه مل  ما حبملها  حامل امرأة تقتنع  ما  ندرا  
  وختتلف ..امرأة كل  لدى  الفرتة لتلك  ومميزا   له بديل  ال  اثبتا   أساسا   يشكل البعض لدى األعراض
  أمور يف  مجيعها تلتقي  أهنا  إال .. ريهاأتث ودرجة حدهتا  وتتباين أخرى  إىل  امرأة من الوحم أشكال

  أهنا  بيد قليال ، حوهلا  من ضايقت أو ضايقتها رمبا احلوامل، من لكثري حتدث  مألوفة وغري غريبة
 .. التجربة خاضت من كل  تنساها ال مجيلة ذكرى تشكل النهاية  يف

 من شدته تلفوخت احلمل، مع تنشأ طبيعية بيولوجية نحية الوحم أبن ووالدة نساء طبيبة تقول
 إىل احلامل مع تستمر وقد احلمل، حدوث  من واحد  شهر بعد تبدأ حالة  وهي ..ألخرى حامل
 .واجلنني األم بني  الودية األعراض فيها تظهر اليت الفرتة وهي الرابع، الشهر  هناية يف اجلنني حترك

  مع تستمر  قد  أهناو  إطالقا ،  هبا  يشعرن ال وأخرايت  احلالة بتلك  يشعرن احلوامل بعض إن: تقول
 واستخدام ابملستشفى للبقاء احلاجة إىل معهن شدهتا تصل وقد عديدة، شهورا   احلوامل بعض

 ..أبنواعه للطعام لكراهيتهن نظرا   هلن الوريدية  التغذية

 مثل من ومضرة، غريبة أشياء ألكل اشتهاءها احلامل تصيب اليت الوحام حاالت  أغرب  من ولعل
  ال اليت احلامل على شدته  يف  يتفاوت  مرضي أتثري له  يكون مما  الصابون ضمق أو الرتاب  أو الطني
 . .(الشاذ الوحام) طبيا   تسمى اليت الغريبة الرغبة تلك  تقاوم

  نتجت  طبيعية  حاالت  فكلها أوالدها أو  زوجها أو  منزهلا  احلامل فيها تكره  اليت احلاالت  عن أما
 ال وهي اآلخرين، مع تعاملها على عكستن أن بد ال احلامل لدى فسيولوجية تغريات  عن

  هلا  وليس  احلمل، بتقدم تزول طبيعية  حالة  فهي  نفسي، اختصاصي إىل احلامل حتويل تستدعي
 

 بقلم عبد السالم هارون.  108هـ( ص  1408)رمضان  62لعربية )مصر( جـ جملة جممع الفقه ا( 944) 
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  بني جدا   اجليدة العالقات  حىت ألنه معه، توافقها  عدم أو زوجها  مع الزوجة  بتوافق ارتباط  أي
 متر ما ومراعاة التفهم الزوج من تطلبي والذي بينهما الوقيت النفور ذلك  حدوث  تنفي ال الزوجني

 .بسالم متر  سوف  طبيعية  مرحلة هي وإمنا عالقتهما على له مستقبلي أتثري  ال وأنه زوجته، به

  احلالة تزداد ال حىت  ابإلقناع  يكون  عالجها  بيولوجية  طبيعية  ظاهرة الوحام  فإن  حال أية وعلى
  يف ختفيف أدوية إال عالج أي هلا  يسول  .. احلمل بتقدم تزول حالة أهنا مراعاة مع سوءا ،

 . (945) الشديدة احلاالت 

 
   بالمالحظة التربية( 981)

  ومراقبته واألخالقي، العقيدي التكوين يف ومالزمته الولد مالحقة: ابملالحظة  ابلرتبية املقصود
  اجلسمية  تربيته يف وحاله وضعه عن املستمر والسؤال واالجتماعي، النفسي اإلعداد يف ومالحظته

 ..العلمي وحتصيله

  أليس .. قبلهما من والتعليم التأديب وطلب واملرأة،  الرجل مسؤولية تبني شريفة  أحاديث  وهناك
 أمهل إذا حىت .. وسكناته  حركاته ويراقب أدبه، ويلزم ويالحقه، الولد، املريب يلحظ أن هذا معىن
 معروفا   فعل وإذا عنه، اههن منكرا   رأى وإذا عليه، حضَّه واجب يف قصر وإذا إليه، أرشده حقا  

 صنيعه؟  له شكر

 تدفعه الذي املتكامل، املتوازن  اإلنسان إجياد يف األسس أقوى من الرتبية يف األسلوب  هذا ويعد
 .(946) معىن وأنبل وجه أكمل على بواجباته ويضطلع مبسؤولياته، ينهض أن إىل

 
   الفتور( 982)

 العباد من هللا، إىل السائرون به يصاب  امم الفتور أن على تدل كرمية  نبوية أحاديث وردت 
 

 هـ(.  19/11/415)  9795الرايض ع ( 945) 
  1401بريوت: دار السالم،  -، مزيدة مصححة مفهرسة.3ط  -تربية األوالد يف اإلسالم/عبد هللا نصح علوان.( 946) 

 . 728 - 727/ 2هـ، 
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 .وغريهم والدعاة العلم وطالب 

  كما   والكسل، العجز من استعاذته  فيها  ورد أحاديث، عدة  يف الفتور  من  الرسول  استعاذ وقد
  واملأمث واهلرم الكسل من بك  أعوذ إين اللهم)):   قوله ومسلم، البخاري رواه الذي احلديث يف

 .((واملغرم

 وخشونته، القلب بقسوة الشعور والطاعات، العبادات  عن التكاسل: الفتور مظاهر همأ ومن
 األخوة عرى انفصام عاتقه، ىعل  امللقاة املسؤولية استشعار عدم والذنوب، املعاصي على التعود

  األمة  يفيد عمل دون الكالم كثرة  ..الدين عن هبا  واالنشغال ابلدنيا االهتمام املتحابني،  بني
 الغضب وعدم اإلميان  جذوة وضعف الغرية انطفاء  ابلنفس، االهتمام يف الغلو األجيال، وينفع

 بشيء لاللتزام االستعداد عدم منه، اإلفادة وعدم الوقت ضياع: وكذلك  هللا، حمارم انتهكت إذا
  خداع  ..متقن عمل وال حمدد،  هدف فال العمل،  يف الفوضوية  جدي، عمل كل  من والتهرب 

 املشاركة من تنصال   إجيايب عمل لكل النقد عاطل، وهو  وابلعمل فارغ، وهو ابالنشغال النفس
 . (947) اليقظة وأحالم األماين وكثرة والتأجيل التسويف والعمل،

 
   النمساويين يهدد  الخنزير لحم( 983)

 رشاقة من أكثر السمنة إىل مييلون الذين من هناك السكان عدد أن النمسا أطباء رابطة أعلنت
 الشراين وأمراض القلبية األزمات  إىل تعود النساء  بني النمسا يف الوفيات  نصف وأن األجسام،
 على خطورهتا  من الرغم على النمساويون،  يفضلها اليت اخلنزير حلوم تناول  كثرة  بسبب التاجي، 
 (948) !العامة الصحة

 
   اإلسالمية الدول بعض تمي ز( 984)

 

الرايض:   -ة والعالج منه يف الكتاب القيم: الفتور../نصر سليمان العمر.اقرأ هذا، وأسباب الفتور، وسبل الوقاي ( 947) 
 هـ.  1414دار الوطن، 

 . 129هـ( ص  1408)صفر   2ع  13منار اإلسالم )اإلمارات( س ( 948) 
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 .اإلسالمي العامل يف رزاأل إنتاج يف األوىل الدولة: أندونيسيا* 

 .اإلسالمي العامل يف والقمح القطن إنتاج يف دولة  اثين: الباكستان *

 .العامل يف اجلوت  إنتاج يف واألوىل اإلسالمي العامل يف األرز إنتاج يف  دولة اثين:  بنغالديش *

 .القصديرو  السوداين والفول الكاكاو إنتاج يف اإلسالمي العامل يف األوىل الدولة : نيجرياي *

 .والكروم والسكر القمح إنتاج يف اإلسالمي العامل يف األوىل الدولة : تركيا *

 .العامل يف العريب الصمغ إنتاج يف األوىل الدولة: السودان *

 .اإلسالمي العامل يف الزيتون إنتاج يف دولة  اثين: اجلزائر *

 .اإلسالمي العامل يف الزيتون إنتاج يف األوىل الدولة : تونس *

 (.خنيل شجرة مليون  15) العامل يف التمور إنتاج يف األوىل الدولة: العراق *

 .اإلسالمي العامل يف القصدير إنتاج يف األوىل الدولة : ماليزاي *

 .العامل يف النفط إنتاج يف األوىل الدولة: السعودية *

 . نسمة 1089763000 اإلسالمي العامل يف: السكان عدد *

 . 2 كم  27385169 مياإلسال العامل مساحة

 .برميل مليار 432.986 اإلسالمي العامل يف: النفط احتياطي *

 .رأس مليون 509.36 إلسالمي  العامل يف: احليوانية الثروة *

 .مرتي طن مليون 6.205 اإلسالمي العامل يف: السمكية  الثروة *

 . سنة/كيلواط  مليار 323.032 اإلسالمي العامل يف: الكهرابء إنتاج *

 .دوالر مليار 178.305 اإلسالمي العامل يف لصادرات ا *

 .دوال مليار 175.195 اإلسالمي العامل يف الواردات  *

 .سنة/شخص/كيلواط  388.1 للفرد الطاقة استهالك  *

 . سنة/شخص/دوالر 160.7: الواردات  *

 . سنة/شخص/دوالر 163.5: الصادرات 

 .مك  6695 النيل هنر هو اإلسالمي العامل يف هنر أطول *

 . 2 كم  ألف 438.5 قزوين حبر هي اإلسالمي العامل يف حبرية أكرب *
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 حتت م 7480 جاوه جزيرة جنويب هي اإلسالمي العامل يف البحار يف مياه نقطة أعمق *
 .البحر سطح مستوى

  مشال يف وتقع م ( 8848) وارتفاعا   ( K2 2 ك ) قمة  هي اإلسالمي العامل يف جبل قمة أعلى *
 . ابكستان شرق

 إىل وينخفض .وفلسطني األردن بني ويقع (امليت البحر) العامل يف طبيعية أرض بقعة أخفض *
 .البحر سطح حتت م (406) مستوى

 . 2 كم  2.505.813 السودان هي مساحة اإلسالمية الدول أكرب *

 مليون 191.226 سكاهنا عدد يبلغ حيث أندونيسيا، هي سكان   اإلسالمية الدول أكثر *
 . نسمة

 . 2 كم  298 مساحتها تبلغ حيث املالديف،  دولة هي مساحة  اإلسالمية الدول غرأص *

 .(949)  نسمة ألف 219 املالديف  دولة  هي سكان   اإلسالمية الدول أقل *

 
ْشنا( 985)   المِّ

  يعتربوهنا  - يزالون وما  - اليهود  كان   واليت األلسنة، على املروية  اليهودية الشرائع من جمموعة هي
 كل  يتضمن أقسام، ستة  إىل وتنقسم . التوراة بعد الثاين املقام يف أييت  التشريع، صادرم من مصدرا  

 :وهي فرعية، أبوااب   منها

 .الزراعي اإلنتاج أو  البذور، أي  ((زراعيم)) كتاب   -

 .العيد  أي ((ُمْوِعدْ )) كتاب   -

 . النساء أي ((نِشيمْ )) كتاب   -

 . األضرار أي ((نِزِيقني)) كتاب   -

 .املقدسات  أي ((دَّاشيمقُ )) كتاب   -

 

عمان: وكالة النعيم   -موسوعة العامل اإلسالمي/ مشهور حسن محود، حسن أبو مسور، عمر حممد العرموين.( 949) 
 . 434هـ، ص  1414اعة، لإلعالن والطب
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 . (950) الطهارة أي ((َطَهاُروت )) كتاب   -

 
 ! الداخل من أشخاص سبعة اشتعال( 986)

  هلبا ،  أحدهم اشتعل عندما حتفهم  ولقوا عامرة  طعام مائدة  على كانوا  أشخاص  سبعة انفجر
 تفاعل يف اآلخر تلو واحدا   وأحرقتهم ابلدور، اآلخرين للستة النار وانتقلت تلقائي، بشكل

 .للغاية غريب تسلسلي

 الفرنسي الكيمياء  عامل وقال . التاريخ يف نوعها  من األوىل أبهنا  احلادثة هذه  العلماء ويصف
 بشري، تلقائي احرتاق حادثة عشرين حنو العامل أحناء كل  يف يوجد: )(( ميلونتا جاكويس)) املرموق

 (. آلخر شخص من الظاهرة ههذ مثل فيها انتقلت قبل من مطلقا   حادثة تسجل مل أنه غري

 إىل عاد عندما عينيه  أبم املرعبة احلادثة ((جيغو إيف)) ويدعى اجملموعة من الوحيد الناجي ورأى
 تشتعل كالدرس  دي  ماري وتدعى الضحااي أوىل فيه  بدأ الذي الوقت يف احلمام من املائدة  طاولة
 . هليبا  

  ومل  ممتعا ، وقتا   يقضون املائدة حول ملتفون وهم يضحكون اجلميع كان: )متذكرا   جيغو وقال
 يف أصبحت عندما ولكن منهم، ابلقرب  مكان أي يف نر  أو للحرارة مصدر أو  مشوع هناك تكن

 (. ماري وأنف وفم أذين من ينبعث دخان   شاهدت  إليهم متجها   الطعام غرفة إىل الطريق منتصف

 واندلعت املتفجرات، من نوع  اكأهن  وأضحت جدا   واسعتني عيناها أصبحت: قائال   جيغو ومضى
 . التهامها يف وبدأت  جسمها  داخل من النار

 ويضرب ينطلق النار من رقيقا   خيطا   رأيت: )عاما   وثالثني مخسة العمر من البالغ جيغو وقال
 (. املائدة عرب اللهب جيذب  ما بطريقة مغناطيس قام وكأمنا .. كاسبون  جورجز

 من حمرتقا   أيضا   هو  واشتعل جورجز لدى  الفعل رد  أقدح ب اللهي تيار أن يبدو: )قائال   وأردف
 (.داخله يف غريب مصدر

 آلخر شخص من بسرعة ينتقل النار من حنيال   ووميضا   املنظر ذلك  رهيب فزع يف جيغو وشاهد
 

 . 68 - 66هـ، ص  1407دمشق: دار القلم،    -الفكر الديين اليهودي: أطواره ومذاهبه/حسن ظاظا.( 950) 
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 . جيغو زوجة فيهم  مبا الطعام، مائدة على السبعة الضيوف كل  التوايل على مفجرا   الطاولة يف

 األاثث  قطع كل  وجنت آخر،  شيء  أي  حيرتق ال  احلوادث  هذه يف كالعادة : )ميلونتا .د وقال
 (. لالشتعال القابل البوليسرت قماش من املصنوع الطاولة غطاء فيها مبا احلريق، من

  لألشخاص  صغرية رماد أكوام على فقط احلريق إطفاء رجال عثر الغريبة احلادثة تلك  انتهاء وبعد
 !مقعده يف والكل السبعة

 الحرتاق حوادث  توجد: بقوله األمر ذلك  موضحا   الصيت الذائع الفرنسي الباحث ىومض
 يف يتهامسان كان  بلجيكيني زوجني حادثة فيها مبا نفسه الوقت يف شخص من ألكثر تلقائي
 . جتاري جممع

 الشيء هذا مثل حدث  أن التسلسلي الفعل رد حوادث  يف ألبتة حيدث  مل: قائال   استدرك  لكنه

(951) . 
 

   للمكفوفين  صحيفة أول( 987)

 ساوث )) الصحيفة واسم للمكفوفني، صحيفة أول كونج  هونج يف املكفوفني مجعية أصدرت 
 . ((تشاينا

 .(952) (م1991 عام صدرت ) كلمة  آالف سبعة من مقال 15 على األول العدد وحيتوي
 

   الحج  في  األمراض( 988)

 :حماور مخسة يف للحج الصحية املشكالت  أهم تلخيص ميكن

 .الشمس وضرابت  احلراري اإلجهاد: أوال  

 . املعوية النزالت : اثنيا  

 . اهلوائية الشعب التهاابت : اثلثا  

 

 هـ(.  1415/ 26/10) 1399العامل اإلسالمي ع ( 951) 
 . 105هـ، ص  1415القاهرة: دار السالم،  -التذكرة يف أحداث القرن العشرين/مبارك الربَّاك.( 952) 
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 . املزمنة األمراض: رابعا  

 .احلوادث : خامسا  

 يف التجول وعدم إلقاماهتم املخصصة اخليام داخل ابلراحة  احلجاج يُنصح األول لألمر وابلنسبة
 فليكن ذلك  من بد  وال كان   وإذا احلرارة، درجة  ارتفاع  وقت خاصة  املخيمات،  وبني الشوارع

 من ويستغرب  البيضاء، (املظالت ) الشمسيات  ويستخدم الدقائق، تتعدى ال جدا   قصرية لفرتة
  السوائل شرب  كذلك   . نفعها من أكثر فضررها السوداء الشمسيات  يستخدمون الذين احلجاج

 .اجلسم سوائل قلة يصاحبه  احلراري اإلجهاد ألن املستطاع، قدر

  وقد  واستفراغ، إسهال إىل خفيف  إسهال من درجاهتا وختتلف املعوية، النزالت  وهو  الثاين احملور
 ولتجنب للحرارة، وخافض حيوية ومضادات  حماليل وإعطاء ابملستشفى، التنومي مرحلة إىل تصل
 .املخيمات  داخل واملطبوخة الدمسة املأكوالت  عن االبتعاد احلجاج على جيب ذلك 

 الفواكه وغسل واجلاهزة املغلفة واملأكوالت  املعلبة العصريات  شرب  هو عمله ميكن ما وأفضل
 . املعوية النزالت  لتفادي جيدا  

  احلرارة درجة  يف ارتفاع  هو  املرضى منه  يشكو عرض  أهم فإن  اهلوائية،  الشعب اللتهاب  وابلنسبة
 . عام وهبوط ((وكحة))

 .وبلغم الصوت  يف تغيري يصاحبه وقد

  وجود وعدم املناعة لقلة وذلك  اهلوائية  الشعب ابلتهاابت  يصابون  احلجاج من كبرية   نسبة  هناكو 
 واملشي التجول قبل داع أي بدون املبذول اجملهود من املناعة قلة وأتيت جيد، صحي وعي

 العدوى تنتقل وبذلك  ضيق مكان يف احلجاج من كبرية  أعداد جتمعات  وكذلك  طويلة، ملسافات 
 اليومي للنشاط الضروري (ج) فيتامني وقلة كافية  سوائل شرب  عدم ذلك  إىل ضفأ .بسهولة
 الربتقال بعصري استبداله أو يوميا   قرص (ج) فيتامني أقراص أبخذ احلجاج وينصح املناعة،  وتقوية

 .الطازج والليمون

 السكرو  الدم ضغط ارتفاع مثل املزمنة، األمراض احلج فرتة  يف الكثرية الصحية املشكالت  ومن
  فرتة احلج وكأن منزله يف الدواء نسي قد احلاج فتجد وغريها، والصرع والقلب الكلى وأمراض

  نتيجة  كبرية  مضاعفات  حتدث  وقد يومني، أو يوم بعد إال ذلك  يتذكر ال الدواء، من إجازة
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 .الدواء اسم يعرف ال وهو ذلك،

 . احلج قبل تناوهلا  على تعودوا اليت ةاألدوي ترك وعدم السابقة التعليمات  ابتباع هنا احلاج وينصح

 بدون الطرقات  يف يسري فتجده نفسه، احلاج هو فيها األهم السبب فإن للحوادث، ابلنسبة أما
  حياته  معرضا   املركبات  سري وأماكن اجلسور وحتت األرصفة فوق يرقد أنه  أو انتباه،  أو  مباالة أي

  حياهتم  معرضني هبا يتعلقون واحلافالت  ات املركب فوق احلجاج من كبرية  أعدادا   وجتد .للخطر
 .وفيات  أو مستدمية إعاقة إىل بعضها تصل قد حلوادث 

  احلج ومشكالت  أمراض من ابملائة  مثانني من ألكثر  الوقاية يف مهم بدور الصحية التوعية وتقوم
 .(953)  هللا  شاء إن الصحية

 
   األوالد تريبة  في  والخطأ التقصير  مظاهر من( 989)

  على  تربيتهم اللسان، وسالطة التهور على تربيتهم واهللع، واخلوف اجلب على والداأل تنشئة
 يريدون ما إعطاؤهم لألوالد، اليد بسط والبذخ، والنعيم الرتف على وتعويدهم والفوضى امليوعة

 الالزم، من أكثر عليهم والقسوة الشدة صغار، وهم هلم السيارات  شراء الصغار،  وخاصة بكوا إذا
  يف املبالغة فحسب، ابملظاهر االهتمام واحلنان،  والشفقة العطف من حرماهنم عليهم، تقتريال شدة

  األبناء  تزويج يف املبادرة  ترك بينهم،  التفريق هبم،  الظن إساءة  يف املبالغة ابألوالد، الظن إحسان
 من التسخط األكفاء، بغري البنات  تزويج  هبن، واملتاجرة  البنات  تزويج أتخري والقدرة، احلاجة مع

  تربيتهم األوالد، على الدعاء  املنزل، خارج طويال   املكث سيئة،  أبمساء األوالد تسمية  البنات،
 جلب األوالد، أمام املنكرات  فعل األخالق،  ومرذول العبارات  وسيء األمور سفاسف على

  حمرم، دونب للسوق يذهب البنات  ترك التناقض، الوالدين، بني املشكالت  كثرة  للمنزل، املنكرات 
 تشجيعهم، وقلة األوالد احتقار  األوالد، يقرؤه عما الغفلة املنزل،  يف مراقبته  وعدم اهلاتف  إمهال

 األوالد لنفسية الفهم سوء للتصحيح، فرصة إعطائهم عدم املسؤولية، حتمل عدم على تربيتهم
 االهتمام قلة ابملبتلني،  ةالشمات رجال ، يصبح حىت الولد هبا مير   اليت املراحل تقدير عدم وطبائعهم،

 

 هـ( بقلم عبد هللا صائم الدهر.  1415/ 7/12)  11718هـ( وع   1415/ 29/11)  11711 املدينة ع( 953) 
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 عن الدفاع األوالد، مدارس مع التعاون قلة األجنبية، للمدارس إرساهلم األوالد، مدارس ابختيار
 .(954) حبضرته الولد

 
   والمال العلم بين مقارنة( 990)

 الثاين على األول تفضيل يفيد ما وأورد ..واملال العلم بني مقارنة - هللا رمحه - القيم ابن عقد
 :أمهها وجوه، عدة من

 . واألغنياء امللوك مرياثُ  واملالُ  .األنبياءِ  مرياثُ  العلمَ  أن   *

 . ماله حيرس املال وصاحب  . صاحبه حَيُْرسُ  العلمَ  أنَّ  *

 .- الصَّداقة عدا - النفقاتُ  ُتْذِهُبهُ  واملال .والعطاء ابلبذل يزداد العلم أن   *

 . جارية صدقة  من كان  ما إال موته، بعد يفارقُهُ   ملالُ وا .قربه يف حىت  صاحبه يرافق العلم أن   *

 .عليه حمكوم واملال حاكم ، فالعلم املال، على حيكم العلم أن *

 .للمؤمن إال حيصل فال النافع العلم أما والكافر، واملسلم والفاجر، للرَب ِ  حيصل املال أن   *

 . واحلاجة والفاقة العدم أهل إليه تاجحي املال وصاحب .دوهنم وَمن امللوك إليه حيتاج العاملِ  أن *

 إال   الفناُء، عليه خُيشى ال والعلمُ  وُضَحاها، عشي ة بني فقريا   معدما   يصبح قد املال صاحب أن   *
 . صاحبه  بتفريط

 . ربِ ه لعبادة  يدُعوه والعلم للدنيا، اإلنسان يُعبِ دُ   املال أن   *

 العلمُ  أم ا !!ماهلم بسبب األغنياء من اختطف فكم صاحبه، هالك يف سببا   يكونُ  قد املال أن   *
 .موته بعد حىت لصاحبه، حياة   ففيه

 . زائلة املال وسعادة دائمة ،  العلمِ  سعادةُ  *

 . ماله يف فقيَمُتهُ  الغين   أما .ذاتِهِ   يف وقيمُتهُ  قدرُهُ  العاملِ  أن *

 . اآلخرة  إىل هبعلم الناس يدعو والعاملِ  . الدنيا إىل مباله الناس  يدعو الغين أن *

 

  1415الرايض: دار ابن خزمية،  -التقصري يف تربية األوالد: املظاهر، سبل الوقاية والعالج/حممد بن إبراهيم احلمد.( 954) 
 . 95  - 93( ص 3)سلسلة أخطاء يف السلوك والتعامل؛  -هـ.
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   الجوهري؟  أم فرناس  ابن( 991)

 ..-ه274 سنة  فمات  وقع مث  الطريان، حاول من أول هو فرنس بن  عباس أن املعروف

 من أول هو ،هـ393 سنة املتوىف اجلوهري محاد بن إمساعيل أن للزركلي األعالم يف ورد لكن
 يف وندى  داره، سطح  وصعد حببل، وربطهما  خشب، من جناحني صنع فقد .الطريان حاول
 !الساعة وسأطري إليه ُأسبق مل ما صنعت  لقد: الناس

 إىل فسقط اخرتاعه، فخانه  هبما، وهنض اجلناحني،  فتأبط  إليه،  ينظرون نيسابور أهل فازدحم
 !قتيال   األرض

 .مقلة ابن خط مع يُذكر وخط ه . األئمة من لغوي، وهو

  احلجاز،  إىل وسار صغريا ، العراق ودخل فاراب، من أصله  .جملدات  أربعة ((الصحاح)) كتبه   أشهر
 . (955)  نيسابور يف أقام مث  خراسان، إىل وعاد البادية،  فطاف

 . الصحيح القول يتبني الوفاة سنيت  بني وابملقارنة: قلت

 
  الداخلية؟  آسيا أم .. الوسطى آسيا( 992)

 واحمليطات  البحار عن بعيدا   تقع اليت اجلافة األراضي على يطلق جغرايف مصطلح الوسطى آسيا
 األملاين املستشرق حدد امليالدي  عشر التاسع القرن  يف ظهوره ومع آسيا، قارة  وسط يف

  وجبال  غراب   قزوين حبر بني ما موقعها عني حيث  الطبيعية، أبعادها مهبولت فون ألكساندر
 هذا ولكن . جنواب   مهالاي  جبال  إىل مشاال   التاي  جبال ومن شرقا ، منشوراي  غرب  يف فينكان 

 حضارية عوامل أضيفت إذ مدلوله، قصور بسبب وتعديال   اعرتاضا   القى اجلغرايف االصطالح
 يف ملموس أثر ذات كانت  اليت والنباتية  والطبيعية  املناخية العوامل جانب إىل وقومية واترخيية

 . التاريخ فجر منذ سكاهنا   حياة

  ويرى ((الداخلية آسيا)) تسميتها  مهية أ معلال   سينيور  دنيس  الربوفيسور جوانبها  فصل وقد
 

 (. 2 )ط 1/309األعالم ( 955) 
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 من جمموعة يضم ألنه مشوال ، أكثر الداخلية آسيا اسم أن اليتمور أوين األمريكي املستشرق
  والتبت  (الشرقية تركستان) سنكيانغ مثل البحار على تطل ال اليت واملقاطعات  واألراضي البلدان
 اآلسيوية السوفييت االحتاد هورايت ومج وأفغانستان اهلند حدود على الصغرية الدول وبعض

 مثل واألقطار املناطق بعض وكذلك  الصني، يف الداخلية  منغوليا  وأراضي الشعبية منغوليا  ومجهورية
  آسيا  مع قوية  روابط ذات  ولكنها  البحار  على تشرف اليت الصني يف منشوراي ومقاطعات  إيران

  أيضا   يشمل احلضاري الداخلية  آسيا ممفهو  أن  سينيور دنيس الربوفيسور توضيح ويف الداخلية،
 شعوب  ألحداث  مسرحا   كانت  اليت األراضي مجلتها  يف  وهي أورواب،  وشرق  وسيبرياي  اهلند مشال
 . أورواب  وشرق آسيا يف أورال - التاي

  وأساسه  حضاري، مبفهوم الداخلية آسيا اسم يستعملون واحلضارة التاريخ علماء فإن وهكذا
  (( ماكيندر مالفورد)) عنه يقول الذي الشاسع اإلقليم هذا مركز يف واعاش الذين الرتك حضارة

 الوسطى آسيا  مصطلح استخدام مناسبة يؤكدون  السياسة  رجال  لكن للتاريخ،  اجلغرايف احملور
 :مها قسمني إىل عادة ويقسموهنا

  اتجيكستان، قريغزستان، أوزبكستان، مجهورايت  وتضم السوفياتية، الوسطى آسيا - 1
 . وقازاقستان نستان، تركما 

  - الداخلية  منغوليا - التبت  ( سنكيانغ) الشرقية  تركستان وتضم الصينية،  الوسطى آسيا  - 2
 . كاسو  - جنغهاي - شيا تبتغ

  تدخل اجلنوب  يف  وأفغانستان وكشمري الشمال يف  منغوليا  مجهورية فهناك  هذا إىل ابإلضافة 
 . (956) .الوسطى آسيا  إطار  ضمن

 
 المستجابة  الدعوات شروط( 993)

يَن ُحنَـَفاءَ ﴿: تعاىل قال .اإلخالص -1  ( 957)﴾َوَما أُِمُروا ِإالَّ لِيَـْعُبُدوا اّللََّ خُمِْلِصنَي َلُه الدِ 

 

 هـ( بقلم رمحة هللا عناية هللا.   21/9/1415) 1396ابختصار عن جريدة العامل اإلسالمي ع ( 956) 
 . 5سورة البينة: اآلية ( 957) 
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  أو إبمث يَدْعُ  مل ما للعبد ُيستجاب  يزال ال)): والسالم الصالة عليه قال .االستعجال عدم - 2
 .((يستعجل مل ما رحم قطيعة

 ستعجال؟اال ما هللا  رسول اي: قيل

  ويَدَع  ذلك  عند (958) فيستحسر يل، يستجب أر فلم دعوتُ  وقد دعوتُ  قد: يقول)): قال
 . (959) ((الدعاء

 .السابق للحديث .ابخلري الدعاء - 3

  ابإلجابة،  موقنون وأنتم هللا ادعوا)): والسالم الصالة عليه قال .القلب وحضور اليقني - 4
 . (960) ((اله   غافل قلب من دعاء   يستجيب  ال هللا أن واعلموا

  مث  ..طيبا   إال يقبل ال طيب هللا  إن  الناس، أيها )): والسالم الصالة عليه قال .املأكل إطابة - 5
 ومشربه حرام، ومطعمه رب، اي: السماء إىل يديه ميد   أغرب، أشعث السفر يطيل الرجل ذكر

 (961) ؟((لذلك  يستجاب  فأىنَّ  ابحلرام، وغذِ ي حرام، وملبسه حرام،

 
   القلب  تقوي الفاصولياء( 994)

  كما  وتنشطه، القلب تقوي  (( أينوزيت)) تسمى مادة  هبا اخلضراء الفاصوليا أن  األحباث  أثبتت
  والنقاهة اجلسم من احليوية  املواد  نقص حاالت  يف ومفيدة  البيضاء،  الدم  كرات   جتدد أهنا  ثبت

  ومقوية للبول ومدرة عصاب لأل ومهدئة  الدم، ضغط وارتفاع اهلضم وسوء  النمو  وبطء  واإلعياء
  اجلافة  الفاصوليا أما والفسفور، الكالسيوم وأمالح ج،  ب، أ، فيتامينات  وهبا والبنكرايس،  للكبد

  وأصحاب  للرايضيني ومفيدة ابلكربوهيدرات، وغنية والربوتني واحلديد البواتسيوم على فتحتوي
 واحلوامل اهلضمي واجلهاز الكبد راضوأم ابلسمنة اإلصابة حالة يف تناوهلا ومينع الشاقة، األعمال

 

 أي ينقطع. ( 958) 
 (. 17/52أخرجه مسلم )صحيح مسلم بشرح النووي  ( 959) 
املستطابة يف الدعوات  . انظر خترجيه يف »النبذ 1/493( واحلاكم 3545حسن بشواهده. أخرجه الرتمذي )رقم ( 960) 

 اهلامش.  23املستجابة«/سليم بن عيد اهلاليل ص 
 (. 7/100أخرجه مسلم )صحيح مسلم بشرح النووي  ( 961) 
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 . (962) هضمها لصعوبة واألطفال

 
 !مامةق  بجوار أم  ( 995)

 الشرطة حماضر ذكرت  ..ابلغة بصعوبة تتحدث  رابعي، بشلل مصابة ..الثمانني جتاوزت  عجوز
 فاعتقدوا القمامة، حاوايت  إحدى جبوار السريع، ...( ) طريق على وجدوها أهنم (هـ1413 عام)

 . احلياة قيد على زالت ما أهنا األطباء أكَّد املستشفى إىل وبتحويلها  ! يتةم أهنا

  محلوها وزوجته ابنها  أن منها املركز علم حالتها حتس ن وبعد ..املسنني رعاية مركز إىل حتويلها ومت
 .خدمتها من للتخلص املكان،  ذلك  يف هبا وألقوا

 ومل فقداهنا، عن شخص يبلغ مل كما  أحد، يوما   عنها يسأل مل سنوات، ابملركز العجوز وظلت
  .. فيها تعيش كانت  اليت املدينة  أو  القرية حىت أو  أحدهم،  أو  أبنائها  أمساء ذكر من لساهنا  ميكِ نها 
 ! (963) هللا توفاها حىت كذلك   وبقيت

 
  الفنجان قارئة( 996)

 حالل؟ أم حرام هو وهل الفنجان؟ قراءة يف احلكم ما

 الذين الوسطاء تدس   من فهناك الفنجان، قارئة عن القول تلفخي: الشعراوي الشيخ أجاب 
  حكاايت  عليها تبين مث هلا،  وينقلوها أخبارهم ليعرفوا عليها يرتددون مبن آبخر أو بشكل يتصلون
 .قوهلا  صدق يف يعتقدون وبذلك  ألخباره،  ملعرفتها عليها املرتدد فينبهر  هبا،  حتدثهم

  الذي ابلشكل الفنجان يف فيتشكل الفنجان قارئة على طانالشي يستويل أن أيضا   اجلائز ومن
 وكل ابلباخرة،  أو ابلطائرة  سفرا   أو مفتوحا   طريقا   أو رجال   الفنجان يف ترى  إهنا : تقول فنراها يريد،
  فيمن غالبا   ذلك  ونرى  . تريد صورة  أي يف  يتمثل أن  يستطيع ألنه الشيطان، مقدرة يف هذا

 

 هـ(.  6/12/1415)  2635أخبار اليوم ع ( 962) 
  44 - 1/43هـ  1415جدة: دار النوابغ،  -أبناء يعذبون آابءهم: قصص واقعية/مجع وترتيب أمحد حممد سنان.( 963) 

 هـ.  1413/ 26/11عن جريدة عكاظ  نقال  
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 . الناس خداع من يتعيشون فهم أجر، مقابل الفنجان يقرؤون

 ال أقواال   ألسنتهم على فيجري شكل، أبي عليهم هللا يفتح من الناس من يوجد ولكنه
  .. أجرا   عليه أيخذون وال العمل، هذا من يتعيشون ال ابلطبع وهؤالء تصدق، فنجدها يقصدوهنا،

 .(964) أعلم وهللا

 
 ! دوالر ماليين بخمسة  الجنة يريد( 997)

  5 حوايل قدرها مكافأة  كانساس  والية من مان  سبليديل فردريك  األمريكي عمالاأل رجل عرض
 ذلك  ذكرت  !اجلنة إىل الذهاب  له  يضمن أن  ميكن داينة ألية  ينتمي شخص ألي دوالر ماليني

 . الربيطانية إكسربيس صنداي  صحيفة

  جتاوزه مع ورةمتده صحته إن  حيث اجلنة، إىل للذهاب  ابستماتة األمريكي املليونري هذا ويسعى
 دخل قد أنه من للتأكد وفاته بعد أرواح حتضري جلسة يعقدوا أبن أوالده وأوصى .عاما   64
  أبن  األرواح حتضري جلسة طريق عن اجلحيم إىل ذهابه  من أتكدهم حالة  يف  أبناءه  وأمر .اجلنة

 .(965)  افيةإض تعويضات  على ابحلصول أمرهم كما   .دفعها اليت املكافأة مبلغ ابسرتداد يطالبوا

 .أم؟ ... خوف أم غباء،  أم جهل، أهو

 
  البقشيش معنى( 998)

 . والصناع التجار معاوين صغار من اتفهة  خدمة يؤدي ملن يـَُقدَّم ما هبا  يُقصد دخيلة كلمة

 . النقدية اهلدية مبعىن ابغشيش، من: تركي اللفظة وأصل احللوان، مبعىن أعجمية كلمة  وهي

 .. الصانع لتلميذ يقدَّم ا م وهو ،((الراشن)) وتعريبها

  على شيئا   المرىء هتب  أن  وهو  الكلمة، هلذه  مناسب  عريب  لفظ أدق  (( احللوان)) كلمة  ولعل
 

الفتاوى: كل ما يهم املسلمون يف حياته ويومه وغده/حممد متويل الشعراوي؛ أعده وعلق عليه وقدم له السيد  ( 964) 
 . 345/ 10  - 1الدوحة: إدارة إحياء الرتاث اإلسالمي، د.ت،  -اجلميلي.

 هـ(.  15/11/1415)  2632أخبار اليوم ع ( 965) 
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 . (966) الدالل أجرة: احللوان: اللحياين وقال .أيضا   الرشوة وتعين األجرة، غري لك  يفعله الشيء

 
 !أصغر ومصاحف( 999)

  4.6 واآلخر سم، 3.75 حبجم أحدمها ان وك ،(9) رقم الفقرة يف مصحفني أصغر ذكر سبق
 .سم

  من  - املسند صاح عمر الطفل عند 3.75 حبجم آخر مصحفا   هناك أن يتبني الفقرة هذه ويف
 ويبلغ القرآن، ختم دعاء إىل ابإلضافة ومفهرسا ، الكرمي القرآن سورة مجيع يشمل - املنورة املدينة
 على وحيمل عثماين، ختم  عليه  يوجد  ناسال سورة  هناية  وبعد 1.5 وعرضه 2.5 املصحف طول

 .السيفني شعار الغالف
 

 
 

  ضمن اشرتاه حيث  عمان، من والده عليه حصل املصحف أن عمر الطفل والد ويذكر
  يعتز  الذي عمر البنه أعطاه معه سنة 18 له املصحف أن وأضاف الستني، املتون خمطوطات 

 .كثريا    به  ويفتخر املصحف هبذا
 

 

 بقلم عبد السالم هارون.   184 - 183هـ( ص  1407)رمضان  60لعربية )مصر( جـ جملة جممع اللغة ا( 966) 
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  1.7 وعرضه سم 2.2 طوله صغري مصحف إدريس حسن إدريس عند  يوجد أيضا   جدة ويف
 . مربع سم 3.74 حجمه  أن أي سم،
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  ابآلاثر  خبري (زوقر حسن مجيل ) وصاحبه  ذكر،  ما مجيع  من أصغر مصحفا   هناك  أن  تبني مث
  عشرة حوايل لديه إن حيث  الصغرية، ابملصاحف يتعلق فيما خاصة واملخطوطات، القدمية
 . وخمتلفة صغرية أحجام من فمصاح
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  يف حاليا   مصحف أصغر أنه  وأعتقد والدي عن ورثته  فقد مصحف ألصغر  ابلنسبة أما: قال
 .سم  ( 1.8) وعرضه  سم (2) طوله  ويبلغ عام، مائة من أكثر إىل عمره ويصل العامل،

  واملتاحف، اإلسالمية الدول من عدد يف الصغرية املصاحف عن وحبثت كثريا ،  سافرت  وقد: قال
 . (967) املصحف هذا من أصغر أجد فلم

 
  مقدمة؟  أم خاتمة( 1000)

 :((اهلجرتني طريق)) كتابه  خطبة يف اجلوزية قيم ابن اإلمام يقول

 وعلى ُغْنُمه، لك  إليك، مسوقة املزجاة، صاحبها بضاعة هذه فيه، والناظرُ  له، ئُ القار  أيها فيا
  وإن  عذرا ، فيك  يعدم فال وشكرا   محدا   منك  عدمَ  فإن  ه،عائدت وعليه مثرتُه، ولك  ُغْرُمه، مؤلفه
 . واحلمد ابلثناء  تعاىل هللا  استأثر وقد مفتوح، فبابُه املالم، إال أبيتَ 

 
 

 هـ(. 1415/ 16/11)  11698املدينة ع ( 967) 
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 العامة الفهارس
 

 فهرس األعالم 
 الفهرس الهجائي للموضوعات

   فهرس الموضوعات حسب األرقام المتسلسلة
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 *))فهرس األعالم
 

  )أ( 
 . 738أمحد:  اآلجري = حممد بن احلسني

 . 786أمحد الربداين:  . 962، 851آدم )عليه السالم(: 
 . 284أمحد هباء الدين:  . 404آريو إن: 
 . 521أمحد التهامي سلطان:  . 843آربري:  

 . 97أمحد بن جعفر اخلتلي:  . 361آرثر ألسون: 
 . 328أمحد بن حسني بن ابسو:  . 513آرثر. ف. كالسر: 

 . 336أمحد بن احلسني، البديع اهلمداين:   . 400ر كونن دويل: آرث
 . 788،  768أمحد بن احلسني البيهقي:   . 772آمنة بنت عبد هللا: 

 . 630، 401، 34أمحد بن احلسني املتنيب:  . 559آن كوينالن: 
 . 881أمحد حكيم:   . 20آن موير: 

 . 965أمحد أبو خطوة:  . 115إبراهيم )عليه السالم(: 
 . 844أمحد ديدات:  . 451هيم إمام: إبرا

 . 768أمحد شاكر:  . 605إبراهيم البيجوري: 
 . 382أمحد الشرابصي:  . 346إبراهيم بن اجلنيد: 

 . 451، 187أمحد شليب:  . 605إبراهيم محروش: 
 . 695أمحد عبد اجلواد الشافعي:  . 371إبراهيم سعدة: 
 . 549أمحد عبد احلفيظ:  . 629إبراهيم صالح: 

  . 97يم بن عبد هللا الكجي: إبراه
 . 797أمحد بن عبد الرمحن بن مضاء:  . 35إبراهيم علي العكرمي: 

 . 895أمحد بن عبد الرحيم العراقي:  . 794إبراهيم بن عمرو بن كيسان: 
 . 910أمحد بن عبد هللا، أبو نعيم األصبهاين:  . 605إبراهيم بن حممد الربماوي: 

 . 605د عبد املنعم الدمنهوري: أمح . 605إبراهيم موسى الفيومي: 
 . 605أمحد العروسي:  . 151إبراهيم نجي: 

 ،  116، 97، 45أمحد بن علي بن حجر العسقالين:  . 954أبود ورن رن )فاستو(: 
 . 833، 768،  593 . 459أيب بن خلف: 

 
((.األعداد الواردة هي لألرقام املتسلسلة، وليست أرقام الصفحات  
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 . 910أمحد بن علي اخلطيب البغدادي:   . 752أجااث كريسيت: 
 . 605الدمنهوجي: أمحد بن علي  . 729إجان ميور:  

 . 816إسكندر روجز:  . 564أمحد بن علي املقريزي:  
 . 3أسلم بن ساله:  ،  620، 599، 246، 140أمحد بن علي النسائي:  

 . 915، 115، 3إمساعيل بن إبراهيم )عليهما السالم(:  . 701
 . 675إمساعيل بن إبراهيم )اخلديوي(:  . 417أمحد عمرو اجلابري:  

 . 991،  61إمساعيل بن محاد اجلوهري:  . 336أمحد بن فارس:  
 . 733إمساعيل بن صاح العباسي:  ،  538، 370، 347، 19أمحد بن حممد بن حنبل: 

 . 526إمساعيل بن القاسم، أبو العتاهية:   . 960، 879، 788،  772
 أبو األسود الدؤيل = ظامل بن عمرو  . 808أمحد حممد اخلراط: 

 . 618أبو أشته:  . 776، 410أمحد بن حممد بن خلكان: 
 األمشوين = علي بن حممد  . 703أمحد بن حممد بن السين: 

 . 43أشوك كودو:  . 772أمحد بن حممد اهلروي، أبو عبيد:  
 . 315أغنوس ابربريي:  . 729أمحد مرجان: 

 . 196أكستاين:  . 640أمحد بن مطرف: 
 . 729أكون:  . 36أمحد نصيب احملاميد: 

 . 203سالن: ألب أر  . 948األحنف بن قيس: 
 األلباين = حممد نصر الدين  . 151أخيليوس: 

 . 285ألربتو توتسي:  . 999إدريس حسن إدريس: 
 . 903ألبري برنيش:  اإلدريس = حممد بن حممد 

 . 302ألسرت كروويل:  . 101إدوارد جرانفيل: 
 . 838ألكس سارجونت:  . 284إدوارد اخلراط: 

 . 992بولت: ألكسندر فون مه . 730إدوارد السكسوين: 
 . 354ألكسندر كروس:  . 497إدوارد وايت: 

 . 729اللريا جر:  . 499إدوارد ويلسون: 
 . 189أليزابيت الثانية )ملكة بريطانيا(:  . 795، 521، 187، 96،  71أدولف هتلر: 

 . 614أليس:   . 284أدونيس: 
 . 418أليس البستاين:   . 187أرسالن: 

 اب صاحب أمبريكار = اب األرنؤوط = عبد القادر 
 . 284إميل حبييب:  . 763أريل شارون: 
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 . 187إميلي:  . 410األزهري: 
 أمني احلسيين = حممد أمني  . 382إسحاق شامري: 

 األنيب = مشس الدين  . 61إسحاق الفارايب، أبو إبراهيم: 
 . 945أجنا قيديشنكو:  . 27إسرافيل: 
 . 751ابتريك ديلفادو الفي:  . 187أندراوس: 

 . 931ابتل:  . 277ئيس اإلحتاد السوفييت(: أندروبوف )ر 
 . 777الباجي:  . 315أندرايس ميهافيز: 
 . 409ابد الكردي:  . 960، 939، 535، 2أنس بن مالك: 

 . 521ابري كونسيستوار:  . 596أنستاس األول )القيصر(:  
 ابن ابسو = أمحد بن حسني  . 906أنطواين خرميان: 

 . 507: ابفل ابفليكوفسكي . 383أنكه كراوزه: 
 الباقالين = حممد بن الطيب  . 335أورسون ويلز: 
 . 601ابنيتسون:  . 540أوليس رايد: 
 . 285ابولو ابتيتسوتونسي:  . 653أوما هباريت: 

 . 888ابيربس:  . 992أوين اليتمور: 
 الببالوي = علي بن حممد . 266إايس بن معاوية:  

 البخاري = حممد بن إمساعيل  
 . 20بدر املنيس:  . 838إجيور شاركوفسكي: 

 . 409بدر الدين:  . 739إيرل ستانلي: 
 . 949بدري أمني:  . 303إيرل سندويتش: 

 . 360بدور املطوع:  . 769إيريك دوفون: 
 البديع = أمحد بن احلسني . 52إيزابيال كارال: 
 . 187برابرة:  . 986إيف جيغو: 

 الربداين = أمحد . 937إيفا جنيلستا تورشيللي: 
 الربماوي = إبراهيم بن حممد  . 816إيليت: 

 . 187برنرد:  . 144إميانويل )راهبة(: 
 برهان الدين = علي بن احلسن  . 796أينشتاين: 

 ابن بري = عبد هللا  . 248أيوب بن أيب متيمة السختياين: 
 . 528بريتيش ستيل:  . 777،  750أيوب، جنم الدين )امللك(: 

 وري برجينيف = ي . 890أيوب بن وائل الراسيب: 
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 . 939بريدة بن احلصيب األسلمي:   . 409األيويب: 
 البزاز = سعدان بن يزيد  . 765إيوس: 

 البسيت = حممد بن حبان  )ب( 
 . 764بشار بغدادي:  . 931اباب صاحب أمبيدكار: 

 البشري = سليم  . 388اباتجنايل: 
 ابن بشكوال = خلف بن عبد امللك . 323ابتريسيا: 

 . 400تيلهارد:   بيري . 681بشري الشهايب: 
 )ت(  . 418بطرس البستاين:  

 . 843ت. أرنولد:  . 766بطرس غايل:  
 اتتشر = مارجريت  . 437بغيض بن مشاس السعدي: 

يق   . 838اتتيان:  أبو بكر = عبد هللا بن أيب قحافة، الصدِ 
 اتج الدين = عبد الوهاب بن علي السبكي  . 666أبو بكر بن عبد هللا القفال الشاشي الصغري: 

 . 895اتج الدين الغرايف:   أبو بكر = حممد بن احلسني بن دريد
 اترج = عبد الرحن  . 77أبو بكر بن حممد الدالئي: 
 . 706اترو كستوارا:  البلخي = علي بن احلسن 

 . 512اتكاشي توكوايما:  . 65بلقيس: 
 . 706اتكيوميكي:  البلقني = عمر بن رسالن 

 . 189اتميسابورو فوروكاوا:  . 843بلوشة: 
 . 282أبو تراب الظاهري:  . 826بندقدار )األمري(: 

 الرتمذي = حممد بن عيسى  . 802بوب بيشوب: 
 . 382تريزا )الراهبة(:  . 845بوتشون: 

 . 873تشاو بونتشو:  . 669،  388بوذا: 
 تشرشل = ونستون  . 187بوران: 

 . 843تشسرتبيت:  . 582بوكاسا )إمرباطور إفريقيا الوسطى(: 
 . 468تشن شيانغ:  . 121 بول أشري:

 . 363تشونج سون يونج:  . 647بول أيركمان: 
 . 451متاضر أمحد أمني:  . 729بول ريب: 

 ابن أيب متيمة = أيوب  . 523بولري:  
 . 750توران شاه بن أيوب )امللك املعظم(:  . 388بواي نشاد: 

 . 284،  259توفيق احلكيم:  بيربس = الظاهر 
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 = ليو  تولستوي  . 151بيرت آريتينو: 
 . 607توماس إدوارد لورانس:   . 334بيرت برينجبل: 

 . 537توماس أديسون:  . 798بيرت بيلينن: 
 . 203توماس ماير:  . 400بيرت كوستيلو: 

 التونسي = حممد بن عمر  البيجوري = إبراهيم 
 . 953توين داود سول:  . 758برينيل إلني:  

 . 816تيبو سلطان:  البيهقي = أمحد بن احلسني 
 . 16تريي ألفورد:  يهقي = علي بن زيد الب

 ابن اجلنيد = إبراهيم  . 751تريي ميدين: 
 . 667اجلنيد بن عبد الرمحن:  . 294تيمي ديوب: 

 . 910 ، 835 اجلنيد بن حممد اخلزاز: 
 . 816جهانكري )اإلمرباطور(:  . 313جابر بن عبد هللا السلمي: 

 . 187جورج:  اجلابري = أمحد عمرو 
 . 847جورج بوتون:   . 903، 387ن:  جابريل موجنا

 . 886، 360جورج بوش:  جاجارين = يوري 
 . 594جورج جبليالند:  . 605جاد احلق علي جاد احلق:  

 . 269جورج حانوي:  جارودي = رجاء 
 . 711جورج هازي:  . 361جاك كوستو: 

 . 986جورج كاسبون:  . 986جاكويس ميلونتا: 
 . 497جوركي دبروفسكي:  جاليليو = غاليليو 
 ابن اجلوزي = عبد الرمحن علي  . 494جان أندرسون: 

 ابن اجلوزي = يوسف بن عبد الرمحن . 382، 132جان بول سارتر: 
 . 500، 348، 96جوزيف ستالني:  . 565جان غليوم:  

 . 285جوسييب دي مايو:  . 272جاميي:  
 . 95جول إيدين:   . 27جربائيل: 

 . 729جول نبياد:  ابن جبري = حممد بن أمحد 
 . 729جويل تن:  . 814جرهارت هاوجنان: 

 . 395جون )أسرتايل(:  . 437جرول بن أوس، احلطيئة: 
 . 294جون )بريطاين(:  . 620جرير بن عطية: 

 . 866جون بنيامني دانسر:  . 766جعفر عبد السالم: 
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 . 832جون بويدن:  . 368أبو جعفر )الفقيه(: 
 . 930جون التونسي:   . 495جعفر بن حممد: 

 . 544جون رايس:  . 660ر بن حممد الصادق: جعف
 . 832جون فراهام:  . 203جالل الدين ملكشاه: 

 . 323جون كرامر:   جليب = شليب 
 . 521جون كلود ريفيري:  . 284مجال الغيطاين: 

 . 360جون ميجور:  اجلمايل = علي بن أمحد 
 . 765جونين كوسيو:  . 263مجشيد )امللك(: 

 هري = إمساعيل بن محاد. اجلو  . 999مجيل حسن زوقر: 
 . 282جويس براذرز:  . 445جندب بن جنادة الغفاري، أبو ذر: 

 ابن حزم = علي بن أمحد  . 450جوين ماثيومان: 
 . 724حسان بن أيب سنان:  . 400جي. إس. فاينر:  

 . 267حسان بن النعمان الغساين:  اجليزاوي = حممد أبو الفضل. 
 . 189سلطان بروني(:  حسن آل بلقية ) أبو اجليش = جماهد 
 . 382حسن صربي اخلويل:  جيلكريز = جيهادا

 . 965حسن عاصم:  . 953جيم أليس: 
 . 965حسن عبد الرزاق:   . 694جيم ميتشل: 

 . 588احلسن بن عبد هللا العسكري، أبو هالل:  . 480جيم ويلز: 
 . 691، 547أبو احلسن علي احلسين الندوي:  . 730جيمس ينتلي:  
 . 203احلسن بن علي )نظام امللك(:  . 360 جيمس بيكري: 

 . 605حسن القويسين:  . 528جيمس ستيل: 
 . 605حسن مأمون:  . 334جيمس شبيلجمان: 

 . 605حسن بن حممد العطار:  . 544جيمس النري: 
 . 768أبو احلسن املقدمي:   . 650جيمي دويف: 

 . 926  ،835  ،724احلسن بن يسار البصري:  . 622جيمي شلتون:  
 . 605حسونة عبد هللا النواوي:  . 144كارتر: جيمي  

 . 401احلسني بن إسحاق:  . 781جيهادا أمة هللا: 
 . 284حسني أمني:  . 272جيميشاونيل: 

 . 660احلسني بن علي بن أيب طالب:  . 187جيهان: 
 . 269حسني مروة:  )ح( 
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 احلطيئة = جرول بن أوس  . 157حامت الطائي: 
 . 184حفصة بنت عمر:  . 910احلارث بن أسد احملاسيب: 

 . 965حفين نصف:   . 576أبو حازم: 
 . 854،  640احلكم بن عبد الرمحن، املستنصر:   . 965حافظ إبراهيم: 

 . 947حكمت بشري ايسني:  احلاكم = حممد بن عبد هللا 
 . 535محاد بن سلمة:  ابن حبان = حممد 

 محروش = إبراهيم  ابن احلبحاب = عبيد هللا 
 وي = ايقوت بن عبد هللا احلم . 535حبيبة: 

 ابن حنبل = أمحد بن حممد  . 140احلجاج بن يوسف الثقفي: 
 . 187حنة:  ابن حجر العسقالين = أمحد بن علي

 . 35حنيدق العكرمي:  . 753، 279، 11حذيفة بن اليمان: 
 أبو حنيفة = النعمان بن اثبت  . 70أبو حرب: 

 أبو الدرداء = عومير بن مالك  احلوات = سليمان 
 ابن دريد = حممد بن احلسن  ابن حوقل = حممد 

 الدالئي = أبو بكر بن حممد  . 816حيدر علي: 
 الدمنهوجي = أمحد بن علي  )خ( 

 الدمنهوري = أمحد عبد املنعم 
 . 729دجنا شويل ضياء:  . 187خامن:  

 . 992دنيس سنيور:  اخلتلي = أمحد بن جعفر 
 . 729دور بنا جيل:  اخلدري = سعد بن مالك 

 . 544دورين:  اخلرشي = حممد بن عبد هللا 
 . 751دوغالس ابوير:  اخلطيب = أمحد بن علي 

 . 513دون ماكري:  اخلطييب = عبد الكرمي 
 . 626دونلد واميان:  ابن خلدون = عبد الرمحن بن حممد
 . 506دييب كينت:  . 600خلف بن عبد امللك بن بشكوال:  

 . 421ديفيد:  ابن خلكان = أمحد بن حممد
 . 121ديفيد اتي:  . 531خليل إبراهيم: 

 . 20ديفيد جيسيل:  . 70اخلليل بن أمحد الفراهيدي: 
 . 730ديفيد سوكس:  . 116خليل بن أيبك الصفدي: 

 . 751ديفيد كوريل:  اخليام = عمر 
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 . 129ديل وارث ابركنسون:  )د( 
 . 751ديلغادو:  . 544دارلني: 
 . 267: ابن أيب دينار القريواين  . 400داروين:  

 . 729ديو داو:  . 931داشرات: 
 )ذ(  . 151دافولينيو:  

 أبو ذر = جندب بن جنادة  . 622دافيد ريتشي: 
 الذهيب = حممد بن أمحد  . 243دان جاميون: 

 . 816ذو الفقار بك:  . 642دان راثر: 
 . 115ذو الكفل )عليه السالم(:  . 612دانيت: 
 . 381ذو النون املصري:  . 400دانيل:  

 )ر(  . 660، 305، 163)عليه السالم(:   داود
 . 507رادوفان كارجيتش:  أبو داود = سليمان بن األشعث 

 . 132راضي صدوق:  . 400داوسون:  
 الراضي = حممد بن جعفر  . 272دبليو. سي. كارول: 

 . 187رميوند:  . 150راغب النشاشييب: 
 . 168رميوند مارتينو:  . 865رالف مولر: 

 . 187رينيه:  . 931، 653، 516راما: 
 . 866رينيه داجرون:  أبو الربيع = سليمان احلوات 

 . 521رينيه صموئيل سريات:   . 730،  361رجاء جارودي: 
 )ز(  . 196رمحة هللا اهلندي: 

 . 699زارادشت:  . 658رحو: 
 . 437الزبرقان بن بدر:  . 187رستم:  

 الزبيدي = حممد بن حممد . 284رشيد بو جدرة:  
 . 184، 104الزبري بن العوام:  . 77ف العلوي: الرشيد ابن الشري
 . 660زكراي:  . 284رشيد الضعيف: 

 . 61زكي عثمان:  . 816رمضان )الدكتور(: 
 الزخمشري = حممود بن عمر  ابن رواج = عبد الوهاب 

 . 373زهانغ شوانغمني:  . 553روبرت إيرل:  
 . 230زهرة:  . 802روبرت ستار: 
 بن مسلم  الزهري = حممد  . 550روبرت كول: 
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 . 195زهري بن نعيم السلويل:  . 461روبرت مرتون: 
 . 847زويلني )البارون(:   . 843روبنسون: 
 زومير = صموئيل  . 79روتشيلد: 

 . 923زومير فون:  . 497روجر شايف: 
 . 618زيد بن اثبت:  . 912روجرز سبريي: 
 زين العابدين = علي بن احلسن  روجيه = رجاء 

 )س(  . 765روزاليا: 
 السادات = حممد أنور  . 144زالني: رو 

 سارتر = جان بول  . 763روفانيل إيتان: 
 . 151ساميتو:  الرومي = ايقوت بن عبد هللا 

 . 151سان سوفينو:  . 953رونلد الكان: 
 . 581سان ميونغ:  . 856رونلد ابيتجر: 

 سانكال وااله = صاحب هللا شاه  . 847روي رولينز: 
 سبط ابن اجلوزي = يوسف بن قزاوغلي . 450رايفان دير هونينغ: 

 ابن سبكتكني = حممود  . 200ريتشارد انغرافر: 
 السبكي = عبد الوهاب بن علي  . 888رجييش بالشري: 

 . 660، 65سليمان بن داود )عليهما السالم(:  ستالني = جوزيف
 . 794سليمان بن رفيع:  

 . 362سليمان سولونج:   . 703ستيف غرندي: 
 . 794، 576سليمان بن عبد امللك:  . 838ت: ستيفا سارجون

 . 293مساح:  السجيين = عبد الرؤوف 
 . 294مسية:   السخاوي = حممد بن عبد الرمحن 

 السنجاري = أبو القاسم  السختياين = أيوب 
 سندويتش = إيرل  . 653سريش تشندرديكشت: 
 . 768السندي:  . 851أبو سريع عبد اهلادي: 

 . 607 سنكا:  . 660سعد بن عبادة: 
 ابن السين = أمحد بن حممد  . 620سعد بن مالك اخلدري، أبو سعيد: 

 . 187سوزان:  . 184سعد بن أيب وقاص: 
 . 451سوزان طه حسني:  . 799سعدان بن يزيد البزاز: 

 . 838سوفيتان سارجونت:  أبو سعيد = سعد بن مالك اخلدري
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 . 520سوكانوفا:  . 768سعيد بن عثمان بن السكن: 
 . 96سوموزا:  . 733بن عفري: سعيد  

 . 424سوريندرا كومار أفاراي:  . 970سعيد بن يوسف الفيومي )اي جاءون(: 
 سيبويه = عمرو بن عثمان  . 266سفيان بن حسني الواسطي: 

 . 450سيبيلي أنطوين:  . 495سفيان بن سعيد الثوري: 
 . 931سيتا:  ابن السكن = سعيد بن عثمان 

 . 108سيد جالل:  
 . 139سيد قطب:   . 15دينار:  سلمة بن 

 سيف الدولة = علي بن عبد هللا  أم سلمة = هند بنت سهيل 
 . 187سيلفا:   السلمي = جابر بن عبد هللا 

 . 838سينجان سارجونت:  السلويل = زهري بن نعيم 
 السيوطي = عبد الرمحن بن أيب بكر . 418سليم البستاين: 
 )ش(  . 605سليم البشري: 

 . 173شارل التاسع )ملك فرنسا(:  . 393طان(:  سليم خان )السل
 . 240شارل فيليبون:  ،  228، 140سليمان بن األشعث السجستاين، أبو داود: 

 الشاشي = حممد بن أمحد  ، 851، 768، 701، 620، 599، 441، 299،  246
 الشاشي = حممد بن علي  . 960

 بن عبد هللاالشاشي الصغري = أبو بكر  . 77سليمان احلوات، أبو الربيع: 
 الصديق = عبد هللا بن أيب قحافة، أبو بكر  الشاشي الكبري = حممد بن علي 

 الصفدي = خليل بن أيبك  الشاطيب = القاسم بن فريه 
 . 18صالح أبو إمساعيل:  الشافعي = حممد بن إدريس 

 ابن الصالح = عثمان بن عبد الرمحن  . 953شاون ابري: 
 . 259ر: صالح منتص . 689شاينج كاي شيك: 

 صالح الدين = يوسف بن أيوب  . 79شبتاي تسفي: 
 . 513صموئيل زومير:  الشرباوي = عبد هللا 

 . 520صموئيل غاريبيان:  . 874شداد بن أوس:  
 . 187صوفيا:  الشربيين = عبد الرمحن 

 )ط(  الشرقاوي = عبد هللا 
 . 284طاهر وطار:   . 19شريح بن عبيد: 
 س = عبد هللا ابن طاوو  . 868شريرهار شيالل: 
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 . 851، 615، 305طاووس بن كيسان:  . 931شرينجا رشي: 
 . 795طغالق )إمرباطور اهلند(:  الشعراوي = حممد متويل 

 . 184طلحة بن عبيد هللا:  . 627شقيق بن إبراهيم البلخي: 
 . 517، 451طه حسني:  . 760شقيق بن سلمة: 

 الطوسي = حممد بن منصور  . 931مشبوك فاد: 
 ابن طولون = حممد  . 605ن األنيب:  مشس الدي

 284الطيب صاح:  . 700مشيط بن عجالن: 
 )ظ(  الشناوي = حممد مأمون 

 . 797، 70ظامل بن عمرو الدؤيل، أبو األسود:  الشنواين = حممد 
 . 826، 750الظاهر بيربس:  ابن شهاب = حممد بن مسلم 

 ظهري الدين = علي بن زيد  . 187شهرزاد: 
 الظواهري = حممد األمحدي  . 400 شريلوك هوملز: 

 )ع(  شيطان الطاق = حممد بن علي 
 . 766عادل عيد:   . 532شني كيغوانج: 

 . 5عامر بن هبرية:  )ص( 
 . 772، 184، 27عائشة بنت أيب بكر:  . 762صاحب هللا شاه: 

  الصادق = جعفر بن حممد 
 . 230عباس أمحد:  . 280صارغون الثاين: 

 . 187صافيناز: 
 . 835ري: صاح امل

 . 768العباس بن عبد املطلب: 

 . 991عباس بن فرنس:  . 876صدام حسني: 
  . 543عباس حممود العقاد: 
 . 761عبد العزيز آل الشيخ:  . 605عبد الباقي القليين: 

 . 833، 777،  750عبد العزيز بن عبد السالم، العز:   ابن عبد الرب = يوسف بن عبد هللا
 . 711، 675عبد العزيز بن حممود الثاين )السلطان(:  . 159عبد احلفيظ عبد احلق: 

 . 621عبد العظيم احلميلي:  . 605عبد احلليم حممود: 
 . 308عبد الفتاح أبو غدة:  . 410عبد احلي بن أمحد بن العماد: 

 . 246،  228عبد القادر األرنؤوط:  . 16عبد الرمحن إبراهيما:  
 . 284د الكرمي اخلطييب: عب . 210عبد الرمحن بن أمحد، أبو القفال:  

 . 910عبد الكرمي بن هوازن القشريي:   . 270عبد الرمحن أيوب:  
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 . 879عبد هللا بن أمحد بن حنبل:  . 132عبد الرمحن بدوي: 
 . 503عبد هللا بن أمحد بن قدامة:  . 711عبد الرمحن البغدادي: 

 . 9جه: عبد هللا أكرب خو  ،  739، 618، 97عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي:  
 . 257عبد هللا بن بري:  . 894،  768

 . 895عبد هللا بن أيب بكر بن النابلسي:   . 605عبد الرمحن اترج: 
 . 360عبد هللا جورج بوش الصاح:  . 73عبد الرمحن السميط: 
 . 816عبد هللا خان:  . 605عبدالرمحن الشربيين: 

 . 788عبد هللا بن الزبري:  . 284عبد الرمحن الشرقاوي: 
 . 530عبد هللا بن سعود الصقري:   . 851د الرمحن بن صخر الدوسي، أبو هريرة: عب

  . 772عبد الرمحن بن علي بن اجلوزي: 
 . 605عبد هللا الشرباوي:  . 184، 27عبد الرمحن بن عوف:  

 . 605عبد هللا الشرقاوي:   . 605عبد الرمحن القطب: 
 . 753عبدهللا بن أيب قحافة، أبو بكر الصديق: 

 ، 760، 445، 404،  184، 152عثمان بن عفان:  . 445رمحن بن حممد خلدون: عبدال

 . 926،  804 . 854، 640عبد الرمحن بن حممد الناصر: 
 . 429عجيبة )مغنية(:  . 284عبد الرمحن منيف: 

 . 332عدنن احلسيين:  . 140عبد الرمحن بن أيب نعم: 
 . 410: ابن العدمي  . 833، 116عبد الرحيم بن احلسني العراقي:  

 ابن العراقي = أمحد بن عبد الرحيم . 607عبد الرحيم حممود: 
 العراقي = عبد الرحيم بن احلسني  . 605عبد الرؤوف السجيين: 

 ابن العريب = حممد بن عبد هللا . 451عبد الصبور شاهني: 
 . 891عرفان )طفل من اهلند(:  . 305عبد العزى بن عبد املطلب، أبو هلب: 

 العروسي = أمحد . 960، 46ابز:   عبد العزيز بن
 العروسي = حممد بن أمحد  . 150عبد العزيز الثعاليب: 
 . 410علي بن هبة هللا بن ماكوال:  العروسي = مصطفى 

 ابن العماد = عبداحلي بن أمحد.  . 216عروة بن مسعود: 
 . 5عمارة بن عمرو:  العز بن عبد السالم = عبد العزيز بن عبد السالم 

 660، 184،  152،  116، 279عمر بن اخلطاب:  . 710وسك: عز الدين م
 . 851، 760، 735، 660،  العسكري = احلسن بن عبد هللا 

 . 203عمر اخليام:  . 578عصام راشد: 
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 . 802، 768عمر بن رسالن البلقيين:  . 70عطاء: 
 . 999عمر صاح املسند:   . 794، 522عطاء بن أيب رابح: 

 . 495ن عبد العزيز: عمر ب  العطار = حسن بن حممد 
 . 365عمر فاروق:  . 267عقبة بن نفع: 

 . 598عمر فاروق عبد احلميد:  . 872عكرمة الرببري: 
 . 77أبو عمر القسطلي:   العكرمي = إبراهيم علي 

 . 218عمر كرامي:  العكرمي = حنيدق 
 . 263،  116عمر بن مظفر بن الوردي:  . 720عالل اهلوين: 

 . 917و بن عبيد: عمر  . 437علقمة بن هوذة: 
 . 797عمرو بن عثمان، سيبويه:  . 786علي )من إيران(: 

 . 283عمرو بن كلثوم:  . 393علي أمحد اجلمايل: 
 العناين = حممد الشافعي  . 827علي بن أمحد بن حزم: 

 . 816عنرب )امللك(:  . 151علي اجلارم:  
 . 70عنبسة الفيل:  . 251علي بن احلسن البلخي، برهان الدين:  

 . 658عنخ تيفي:  . 660ي بن احلسن، زين العابدين:  عل
  . 599علي بن رائب التميمي: 

 . 163عومير بن مالك، أبو الدرداء:  . 203علي بن زيد البيهقي، ظهري الدين: 
 . 5ابن عياش:  

 ، 196، 139، 46، 34عيسى بن مرمي )عليه السالم(:  ، 660، 306، 305، 90، 70علي بن أيب طالب: 
760 . 244  ،305 ،382  ،401 ،660 ،669 ،730  ، 

 . 906 . 808علي الطنطاوي: 
 ابن عني الدولة = نصر هللا  . 401علي بن عبدهللا احلمداين، سيف الدولة: 

 )غ(  . 797علي بن حممد األمشوين: 
  . 605علي بن حممد الببالوي: 
 . 795غافريلو برنسيب:  . 772علي بن حممد احملمدي:  

 . 29أبو غالب )اللغوي(:  . 410: علي بن حممد اهلراسي
 . 150فؤاد بن إمساعيل )ملك مصر(:  . 937غاليليو: 
 . 203فون هامر:  . 931غاندي: 

 . 203فيتز:  الغرايف = اتج الدين 
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 . 708فيدل كاسرتو:  الغفاري = جندب بن جنادة 
 . 497فريجيال مريسوم:  . 813غالم علي: 

 . 849فريجيل:  . 937غنسنزو فيفياين: 
 . 32فريوز )املغنية(:  216ن بن سلمة: غيال

 . 497فيكتور ابتسيف:  )ف( 
 . 448فيليب الثاين )امللك(:  الفارايب = إسحاق، أبو إبراهيم 

 . 284فيليب كاردينال:  الفارايب = حممد بن حممد، أبو نصر
 الفيومي = إبراهيم موسى.  . 950فاروق )ملك مصر(: 

 )ق(  فاستو = أبود ورن 
 . 459،  184قارون:  . 937:  فاسكو رونشي

 . 965قاسم أمني:  . 25فاطمة )زوجة برامي(: 
 . 854أبو القاسم السنجاري:  . 35فاطمة )زوجة العكرمي(: 

 . 914قاسم علي:  . 485فتحي ابشا: 
 . 710القاسم بن فريه الشاطيب:  الفراء = حيىي بن زايد 

 د ابن قدامة = عبد هللا بن أمح الفراهيدي = اخلليل بن أمحد 
 قرابن علي = حممد عبد احلي  . 937فرديناند الثاين )األمري(: 

 القرطيب = حممد بن أمحد  . 847فرديناند فريبييه: 
 القسطلي = أبو عمر  . 459، 184فرعون: 

 . 6قسطنطني:  . 708فريد بوي مارتون: 
 القشريي = عبد الكرمي بن هوازن  . 187فريدريك: 
 ن القطب = عبد الرمح  . 187فريدريك: 

 القفال = أبو بكر بن عبد هللا  . 997فريدريك سبليديل: 
 أبو القفال = عبد الرمحن بن أمحد  . 929فريدون:  

 القفال = حممد بن أمحد . 338الفضل بن الربيع: 
 القفال = حممد بن علي  . 497فالديسالف فولسكوف: 

 القليين = عبد الباقي  . 497فالدميري كاموروف: 
 القويسين = حسن  . 774: فليكس ماليبا ماكاسي

 القيسراين = حممد بن نصر  
 ابن قيم اجلوزية = حممد بن أيب بكر . 585فهد بن عبد العزيز آل سعود: 

 . 998اللحياين:  )ك( 
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 . 692، 69لقمان احلكيم:  كابريل = جابريل 
 . 768اللكنوي:  . 284كاتب ايسني: 

 أبو هلب = عبد العزى  . 877كاثلني. م. كنيون: 
 . 729لو مهراجان:  ر = جيمي كارت

 . 704لوابتوف:  . 51كارتيه: 
 لورنس العرب = توماس إدوارد.  . 187كارلوس: 

 . 421لورينت:  . 624كارول بوك: 
 . 115لوط )عليه السالم(:  . 953كارين ستيفنسون: 

 . 284لوك ابربولسكو:  . 559كارين كرنيالن: 
 . 409اللؤلؤي:  . 401كافور اإلخشيدي: 

 . 284لويس عوض:  . 795يوس: كالبورن
 . 240لويس فيليب )ملك فرنسا(:  . 476كالني فلوري:  

 . 512لويس فيليب نوبلري:  الكامل = حممد بن حممد 
 . 128يل دونغ شيك:  الكاندهلوي = حممد زكراي 

 . 400ليانيل صموئيل وودهيد:  
 . 538الليث بن سعد:   . 341كاو هوجنشي: 

 . 835ليفنجر:  
 . 888، 448ليفي بروفنسال:  اهيم بن عبد هللا الكجي = إبر 

 . 607ليو تولستوي:  . 931كراشنا: 
 . 334ليود شيالرد:  . 387كريس جرينر: 

 )م(  . 323كريستني ماكلوغني: 
 . 285ماتسويو مياي:  . 544كريغ رايس: 

 ابن ماجه = حممد بن يزيد  . 564الكشي: 
 . 387مادجي بيسرت:  ابن الكليب = هشام بن حممد. 

 . 930مارجريت:  . 151أم كلثوم )املغنية(:  
 . 360مارجريت اتتشر:  . 521كورت جريشتاين: 
 . 687ماسح جيل:  . 272كوساندرا وليامز: 

 ابن ماكوال = علي بن هبة هللا . 931كوشليا:  
 . 992مالفورد ماكيندر:  . 75كيسيا سولني: 

 . 615، 538مالك بن أنس:  . 128كيم كيونغ هي: 



834 

 . 503بن احلويرث:  مالك  )ل( 
 . 763، 108حممد أنور السادات:  . 724مالك بن دينار: 

 . 1000، 990،  747حممد بن أيب بكر بن قيم اجلوزية:   املأمون = عبد هللا بن هارون الرشيد.
 . 77حممد بن أيب بكر اليازغي:   . 43مانريام: 

 . 776حممد بن جعفر الراضي:  . 549ماهر اللبان: 
 . 140حممد بن حبان البسيت:  . 507ماوتسي تونغ: 
 . 660حممد حسن التهامي:  . 315مايكل أليوت: 
 . 336حممد بن احلسن بن دريد، أبو بكر:  . 544مايكل النري: 

 . 937حممد بن احلسن بن اهليثم:  
 . 768حممد بن احلسني اآلجري، أبو بكر:  . 768املباركفوري: 

 . 184أبو حممد احلسيين:  املربد = حممد بن يزيد 
 . 374حممد بن حوقل:  املتنيب = أمحد بن احلسني

 . 605حممد اخلضر حسني:  . 29جماهد أبو اجليش )األمري(:  
 . 862حممد اخلنيفر:  احملاسيب = احلارث بن أسد 

 . 267حممد بن اخلوجة:  . 738حممد: 
 . 637حممد راجي رامدين:  . 674حممد بن أمحد بن جبري: 
 . 607حممد رضا:   . 733، 97حممد بن أمحد الذهيب: 

 . 847حممد رضا هبلوي:  . 605حممد بن أمحد العروسي: 
 . 369حممد رضا نصر:   . 723حممد بن أمحد القرطيب: 

 . 159حممد زكراي الكاندهلوي:  . 666حممد بن أمحد القفال الشاشي: 
 . 382حممد أبو زهرة:  . 180حممد بن أمحد املسناوي: 

 . 605حممد سامل احلنفي:  . 21حممد األمحدي الظواهري: 
 . 9حممد سعيد متبويل:  ، 538، 522،  470،  422حممد بن إدريس الشافعي:  

 . 535حممد بن سليمان:  . 568
 . 446حممد سياد بري:   . 419، 284حممد أركون: 

 . 648حممد سيد طنطاوي:  . 580حممد بن إسحاق بن الندمي: 
 . 119حممد بن سيدي الشنقيطي:    ،445، 299، 140، 2حممد بن إمساعيل البخاري: 

 . 776حممد الشافعي صادق العناين:  . 982، 851، 725  ،620
 . 5حممد بن أيب مشر:  . 25حممد إمساعيل هبرامي: 

 . 605حممد شنن املالكي:  . 307حممد إقبال )حاج هندي(: 
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 . 605حممد الشنواين:  . 231حممد إقبال )الشاعر(: 
 . 924، 574، 294د بن صاح العثيمني: حمم . 150حممد أمني احلسيين: 

 . 739حممد بن طولون الصاحلي:  . 561حممد أنور:  
 ، 402، 299،  246،  140حممد بن عيسى الرتمذي:  . 261حممد بن الطيب الباقالين: 

 . 960، 701،  441 . 84حممد عامل جنة: 
  . 715حممد عباس عافش: 
 . 605ي: حممد أبو الفضل اجليزاو  . 549حممد عبد احلفيظ: 

 . 85حممد كرد علي:  . 318حممد عبد احلي قرابن علي: 
 . 605حممد مأمون الشناوي:   . 605حممد عبد الرمحن بيصار: 

 ، 996، 655، 259، 108حممد متويل الشعراوي:  . 19حممد بن عبد الرمحن السخاوي: 
 . 940 . 212حممد عبد العال:  

 . 111حممد بن حممد اإلدريسي:  ، 36 ، 27، 11، 2، 1حممد بن عبد هللا )النيب )ص((: 
 . 203، 191حممد بن حممد الغزايل:  ، 174، 163، 159، 158، 152، 99، 90، 83، 52

 . 61حممد بن حممد الفارايب، أبو نصر:   ، 255، 246، 244، 233، 231، 228، 203،  184
 . 649حممد بن حممد املختار اجلكين:  ، 357، 347، 346، 325، 320، 313، 299،  284
 . 768حممد بن حممد مرتضى الزبيدي:  ، 531، 503، 478، 470، 455، 445، 402،  382
 . 750، 429حممد بن حممد، امللك الكامل:  ، 621، 620، 613، 597، 593، 578، 538،  535
 . 917،  605حممد بن حممد، املهدي العباسي:   ، 701، 696، 687، 671، 660، 654، 643،  630
 . 620حممد بن مسلم الزهري:  ، 786، 772، 768، 760، 747، 725، 723،  703
799  ،804 ،827 ،833 ،851 ،872 ،874 ،894،  
 . 605حممد مصطفى املراغي:  ، 897

 . 799حممد منصور الطوسي:  ، 982، 977، 962، 960، 939، 933، 928،  922
 . 808، 768، 46حممد نصر الدين األلباين:  . 993

 . 605حممد النشريت:  . 441لنيسابوري: حممد بن عبد هللا احلاكم ا
 . 674حممد بن نصر القيسراين:  . 605حممد بن عبد هللا اخلرشي: 

 . 672حممد نعمان الصومايل:   . 445حممد بن عبد هللا بن العريب: 
 . 768، 246، 140حممد بن يزيد بن ماجه:  . 768حممد بن عبد هللا بن نصر الدين الدمشقي: 

 . 797، 430مد بن يزيد املربد، أبو العباس: حم . 965حممد عبده: 
 . 409حممد يوسف غندور:  . 913حممد علي البار: 

 . 738حممود:  . 674حممد بن علي اخلراساين: 
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 . 151حممود أمحد:  . 564حممد بن علي شيطان الطاق: 
 . 815حممود األرنؤوط:  . 666، 210حممد بن علي القفال الشاشي: 

 . 26مود حامد احلسيين: حم . 898حممد علي كالي: 
 . 766حممود اخلويل:  . 991، 776حممد بن علي بن مقلة: 

 ،  674، 251حممود بن زنكي، نور الدين، امللك العادل:  . 766حممد عمارة: 
 . 854 . 362حممد بن عمر التونسي: 

 ابن مقلة = حممد بن علي  . 831حممود بن سبكتكني:  
 . 854، 750امللك األشرف:  . 605حممود شلتوت: 

 . 750امللك الصاح:   . 119حممود صايف: 
 امللك العادل = حممود بن زنكي  . 797،  203حممود بن عمر الزخمشري: 

 امللك املعظم = توران شاه  . 151حممود فهمي النقراشي:  
 ملكشاه = جالل الدين  . 284حممود املسعودي: 

 . 108ممدوح سامل:  . 913حميي الدين طالو العليب: 
 . 763، 382مناحيم بيجن:  . 923جربيل جان: مراد 

 ابن منجم = وفاء  املراغي = حممد مصطفى 
 . 640منذر بن سعيد:  . 3مرامر بن مرة: 

 . 487املنصور بن أيب عامر:  . 187مرات: 
 املنصور = عبد هللا بن حممد  مرتضى الزبيدي = حممد بن حممد

 . 8منصور بن املعتمر:  . 268مرسايل براون: 
 . 101منغنا:  عصمي = ايقوت بن عبد هللا. املست

 . 843منيورسكي:  املستنصر = احلكم بن عبد الرمحن. 
 . 843منيويت:  . 547مسعود الندوي: 

 . 388املهاهباراات:  ،  620، 599،  299،  228، 140مسلم بن احلجاج: 
 املهدي العباسي = حممد بن حممد  . 982،  725

 عبد الوهاب املؤدب =  املسناوي = حممد بن أمحد 
 . 642موراجي ديساي:  . 105مصطفى سيد حامد:  
 . 361موريس بوكاي:  . 605مصطفى عبد الرازق: 
 . 480موساكو ساكوري:  . 517مصطفى عبد الغين: 
 موسك = عز الدين  . 605مصطفى العروسي: 

 ،  196، 115، 46موسى بن عمران )عليه السالم(:   ابن مضاء = أمحد بن عبد الرمحن 
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 . 851، 669، 660،  382 . 357ن جبل: معاذ ب 
 . 729موسى حممد:  . 70معاذ بن مسلم اهلراء: 

 . 578موسى بن ميمون:  . 890معاوية بن أيب سفيان: 
 النواوي: حسونة عبد هللا.  . 799معروف الكرخي: 

 املوصلي = ايقوت بن عبد هللا  . 535مقاتل بن سليمان: 
 . 451مؤنس طه حسني:  . 299املقداد بن األسود: 

 . 168مونيك:  املقدمي = أبو احلسن 
 . 448ميخائيل املاروين:  املقريزي = أمحد بن علي 

 . 607، 507نريون:  
 . 101نيكلسون:  . 27ميكائيل: 

 . 285نيكوال سالفي:  . 70ميمون األقرن: 
 . 847نيكوالس جوزيف كونيو:   . 302ميورمن: 

 . 425نيل آرم أسرتونج:  )ن( 
 . 923نيل قون:  ن بن حممد الناصر = عبد الرمح

 . 420نيال كاكاندان نمبوديري:  ابن نصر الدين = حممد بن عبد هللا
 )هـ(  . 187نرميان: 

 . 660هارون )عليه السالم(:   . 284نبيل فارس: 
 . 934، 884، 338، 158هارون الرشيد:   . 143جناة قصاب حسن: 

 . 599هارون بن رائب التميمي:  . 418جنيب البستاين: 
 . 459، 184هامان:  . 382، 284جنيب حمفوظ:  

 . 847هانز فريدريك بنز:  ابن الندمي = حممد بن إسحاق. 
 . 926هاىنء )موىل عثمان(:  . 410النريزي املنجم:  

 . 293هبة:  النسائي = أمحد بن علي. 
 هتلر = أدولف  النشريت = حممد

 اهلراء = معاذ بن مسلم  . 429نصر هللا بن عني الدولة: 
 اهلراسي = علي بن حممد  ظام امللك = احلسن بن علي. ن

 . 448هرتويج ديرنبورج:  . 838نعم الباز: 
 اهلروي = أمحد بن حممد.  ابن أيب نعيم = عبدالرمحن 

 أبو هريرة = عبد الرمحن بن صخر  . 564، 538، 410النعمان بن اثبت، أبو حنيفة: 
 . 141 هزيتا هوالند جرين:  أبو نعيم = أمحد بن عبدهللا 
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 ابن هشام = عبد هللا بن يوسف . 5نعيم بن سيف: 
 . 305، 267هشام بن عبد امللك:  . 260نعيمة توكر: 

 ابن هشام = عبد امللك  . 410النقلي: 
 . 457هشام بن عروة:  . 931هنرو: 

 . 549هشام حممد عبده:  . 469نواف الصاح: 
 . 24هشام بن حممد الكليب:  . 549نواف حممد عبده: 

 أبو هالل = احلسن بن عبد هللا العسكري اوي: حسونة عبدهللا. النو 
 . 246هند بنت سهيل، أم سلمة:   نور الدين زنكي = حممود بن زنكي

 . 888هنري ابسة:  النووي = حيىي بن شرف 
 . 277هنري بورتر:  . 653نريزيدي: 

 )ي(  
 اي جاءون = سعيد بن يوسف  . 143هنري بيطار:  
 يازغي = حممد بن أيب بكر ال . 507هنري الثامن: 
 . 583، 445،  210،  61ايقوت بن عبد هللا احلموي:  . 590هنري الرابع: 
 . 61ايقوت بن عبد هللا الرومي:   . 521هنري روك: 

 . 61ايقوت بن عبد هللا املستعصمي:  . 358هنري يل لوكاس: 
 . 61ايقوت بن عبد هللا املوصلي:  . 845هوشي منه:  

 . 158أكثم:   حيىي بن . 854هوالكو:  
 . 270حيىي بن أيب بكر الورجالين:  . 544هيثر بريج: 

 660 ،  305، 139، 115حيىي بن زكراي )عليهما السالم(:  . 879أبو اهليثم احلداد: 
 . 797، 563حيىي بن زايد الفراء:  ابن اهلثيم = حممد بن احلسن 

 . 833، 826، 768حيىي بن شرف النووي:  . 544هيدي بريج: 
 . 658حيىي املصري:   . 845ونغ: هيني فو 

 . 70حيىي بن يعمر:  )و( 
 . 669يعقوب بن إبراهيم )عليهما السالم(:  . 80وافليس: 

 . 338يعقوب بن إبراهيم القاضي، أبو يوسف:  . 828والرت كل: 
 . 819يعقوب موسى:   . 438وانج جوانج: 

 . 797يعيش بن علي بن يعيش:  . 146وانج جينجتاي: 
 . 599يمان بن رائب التميمي: ال . 816واؤسون: 

 . 844يوحنا بولس الثاين:  . 598وحيد الدين )السلطان(: 
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 يوحنا املعمدان = حيىي بن زكراي  الورجالين = حيىي بن أيب بكر 
 . 858يودين:  ابن الوردي = عمر بن مظفر 

 . 277، 146يوري برجينيف:  . 329وفاء بن منجم: 
 . 151يوري جاجارين:  . 819ولرب فورس: 

 . 458يوسف بن أمحد املكي:  . 187وليام: 
 . 284يوسف إدريس:  . 189وليام جيتس: 

 . 812يوسف بن أيوب، صالح الدين:   . 816وليام كونكريف: 
 . 284يوسف اخلال:  . 499وليام مان: 

 . 604يوسف شكر هللا:  . 71ونستون تشرشل: 
 . 854يوسف بن عبد الرمحن بن اجلوزي:  . 631ويلف لون: 

 . 538يوسف بن عبد هللا بن عبد الرب القرطيب:  . 843سون: ويلكن
 . 658، 508يوسف بن يعقوب )عليهما السالم(:  . 536يوسف فضل: 

 أبو يوسف = يعقوب بن إبراهيم  . 808يوسف القرضاوي: 
 660يوشع بن نون:  . 895يوسف بن قزاوغلي، سبط ابن اجلوزي: 
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*))الفهرس الهجائي للموضوعات
 

 )رؤوس الموضوعات( 
 

 . 831ابن سبكتكني:  )أ( 
 . 895ابن النابلسي، عبد هللا:  . 730اآلاثر: 

 . 756أبو بكر الصديق: 
 . 576أبو حازم العابد:  . 786الصني:  -اآلاثر اإلسالمية 

 . 445أبو ذر الغفاري:  . 716أيرلندا:  -اآلاثر 
 . 29أبو غالب )اللغوي(  . 285اآلاثر الرومانية: 

 . 338أبو يوسف القاضي:  . 877فلسطني:  -آلاثر ا
 . 743احتاد اخلدومني:   . 658اآلاثر املصرية: 
 . 752أجااث كريسيت:  . 4بريطانيا:  -اآلاثر املصرية 
 . 57األجناد:  . 4فرنسا:  -اآلاثر املصرية 

 . 58إحصائيات:  -اإلجهاض  ،  568،  508،  299اآلداب اإلسالمية:  

 . 215الفكاهات: األحاجي و  . 960، 723
 االحتساب = احلسبة  . 851آدم )عليه السالم(: 

 . 128االحتضار:  . 858اآلذان: 
 . 902،  477، 324األحجار الكرمية:  . 992آسيا الداخلية: 
 . 582األحذية:  . 992آسيا الوسطى: 

 . 614األحكام )قانون مرافعات(:  . 751اآلفات الزراعية: 
 . 159 ،1األحالم:  . 545آلة احلالقة:  
 . 637األمحاض:  . 667آلة الكبش: 

 . 879أمحد بن حنبل:  . 756طاجكستان:   -اإلابدة اجلماعية 
 . 844أمحد ديدات:  . 763فلسطني:  -اإلابدة اجلماعية 

 األحوال اجلوية = الطقس  . 270مصادر:  -اإلابضية )فرقة إسالمية( 
 . 277األخبار:  . 35إبراهيم بن علي العكرمي: 

 االخرتاعات = املخرتعات  . 151جي: إبراهيم ن
 . 412االختطاف:  . 480، 415األبقار: 

 
((.األعداد الواردة هي لألرقام املتسلسلة، وليست أرقام الصفحات  
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 . 135األخشاب:  انظر أيضا : الثريان. 
 أخطاء  -األخطاء الشائعة = اللغة العربية  ابن أيب نعيم = عبد الرمحن 

 . 920،  719،  525، 485األخطاء املطبعية:  . 45ابن حجر العسقالين:  
 األسرَّة = املراتب  . 522، 478، 249األخالق اإلسالمية: 

 . 329، 328األسطرالابت:  107شعر:  -األخالق  
 . 729السودان:  -اإلسالم  . 151أخيليوس: 

 . 786الصني:  -اإلسالم  . 274إدارة األعمال: 
 . 732العصر احلديث:  -اإلسالم  . 612، 10نظرايت:  -األدب 

 . 204فيجي:  -اإلسالم  . 178أدب اجلرمية: 
 . 284نظام احلكم:   -اإلسالم  . 178العصر احلديث:   -ب اليونين األد

 . 691اهلند:   -اإلسالم  . 965مصر:  -األدابء العرب 
 . 711أتريخ:  -الوالايت املتحدة  -اإلسالم  ،  246، 233، 228، 174، 163، 90، 27األدعية: 

255  ،357 ،441، 600 ، 630، 799 ،874، 897،  
939  ،993 .   

 . 500شيوعية: اإلسالم وال

 .944 ،685، 654، 649، 559، 347اإلسالم والطب:  انظر أيضا : األذكار 
 ،  733، 710، 542، 158، 97اإلسالم والعلم:  . 499إدوارد ويلسون: 

 . 794،  990 . 473األدوية: 
 . 451اعتناق املسيحية:  . 503، 289األذان: 

   . 942اإلسالم واجملتمع:  . 682،  542، 495، 83األذكار: 
 . 844اإلسالم واملسيحية:   انظر أيض ا: األدعية. 

 . 667، 216األسلحة:   . 19األبدال:  
 . 472أرقام قياسية:   -األسلحة  ،  137، 131، 100، 84،  23،  21، 17األرقام القياسية: 

 . 87األسلحة الكيماوية:  ،  443، 403، 395، 387، 383، 298 ، 206  ،141
 ،  738، 360،  187،  172، 115أمساء األشخاص:  ،  735، 718، 698، .553 ، 544، 520 ،472 ،450
739 ،758، 791، 798 ،802 ،806 ، 810 ،814  ، 788 . 
 . 272أرقام قياسية:    -أمساء األشخاص  . 999، 977، 909 ، 903 ،868، 858،  817

 . 733إمساعيل بن صاح العباسي:  . 603اإلرهاب: 
 . 569األمساك:  األزهار = الورود 

 . 23أرقام قياسية:  -األمساك  . 605هر: األز 
 . 575العادات والسلوك:  -األمساك  سبلة = مياه السبيل األ
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 . 268األسنان الذهبية:  . 389أسرتاليا: 
 . 197األسنان الصناعية:  . 821االستشارات اهلندسية:  

 . 764العناية الصحية:  -األسنان  . 888االستشراق واملستشرقون: 
 . 389أسئلة وأجوبة:  . 419زائر: اجل  -االستعمار 
 . 403أرقام قياسية:   -األشجار  . 15االستقامة: 

 . 450أرقام قياسية:  -أشغال اإلبرة   اإلسراف = التبذير 
 . 316تعليم:   -أشغال اإلبرة   . انظر أيضا : اليهود. 46اإلسرائيليون: 

 . 918إحصائيات:   -األقليات املسلمة   األشهر = الشهور 
 . 792األكراد:  . 552، 180شعر:  -األصدقاء 
 . 723، 611، 510، 136األكل:   . 24األصنام: 
 . 953أرقام قياسية:  -األكل  . 229اإلضاءة: 
 . 946اإلحلاد:  . 55ماليزاي:   -األطعمة 

 ألعاب األطفال = لعب...  . 554إطفاء احلرائق: 
 . 484، 467شعر:    -األلغاز  . 792، 185، 43األطفال: 
 . 946، 633هللا )جل جالله(:  . 333سرائيل: إ  -األطفال 
 . 814املدن:  -أملانيا  . 846، 509، 331 - 186أمراض:   -األطفال 
 . 927األلوان:  . 50تربية:   -األطفال 
 . 127قصص:  -األمانة  . 412، 167شعر:    -األطفال 
 . 571، 190األمثال:  . 109صور:   -األطفال 
 . 548،  442، 322األمثال اإلسبانية:  . 803،  780، 363عناية:  -األطفال 
 . 28األمثال األستونية:  . 870أدلة:  -منو   -األطفال 

 . 697األمثال األسكتلندية:  . 481األطفال غري الشرعيني: 
 . 709األمثال اإلفريقية:  . 421األطفال يف فرنسا:  

 . 245األمثال األلبانية:  . 868أرقام قياسية:  -األظافر  
 . 670، 377، 304، 201األمثال األملانية:  . 365الديش: بنج  -األعاصري 
 . 434، 145األمثال األمريكية:  . 881، 63اإلعاقة: 

 . 880،  406،  262، 162األمثال اإلجنليزية:  . 436االعتكاف: 
 . 7األمثال األوربية:  ، 781، 729، 715، 691، 425، 361اعتناق اإلسالم: 

 . 64كرانية: األمثال األو  . 930، 914، 882،  819
 . 219األمثال األيرلندية:  451اعتناق املسيحية: 
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 . 366األمثال األيسلندية:   اإلعدام = القتل 
 . 416، 89األمثال اإليطالية:  . 92زراعة:  -األعضاء 

 . 170األمثال الربتغالية:  . 79أعالم الدول: 
 . 49األمثال البلجيكية:  . 592الياابن:  -األعياد 

 . 288األمثال البلغارية:  . 976، 591االغتصاب: 
 . 81األمثال البوسنية:  . 597، 156االغتياالت: 

 . 464األمثال البولندية:  . 189األغنياء: 
 . 183األمثال التشيلية:  . 310األفاعي: 
 . 296أمثال اجلبل األسود:  . 210صناعة وجتارة:   -األقفال  
 . 491اجلورجية: األمثال  انظر أيضا : قلم....  925، 494األقالم: 

 . 592، 471األمثال الياابنية:  . 805، 271، 138األمثال الروسية: 
 . 659األمثال اليوننية:  . 112األمثال الرومانية: 

 ،  568، 490،  393األمر ابملعروف والنهي عن املنكر:   . 227األمثال السلوفاكية: 
 . 831، 826  ،777 . 120األمثال السلوفينية: 

 . 988، 829، 398، 123األمراض:  . 330دية:  األمثال السوي
 . 309انتشار:   -األمراض  . 610األمثال السويسرية: 

 . 12أمراض احلرب البيولوجية:  . 560األمثال الصربية: 
 . 601، 40األمراض املزمنة:  . 938، 742، 519األمثال الصينية:  

 . 460، 414،  116عدية: األمراض امل ،  511، 253، 177، 22األمثال العربية )العامية(: 
 . 566األمريكيون:   . 728،  534

 . 766، 397نقد:   -األمم املتحدة   ،  278، 74اإلمارات العربية املتحدة:  -األمثال العربية 
 . 995األمهات:  . 893

 . 319صور:   -األمهات  . 426اخلليج العريب:  -األمثال العربية 
 . 836، 730، 706، 586،  67موات: األ . 863، 312السعودية:  -األمثال العربية 
 . 524قصص:  -األموات  . 789، 384السودان:  -األمثال العربية 
 . 990األموال:  . 919، 820، 587سورية:   -األمثال العربية 

 . 115األنبياء )عليهم الصالة والسالم(:   . 850،  385األمثال العربية: العراق: 
 . 66، 95نتحار: اال . 623، 153ُعمان:  -األمثال العربية 
 . 898، 711الوالايت املتحدة:  -انتشار اإلسالم  . 652، 355، 337فلسطني:  -األمثال العربية 
 . 318الياابن:  -انتشار اإلسالم  . 479، 232، 130لبنان:   -األمثال العربية 
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 . 139االنتصار:  . 905، 757، 211مصر:   -األمثال العربية 
 . 132األنتولوجيا:  . 98املغرب:  -األمثال العربية 
 . 44أجنوال:  . 773، 453اليمن:  -األمثال العربية 

 . 920، 196اإلجنيل:  . 394األمثال الفارسية: 
 . 247أمراض:  -اإلنسان  . 839، 350األمثال الفرنسية: 
 . 294مواليد غريبة:   -اإلنسان  . 56األمثال الفنلندية: 
 . 132األنطولوجيا:  . 971األمثال الكردية: 

 أنور السادات = حممد أنور...  . 527، 68األمثال الليتفونية:  
 . 827أهل الذمة:   . 635األمثال الليتوانية: 
 . 785، 260األورام:   . 394األمثال اهلندية: 

 . 783صور:   -اإلوز  . 501األمثال اهلنغارية: 
 . 989تربية:  -األوالد  . 366األمثال اهلولندية: 

 . 634الربيد:  . 19األولياء:  
 . 389بريطانيا:  األايئل = الوعول 

 . 110البشعة:  . 46اإلجيار )فقه إسالمي(: 
 . 811البصاق:  . 648، 40اإليدز: 
 . 740البصل:  . 550أتريخ:  -اإليدز 

 . 698أرقام قياسية:  -البصل  . 945األيدي: 
 . 766بطرس غايل:   . 260أمراض:  -األيدي 

 . 467شعر:  -البطيخ  . 747،  700، 633اإلميان )اإلسالم(: 
 البغاء = الزن  )ب( 

 . 540البغال:  . 844اباب الفاتيكان: 
 . 823البقدونس:  . 681الباذجنان: 

 . 998البقشيش:  . 82شعر:  -ابريس 
 . 835، 300، 71، 8البكاء:  . 261الباقالين، أبو بكر: 

 بالد اهلياطلة = ما وراء النهر  . 389البحر األبيض املتوسط: 
 . 133البالغات:  . 482لبلطي: البحر ا

 . 911مصطلحات:   -البالغة العربية  . 465حُبة الصوت: 
 . 172بلجيكا:  . 141البخل: 

 . 135البلوط:  . 769البخالء: 
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 . 885بنجالديش:  . 556البدع يف اإلسالم: 
 . 955،  236البنطلونت:  . 887البدو: 

 . 250أتريخ:  -البنوك  . 307بر الوالدين: 
 . 809البهائية )فرقة دينية(:  . 117الرباغيث: 

 . 301البواسري:  . 767إحصائيات:    -الرباكني 
 . 974بوروندي:  . 791أرقام قياسية:   -الرباكني 

 . 766البوسنة واهلرسك:  . 731نقد:   -الربامج التلفزيونية  
 . 582بوكاسا:  . 2الربزخ: 

 . 642البول:  . 218الربقيات: 
 . 151بيرتو آرينيو:  . 86الربميل )وحدة قياسية(: 

 . 556، 257بئر زمزم:  . 10الربنسية )مذهب أديب(: 
 . 193البيض:  . 251برهان الدين البلخي: 

 . 443أرقام قياسية:  -البيض  . 277الربوج )فلك(: 
 )ت(  . 131أرقام قياسية:   -الربودة 

 . 1000التأليف:  . 523الربوستات: 
 . 46 التصفيق:  . 739أرقام قياسية:   -التأليف 
 . 124شعر:  -التصوف  . 689اتيوان: 
 . 128التصوير:  . 640، 546التبذير: 

 . 688التصوير ابألشعة:  التبشري = التنصري 
 . 866أتريخ:  -التصوير املصغر  . 856التثاؤب: 

 . 886التعاون الدويل:  . 837التجارب الطبية:  
 . 475، 154تعدد الزوجات:  . 921، 864الصني:  -التجارب النووية 

 . 343قصص:  -تعدد الزوجات  . 33التجسس: 
 انظر أيضا : الضرائر.  . 175التجمد: 

 . 879، 297التعذيب:  . 900،  573، 354حتديد النسل: 
 . 702التفكري:   . 693أملانيا:  -حتديد النسل 
 التفوق = النجاح.  . 486حتلية املياه: 

 . 14حساب:  -التقاومي  . 924التحية: 
 . 171تقدم: ال . 171التخلف: 

 . 910،  370التقوى:  . 234التخلف العقلي: 
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 . 127قصص:  -التقوى   ، 873، 861، 707، 695، 664، 614التدخني: 
 . 244التقومي امليالدي:  . 958

 . 244التقومي اهلجري:  . 952، 42شعر:  -التدخني 
 . 60التكييف  . 871مصطلحات:   -التدريس 

 . 825، 817أرقام قياسية:   -التلسكوابت  ، 960، 563، 279،  225، 50الرتبية اإلسالمية: 
 . 493التلفزيون:  . 989،  981

 . 806أرقام قياسية:   -التلفزيون  . 217الرتبية العسكرية: 
 . 417، 126التلقيح الصناعي:  . 333الرتبية اليهودية: 

 . 936التلك )معدن(:  . 790الرتمجة: 
 . 529التلوث:  . 371الرتمجة العربية: 

 . 943التلوث اجلوي:  . 535ت )فقه إسالمي(:  الرتكا
 . 829، 504التمارين الرايضية:  . 400، 203التزوير: 
 . 23التماسيح:  . 349التسمم: 
 . 621التمثيل:  . 845تشامبا: 

 . 923، 676، 513، 452التنصري:  . 536التشريط: 
 . 628، 321،  73أفريقيا:  -التنصري  . 536التشليح: 

 . 792كردستان:   -التنصري  . 774، 677، 294التشوه اخللقي: 
 . 144مصر:  -التنصري  . 941، 220التصحيف والتحريف: 

 انظر أيضا : اجملرمون.  . 821العامل اإلسالمي:  -التنمية الصناعية 
 . 885، 103اجلرذان:  . 928،  27التهجد: 

 . 208جريدة تشينغ ابو:  . 539التوازن البيئي: 
 . 389جريدة الوقائع املصرية:  . 549، 528،  399، 415، 293التوائم: 
 . 927علم نفس:  -اجلرمية  . 544أرقام قياسية:   -التوائم 

 . 555جزر البليار:  . 985، 578، 196التوراة: 
 . 273اجلزع )معدن(  . 877نقد:  -التوراة 

 . 409جزيرة ابن عمر:  . 259توفيق احلكيم: 
 . 828اجلسم البشري:   . 779التيوس: 

 . 148لت:  اجلشط )ث( 
 . 164، 57مصطلحات:   -اجلغرافيا  . 178اثنسيوس: 

 . 400تزوير:  -اجلماجم  . 365الثعابني: 
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 . 913اجلماع:  . 741الثعلب: 
 . 144اجلمال )حيوانت(  . 280مثود: 

  . 206أرقام قياسية:   -الثريان 
 . 393اجلمايل، علي بن أمحد:  )ج( 

 . 142اجلمربي:  جاجارين = يوري... 
 . 594مجعية محاية األزواج:  . 945بية: اجلاذ

 . 606اجلناايت )فقه إسالمي(:  . 361جاك كوستو: 
 . 598اجلنائز:  اجلاكيت = املعطف 

 . 827أحكام:   -اجلنائز  . 674اجلامع األموي: 
 . 643اجلنس:   . 267أتريخ:  -جامع الزيتونة 

 . 997، 964اجلنة:  . 375العامل العريب:   -اجلامعات األجنبية 
 . 737جنوب الصحراء الكربى:  . 603اجلامعات والكليات: 

 . 359أمراض:   -اجلهاز التنفسي  اركوف. خجامعة 
 . 624أمراض:   -اجلهاز اهلضمي  . 382نوبل:   -جائزة 

 . 507اجلوائز األدبية:  . 716اجلبنة: 
 . 370، 140اجلوع:  . 476اجلرارات الزراعية: 

 . 373، 315أرقام قياسية:   -اجلوع  ،  444، 438، 421، 358،  281، 128، 110اجلرائم: 
 . 319، 222صور:   -اجلوع  . 837، 763، 731، 714، 505  ،447

 . 930جون التونسي:   . 591فرنسا:   -اجلرائم اجلنسية 
 . 991اجلوهري، إمساعيل بن محاد:  . 976، 766جرائم احلرب: 

 . 122حرب املئة عام:  . 408جيبويت: 
  . 715اجليش:  

 . 474الصليبية:  احلروب 
 . 14احلساب:  . 781جيهادا أمة هللا: 

 . 724حسان بن أيب سنان:  . 144جيمي كارتر: 
 . 290احلسبة:  )ح( 

 . 189حسن آل بلقية )سلطان بروني(:   . 910احلارث احملاسيب: 
 . 269حسني مروة:  . 661، 381، 346، 41احلب اإلهلي: 

 . 454، 364، 354احلشرات:  . 146قصص:  -احلب 
 . 205حشرة النار:  . 907، 855احلرب: 
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 . 783، 506صور:   -احلصان  . 632احلبة )وحدة قياسية(: 
 . 171احلضارة:  . 988، 470، 307احلج: 
 . 942العصر احلديث:  -احلضارة  . 212فضائل:  -احلج 

 . 363احلفاظات:  . 152إحصائيات:  -احلجاج 
 . 970، 349، 169احلفالت:  . 161بريطانيا:   -حدائق احليوانت 

 . 214حفالت الزواج:  . 727مسابقات:  -احلدائق املنزلية 
 . 239احلكاايت:  . 612احلدسية: 

 احلكم والوصااي = الوصااي واحلكم  . 713، 606احلدود )فقه إسالمي(: 
 . 436، 154حكم التشريع:  . 97إمالء:  -احلديث الشريف 
 . 545احلالقة:  . 768ختريج:   -احلديث الشريف 

 ،  574، 368، 356، 198، 169، 46احلالل واحلرام:  . 975احلديث الشريف: اجلرح والتعديل:  
،  233، 228، 163، 83  ،47 ،19، 2احلديث الشريف: 

246 ، 
772،  889 ، 910 ،913 . 

255  ،289 ،313 ،357 ،402 ،531 ،593 ،620،  
630  ،663 ،668، 696 ، 753،   

 . 998احللوان: 

772،  851 ،874، 897 ، 922، 928 ،933 ،939  ،
960  ، 

 . 46مكة املكرمة:   -احلمام )طري( 

 . 407احلمام الزاجل:  . 977
 . 215احلمق:  . 97: إمالء  -احلديث الشريف 
 . 980احلمل:  . 768  :ختريج  -احلديث الشريف 
 . 645،  239احلمري:  975 :اجلرح والتعديل  –احلديث الشريف  
 . 465أمراض:  -احلنجرة  . 772غريب:   -احلديث الشريف 

 . 707حوادث السيارات:   . 469احلديديون )قبيلة(: 
 . 946احلوار:  . 986، 958، 226احلرائق: 

 . 964احلور العني:   أمراض = أمراض احلرب...   -احلرب البيولوجية 
 . 23أرقام قياسية:   -احليتان  . 715حرب اخلليج: 

 . 216اخلناجر:  . 840العادات والسلوك:  -احليتان 
 . 23اخلنفساء املطقطقة:  . 913يض: احل

 . 835، 182اخلوف:  . 351شعر:  -احليض 
 . 203اخليام، عمر:  . 677، 539، 121احليوانت:  
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 . 325خيرب:  . 858، 810، 23أرقام قياسية:   -احليوانت 
 . 17اخليول:  . 546تربية:   -احليوانت 
 . 17 أرقام قياسية:  -اخليول   . 276تنظيم وإدارة:   -احليوانت 
 . 30صور:   -اخليول   . 351شعر:   -احليوانت 
 )د(  ، 186، 175، 60العادات والسلواك:  -احليوانت 

 . 362دارفور:  . 841، 818، 787، 771، 537 ، 486،  376
 . 151دافو لينيو جنتيليه:  . 856عناية:  -احليوانت األليفة 

 . 125صور:  -الدببة  )خ( 
 . 161صور:   -الدجاج  . 389،  46خامت اخلطبة: 

 . 335الدخان:  . 147اخلانقاه: 
 . 720الدراجات الربمائية:  . 181، 133اخلداع: 

 . 275الدراجات العادية:  . 743اخلدمة االجتماعية:  
 . 969الدراجات الكهرابئية:  . 188خراسان: 
 الدعاء = األدعية  . 374اخلرائط: 
 . 297الدعارة:  . 735أرقام قياسية:  -اخلرائط 

 . 478، 139الدعوة اإلسالمية:  . 23ة )طائر(: اخلرشن
 . 759الدفاع عن النفس:  . 78اخلروع )نبات(: 

 . 77الدالئيون:  . 402اخلشوع: 
 . 706الدماغ:   . 182اخلوف: 

 . 20تشريح:  -الدماغ  . 203اخليام، عمر: 
 . 912، 848، 20دماغ الرجل:  . 325خيرب: 

 . 912، 848، 20دماغ املرأة:  . 17اخليول: 
 . 52الدنيا:  . 570اخلضروات: 

 . 808دور النشر:  . 320اخلطب الدينية: 
 . 956مصطلحات:   -دولة املماليك  . 725اخلطبة )فقه إسالمي(: 

 . 626دونلد وإميان:  . 851اخلطيئة: 
 . 977الدايثة:  . 439، 345اخلفاش: 
 . 801، 669،  581،  420، 302الداينت والفرق:  . 444، 123، 18اخلمر: 

 . 961الديدان:  . 263أتريخ:    -خلمر ا
 . 340الرايضيون:  . 583دير الزور:  
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 . 314الرحيان:  . 193صور:   -الديناصورات  
 . 584رينيون:  . 30صور:   -الديوك  
 )ز(  . 551الديون:  
 . 147الزاوية:  . 379شعر:   -الديون 

 . 77الزاوية الدالئية:  )ذ( 
 . 437ن بدر: الزبرقان ب . 520أرقام قياسية:  -الذاكرة 

 . 31الزبزاب )سفينة(:  . 849،  531الذابب: 
 . 611الزجاج:  . 784الذاببة السوداء: 

 . 369الزخرفة اإلسالمية:  . 537ذاببة النار: 
 . 23الزدريلال )حيوان(:  . 891، 462الذكاء: 

 زراعة  -زراعة األعضاء = األعضاء  الذكر = األذكار 
 . 352الزرانيق )قبيلة(:  . 841الذئب: 

 . 207الزعرت )نبات(:  )ر( 
 . 803الزغطة:  . 134الراحة: 
 . 460الزكام:  . 840الرادار: 

 . 673، 538الزكاة:  . 507رادوفان كاراجيتش: 
 . 106حماسبة:  -الزكاة  . 509أمراض:  -الرأس 

 . 63زكي عثمان:  . 859نقد:   -الرأمسالية 
 . 53إحصائيات:  -الزالزل  . 908الرأي العام: 

 . 477الزمرد:  . 147: الرابط
 . 831، 481، 421، 223الزن:  . 950رحالت الفضاء: 

 . 16الزنوج يف أمريكا:  . 625الرخام: 
 . 760،  52، 8الزهد:  . 576، 69الرزق:  

 . 526شعر:  -الزهد  
 . 640الزهراء )مدينة(:  . 398الرشاشيات )مرض(: 

 . 239الزواج:  . 551الرشوة: 
 . 648، 608، 470إسالمي(: الزواج )فقه  . 427الرعد: 

 . 693أملانيا:    -الزواج   . 961الرفق ابحليوان: 
 . 602أندونيسيا:   -الزواج   . 740الروائح: 

 . 617اهلند:  -الزواج   . 553روبرت هوغ: 
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 . 594، 475، 282الوالايت املتحدة:  -الزواج   . 108رؤساء الدول: 
 . 703زيت الزيتون:  . 389الرومان: 

 . 468، 455السالحف:  )س( 
 . 161  -السالحف: صور  السادات = حممد أنور 

 السالم = التحية  . 674،  629،  589، 252الساعات: 
 . 732السالم العاملي:  . 798،  722أرقام قياسية:  -الساعات 

 . 570السلق:  . 252الساعة السكانية: 
 . 927السلوك اإلجرامي:  السب = الشتم

 . 393لطان(:  سليم خان )الس . 570، 518السبانخ: 
 . 672، 553السِ َمن:   . 770،  54صناعة وجتارة:   -السبحات 

 . 903أرقام قياسية:  -السِ َمن  . 500، 348ستالني: 
  . 46السجادات: 

 . 454السموم:  السجائر = التدخني. 
 . 87السموم النفسية:  . 105مصر:  -السجالت 

 . 303أتريخ:  -السندويتش  . 961، 230السجن: 
 . 695سنغافورة:  . 146قصص:  -السجن 

 . 764السواك:   . 882الوالايت املتحدة:  -السجناء 
 . 536العادات والسلوك:  -السودان  . 368السجود: 

 . 362املدن والقرى:  -السودان  . 761سجود التالوة: 
 . 533السودان، مصطلحات:  . 297إسرائيل:   -السجون 
 . 583ملدن: ا -سورية  . 927الوالايت املتحدة:  -السجون 
 . 840، 345، 33السونر:  . 541السحرة: 
 . 76سويسرا:  . 347السحور: 
 . 595السياحة:  . 873، 601السرطان:  

 . 11السياسة الشرعية:  ، 595، 514، 498، 433، 353، 311، 268السرقة: 
 . 214الِسرك:  . 713

 . 922، 660، 597،  11السرية النبوية:  . 832تعليم:   -السرقة 
 . 616السيف الفضي )نبات(:  . 778الوالايت املتحدة:  - السرقة 

 . 389سيناء:  انظر أيضا : اللصوص. 
 . 679إحصائيات:  -السينما   . 31اتريخ:   -السفن  
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 . 847،  824أرقام قياسية:  -السيارات   . 93صناعة وجتارة:   -السفن  
 660السيوف:  . 515أملانيا:  -السكان 
 )ش(  . 252اهلند:  -السكان 

 . 6الشاهني:  . 896سكتة القلبية: ال
 . 899الشاي )اهلند(:  سكرات املوت = االحتضار. 

 . 338شهود القضاء:  . 48شعر:  -الشباب 
 . 199الشهور:  . 225الشباب يف اإلسالم: 

 . 694أرقام قياسية:   -الشوارب   . 102صناعة وجتارة:   -شباك الصيد 
 . 143شعر:  -الشيب  . 235الشتم: 

 . 846،  759، 75الشيخوخة:  . 777، 750، 626الشجاعة: 
 . 564شيطان الطاق:  . 72الشخري: 

 . 564الشيطانية )فرقة دينية(:  . 40الشذوذ اجلنسي: 
 . 184نقد:   -الشيعة  . 683الشرق األدىن: 

 . 756الشيوعية:  . 803الشرقة: 
 . 476رومانيا:  -الشيوعية  . 671الشرك ابهلل: 

 . 23نا )قط وحشي(: الشي . 132مصطلحات:   -الشعر  
 )ص(  . 952، 552، 412، 82، 48، 42الشعر االجتماعي: 
 . 775الصاع )وحدة قياسية(:  ، 295، 241، 221، 124، 107، 32الشعر اإلسالمي: 

 . 274الصرب:  . 966، 717، 665، 526، 422،  379
 . 184الصحابة )رضي هللا عنهم(:  . 978أرقام قياسية:   -َشْعر اإلنسان 

 . 209أتريخ:  -الصحابة والتابعون  . 965، 167اثء: شعر الر 
 . 277الصحافة:  . 530الشعر الشعيب العريب: 

 . 987الصحافة الصينية:  . 507الشعر الصريب: 
 . 242الصحراء الكربى:  ، 342، 317، 286، 258، 180قصائد:  -الشعر العريب 

 . 653الصحفيون:  . 633، 467، 437، 412،  351
 . 678، 372صحة البيئة:  . 401، 203نقد:   -الشعر العريب 
 . 955، 359الصحة الشخصية:  . 401شعر املديح:  
 . 811، 695الصحة العامة:  . 401شعر اهلجاء: 

 . 664، 309الصحة املدرسية:  . 143شعر الوصف: 
 . 932الصحة الوقائية:  الشعراوي = حممد متويل. 
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 الصخب = الضوضاء.  . 86الشعلة )وحدة قياسية(: 
 . 932، 192الصداع:  . 996لشعوذة: ا

 . 552، 180شعر:  -الصداقة  . 760شقيق بن سلمة: 
 . 197الصدقة:  . 191الشكر: 
 . 457الصدق:  . 536الشلوخ: 

 . 345الصدى:  . 830الشم: 
 . 254الصراع البؤري )مرض(:  . 221شعر:  -شهر رمضان 

 . 732الصراع الدويل:  . 134الشهوات: 
 . 802أرقام قياسية:  -الطائرات  . 264الصراع القبلي: 

 . 765طائفة األخوة الفضائية:  . 224الصقالبة: 
 . 371الطب:  . 609الصقور: 
 . 944الطب )مهنة(:  . 459، 402، 236، 90الصالة: 

 . 764، 531، 347الطب النبوي:  . 833، 313صالة االستخارة: 
 . 290الطباخون:  . 768صالة التسبيح: 
 طربوش = القبعات ال . 169صالة الفجر:  

 . 217الطعام:  صالة الليل = التهجد 
 . 572الطقس:  . 517الصهيونية: 
 . 435اهلند:  -الطقس  . 816أتريخ:  -الصواريخ 
 . 621، 614الطالق:  . 113الصواعق:  
 . 25إيران:   -الطالق  . 465الصوت: 
 . 822اهلند:  -الطالق  . 787، 685، 378الصوم: 
 . 517سني: طه ح . 221شعر:  -الصوم 

 . 701، 593، 46الطهارة )فقه إسالمي(:  . 446املدن والقرى:  -الصومال  
 . 662الطوابز )معدن(:  . 961صيد السمك: 

 . 903، 650، 387أرقام قياسية:   -الطول  . 885، 389الصني: 
 . 991أتريخ:   -الطريان   . 573السكان:  -الصني 

 . 657، 39الطيور:  )ض( 
 . 486بحر: طيور ال . 216الضبور:  

 . 609، 6طيور الصيد:  . 643، 558، 96الضحك: 
 . 878، 834العادات والسلوك:  -الطيور  . 126الضرائر: 
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 )ظ(  . 258شعر:  -الضرائر 
 . 478الظلم:  . 343قصص:  -الضرائر 

 )ع(  . 512الضفادع: 
 . 984أدلة:   -العامل اإلسالمي  . 23أرقام قياسية:   -الضفادع 

  . 166الضوء الثقيل: 
 . 140، 83العبادات:  . 372الضوضاء: 

 . 991عباس بن فرنس:  )ط( 
 . 543عباس حممود العقاد:  . 756طاجكستان: 

 . 16عبد الرمحن إبراهيما:   طاعة الوالدين = بر الوالدين. 
 . 360عبد الرمحن بن أيب نعم:  . 414، 116الطاعون: 

 . 615عبد هللا بن طاووس:  . 305طاووس اليماين: 
 . 391ترويض:  -العقارب   . 890 بن عمر: عبد هللا

 . 699تصنيف:  -العقارب   . 934عبد هللا بن املبارك: 
 . 726، 518، 512العقاقري:  . 302عبدة الشيطان: 

 . 946العقل:  . 891العبقرية: 
 . 295العقوابت:   . 16العبيد: 

 . 5عقود الزواج:  . 182عبيدة بن أيب كالب: 
 . 995، 957والدين: عقوق ال  . 182عتبة الغالم: 

 . 902العقيق:  . 926عثمان بن عفان: 
 . 932، 929العالج الطبيعي:   ،  45،  30، 25، 23، 21، 17، 2العجائب والغرائب:  

 . 765العالقات اجلنسية:   ،  105، 92، 88، 84،  80، 75، 59، 55، 51 ،47
 . 644شعر:  -العلم  ،  230، 206، 185، 175، 133، 121، 117،  113
 . 461علم االجتماع:   ،  365، 364، 346، 341، 335، 294، 293  ،243
 . 749، 148مصطلحات:  -علم النفس  ،  489، 480، 438، 433، 424، 395، 391،  387
 . 461العلماء األمريكيون:  ،  569، 537، 528، 524، 520، 510، 502،  498
 . 156العلماء الربيطانيون:  ،  704، 698، 690، 678، 677، 657،  645
 ،  563، 535،  487،  393، 251العلماء املسلمون:  ، 716، 708 ، 637، 631، 626، 611، 607،  573
751  ،762 ،765 ،771 ،774 ،785 ،787  ، 599،  605 ،675، 710 ،750 ،794 ،917 ،934 . 
 . 706العلماء الياابنيون:  ،  868، 858، 853، 847، 838، 828، 822،  795
 . 344العلمانية:  . 986، 954، 953، 945، 881،  878
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 . 542العلوم الشرعية:  . 496العدالة يف اإلسالم: 
 . 816العلوم العسكرية عند املسلمني:  . 389العراق: 

 . 894تصنيف:  -علوم القرآن  . 567العرب يف الصحافة الغربية: 
 . 151علي اجلارم:   العرابت = املركبات 

 . 342شعر:  -العمر  . 601العري: 
 . 753طاب: عمر بن اخل

 . 917عمرو بن عبيد:  . 777، 750العز بن عبد السالم: 
 . 169العمل يف اإلسالم:  . 624العزوبية: 
 . 785، 649، 293العمليات اجلراحية:  . 800العسل: 

 العملية اجلنسية = اجلماع  العشق = احلب 
 . 784، 113العمر:  العصافري = الطيور 

 . 577العناكب:  . 851العصمة: 
 . 622بريطانيا:  -العنصرية   . 794ن أيب رابح: عطاء ب 
 . 959جنوب إفريقيا:  -العنصرية   . 836حبوث:  -العظام 

 . 236العورة:  العقاد = عباس حممود 
 . 169أسئلة وأجوبة:   -الفقه اإلسالمي  . 869، 784أمراض:  -العني 

 . 919الفالحون:  )غ( 
 . 43اهلند:  -الفالحون  . 38الغاابت: 
 . 150مؤمترات:  -فلسطني  . 265تنظيم وإدارة:  -الغاابت 

 . 836الفلسطينيون:  . 86الغازات السامة: 
 . 269الفلسفة اإلسالمية:  غاغارين = يوري جاجارين 

 . 369الفن اإلسالمي:  الغرائب = العجائب والغرائب 
 . 973، 424، 369الفنون اجلميلة:  . 198الغرور: 

 . 580: الفهارس . 608الغسل )فقه إسالمي(: 
 . 204فيجي )جزيرة(:  . 800الغش والتدليس: 

 . 602، 41الفئران:  . 243الغضب:  
 . 849فريجيل:  . 364الغطس: 

 . 810الفيل:  . 169الغناء:  
 )ق(  . 33الغواصات: 

 . 782، 423القات:  . 266الغيبة والنميمة: 



856 

 . 734القانون:  )ف( 
 . 590بريطانيا:   -قانون  . 61الفارابيون: 

 . 421الوالايت املتحدة:  -قانون اإلجراءات اجلنائية  . 994ياء: الفاصول 
 . 264ابكستان:   -القبائل  . 474الفاطميون: 

 . 104القبائل العربية:  ، 908، 826، 574، 503، 470الفتاوى الشرعية: 
 . 352اليمن:  -القبائل العربية  . 960،  924

 . 865، 396القبعات:  . 65الفنت يف اإلسالم:  
 . 449القبور:   . 857: الفتنة 

 . 687، 230القتل:  . 982الفتور:  
 . 658القحط:  . 317شعر:  -الفتور 

 . 51القداحات:  . 563الفراء، حيىي بن زايد: 
 . 945القدرات:  . 345، 327الفراشات: 

 . 639تفسري:    -اآلايت  -القرآن الكرمي  . 96األحوال االجتماعية:  -فرنسا 
 . 62إحصائيات:  -كرمي القرآن ال . 769الفرنسيون: 

 . 361اإلعجاز العلمي:   -القرآن الكرمي  . 497الفضاء، علوم: 
 . 558، 179حبوث خاصة:  -القرآن الكرمي  . 319، 222صور:  -الفقر 

 . 804مجع وتدوين:  -القرآن الكرمي  ، 649، 593، 559،  417، 126الفقه اإلسالمي: 
 . 950سورة الفاحتة:  -القرآن الكرمي  . 734،  713

 )ك(  . 119الصرف:  -القرآن الكرمي 
 . 483علوم:  -القرآن الكرمي 
 . 47فضائل:  –القرآن الكرمي  

 كارتر = جيمي... 

 . 862الكاريكاتري:  . 748مسابقات:   -القراءة 
 . 240أتريخ:  -الكاريكاتري  . 599،  562القرابة: 

 . 23الكاسالن )حيوان ثديي(:   . 795القرارات:  
 . 968إحصائيات:  -الكائنات احلية   . 318قرابن علي: 

 . 656الكتابة الصينية:  . 523القرع: 
 . 220الكتابة العربية:  . 906القسس: 

 . 3أتريخ:  -الكتابة العربية  القصد = النية 
 . 808الكتب:  . 758، 650، 387أرقام قياسية:  -الِقَصر 

 . 298أرقام قياسية:   -الكتب  . 462قصص احليوانت: 
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 . 339إحصائيات:    -أملانيا  -الكتب  . 421الوالايت املتحدة:  -القضاء 
 . 29إهداء:  -الكتب  . 640، 429، 338القضاء يف اإلسالم: 

 . 797، 132، 77ببليوجرافيات:  -الكتب  . 110القضاء القبلي، مصر: 
 . 3اتريخ:  -الكتب  . 574، 565، 308القضاء والقدر:  
 . 901ترميم:  -الكتب  . 489قصص:   -القضاء والقدر 

 . 947طرق البحث:  -الكتب  . 793، 561،  155، 59القطارات: 
 ،  116، 36، 26، 20،  16رض وحتليل: ـــــــــــع –ب ــالكت . 460القطب املتجمد: 

 ،  567، 521، 409، 270، 269، 184، 159،  119 . 237، 23القطط: 
 ،  923، 911، 730، 711، 660، 597،649،  578 . 210القفال الشاشي: 

 . 947،  931 . 887أمراض:   -القلب 
 . 97الكجي، إبراهيم بن عبد هللا:  . 701القلتان )وحدة قياسية(: 

 . 869الكحول:  . 100قلم احلرب: 
 . 647، 613، 566،  277، 173الكذب:  . 484شعر:  -القلم 

 . 933الكذابون:  انظر أيضا : األقالم. 
 . 173اتريخ:  -كذبة نيسان  . 867القمامة: 
 . 176الكراسي:  . 751القمح: 

 . 165صور:  -الكراسي  . 807القنابل العنقودية: 
 . 65الكرامات:   . 796القنبلة الذرية:  
 . 389الكربون:  . 334أتريخ:   -القنبلة الذرية 

 . 890الكرم:  . 746القولون العصيب: 
 . 283أتريخ:  -كرة القدم  . 848القيادة: 

 . 323ماكلوغني:   كريستني . 348القيادة العسكرية: 
 . 998، 618، 588، 492، 344ألفاظ:  -اللغة العربية  الكسل = الفتور  

 . 286شعر:  -اللغة العربية  . 496، 458الكعبة: 
 . 951الصرف:  -اللغة العربية  . 830، 704، 622الكالب: 
 . 892، 797النحو:  -اللغة العربية  . 137أرقام قياسية:   -الكالب 
 . 705النحو والصرف:  -اللغة العربية  . 593 تربية:   -الكالب 
 . 70أتريخ:   -النحو والصرف  -اللغة العربية  . 202الكالم:  

 . 532لغة النوشو:  . 698أرقام قياسية:  -الكلمات املتقاطعة 
 . 595لندن: ،  815، 744، 666، 410، 129،  61الكىن واأللقاب: 
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 . 82شعر:  -لندن  . 906الكنيسة اإلجنيلية: 

 . 104اللهيب )قبيلة(:  . 537الكهرابء: 
 اللواط = الشذوذ اجلنسي  . 104الكواهلة )قبيلة(: 

 . 876، 247اللياقة البدنية:  . 57الكور: 
 . 376الليمور )حيوان(:  )ل( 

 . 334ليو شيالرد:  . 756الالجئون: 
 )م(  . 324الالزورد: 
 . 948، 188ما وراء النهر:  . 236اللباس: 

 . 269املادية )فلسفة(:  . 160عي: اللباس اجلام
 . 646املافيا:  . 396العادات والتقاليد:  -لبنان 

 ماكينة احلالقة = آلة احلالقة  . 983حلم اخلنزير: 
 املبشرون = املنصِ رون  . 18بيع:  -اللحوم  
 . 278املرت )وحدة قياسية(:  . 638تصنيف:  -اللحوم  

 . 401، 34املتنيب، أمحد بن احلسني:  
 . 632املثقال )وحدة قياسية(:  . 454غ: اللد 

 اجملاعة = القحط  اللذات = الشهوات 
 . 940اجملانني:  . 498بريطانيا:  -اللصوص 

 . 178، 128اجملرمون:   انظر أيضا : السرقة. 
 . 358أرقام قياسية:  -اجملرمون  . 59لعب األطفال: 

 . 505بريطانيا:  -اجملرمون  . 998ألفاظ:   -اللغة الرتكية 
 . 927علم نفس:  -اجملرمون  . 815اشتقاق:  -للغة العثمانية ا

 انظر أيضا : اجلرائم.  ،  641، 456، 344، 292، 157أخطاء:  -اللغة العربية 
 . 59اجملسمات اجلمالية:  . 963، 852،  754

 . 547اهلند:  -اجملالت اإلسالمية  . 738، 562، 413اشتقاق:   -اللغة العربية 
 . 447مذحبة آسام:  . 888البالد األجنبية:   -اجملالت العربية 

 . 714مذحبة احلرم اإلبراهيمي:  . 200اجملالت املتخصصة: 
 . 176املراتب:  . 418جملة اجلنان: 

 ،  752، 690، 656، 316، 282، 239، 202املرأة:  . 585جممع امللك فهد لطباعة املصحف: 
 . 912،  848 . 521حمارق اليهود: 
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 . 141أرقام قياسية:  -ة املرأ . 466احملاسبة: 
 . 58أمراض:  -املرأة  . 873احملاماة:  

 . 778املرأة األمريكية:  . 231حممد إقبال: 
 . 976، 837املرأة البوسنية:  . 108حممد أنور السادات: 
 . 532املرأة الصينية:  . 637حممد راجي رامدين: 

 . 136بريطانيا:   -املرأة العاملة  . 365حممد رضا نصر:  
 . 721السعودية:  -املرأة العاملة  . 84عامل جنة: حممد 

 . 384الوالايت املتحدة:   -املرأة العاملة  . 898حممد علي كالي: 
 . 194املرأة الفرنسية:  . 85حممد كرد علي: 

 . 962، 772، 620املرأة يف اإلسالم:  . 655، 259حممد متويل الشعراوي: 
 . 736املرأة اليهودية:   . 151حممود أمحد: 

 . 326املراوح:  ،  631، 629، 494، 493، 363، 229ملخرتعات: ا
 . 46املرضى:  . 937، 821،  720

 . 38املركبات الصغرية:  . 181املخدرات: 
 . 831، 522املروءة:   . 340مصر:  -املخدرات 
 . 276قوانني وتشريعات:  -املرور  . 57املخالف: 

 . 335املزادات:  . 775املد )وحدة قياسية(:  
 . 12املسابقات الدولية:  . 549االبتدائية:   املدارس

 . 755أحكام:  -املساجد  . 664الياابن:  -املدارس 
 . 419اجلزائر:  -املساجد  . 340املدربون الرايضيون: 
 . 786الصني:  -املساجد  . 812املدرسة الصالحية: 

 . 149تصميم:   -املساكن  . 871املدرسون: 
 . 752: املساواة بني اجلنسني  . 111مدغشقر: 

 . 384الوالايت املتحدة:   -املساواة  . 814أرقام قياسية:   -املدن 
  . 118اتريخ:   -املدن 
 . 653، 516املسجد البابري:  . 372تنظيم وإدارة:   -املدن 

 . 915املسجد احلرام:  . 813أدلة:   -املدينة املنورة 
 . 318مسجد طوكيو الكبري:  . 231فضائل:  -املدينة املنورة 

 . 799معروف الكرخي:  . 942العصر احلديث:  -مون املسل
 . 979املعطف:  . 500املسلمون يف االحتاد السوفييت:  
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 . 432املعلومات املهنية:   . 44املسلمون يف أجنوال: 
 . 35املعمرون:  . 689املسلمون يف اتيوان: 
 . 881املعوقون:   . 584املسلمون يف رينيون: 
 . 807أثيوبيا:   -عونت العسكرية األمريكية امل . 921، 864املسلمون يف الصني: 

 . 77اتريخ إسالمي:  -املغرب  . 651إحصائيات:   -املسلمون يف العامل 
 . 458املفاتيح:  . 845املسلمون يف فيتنام: 
 . 678املفاعالت النووية:  . 447املسلمون يف اهلند: 

 . 704املقابر:  . 353املسنون: 
  . 995،  759رعاية:  -املسنون 

 . 336أتريخ:    -املقامات العربية  . 261نقد:   -سيحية امل
 . 775،  718،  701، 632املقاييس واملوازين:  . 954نيجرياي:   -املسيحية 

 . 256املكاملات اهلاتفية:  . 46املسيحيون: 
 . 448مكتبة األسكورايل:  انظر أيضا : النصارى. 
 . 843مكتبة تشسرتبيت:  . 821املشروعات اهلندسية: 

 . 238مكتبة زيورخ:  . 896، 594، 341، 282ت الزوجية: املشكال
 . 389مكتبة سانت كاترين:  . 985املشنا: 

 . 604مكتبة الضاد:  . 819، 776، 618، 557، 404، 306،  46املصاحف: 
 . 101مكتبة كيمربدج:  . 999، 9أرقام قياسية:   -املصاحف 
 . 712مكتبة ليدن:  . 91زخرفة:    -املصاحف 
 املكتشفات = املخرتعات  . 585عة: طبا  -املصاحف 

 . 987املكفوفون:   املصادفة = الصدفة 
 انظر أيضا : العمى.  . 431املصانع الفضائية: 

 . 813أدلة:  -مكة املكرمة  . 26األحوال االجتماعية:  -مصر 
 . 780املالبس الصوفية:  . 605تراجم:   -مصر 
 . 428ة: املالبس الواقي  . 129، 110العادات والتقاليد:  -مصر 

 . 408املالهي:  . 128املصورون: 
 . 845املاليو:  . 909أرقام قياسية:  -املطاعم 
 . 872امللل:   . 438الصني:  -املطاعم 
 . 383أرقام قياسية:   -املمحاوات  . 936املعادن: 

 . 463صناعة وجتارة:   -املمحاوات  . 902،  662، 273املعادن النفيسة: 
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 . 88املن:  . 977، 967،  957،  696، 390املعاصي والذنوب: 
 . 79جنمة داود:  . 11املنافقون: 

 . 382جنيب حمفوظ:   . 640منذر بن سعيد: 
 . 502النخيل:  . 73املنصِ رون: 

 . 547ندوة العلماء:   . 8منصور بن املعتمر: 
 . 333اإلسرائيلي:  -النزاع العريب  . 900منع احلمل:  

 النساء = املرأة  . 432تنظيم وإدارة:   -املهن 
 . 400النشوء واالرتقاء:  . 392املواد القابلة لالشتعال: 

 . 46، 2النصارى:  املوازين = املقاييس واملوازين. 
 النصر = االنتصار  ،  559، 331،  308،  168، 151، 133، 1املوت:  

 النصفية = املعطف  . 565
 . 937أتريخ:  -النظارات  . 167شعر:  -املوت 
  . 319صور:  -املوت 
 . 359النظافة:  . 150ت اإلسالمية: املؤمترا

 . 886النظام الدويل اجلديد:  املوتى = األموات 
 . 389النعامة:   . 518،  395املوز: 

 . 23أرقام قياسية:   -النعامة  . 281تعليم:   -املوسيقى 
 . 875النعناع:   . 530شعر:  -املوظفون 
 . 959نقل الدم:   . 876العراق:  -املوظفون 

 . 745النقود:  . 581مون )طائفة(: 
 . 596مصطلحات:   -النقود   . 451مؤنس طه حسني: 

 . 424النقوش:  . 929املياه: 
 . 499النمل:  . 26مياه السبيل: 

 . 60النمل األبيض:  امليكروفيلم = التصوير املصغر 
 . 23النمور:  )ن( 

 . 619النهر األخضر:   . 554، 420النار: 
 . 904لزمبيزي: هنر ا . 949، 818، 616، 411، 175النبااتت: 
 . 285النوافري:  . 473أمراض:   -النبااتت 
 . 251نور الدين زنكي:  . 916، 367هتجني:   -النبااتت 
 . 1النوم:  . 853صور:   -النبااتت 
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 . 185أمراض:  -النوم  ،  703، 570، 314،  207، 78النبااتت الطبية: 
 النووي = حيىي بن شرف  . 994، 875، 860، 842، 823،  764
 . 433نيجرياي:  . 851، 578ات: النبو 

 . 425نيل آرم أسرتونج:  . 63النجاح: 
 ، 495، 459، 405، 390، 381، 305،  279 935النية: 

 ، 639، 627، 615، 579 ،576، 568،  508 )هـ( 
 . 962 ،917، 872، 686، 675،  661 . 440اهلاتف: 

 . 726الوعول:  . 71هتلر: 
 . 767، 624،  607، 497الوفيات:  . 551اهلدااي: 

 . 58أسباب:  -الوفيات  . 31اهلرهور )سفينة(:  
 . 915، 838، 690، 677، 540الوالدة:  . 305هشام بن عبد امللك: 

 . 323أرقام قياسية:   -الوالدة  . 457هشام بن عروة: 
 . 294أمراض:   -الوالدة  . 164اهلالل اخلصيب: 

 الوالعات = القداحات.  . 420اهلند: 
 . 631ويلف لون:  . 822، 642، 617، 43قاليد: العادات والت  -اهلند 

 )ي(  . 821حبوث:  -اهلندسة 
 . 111الياابن:  . 837هندسة اجلينات:  

 اليد = األايدي  . 931نقد:   -اهلندوسية 
 . 842الينسون )نبات(:  

 . 46اليهود:  . 358هنري يل لوكاس: 
 . 521أملانيا:  -اليهود  . 383اهلواايت: 

 . 736العادات والتقاليد:  -اليهود  . 860اهليل: 
 . 970اليوبيل:  )و( 

 . 388اليوجا:  . 291الواحات: 
 . 151يوري جاجارين:  . 280وادي مثود: 
 . 854يوسف بن اجلوزي:  . 111الواق واق: 

 . 658يوسف بن يعقوب )عليهما السالم(:  . 980الوحام: 
  . 598وحيد الدين )السلطان(: 

  . 771الورق: 
  . 884أتريخ:   -الورق 
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  . 949، 80الورود: 
  . 680الوسائل التعليمية: 

  . 972، 692، 430، 94الوصااي واحلكم:  
  . 248وصية املوت: 

  . 654الوضوء: 
  . 956تصنيف:  -الوظائف 

  ،  195، 127،  114،  99، 69، 15الوعظ واإلرشاد: 
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 المتسلسلة األرقام حسب الموضوعات فهرس
 

الرقم   ضوع املو 
الرقم   املوضوع  املتسلسل 

 املتسلسل 
 28 أمثال أستونية  1 قوانني.. ال نعلم عنها شيئا ! 

 29 إهداء الكتب  2 ميت تلفظه األرض! 
 30 أصغر حصان وأكب ديك  3 أول كتاب عرب 

 31 الزبزاب واهلرهور  4 هل تعلم؟ 
 32 رابعيات 5 اكتشاف أول عقد زواج إسلمي 

 33 دات حتت املاء املطار  6 الشاهني 
 34 هل ادعى املتنيب النبوة؟  7 األمثال ف األمثال األوروبية 

 35 شيخ املعمَّرين املصريني  8 بكاء منصور بن املعتمر 
 36 احلب بني العبد والرب  9 أصغر مصحف! 

 37 ( 1أمثال فرنسية ) 10 البانسية 
 38 للتنقل ف الغاابت  11 عدم االنتقام من العدو ملصلحة أخرى

 39 انتحار مجاعي للعصافري  12 أمراض احلرب البيولوجية 
 40 نتيجة الفاحشة  13 يد الفقر واجلفاف

 41 فئرات ال تشرب املاء!  14 استخراج السنة اإلفرجنية من السنة العربية 
 42 اي شارب التنباك  15 أنت متشد ِّد! 

 43 ذحبوا الطفل لتنتج املزرعة أكثر!  16 أمري بني األرقاء 
 44 املسلمون ف أجنوال  17 رائب ف عامل اخليول غ

 45 من عجائب االتفاق!  18 البار واجلزار 
 46 خمالفات متنوعة  19 األبدال 

 47 ثلث القرآن  20 جنس الدماغ 
 48 الشباب املتفسخ  21 ساعة على قدم واحدة  12

 49 أمثال بلجيكية  22 ( 1أمثال عربية عامية ) 
 50 اخلوف الزائد على الولد  23 عجائب من عامل احليوان 

 51 أغلى والَّعة  24 الصنم والوثن 
 52 الدنيا  25 م 1994أغرب طلق عام  
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الرقم   ضوع املو 
 املتسلسل 

الرقم   املوضوع 
 املتسلسل 

 53 أشهر الزالزل  26 ماء السبيل 
 54 صناعة السبحات  27 افتتاح صلة قيام الليل 

    
 84 عملق يشعر ابلضآلة  55 أطول مائدة طعام 

 85 كرد علي  56 أمثال فنلندية 
 86 البميل.. والشعلة  57 جناد والكور املخلف واأل

 87 املواد السامة النفسية  58 دقائق 3اإلجهاض يقتل امرأة كل  
 88 السماء متطر من ا   59 أطرف قطار! 

 89 ( 1أمثال إيطالية )  60 تكييف اهلواء عند احليوان 
 90 من أدعية الركوع والسجود  61 الفاراب.. وايقوت 

 91 زخرفة املصحف  62 ن الكرميحصر حروف اهلجاء ف القرآ 
 92 أغرب عملية زراعة قلب!  63 الكفيف.. املعوق.. الناجح 

 93 سفن ذات طبقات  64 أمثال أوكرانية 
 94 حكمة مرتمجة قدمية  65 الكرامات وال ِّنعم ابتلء! 

 95 قفزة اليأس.. للنتحار  66 م 1987ألف سوفييت انتحروا عام   45
 96 اذا اخنفض معدَّل الضحك؟ مل 67 آالف سنة  3جثة عمرها  

 97 من غرائب إملء العلماء  68 أمثال التفيَّة 
 98 أمثال مغربية  69 لقمان والرزق 

 99 الطمع والفزع  70 أول من وضع النحو والصرف 
 100 ألف دوالر مثن قلم حب  100 71 هتلر.. كان يبكي 

 101 مكتبة كيمبدج 72 الشخري 
 102 د شباك جديدة للصي  73 فرنسية! 

 103 اجلرذ املنزل  74 ( 1أمثال من اإلمارات العربية املتحدة )
 104 الكواهلة.. واللهيب  75 عجوز تصري صبية! 
 105 مكتوب ف الدفرت ))أنثى((!  76 سويسرا ف أرقام 
 106 النصاب الشرعي للزكاة  77 الزاوية الدالئية 

 107 األخلق.. أوهلا.. وعاشرها  78 اخلروع 
 108 التغيري إال ف رؤساء اجلمهورايت  79 جنمة داود 
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 ضوع املو 
الرقم  

 املوضوع  املتسلسل 
الرقم  

 املتسلسل 
 109 خدعة تصوير!  80 أكب وردة ف العامل! 

 110 ))البشعة(( بدعة ال يقرها الشرع  81 أمثال بوسنية 
 111 الواق.. واق  82 ابريس ولندن 

 112 أمثال رومانية  83 ال تغفل عن هذه األحاديث 
 142 اجلمبي  113 صاعقة تعيد الضوء إىل عينيه 

 143 الشيب  114 فوائد 
 144 مجل كارتر.. عبة!  115 تفسري بعض أمساء األنبياء 

 145 ( 1أمثال أمريكية )  116 بذل املاعون ف فضل الطاعون 
 146 عاشق يسجن ثلثني عاما !  117 الباغيث.. العجيبة! 

 147 الرابط واخلانقاه والزاوية  118 املدن املليونية 
 148 جشطلت  119 لكرميأحكام التصريف ف القرآن ا

 149 مساكن فوق املاء  120 أمثال سلوفينية 
 150 معارضو املؤمتر اإلسلمي  121 احليواانت ُتستدعى إىل احملكمة! 

 151 كيف مات هؤالء؟  122 أطول حرب 
 152 هـ 1345إحصائية عدد احلجاج منذ عام   123 من مضار اخلمر 

 153 ( 1أمثال من سلطنة ُعمان ) 124 التصوف
 154 حكمة التحديد أبربع زوجات 125 مشاجرة ودية ف صورة مع ِّبة 
 155 قطارات بدون ضجيج  126 الضرَّة.. والتلقيح الصناعي! 

 156 اغتيال العلماء ف بريطانيا 127 حكاية تقوى 
ور اجملرم   157 من أغلط العوام  128 املص ِّ

 158 عظمة العلم  129 أكثر الشعوب استخدما  لأللقاب
 159 رؤاي مباركة!  130 ( 1ال لبنانية ) أمث

 160 الثوب اجلامعي  131 الرقم القياسي 
 161 الدجاجة السلحفاة!  132 األنتولوجيا واألنطولوجيا
 162 ( 1أمثال إنكليزية ) 133 مات.. عندما متاوت! 

 163 دعاء 134 الشهوة.. والراحة 
 164 ما هو اهللل اخلصيب؟  135 البلوط 



867 

الرقم   ضوع املو 
 املتسلسل 

الرقم   املوضوع 
 املتسلسل 

 165 كرسي أم ملعقة شوك؟  136 هة! ملاذا؟ النساء أكثر شرا
 166 اكتشاف الضوء الثقيل  137 العملق والقزم من الكلب 

 167 تعزية على لسان مولود  138 ( 1أمثال روسية ) 
 168 ابنتظار أن حتيا زوجته!  139 حقيقة االنتصار

 169 أسئلة اندرة.. وأجوبة ابهرة  140 عبدالرَحن بن أب نُعم البجلي
 170 أمثال برتغالية  141 امرأة ماتت بسبب البخل! أغىن 

 200 جملة للعجائز  171 معيار التقدم والتخلف 
 201 ( 1أمثال أملانية )  172 بلجيكا تسمح بتغيري األمساء! 

 202 النساء أكثر هذايان !  173 كذبة نيسان 
 203 رابعيات اخليَّام مزيَّفة!  174 دعاء عند اإلصباح 

 204 اإلسلم ف جزر فيجي  175 احليواانت  مضادات التجميد عند 
 205 حشرة النار  176 كرسي يغين عن سرير! 

 206 أضخم ثور ف العامل  177 ( 2أمثال عربية عامية ) 
 207 الزعرت  178 األديب القاتل! 

 208 أقدم جريدة  179 أنواع هجر القرآن 
 209 آخر قرون الصحابة والتابعني وأتباعهم 180 الصديق الصدوق 
 210 الذكر ابلعلم ال ابألقفال 181 احذر هذه الوردة! 
 211 ( 1أمثال مصرية ) 182 خائف.. وخائفة! 

 212 احلج علج للملل والقلق  183 أمثال تشيلية 
 213 البداية التقنية للياابن  184 الشيعة.. والصحابة رضي هللا عنهم

 214 زواج ف السريك  185 ميل  وهو انئم!  27يقود السيارة 
 215 أَحق.. وأَحق!  186 موضع األمل 

 216 اخلنجر والضَّب  187 تفسري أمساء عجمية 
 217 املأكل واملشرب  188 خراسان وبلد اهلياطلة 

 218 يوما !  45كم ف    20برقية تقطع  189 أغنياء العامل 
 219 أمثال أيرلندية  190 أمثال مفردة.. من دول انئية 

 220 يف والتحريف معىن التصح 191 الشكر احلقيقي 
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 ضوع املو 
الرقم  

 املوضوع  املتسلسل 
الرقم  

 املتسلسل 
 221 استقبال رمضان  192 منديل.. للصداع 
 222 قطعة خبز.. اي إخوت  193 بيضة الديناصور 
 223 ما بعد الزان ولد الزان  194 املرأة ف فرنسا 

 224 املقصود ابلصقالبة  195 يقول الزاهد العابد 
 225 تربية الشباب  196 العهدان: القدمي واجلديد 

 226 حريق اتفه دمَّر لندن  197 أغرب مصادفة! 
 227 أمثال سلوفاكية  198 قصة حقيقية.. للمغرورين 

 228 دعاء دخول املنزل 199 جدول موافقة أمساء الشهور جانفي
 257 زمزم  أمساء  229 متنقلة  إضاءة 

 258 ضرَّتني  بني  ذبيح 230 مرتني   زوجته قتل
 259 يم احلك وتوفيق  الشعراوي بني 231 النبوية   واملدينة إقبال

 260 ! رطل    40 تزن   يدها 232 ( 2)  لبنانية   أمثال
 261 ذكية   حماورة 233 النوم  قبل  الدعاء 

 262 إنكليزية   أمثال 234 العقلي  للتخلف  مؤدية عوامل
 263 اخلمر  استخرج  من  أول 235 للشتائم!   علبة
 264 دجاجة أجل  من  والصواريخ ابلقنابل  236 مصيبتان!  فيه   البنطلون

 265 الغاابت   إدارة 237 قطط ال  أصناف
 266 الغيبة  ف  درس 238 زيورخ   مكتبة

 267 الزيتونة  جامع 239 الزواج!  وسر   احلمار
 268 الذهبية   األسنان  سرقة 240 الكاريكاتور  بداية 

ه   269 السيء  واألثر  مروة  حسني 241 رابَّ
 270 اإلابضية   لتاريخ  مصدر أقدم 242 الكبى  الصحراء 

 271 ( 3)  روسية  أمثال 243 عاما !  22 يستمر غضب
 272 منها  أطول امسها 244 عشر؟  الرابع  أم  العشرون   القرن

 273 اجلمزْع   معدن 245 ألبانية   أمثال
 274 الرابعة  للمرة .. نصيحة  246 املنزل  من  اخلروج  دعاء
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الرقم   ضوع املو 
 املتسلسل 

الرقم   املوضوع 
 املتسلسل 

 275 مقود بدون  دراجة 247 واهلزال  السمن
 276 للبهائم  مرور   قانون أول 248 غريبة  وصية

 277 األكاذيب  أكثر  ما 249 النبيل؟  هو  من
 278 ( 2)  املتحدة  العربية  اإلمارات  من  أمثال 250 بنك
 279 نفسك؟   عيوب تعرف كيف 251 والعامل  السلطان

 280 مثود  داير 252 السكانية   الساعة
 281 املوسيقى   بسبب  أمها  قتلت 253 ( 3)  عامية  عربية  أمثال
 282 جحيما ؟  الزواج  كون ي مىت 254 البسيط  البؤري  الصرع

 283 ! القدم   كرة  عرف من أول العرب  255 الكرب  دعاء
 284 اإلسلم  ف  رأيهم 256 هاتفية  مكاملة  أغرب
 303 السندويتش؟  اخرتع  من 285 الصغرية  والعقول.. النافورة 

 304 ( 2)  أملانية   أمثال 286 العربية   حمنة
 305 امللك بد ع بن وهشام طاووس  بني 287 املرت؟   مقياس هو  كم

 306 عنه  هللا  رضي  طالب  أب بن علي كتبه  الذي املصحف 288 بلغارية   أمثال
 307 احلج  ف  أمه حيمل 289 األذان  بعد 

 308 واحد  أجل 290 الطباخ  على  االحتساب
 309 املدارس  ف األمراض   انتشار أسباب 291 الواحة 

 310 األجراس  ذات 292 شائعة  أخطاء
 311 الغسيل  لص 293 امللتصقان   انالتوأم:  ومساح  هبة

 312 ( 1)  سعودية  أمثال 294 :اإلنسان  ف  غريبة وأشكال والدات
 313 االستخارة   أعجوبتان   -أ

 314 الرحيان   أذرع  3و برأسني  طفلة -ب
 315 طعام  بدون  مدة  أطول  سويف  بين  ف  غريبة والدة  -ج

 316 ! اإلبرة  أشغال يتعلمون  الفتيان   مسكة  يشبه   مولود  - د

 317 الكسلن   تصحب ال  ضفدعة  وجه  له طفل -ه

 318 علي  قرابن   بطة  مبنقار   طفل  - و
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 ضوع املو 
الرقم  

 املوضوع  املتسلسل 
الرقم  

 املتسلسل 
 319 األم؟  هذه  تقول  ماذا  فم   وال أنف   وبل واحدة  بعني جنني  - ز

 320 خطباء  فيها  يقع  أخطاء  مخ  بدون  طفل - ح

ر قسيس ألف 100  أرجل بثلث   طفلة  - ط  321 إفريقيا  ف  ومنص ِّ
 322 ( 1)  إسبانية   أمثال 295 الصفع   حقونيست  الذين
 323 والدقيقة  ابلساعة 296 األسود  اجلبل  من  أمثال

 324 اللزورد  297 اجلنسي التعذيب 
 325 خيب  298 كتاب  أصغر

 326 يدوية  مروحة  299 اآلداب   هلذه انتبه 
 327 الشيكوالتة   فراشة 300 البكاء 

 328 ابسو  ابن   اسطرالب 301 البواسري 
 329 منجم  ابن   اسطرالب 302 أاباب   أديس  ف  لشيطانا  عبدة

 359 والنظافة  الكنس  غبار 330 سويدية  أمثال
 360 الصال   بوش جورج هللا  عبد 331 األطفال  موت

 361 البحار  أعماق  من  إسلمه يشهر 332 األقصى املسجد  حتت اإلسرائيلي  النفق 
 362 دارفور  333 ! اندرة  إحصائية

 363 احلفاظات  334 النووية  القنبلة   نتاجوإ تصميم  وراء  غجري
 364 املاء  حتت  التنفس  335 ! سيجارة  عقب: مزاد  أغرب

 365 طفل    ينقذ  ثعبان 336 املقامات؟  منشىء  هو  من
 366 وأيسلندية  هولندية أمثال 337 ( 1)   فلسطينية أمثال
 367 النبات  هتجني 338 الوزير   شهادة يرد    القاضي

 368 هللا  لغري  واالحنناء لسجود ا 339 والكتب  أملانيا
 369 والقواقع الشجر  أوراق  على  يرسم 340 والعقاقري  املدر ِّب 
 370 والنار .. اجلوع  341 ! لسانه  يقطع 

 371 الطب  دراسة  تعريب  مأساة 342 العمر  هو هذا
 372 املدن  ضجيج  لتخفيف  343 العاقلة  الضرَّة
 373 فقط  ملاء ا يشرب   يوما   33 344 العلمانية  ال  العاملانية
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 374 حوقل البن  العامل  خريطة  345 احليوان   من  يتعلم..  واإلنسان
 375 العرب الوطن  ف  األجنبية اجلامعات  346 هللا  حمبة علمة 

 376 والليمور  آي الـآي 347 السحور   لتأخري  الصحية  الثمرات
 377 ( 4)  أملانية   أمثال 348 ستالني  خمبأ  فتح

 378 رمضان   ف  الطعام ذوق 349 م   1994 عام غلطة  أغرب
 379 الدَّْين  مرارة  350 ( 2)  فرنسية أمثال

 380 كاترين   سانت مكتبة 351 احلائضة  احليواانت 
 381 إليه  واالطمئنان  ابهلل األنس 352 الزرانيق 

 382 جنيب .. نوبل 353 النشالة  العجوز 
 383 املمحاوات  مجع  هوايتها 354 احلشرات  نسل  حتديد
 384 أمريكا ف  اجلنسني بني  املساواة   عدم 355 ( 2)   ةفلسطيني أمثال

 385 ( 1)  عراقية أمثال 356 البطشية   احملارم
 386 ختطىء  ال اليزرية  ساعة 357 تعلموها  مث  ادرسوها

 387 مادجي  طول أضعاف  أربعة  جابريل 358 قتل  جرمية  156 ارتكب 
 417 الصناعي   للتلقيح الفقهي   التشريع 388 اليوجا 

 418 اجلنان  جملة  398 وبة وأج أسئلة 
 419 شيفالييه  فارس 390 ابملعصية  مهمت  إذا

 420 سنة  ألف منذ   مشتعلة انر 391 العقارب  مرو ِّض 
 421 ! زان  ابنة  وابن  زان   ابن 392 للشتعال  القابلة  املواد
 422 الشافعي   اإلمام شعر  من 393 وعامل  سلطان بني
 423 القات   أتثريات 394 وهندية  فارسية  أمثال

 424 أرز  حبة  على دولة 168 أمساء  395 املوز  امباطور 
 425 فضاء   رجل أول  إسلم  396 الطربوش 

 426 خليجية  أمثال 397 املتحدة  األمم   ف  وحمسوبيات سرقات
 427 الرعد   حيدث مىت 398 الرشاشيات  داء

 428 للحشرات  مضادة  ملبس  399 مصرية   ألم توائم 6
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 429 امللك  شهادة  يقبل ال  القاضي 400 ! قرد  اإلنسان ة نظري زعم ليثبت  مججمة  زوَّر 

 430 والغلط  السهو  401 القيم  ميزان ف  املتنيب
 431 متطورة  فضائية   مصانع 402 الصلة  ف  اخلشوع  أكمل

 432 املهنية  املعلومات 403 العامل  ف  شجرة  أعلى
 433 ! حرامية أغرب 404 املصاحف  وأقدم أندر اكتشاف

 434 ( 2)  أمريكية   أمثال 405 يش والتشو .. الوعظ
 435 املطر  ظل 406 ( 3)  انكليزية  أمثال
 436 االعتكاف  مشروعية   من  احلكمة 407 الزاجل  احلمام  سر  
 437 عمه  وابن  الزبرقان  408 جيبوت  ف  واملراقص البارات

 438 صيين مطعم   فضيحة: اجلرائم أبشع  409 أتسيسها منذ  عمر  ابن جزيرة 
 439 والفريسة  اخلفاش  410 علل ت  ال  وألقاب كىن

 440 املاء   حتت هاتف 411 النبااتت  لغة  ف  وعنف رقة 
 441 اإلجابة   أوقات 412 العيال  خطف
 442 ( 2)  إسبانية   أمثال 413 والبلورة  البلور

 443 العامل  ف  بيضة  أكب  414 الطاعون 
 444 اخلمر  يفعل   ماذا 415 توائم   4  تضع  بقرة

 445 والربذة .. ذر  أبو  416 ( 2)   إيطالية  أمثال
 475 أمريكا  ف  الزوجات تعدد  446 الصومال   أقاليم

 476 ! عاما   36 جرارا   خيفي 447 آسام  مذحبة
 477 الزمر د  448 اإلسكورايل   مكتبة

 478 الناس؟  قلوب   نكسب كيف 449 الباغودة 
 479 ( 3)  لبنانية   أمثال 450 اإلبرة  أشغال ف  قياسية  أرقام 

 480 ! لألبقار   وأردية أحذية 451 حسني  طه  مؤنس
 481 أوروبية  دولة  15 ف  الشرعيني   غري األطفال 452 اجلماعي التنصري 
 482 البلطي  البحر  453 ( 1)   مينية أمثال

 483 القرآنية  والنظائر  الوجوه 454 الصغرية  احلشرات  لدغة 
 484 القلم   ف  لغز 455 احملراث  شفرة  ذات  السلحفاة
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 485 وتبكي  تضحك  مطبعية   أخطاء 456 شائعة  أخطاء
 486 احليواانت  عند  املياه حتلية  457 اجملاملة   ال الصدق 

 487 احلكم  قوة  458 املشرفة  للكعبة   اندران مفتاحان
 488 رُبعيل  459 وهامان   قارون مع  حُتشر  أن  احذر 
 489 النجاة  سبب .. القطة مواء  460 ! القطبية  املناطق ف  زكام ال

 490 املنكر  عن والناهي ابملعروف مر اآل صفات 461 عامل 5000
 491 جورجية  أمثال 462 قرون  بدون  الثور  يكون  عندما

 492 والغلط  اخلطأ   بني  الفرق 463 متحو؟  كيف..  املمحاة
 493 املتحرك  التلفزيون 464 بولندية   أمثال
 494 الواحدة  اإلصبع   قلم 465 الصوت حبة  أسباب
 495 املوعظة   ههبذ  انتفع ..  وأنت 466 احلساابت  تدقيق 

 496 اجلائعة   األكباد حق 467 البطيخة 
 497 فضاء  سنة  25  ف  مفقودا   14 468 أخضر   بشعر  سلحفاة

 498 سخيف  لص 469 احلديديون 
 499 النمل رجل 470 احلج؟  أم الزواج 

 500 واملسلمون  ستالني 471 ايابنية  أمثال
 501 هنغارية  أمثال 472 العامل  ف  مسدس   أصغر

 502 ليل   تصرخ  خنلة  473 للنبااتت  علج اإلسبين
 503 ابملسجلت  األذان جيوز  ال 474 والفاطميون  الصليبية  احلروب 

 533 السودان   بلد 504 التمرين  قبل اإلَحاء
 534 عربية  بلد  من  أمثال 505 جرمية   ارتكبوا  بريطانيا  ف الرجال   ثلث

 535 العظيم  التقدير  506 جواد  كبوة 
 536 السودان  أهل وجوه   ف  التشليح أو  التشريط 507 السفاح   الشاعر  تكرمي

 537 احليوان  الكهرابئي   املصباح 508 واهلجاء  املدح حدود
 538 والعاملة  املعلوفة ال السائمة،   ف  الزكاة 509 الرأس   رضوض

 539 البيئي  والتوازن  احليواانت  510 ! شيء كل  أيكل رجل
 540 ! تلد  البغلة  مرة ألول 511 ( 4)  عامية  عربية  أمثال
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 541 ! للسَّحرة املوت 512 صيدلية  الضفدع

 542 والسؤال.. األذكار  513 مسلم   مليون 720 تنصري   اهلدف
 543 العقاد   كتبه  ما آخر 514 نشاال    يسرق نشال

 544 توأمني   وأقصر أطول 515 النسل تشجيع 
 545 احللقة  آلة 516 الشهيد  البابري  املسجد 

 546 ماذا؟  على سنواي   دوالر  مليار 45 517 والصهيونية  حسني  طه
 547 اإلسلمية  واجمللت  ابهلند العلماء  ندوة  518 الكلى  يشفي   املوز قشر

 548 ( 3)  إسبانية   أمثال 519 ( 1)  صينية أمثال
 549 ! التوائم  مدرسة 520 ذاكرة  أعجب

 550 اإليدز  منشأ 521 دولية  أكذوبة .. اليهود  حمارق 
 551 املمدين  هدية  قبول  عمن 522 عالية  أخلق 

 552 ليفة   صابون لكل 523 البوستات  خدمة  ف  القرع 
 553 رجل  أضخم 524 املشي ِّعني   قبل امليت  جاء

 554 ! واإلطفاء  النار   ف  نكتة 525 ! العريس؟ ومات الفقيد  تزوج كيف
 555 البليار  جزر 526 وكوز .. رغيف
 556 عجيبة  أمنية  527 ليتفونية   أمثال

 557 عثمان  مصحف 528 ! املرض  ف  حىت .. توأمان
 558 الكرمي  القرآن   ف الضحك  529 التلوث   لعناصر  الضارة  اآلاثر

 559 ميت  مل .. مات 530 شعيب  شعر  ف .. موظف
 560 صربية  أمثال 531 الذاببة   حلديث  العلمي  التفسري
 561 سائق  بدون   قطار 532 الصني   بنساء خاصة لغة النوشو 

 591 امرأة  تغتصب  دقائق  3 كل 562 اللغة   ف.. القرابة 
 592 ايابنية  وأعياد أمثال 563 الناس؟  أعز   من

 593 والتحرمي  التحليل  بني  الكلب اقتناء  564 الشيطانية 
 594 املب ِّح  الضرب من  األزواج   َحاية مجعية 565 األجل  حيني  عندما

 595 لندن  إىل   للمسافرين  نصائح 566 والكذب  األمريكيون
 596 والضبلون  الفلس 567 ويبسرت  قاموس  ف((  العرب)) 
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  597  النيب اغتيال  حماوالت 568 النصيحة  آداب
 598 عثمان  آل سلطني  آخر  تشييع 569 ! دقائق  10  ف  شخصا   38  تلتهم أمساك

 599 ! ولكن.. أئمة إخوة  570 والسلق  السبانغ
 600 بشكوال ابن دعاء 571 انئية   دول من  ثنائية   أمثال

 601 السرطان   يسبب  العري 572 املناخ  أنواع 
 602 للزواج  فئران  10 573 كارثة   إىل أدى تعليق  أغرب

 603 واجتماعية سياسية كليات  من متخرجون وإرهابيات إرهابيون 574 الشريعة   ميزان ف  مفاهيم
 604 الضاد   مكتبة 575 كهرابئية   حيواانت
 605 ريخ التا عب  األزهر اجلامع  شيوخ 576 العميق   اإلميان
 606 والقصاص  احلدود  بني  الفرق 577 عمياء  عناكب
 607 الوفيات غرائب  578 68  رقم املزمور 

 608 اجلنابة   غسل ف  اخلاصة الفوائد  579 القاسي  القلب   دواء
 609 الغزال  صقر 580 الفهرس   معىن

 610 سويسرية  أمثال 581 مون  طائفة 
 611 الزجاج  أكل  كيفية  582 بوكاسا حذاء 

 612 احلدسية  583 الزور   دير يةتسم
 613 الكذب  مفاسد  584 رينيون   جزيرة ف  املسلمون

 614 التدخني بشأن  فريدة   قضائية أحكام 585 الشريف  املصحف  لطباعة فهد  امللك   جممع
 615 احلق   قول ف  الشجاعة  586 تتحرك   فتاة جثة

 616 بركان  فوهة  على  نبات:  الفضي   السيف 587 ( 1)  سورية أمثال
 617 الزواج  ف  غريبة  عادات 588 الراء   مع للما

 618 ابملصحف  التسمية  589 األعماق  ساعة
 619 األخضر  النهر 590 القوانني   نوادر

 649 عليها  املرتتبة واآلاثر  الطبية   اجلراحة أحكام 620 كيف؟ ..  ودين عقل انقصات
 650 وقزم .. عملق 621 طالق  التمثيل  مطلقة 

 651 هـ1412 عام العامل  قارات  ف  ملسلمنيا عدد 622 عنصري  كلب
 652 ( 3)   فلسطينية أمثال 623 ( 2)  ُعمان سلطنة  من  أمثال
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 653 البابري  املسجد هدم يشهد   صحفي مصور 624 املتزوجني  لغري  املرض

 654 الطب  دراسة مفتاح  الوضوء 625 الرخام 
 655 نعال  بل   الشعراوي 626 حطَّاب  شجاعة

 656 صينية  كلمة  627 وفيق الت ابب  يُغلق   عندما
 657 ! أجنحة  بل طائر 628 دينهم  عن  ابالرتداد مهدودون  مسلم   مليون 65

 658 السلم  عليه  يوسف هللا  نيب  عاصرها اليت اجملاعة 629 عام  ملائة  اإلسلمية   الساعة
 659 يواننية   أمثال 630 وسلم   عليه  هللا  صلى هللا رسول  على  الصلة

 660 وُعدَّته   الرسول  سيوف 631 تُعرف خالف
 661 هللا؟  حيب ك  مىت 632 واملثقال احلبة 
 662 الطوابز  633 هللا  معرفة   مراتب
 663 القيامة   يوم  الناس أسعد  634 ! بريدية  خدمة 
 664 السجائر   وتدخني التلميذ  635 ليتوانية   أمثال
 665 إهلي 636 خاركوف  جامعة
 666 القفالون  637 احلمضي   الرجل

 667 الكبش  آلة 638 اللحم 
 668 كتمان 639 هبا؟  فعلتم  ماذا..  طيباتكم
 669 الدايانت   أمساء معان  640 جرأته  ف  العامل  عظمة

 670 ( 3)  أملانية   أمثال 641 شائعة  أخطاء
 671 النمل  دبيب  من  أخفى   الشرك 642 ! بوله   يشرب الوزراء  رئيس
 672 الصومال   العملق 643 واجلنس  الضحك كثرة 

 673 األنظمة  وترقيع ..  الزكاة 644 الفضاء   زاةغ  إىل
 674 القدمية  األموي   اجلامع ساعة 645 ! َحار وأمجل
 675 رجله   ميد   عندما 646 املافيا   نشأة

 676 الشعوب  تنصري   دائرة 647 الكذب   اكتشاف فن
 677 :احليوان عند غريبة وأشكال والدات 648 ابطل  اإليدز  مريض   زواج

 697 أسكتلندية   أمثال  لبنا   يدر    تيس.  أ
 698 متقاطعة  وكلمات.. بصل  أرجل   بثلثة  َحممل. ب
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 699 العقارب   أنواع  بعض  أقدام  بست  خروف. ج
 700 عجلن  بن  مشيط  ماعز  أم  خروف . د
 701 القلَّتان   واملاعز اخلروف   من  جديد حيوان . هـ
 702 الذهين   العصف  اإلنسان  يشبه  سخل . و
 703 الزيوت   ملك  غريبة  قطة .  ز
 704 الكلب   مقبة  لكتكوت  أرجل   أربع.  ح
 705 وخصوصا    خاصة استعمال  أرجل   أبربع ودجاجة . ط
 706 حوض  داخل العلماء   أخماخ  برأسني  أفعى .  ي

 707 القاتلة  السيجارة  678 تشرينوبل  غرائب 
 708 جمنونة  قياسية  أرقام  679 السينما   مراتدي عدد
 709 إفريقية  دول  من  أمثال 680 التعليمية  الوسائل تقومي 

 710 العلم   عزَّة 681 ! والبيتنجان الباذجنان بني
 711 اجلنوبية  أمريكا  ف  اإلسلم عن  وثيقة أول اكتشاف 682 وحبمده  هللا  سبحان

 712 ليدن   مكتبة 683 األدن  الشرق 
 713 قصاصا   املفصول  العضو إعادة 684 سودانية  أمثال

 714 عيان  شاهد يرويها اإلبراهيمي احلرم   مذحبة 685 للصائمني طبية   نصائح
 715 عسكري  آالف 3 إسلم  686 الشيطان  مداخل 

 716 عام  1400 عمرها  جنب قطعة   687  النيب مقام   إىل يسيء   ملن اإلعدام 
 717 صغريا ؟  زلت ما هل 688 ابألشعة  التصوير  عيوب
 718 وامليل  والفرسخ والذراع الباع  689 أقارهبم  مع ..  اتيوان مسلمو 

 719 مطبعية   أخطاء 690 عمرها  من  التاسعة  ف  تلد 
 720 برمائية  دراجة 691 كاملة   قرية إسلم 

 721 العليا   واملهن املرأة 692 لقمان   حكم من
 722 يد   ساعة أكب  693 االنقراض  أو .. الزواج 

 723 آدم بين  اي 694 ! شارب  أطول
 724 سنان  أب  بن  حسان 695 مدخنني  بل   دولة

 725 املخطوبة  إىل  النظر  ضوابط 696 اجلاهلية   أمر  من  أربع
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 755 املسجد   ف  األماكن حجز 726 األايئل   قرون

 756 اجلديدة  واملذحبة .. اجلديدة  الشيوعية  727 املنزلية  احلدائق  أطرف
 757 ( 2)  مصرية   أمثال 728 ( 5)  عامية  عربية  أمثال

 758 املتحدة   الوالايت ف  زوجني أقصر 729 السودان  سلطني  إسلم  قصة
 759 خطر  ف  املسنون 730 املوتى  ف..  كتاابن

 760 وائل أبو  731 عاما   3633 ابلسجن  احلكم
 761 رأسها للمكشوف  التلوة  سجود 732 مفكر شهادة

 762 السلسل  رجل 733 علمه  من  خري  اجلهل
 763 ني فلسط  ف املسلمني ضد  الصهيونية  اجملازر اتريخ  734 والقانون  الفقه 

 764 سويسرا  ف  السواك 735 العامل   ف خريطة  أكب 
 765 نساء؟  مكر  أم  جن  أم وهم 736 الدم  خيمة

 766 املتحدة   لألمم العام  األمني  حماكمة  737 الكبى   الصحراء جنوب
 767 الباكني  وفيات 738 وأَحد  حممد   بني  الفرق

 768 يح التسب  صلة حديث ختريج  739 العامل  ف  ومؤلف كاتب  أسرع
 769 العامل   ف رجل  أخبل 740 كيف؟ ..  البصل رائحة 

 770 وأفضلها  السبح  أنواع  741 والباغيث  الثعلب
 771 الورق  تصنع  احليواانت  742 ( 2)  صينية أمثال
 772 واملقشورات  القاشرات 743 اخلدومني  احتاد

 773 ( 2)   مينية أمثال 744 م   1994 عام  مبيع أغرب
 774 دجاجة  أرجل له  رجل 745 والغطريفية  القوقية

 775 واملد  الصاع 746 العصيب  القولون
 776 املصاحف اتريخ  ف  خمطوط  أرقى  747 اإلميان  أعمق

 777 السلطان؟   هيبة أم هللا  هيبة 748 قراءة  ألطول جائزة 
 778 أمريكا ف  السرقة   لتجنب طريقة  44 749 الذاتية  أو  العندية

 779 اندر  تيس 750 عامل  شجاعة
 780 أطفالكن  ف  الصوف تكثرنَّ  ال 751 الغامضة   القمح  دوائر
رة  أشهر 752 بيننا  للمساواة  ال  781 إسلمها تعلن  أمريكية  منص ِّ
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 782 واستعماله  القات  اتريخ  753 ابلشيخني  االقتداء 
 783 أطول؟  أيهما 754 شائعة  أخطاء
 813 واملدينة  ملكة قدمي دليل 784 السوداء  الذاببة 

 814 مدينة   أصغر 785 كغ   81  هوزن  ورم 
 815 أرانؤوط   معىن 786 الصني  ف  إسلمية   معامل

 816 الصواريخ  اخرتع  من  أول  املسلمون 787 تصوم   أخرى كائنات
 817 تلسكوب أكب  788 العبادلة 

 818 واحليواانت النبااتت  بني  التخاطب  لغة  789 ( 2)  سودانية  أمثال
 819 ! املصحف رق ح  حاول عندما 790 مليني   تصرع كلمة 
 820 ( 2)  سورية أمثال 791 بركانية   َحم تيار أطول
 821 االبتكارات   تنمية 792 املزاد   ف  األكراد  أطفال
 822 اهلند  ف  طلق  أغرب 793 املاء   حتت يسري   قطار

 823 البقدونس  794 األسود  العامل 
 824 العامل  ف  سيارة  أصغر 795 القرارات  أغرب

 825 القمر؟   على مشتعلة سيجارة ترى كيف 796 الذرية   قنبلةال   عن أولية  معلومات
 826 النووي   لإلمام جليل  موقف 797 النحوية  املذاهب 

 827 مسلم؟   من  احلامل  الكتابية  تدفن  أين 798 الساعات  أغلى
 828 البشري  اجلسم   حول هالة 799 الكرخي   معروف دعاء  من

 829 الرايضي  التمرين  وانع م 800 والطبيعي؟   املغشوش  العسل بني  تفر ِّق  كيف
 830 الكلب   عند الشم 801 هـ1414  عام األداين  معتنقي  عدد

 831 غزنة  صاحب إنه  802 طائرة   أصغر
 832 السرقة   أصول تعليم  803 الشرقة  أو  الزغطة

 833 االستخارة  حديث من  فوائد  803 للقرآن  مجعني بني  الفرق
 834 ! أصدافا   يفرز  طائر 804 ( 2)  روسية  أمثال

 835 هللا  خشية  من  البكاء  805 تلفزيون  أكب 
 836 الفلسطينيني   موتى  عظام تصدير  806 من؟  ضد واشنطن  من  العنقودية  القنابل

 837 البوسنيات رحم  ف  الكلب  أجنَّة 807 والناشرين   املؤلفني بني  الكتاب
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 838 املاء   حتت الوالدة  809 البهائيني   عند 19 الرقم 

 839 ( 3)  فرنسية أمثال 810 العامل  ف  حيوان أضخم
 840 والرادار  السوانر  811 البصاق  أضرار 
 841 ماكر  أيضا    الذئب 812 الصلحية   املدرسة

 864 املسلمني  أراضي  ف نووية   جتربة 30 842 الينسون 
 865 والكلب  للقطط واقية  قبعات 843 تشسرتبيت   مكتبة

 866 ر املصغَّ   التصوير 844 الفاتيكان  اباب  يتحدى  ديدات 
 867 مفيدة   القمامة 845 فقدانه   آخر فردوس: تشامبا

 868 العامل   ف  أظافر أطول 846 املبكرة   الشيخوخة
 869 والرؤية  الكحول 847 السيارات  اتريخ  ف  ونوادر  غرائب 

 870 الصغري  الطفل  عن معلومات 848 الرجل  تفو ق  سر  
 871 شام ال  بلد ف  قدميا   املدرسون  849 ! لذاببة أتبني حفل
 872 الناس   متل أن  احذر  850 ( 2)  عراقية أمثال

 873 الرئة  بسرطان  ميوت التدخني   حمامي 851 آدم؟  أخطأ فكيف..  معصومون األنبياء 
 874 واجلنة .. االستغفار  سيد 852 لغوية   أخطاء

 875 النعناع  853 : للنبااتت  غريبة  أشكال
 876 املوظفني   لكبار  إجبارية  رشاقة  جزر  من  كف  -أ

 877 املكتشفة  واآلاثر  التوراة  بطاطا  من  وكف -ب
 878 العامل   طيور اجتماع  فجل   من  وكف  -ج
 879 الصاحلني  لعباده   هللا عون  بطاطس؟  أم   حشرة -د
 880 ( 4)  إنكليزية  أمثال  تعوم  ال  بطة -هـ
 881 أطرافه   من  ثلثة  بدون  ورسام خطاط  كغ   1  من  أكثر تزن  بصلة  -و
 882 سنوات  10  ف سجني  ألف  100 إسلم   كغ   24 تزن   بطاطا  -ز

 883 األرشيف  854 اجلوزي  ابن   ابن
 884 الكتابة  ورق   اتريخ  855 الورق  استخدام  يوف ِّر حب

 885 مكان  كل  ف..  اجلرذان 856 التثاؤب 
 886 اجلديد  الدول  النظام  857 الناس   يفنت من  جزاء 
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 887 القلب   مرض  يعرفون  ال البدو  858 أذن  أطول
 888 املستشرقني   جملت من 859 أيضا    الرأمسالية ستسقط

 889 شرعية  خمالفات 860 اهليل
 890 عمر ابن   هو هذا 861 التدخني  إنه 

 891 عام  ف  املصحف  ينسخ طفل 862 كاريكاتري 
 892 اجلحود  الم 863 ( 2)  سعودية  أمثال

 922 خري  ه وممات..  خري حياته 893 ( 3)  املتحدة  العربية  اإلمارات  من  أمثال
 923 خطري  كتاب 894 القرآن  علوم  أنواع 
 924 يصلي  من  أو  القرآن  يقرأ من  على  السلم 895 املئذنة   فوق من يرميه

 925 قدميان   قلمان 896 الزوجية  التعاسة 
 926 الثالث   اخلليفة  مع  مواقف 897 مباركة   أدعية
 927 السجن  ف  الوردي اللون  898 الدعوة  بطل

 928 الليل  قيام  دعاء 899 ي اهلند   الشاي قصة
 929 ابملاء   العلج 900 !املسلمات َحل ملنع  قرص  مليون 21

 930 التونسي  جون  مأساة 901 الكتب   أمراض معاجلة 
 931 اهلندوسية   فضائح 902 العقيق 

 932 الصداع  معاجلة  903 العامل  ف  رجلني   وأطول أضخم
 933 كذابون   دجَّالون 904 الزمبيزي  هنر
 934 العلماء  قمْدر  905 ( 3)  رية مص  أمثال
 935 والقصد  النية  بني  الفرق 906 قسيسا   60 فصل

 936 التلك  907 أنواع   للحب
 937 النظارات؟  خمرتع  هو  من 908 العام  والرأي  الفتاوى
 938 صينية  أمثال 909 العامل   مطاعم أكب 

 939 والكرب  اهلم  دعاء 910 حرام  ولقمة  احملاسيب احلارث 
 940 الدنيا  من  اجملنون  نصيب 911 هر الظا عكس

 941 والتحريف  التصحيف أسباب 912 الرجل   ومخ املرأة   مخ
 942 العصر  هذا  ف املسلمني   ضعف أسباب 913 احليض   ف  اجلماع
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 943 اجلوي   التلوث  ضبط أساليب 914 مشاجرة  إثر  اإلسلم  دخل
 944 بية الط للمهنة  اإلسلمي   الدستور 915 احلرام   املسجد داخل  مولود
 945 العلماء  تربكان  مغناطيسيتان   يدان 916 والغذاء  املاء   إىل حتتاج  ال نبااتت

 946 عقلك؟  أين 917 امللك   وصديقه العامل 
 947 املفقود   عن التنقيب  918 هـ 1412  عام العامل   ف  املسلمة األقليات 

 948 (( النهر  وراء  ما )) مصطلح  919 ( 3)  للفلحني  سورية أمثال
 949 الزهور؟   تقول  ماذا 920 ! خطأ ألف  مخسون

 950 أبوللو  رحلة  ف .. الفاحتة سورة 921 املسلمني مناطق ف الصينية النووية التجارب ضحااي
 980 احلوامل  وحام 951 دارجة  كلمات  ضبط

 981 ابامللحظة  الرتبية  952 املدخنني   معشر اي
 982 الفتور  953 والشراهة  األكل عامل

 983 النمساويني   يهدد اخلنزير  حلم 954 نيجرياي  ف  حدث
 984 اإلسلمية  الدول  بعض متي ز 955 طبيا  ..  البنطلوانت

 985 املشنا 956 اململوكي  العصر من  وألقاب  وظائف
 986 !الداخل من  أشخاص   سبعة اشتعال 957 الوالدين  عقوق  مظاهر من

 987 للمكفوفني  صحيفة  أول 958 حريقا    236 أشعلت  السجائر  أعقاب
 988 احلج   ف  األمراض 959 األسود  ودم  األبيض دم

 989 األوالد  تربية  ف  واخلطأ التقصري مظاهر من 960 للمدر ِّسني  الطلب قيام
 990 واملال  العلم   بني  مقارنة 961 ! دودة بسبب مسك  صياد سجن

 991 اجلوهري؟   أم فرانس   ابن 962 تتكلم حواء  هذه
 992 الداخلية؟ آسيا أم ..  الوسطى آسيا 963 لغوية  تصويبات
 993 املستجابة  الدعوات  شروط 964 ! فقط   للرجال

 994 القلب  تقو ِّي   الفاصولياء 965 ! بعض إثر  بعضهم أدابء   ستة وفاة ف  عجيب توافق
 995 ! قمامة   جبوار  أم   966 نفسك   على هو ِّن

 996 الفنجان  قارئة  967 ابلُفسَّاق  االستئناس
 997 ! دوالر  مليني  خبمسة  اجلنة  يريد 968 األرض وجه  على  احلية   الكائنات عدد

 998 البقشيش   معىن 969 للسباحة  دراجة
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 999 أصغر  ومصاحف..  970 اليوبيل   معىن
 1000 مقدمة؟   أم خامتة 971 كردية   أمثال

   972 معاصر  عامل من  حكمة
   973 اجلميلة  الفنون : تقل  ال

   974 بوروندي 
   975 جريح والت التعديل  ف اندرة  ألفاظ 

   976 الشابة  البوسنية 
   977 الدايثة 

   978 شعر  أطول
   979 النصفية؟  أم  اجلاكيت 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


