
احلم��د هلل رب العامل��ن وال�س��اة وال�س��ام عل��ى املبع��وث 

رحم��ة للعاملن , نبينا حممد وعلى اآله و�س��حبه اأجمعن , 

اأما بعد :

جملتك��م » العرق��اة « تزي��ح ال�س��تار ع��ن نف�س��ها للم��رة 

ال�ساد�س��ة لتتنقلوا ب��ن ريا�سها وتنهلوا م��ن معينها الذي 

اأبدع يف �سناعته وجمعه وطرحه بن اأيديكم ..  اأبناءكم 

وبناتكم من اأ�سرة »  ال حممد « .

يف ه��ذا الع��دد حاول اأع�س��اء اأ�سرة التحري��ر اأن يقدموا 

�س��يئا من التجدي��د يف الط��رح والإثراء يف املوا�س��يع من 

خال بع�ض الأفكار والتي منها :

اإ�س��راك الأخوات ب�س��كل اأكرب من خ��ال تكوين  1 -

هيئة حترير ن�س��ائية داعمة و م�س��تقلة بالكامل 

لي�سهل التوا�سل والت�ساور فيما بينهن .

 “ اإيج��اد م��ا ميك��ن اأن ن�س��ميه “ قاع��دة بيان��ات - 2

لأ�سماء النخبة والكوادر يف الأ�سرة بغية ت�سهيل 

التوا�سل معهم ب�سكل مبا�سر يف الأعداد القادمة 

مب�سيئة اهلل .

ال��واردة  وامل�س��اركات  املق��الت  جمي��ع  فهر�س��ة  3 -

للمجل��ة والحتفاظ بها لأجل تو�س��يع اخليارات 

عند الإعداد للمجلة يف امل�ستقبل .

وبعد : فاإننا نقدم جزيل ال�س��كر لكل من �س��ارك مبقال اأو 

فك��رة هادفة عرب قنوات التوا�س��ل املختلفة , ويف املقابل 

فاإنن��ا نعت��ب كثريا على �س��عف وتدين م�س��توى التوا�س��ل 

والتفاعل يف امل�س��اركات  والذي كان اأقل من املاأمول بكثري 

مقارنة بحجم الأ�س��رة ذك��ورا واإناثا .. اآملن تفادي ذلك 

يف امل�ستقبل مب�سيئة اهلل تعاىل .

دمتم يف حفظ اهلل ورعايته .

وال�سام عليكم ورحمة اهلل وبركاته ,,,

المشرف العـــــام
د. اإبراهي���م بن عب���داهلل عثم��ان العثم���ان

أســــرة التحـــرير
حمم���د بن عب�����داهلل عثم��������ان العب��داهلل       رئي�سًا

عثم����ان بن عب���داهلل حم������د العب�������داهلل       مقررًا

اإبراهي���م بن نا�س���ر عبدالع���زيز العبداهلل

حمم��د بن ابراهي��م عب���دالك����رمي احل�سن

�سلط�����ان بن اإبراهي�������م  حمم�����د العث���مان

عبدالعزيز بن حممد عبدالعزيز العبداهلل

�سلط����ان بن ع���بدالعزيز اأح�����مد العبداهلل

عب����دالرحم����ن بن عل����ي ح�م�����د العث���مان

األخـــــــــــوات
ن����������وف بن��������ت عب�����������داهلل العب�������داهلل      مقررًا

مه�����������ا بن���������ت عب���������داهلل العث���م����������ان

اأفن������ان بن��������ت حمم������������د احل�س����������������ن

ن���������ورة بن�������ت حم���������������د احل�س����������������ن

ه��������دى بن�������ت عب�����داهلل العب���دالك����رمي

من�����ى بن�������ت عبداهلل العبدالكرمي ال�سلوم

تصميم

Saad Hanafy
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للمراسالت والتواصل :
املوقع الإلكرتوين:

http://www.alarqaat.com/vb/index.php
الربيد الإلكرتوين:

tumaer5@hotmail.com
الفاك�ض  064436111

�ض . ب  290460

الريا�ض 11362

اأو مناولة لأ�سرة التحرير

الفهرس

إحصائية العدد :
العدد الجمايل للم�ساركات الواردة ) 120 (

امل�ساركات الرجالية ) 55 ( بن�سبة   ) 46 % (

امل�ساركات الن�سائية ) 65 ( بن�سبة    ) 54 % (

تنويه :
لكل من ل ت�سله ر�سائل جوال “ ال حممد “ فريجى ار�سال ال�سم خما�سي ورقم اجلوال اإىل هاتف

 رقم 0555222322

لإلعالن بالمجلة اإلتصال على الرقم 

0504272737

العرقاة
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تاريخ بني العنبر .. 
          نظرات وتأمالت

�سهرتهم وذكرهم ل يوازي مكانتهم , ويف كثري من الأحيان 

يكون خافتًا �سئيًا مقارنة باأقرانهم ونظرائهم الذين قد 

يكون��ون يف بع�ض الأحيان اأدنى منزلة واأقل رتبة ولكنهم 

اأبعد �سيتًا واأعظم �سهرة عند النا�ض ويف الكتب واملوؤلفات .

    وقد حتدث اجلاحظ يف اأكرث من مو�سع عن اأثر احلظ يف 

�سهرة القبائل والأ�سخا�ض بل يف �سهرة بع�ض اأبيات ال�سعر 

و�س��ريورتها  دون غريها , كما حت��دث عن قبائل فيها خري 

و�س��رف  كثري وفيها �س��عة من جانب اآخر و�س��ارت مدرجًا 

لاأق��دام وحمطًا للهجاء , بينما �س��لمت قبائل وبطون من 

الهجاء رغم خمولها و�سعتها , و�سرب اأمثلة عديدة لهذا 

الأم��ر , ومر م��رورًا جممًا عل��ى هذه القبائ��ل , ولكنه يف 

حديثه عن بني العنرب مل يذكر اأنهم ابتلوا باأنواع الهجاء  

واحلط عليهم كما ذكر عن بع�ض القبائل , لأن ذلك مل يقع 

)1( , ولكن��ه قال يف عبارة دقيقة معربة » وكذلك بلعنرب 

قد ابتليت وظلمت وبخ�س��ت حقها مع ما فيها من الفر�سان 

وال�س��عراء ومن الزهاد والفقهاء ومن الق�ساة والولة ومن 

نوادر الرجال اإ�سامين وجاهلين » )2( .

    وعبارة اجلاحظ هذه ت�ستحق التاأمل والنظر , فقد ركز 

عل��ى اأن بني العنرب ظلم��وا وبخ�س��وا اأي مل ُيعطوا حقهم  

ومل يحظ تاريخهم واأعامهم مبا ي�س��تحقون من ال�سهرة , 

ل بعد ذلك باأن لهم اأعامًا برزوا يف �ستى املجالت  ثم ف�سّ

ب��ل وزاد عل��ى ذلك ب��اأن منهم نوادر الرج��ال يف اجلاهلية 

والإ�سام .

    ويف نظري اأن هذه العبارة تنطبق متام النطباق ويوؤكده 

واق��ع القبيلة يف ما�س��يها وحا�س��رها , وقد تو�س��لت اإىل 

ه��ذه احلقيقة من خ��ال بحثي يف تاري��خ القبيلة واأدبها 

ث��م عرثت بعد ذل��ك على هذه اجلمل��ة للجاحظ فجاءت 

تر�سيخًا وتاأكيدًا لهذه القناعة التي تو�سلت اإليها , ولكن 

الأم��ر – يف نظ��ري – لي�ض جمرد م�س��ادفة اأو حظ واإمنا 

وراءه من الأ�س��باب الت��ي دفعت اإليها الطبائ��ع والأعراق 

    اإن الطب��اع املركبة واخل�س��ال التي جبل عليها الإن�س��ان 

هي اأ�سل خلقته , وكما اأنها  توؤثر يف تاريخ الأفراد وم�سرية 

حياتهم  ونتاجهم الأدبي والعلمي ويف خمتلف اأن�س��طتهم , 

فاإنه��ا كذل��ك توؤثر تاأثريًا بالغًا يف تاريخ الأمم وال�س��عوب 

والقبائل وت�س��كل الأطر العامة التي حتدد ذلك التاريخ , 

وَتربز ظاهرة يف خمتلف جمالت الن�ساط الإن�ساين .

    وكم��ا اأن ه��ذه الطب��اع واخل�س��ال وال�س��مات النف�س��ية  

نا�س��ئة عن العوام��ل الوراثية والأع��راق التي ينتم��ي اإليها 

الب�س��ر وللَمواط��ن التي يحلون به��ا, فاإن الأقالي��م والبلدان 

توؤثر يف �ساكنيها تاأثريًا ل يقل عن تاأثري الآباء والأجداد , 

ب��ل اإنها – يف راأيي – لتطبع اأهلها بطباع وخ�س��ال تتحول 

مع تعاق��ب القرون وتطاول الأزمن��ة اإىل خائق مركوزة 

) مغرو�س��ة ( يف اخللقة و�س��فات وراثية يتناقلها الأبناء 

عن الآباء .

    ومل��ا كان��ت القبائل العربية اإىل اأزمنة قريبة – بل بقي 

كث��ري منه��ا اإىل الآن يف جزيرة العرب – تعي�ض يف تكتات 

منعزل��ة وكيان��ات منف�س��لة وكان��ت م�س��اهرات القبائ��ل 

وامتزاجه��ا فيم��ا بينه��ا وكان ذل��ك على م�س��توى فروعها 

وبطونه��ا اأي�س��ًا , لأج��ل ذل��ك كان الت�س��ابه  يف الطب��اع 

وال�سفات اخللقية واخُلُلقية وا�سحًا جدًا فيما بينها .

    واإن الدار�ض لتاريخ هذه القبائل واأدبها لريى هذا الأمر 

بجاء , فكلما كانت القبائل اأقرب ن�س��بًا كان الت�س��ابه يف 

تاريخها ونتاجها الأدبي اأكرث و�سوحًا , ولعل الأمر يت�سح 

اأكرث ب�سرب الأمثلة ..

    فعندم��ا نتاأم��ل يف تاريخ القبيل��ة الذي ننتمي اإليه وهم 

بنوالعن��رب ب��ن عم��رو ب��ن متي��م , وننظ��ر يف اأع��ام هذه 

القبيلة جندها قبيلة منجبة , ولها اأعام ُكرُث يف خمتلف 

املج��الت والفنون , ورغم كرثة ه��وؤلء الأعام ونبوغهم 

وعظ��م املكان��ة الت��ي يتبووؤنه��ا  يف تخ�س�س��اتهم , اإل اأن 
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واإنك لتجد فيما م�س��ى من تراجم هوؤلء الأعام ما ي�سري 

اإىل ال�س��بب فيم��ا حتدثن��ا عن��ه من �س��عف �س��هرة هوؤلء 

الأعام األ وهو عدم رغبتهم يف الظهور , ومن اأ�سباب ذلك 

اأي�س��ًا عدم حديث اأقوامهم عنهم واإ�سهارهم اإياهم , واإنك 

لتجد بع�ض القبائل تتزّيد يف اأخبارها واأ�س��عارها وتذيع 

ما لديها من ماآثر يف كل فر�سة ت�سنح لذلك , بينما قبائل 

اأخ��رى تكاد تخفي ماآثرها وتغطي مناقبها , ومن اأ�س��باب 

َف���ض ل��دى اأولئ��ك الأعام  ذل��ك �س��يق امل��دى وِق�س��ر النَّ

اأنف�سهم , فالعامل اإذا مل يكن له من طول النف�ض ما يجعله 

قادرًا على بث العلم والختاط بالنا�ض وتاأليف الكتب , 

طوي علمه معه وظل حم�س��ورًا يف دائرة �س��يقة مهما بلغ 

م��ن العلم , وكذلك ال�س��اعر الذي ل يذيع �س��عره ويعتني 

ب��ه ويظه��ره ويحر�ض على رواي��ة النا�ض ل��ه واإذاعته يف 

املحافل , وقد قال ابن املعتز عن علي بن عا�س��م العنربي 

وكان منع��زل مقيم��ًا باجلبل يف اأ�س��فهان » ولو نزل بغداد 

خل�سعت له رقاب ال�سعراء » .

وج��اء يف �س��فة طريف العن��ربي باأن��ه » كان اأثقل العرب 

عل��ى ع��دوه وط��اأة اإذا نه��د اإليه��م بث��اأر واأمينه��م نقيبة , 

واأع�س��رهم قن��اة عل��ى م��ن رام ه�س��مه واأقراه��م ل�س��يفه 

واأحوطه��م م��ن وراء جاره » , وقد اجتمع��ت العرب بعكاظ 

وكله��م اأقر له بهذه اخلال , غ��ري اأن من اأراد اأن ينق�ض به 

)ي�ستنق�سه( قال :» واهلل ما اأنت ببعيد النجعة ول قا�سدا 

لرمية , فاآىل على نف�س��ه األ ياأكل اإل حلم قن�ض يقتن�س��ه 

ول ين��زع كل ع��ام عن غزوة يبعد فيها اأثره « , وال�س��اهد 

هن��ا من قول القائ��ل : ما اأنت ببعيد النجع��ة اأي ل يبعد 

يف الغارات واإمنا يكون مداه قريبًا , فالفار�ض اأي�سَا اإذا مل 

يك��ن له من ط��ول النف�ض ما يجعله يبع��د يف الغزو ويكرث 

الغارات ويكون قادرًا على قيادة اجلموع , كان ذلك �س��ببًا 

يف خفاء ذكره .

 وهك��ذا يف اجلمل��ة فاإنن��ا نع��ود اإىل م��ا ذكرناه م��ن تاأثري 

الطب��اع عل��ى تاريخ الب�س��ر , ويف نظري اأن هذه اخل�س��ال 

الت��ي حتدثت عنها وكما اأنه��ا يف قبيلة بني متيم اأكرث من 

غريها فهي اأي�س��ًا ترتك��ز يف بني عمرو ثم يف بني العنرب , 

وي�س��تد ظهورها اأكرث يف بني عدي بن جندب بن العنرب , 

وق��د تو�س��لت اإىل ذلك من خال بحث وا�س��تقراء لتاريخ 

القبيلة واأعامها لي�ض هذا جمال تف�سيله . ) عبدالعزيز 

بن حممد هديب العبداهلل (

واخل�سال املركبة يف النفو�ض , ولعلي اأ�سري هنا اإىل  اأربعة 

�س��واهد م��ن اأع��ام القبيلة , فف��ي جمال الفق��ه جند اأن 

امل�س��ادر جتمع على اأن الإمام زفر بن الهذيل العنربي هو 

اأعظم اأ�سحاب اأبي حنيفة واأكرب تامذته وخليفته بعد 

وفاته حيث اجتمع اإليه اأ�سحاب اأبي حنيفة وقالوا : احلمد 

هلل ال��ذي جع��ل لنا خلف��ًا من الإم��ام , كما تذكر امل�س��ادر 

اأن��ه اأقي�ض اأ�س��حابه واأكرثهم رجوعا اإىل احل��ق اإذا لح له 

واأ�سدهم عبادة وزهدًا , وجاء يف ترجمة اأبي يو�سف القا�سي 

» وهو اأكرب اأ�سحاب اأبي حنيفة بعد زفر « , ومع هذا ل جند 

لزفر بن الهذيل من ال�س��هرة وذيوع ال�سيت ما لأبي يو�سف 

وحممد بن احل�سن  ال�سيباين  موىل بني �سيبان , وقد جاء 

يف ترجمة زفر رحمه اهلل : وكان متوا�سعًا .

ويف جمال الق�س��اء جند �س��ّوار بن عب��داهلل العنربي اأمري 

الب�س��رة وقا�س��يها لأب��ي جعف��ر املن�س��ور وهو م��ن اأعظم 

الق�س��اة يف تاريخ الإ�س��ام , جمع له املن�س��ور بن الق�ساء 

واإمرة الب�سرة وظل كذلك اإىل اأن تويف , وجاء يف �سريته : 

ق��ال حممد بن عبداهلل بن حماد الثقفي » كان �س��ّوار مير 

علينا وهو اأمري الب�س��رة وقا�سيها وحده عليه رداء مياين 

اأ�سود , ما معه عبد ول جندي ول اأحد من النا�ض » , وقال 

ابن��ه عبداهلل : اغت�س��ل اأبي يوم النحر وه��و اأمري قا�ٍض , 

ث��م خرج فاإذا نفر م��ن بني متيم قد اجتمعوا لريكبوا معه 

ف�س��ربهم , ثم قال : لو اأردت ه��ذا الأمر لأمرت ابن دعلج 

ف�س��ار باحلرب��ة ب��ن يدي , فل��م يركب مع��ه اإل حممد بن 

قري�ض واحلكم « .

و» اآكل اخلب��ز العن��ربي « مم��ن ي�س��رب به املث��ل يف اجلود 
والك��رم فتقول الع��رب ) اأقرى من اآكل اخلبز ( وهو �س��يد 

بن��ي العنرب يف زمانه , والذين ي�س��رب به��م املثل يف اجلود 

م��ن العرب معدودون على اأ�س��ابع اليد ومعروفة اأن�س��ابهم 

واأزمانه��م , ولكن��ك ل جت��د ع��ن اآكل اخلبز هنا اإل اإ�س��ارة 

عابرة وبعد بحث وتق�ض تو�سلت اإىل اأ�سمه وهو عبداهلل 

بن حبيب بن هرم بن �سمرة اأحد بني عدي بن جندب .

و ث��وب ب��ن �س��حمة العنربي �ُس��مي » جمري الط��ري » لعزته 

ومنعت��ه فكانت الطري ل ُتثار ول ت�س��اد باأر�س��ه وهو اأحد 

بن عدي بن جندب اأي�سًا .
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كل وق����ت , ولك����ن يف هذا الوقت تاأكدت ا�شتعاذته برب����ه , اأما بع�ض ال�شباب 

فال يعرف اهلل اليف الرخاء واليف ال�شدة . 

8- يو�ش����ف علي����ه ال�شالم �شرف اهلل عنه الفح�شاء وع�شمه منها ملاذ ؟ , 

لأن����ه من عباد اهلل املخل�شني , اأما بع�ض ال�شباب فلم يعرف اهلل ف�شال عن 

اأن يكون من املخل�شني .

وتي 
ُ
9- يو�ش����ف عليه ال�شالم جمع بني اجلم����ال الظاهر والباطن , حيث اأ

�شطر اجلمال كما ثبت يف احلديث , واأي�شا جمال الباطن حيث اأنه ا�شتعف 

عن هذه الأمور القبيحة وابتعد عنها , اأما بع�ض ال�شباب فهو قبيح يف ظاهره 

وباطن����ه , قبي����ح يف �شكله , قبيح يف هيئته , قبيح  يف فعله , فكيف ُيقدم على 

فعلته وهو بهذه ال�شفة .

10- يو�شف عليه ال�شالم هرب من الفتنة ملا تعر�ض لها فقد قال اهلل عنه 

: “ وا�شتبق����ا الب����اب “ فهو يري����د اأن يهرب من امراأة العزي����ز وهي تريد اأن 

ُت�ش����ك به , والبع�ض من ال�شباب يذهب بنف�ش����ه اإىل مواطن الفتنة , ويوقع 

نف�شه فيها ثم يلوم نف�شه على ما ح�شل .

11- يو�ش����ف علي����ه ال�ش����الم مل ُيعجب بنف�ش����ه ومل يغرت عندم����ا ُفتنت به 

عجنب به  حينما قطعن اأيديه����ن من �شدة الذهول والإعجاب كما 
ُ
الن�ش����اء واأ

ق����ال تع����اىل : )وقطعن اأيديه����ن(  والبع�ض من ال�شباب ل����و تلقى مكاملة من 

ام����راأة فاج����رة, اأو ابت�شامة , اأو نظرة لعد ذلك غنيم����ة وفوزا يفتخربه عند 

اأقرانه ويتباهى .

12- يو�ش����ف علي����ه ال�شالم ُهدد بال�شج����ن والأعمال ال�شاق����ة اإن مل يفعل 

الفاح�ش����ة ومل يفعله����ا, والبع�ض من ال�شب����اب  قد ُيه����دد بال�شجن والأعمال 

ال�شاق����ة اإن اأقدم على فعل الفاح�ش����ة ومع ذلك ي�شعى اإليها �شعيا حثيثا ويقع 

يف فعلها يف كثري من الأحيان .

13- يو�ش����ف عليه ال�شالم اخت����ار ال�شجن على فع����ل الفاح�شة , والبع�ض 

م����ن ال�شباب يخت����ار ال�شجن واخلزي والع����ار وعذاب الآخرة عل����ى اأن يفعل 

الفاح�شة . 

14- يو�ش����ف عليه ال�شالم عرف حقيقة تلك الن�شوة ودعا ربه اأن ي�شرف 

كيدهن والبع�ض من ال�شباب ليعرف حقيقة الن�شاء ول مكرهن ول كيدهن 

15- يو�ش����ف عليه ال�شالم اعرتف ب�شعف����ه وعجزه اإن مل ي�شف اهلل عنه 

كيدهن , والبع�ض من ال�شباب لُيقر ب�شعفه ول بهوانه .

16- يو�ش����ف عليه ال�شالم �شدق يف دعاءه واإحلاحه على ربه , فا�شتجاب 

اهلل دع����اءه , والبع�����ض من ال�شب����اب يقول ما قدرت اأبطل وم����ا قدرت اأترك 

هذا االأمر .

17- يو�شف عليه ال�شالم اجتمعت فيه كثري من �شفات الذين يظلهم اهلل 

يف ظل����ه يوم لظل اإل ظل����ه , والبع�ض من ال�شباب مل يجتمع فيه ول�شفة من 

هذه ال�شفات .

18-  يو�ش����ف علي����ه ال�ش����الم راودن����ه امل����راأة ومل ُيراوده����ا , والبع�ض من 

ال�شباب يراود املراأة وُيراودها حتى اآخر حلظة .

19- يو�ش����ف علي����ه ال�شالم تهياأت له املراأة ودعت����ه لنف�شها , والبع�ض من 

ال�شباب هو الذي يتهياأ للمراأة ويدعوها لنف�شه .

20- يو�ش����ف علي����ه ال�ش����الم �شابق يف اله����روب من الفتن����ة , والبع�ض من 

ال�شباب ُي�شابق يف الذهاب اإىل الفتنة .

�شتعملت معه اأ�شالي���ب ال�شغط احل�شي واملعنوي 
ُ
21- يو�ش���ف عليه ال�شالم ا

ومل يلن ,والبع�ض من ال�شباب ي�شتعمل اأ�شاليب ال�شغط مع الن�شاء حتى يلن .

بقلم / حمد بن عثمان بن حسين السلوم 

نجم من نجوم الهدى 
احلمد هلل وحده وال�شالة وال�شالم على من لنبي بعده 

ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته 

حديثي اإليك����م اأيها ال�شباب عن جنم من النجوم التي يهتدى بها ويقتدى 

, لم����ن جن����وم الفن ف����كل الفن عف����ن , ولمن جن����وم الريا�ش����ة فكثري من 

الريا�شي����ني لجتاوز عقولهم اأرجلهم , ول من جن����وم التمثيل فاإن الفن كله 

ك����ذب يف ك����ذب اإل مارحم اهلل , ولجن����م من جنوم الأر�����ض , اإنه جنم من 

جن����وم الأنبياء جنم اأ�شار اإليه القراآن الكرمي يف �شورة كاملة نزلت يف �شاأنه 

, واأخربالر�ش����ول ملسو هيلع هللا ىلص اأنه الكرمي ابن الكرمي ابن الكرمي ابن الكرمي , واأخرب 

الر�ش����ول ملسو هيلع هللا ىلص اأي�ش����ا اأن �شبع����ة يظله����م اهلل يف ظله يوم القيام����ة , وهو ممن 

ا�شتح����ق بع�ض تلك ال�شفات ,لعلكم اأيها الإخ����وة عرفتم من هو هذا النجم 

اإن����ه نب����ي اهلل يو�شف علي����ه ال�شالم الذي اأن����زل اهلل يف �ش����اأن ق�شة تتلى يف 

كتاب اهلل اإىل يوم القيامة , وهذه الق�شة فيها العديد من الدرو�ض والعرب , 

ولك����ن لن ن�شتعر�ض كل هذه الدرو�ض والعرب ولكن �شناأخذ جانبا يهمكم اأيها 

ال�شب����اب لأن يو�شف عليه ال�شالم كان �شابا عندم����ا ح�شلت له هذه الق�شة 

وح�ش����ل له اأمور عديدة فماذ ياُتراه فعل جتاهه����ا لقد �شرب و�شابر وجاهد 

حت����ى ظف����ر , واأنتم �شباب اأي�شا قد يح�ض لبع�شك����م �شيئاما ح�شل ليو�شف 

علي����ه ال�شالم  , فلناأت لبع�����ض هذه الدرو�ض والفوائ����د والعظات والعرب من 

هذه الق�شة :

1- ح�شل����ت  ليو�شف عليه ال�شالم فتن����ة األ وهي اأن امراأة العزيز افتتنت 

ب����ه ومل يذهب هو له����ا , ول كما يفعله بع�ض ال�شباب م����ن معاك�شات , ورمي 

لالأرقام ومالحقة للن�شاء .

2- يو�شف عليه ال�شالم ح�شلت له الدوافع وانتفت عنه املوانع فقد كانت 

ام����راأة العزيز لها �شلطة , ولها كلمة , وكالمها م�شدق , وكالم يو�شف عليه 

ال�شالم مكذب , واحلق ما قالته , والباطل مانفته , ومل يفعل ما يفعله بع�ض 

ال�شب����اب م����ن مالحقة بع�����ض الن�شاء التي لي����دري ماذا تك����ون , ولماهي , 

والموقعها , وال ما من�شبها .

3- يو�شف عليه ال�شالم دعته امراأة ذات من�شب وجمال , وكما هو معلوم 

اأن املل����ك ولأمري واحلاكم ليتزوج اإل من اأجمل الن�شاء , ومل يح�شل له كما 

يح�شل لبع�ض ال�شباب فقد يالحق امراأة لو عرف حقيقة اأمرها , ولوك�شفت 

له عن وجهها لكانت امراأة قبيحة �شوها يخاف منها من راآها , وينزعج من 

�شاهدها وت�شمئز نف�شه .

4- يو�ش����ف علي����ه ال�ش����الم اأمره مل ول����ن يفت�شح – وحا�ش����اه اأن يفعل لأن 

و�شائل الإعالم لن تن�شر �شيئا , ولأن و�شائل الت�شال والأخبار ممنوعة , اأما 

بع�����ض ال�شباب فلرمبا �شقط يف اأيدي رجال الأمن , اأو يف اأيدي رجال الهيئة 

, وافت�شح اأمره وُهتك �شره .

5- يو�ش����ف علي����ه ال�ش����الم مل يذه����ب اإىل مواطن الف����ن , ومل يذهب اإىل 

امراأة العزيز , ومل ي�شافر لأجلها , بل هي التي اأتت اإليه وراودته عن نف�شه , 

اأما بع�ض ال�شباب فاإنه يذهب اإىل بالد الفجور واخلنا والزنا ويبحث بنف�شه 

عن هذه الأمور .

6- يو�شف عليه ال�شالم تهياأت له �شبل الإغراءات كلها وح�شل كل مايريد 

فام����راأة العزي����ز قالت له “ هيت لك “ , اأما بع�ض ال�شباب فاإنه ليح�شل ول 

عل����ى اأدنى �شيء من ذلك : فه����و خائف , وجل , وكل اأمر يظنه جتاهه , وكل 

ت�شرف ُيف�شره باأنه �شده , ومع ذلك يفعل ما نهاه اهلل عنه . 

7- يو�ش����ف عليه ال�شالم جلاأ اإىل ربه وا�شتع����اذ به وقد كان ي�شتعيذ به يف 
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تقرير لجنة التكافل االجتماعي لعام 1432هـ

مت اإي�سال مبلغ الزكاة للم�ستفيدين على دفعتن: يف 25 رم�سان 1432ه�, ويف 20 ربيع اأول 1433ه�.

مت توزي��ع م��واد غذائية على )17( اأ�س��رة يف �س��هر ذي احلجة 1432ه���, ثم وزعت مرة اأخرى يف �س��هر رجب 1433ه�, 

وذلك على نفقة الأ�ستاذ/)حمد بن عبد اهلل بن ح�سن العثمان( جزاه اهلل خريا.

تقبل اهلل من اجلميع �سالح اأعمالهم, وخلف عليهم خريًا مما اأنفقوا.

بطاقة �سكر معطرة برائحة الورود  نهديها نيابة عن اأبناء الأ�سرة لكل من

1- ذلك التاجر الذي اأفاء اهلل عليه من نعمه وراأينا اثر ذلك على منا�سبات الأ�سرة 

واجتماعاتهم وحمتاجيهم �سائلن اهلل له املزيد من ف�سله

2- من توىل مكانا رفيعا يف هذه الدولة املباركة ورفع راأ�ض الأ�سرة عاليا 

3- من اجتهد من الأبناء والبنات وثابر بغية احل�سول على اعلي الدرجات 

4- من كان قدوة �ساحلة يف الأ�سرة موجها ومربيا ومر�سدا 

5- من يبذل وقته وجهده ليجمعنا كل عام يف لقاء �سنوي 

6- من له ب�سمات وا�سحة وم�ساركات نافعة يف منتدى الأ�سرة ) العرقاة ( 

7- من تعب يف هذه املجلة وتابعها حتى خرجت علينا بهذه ال�سورة اجلميلة

8- من توىل زمام ر�سائل الأ�سرة فاأ�سبح اجلميع على علم بكل جديد بيننا 

9- من جتده يف اأفراح الأ�سرة واأتراحها حا�سرا م�ساركا 

10- من تعدى نفعه اأبناء الأ�سرة لاأ�سر الأخرى 

�سائلن اهلل اأن ي�سدد خطواتكم وان يبارك يف اأعمالكم واأعماركم 

اأخوكم حممد اإبراهيم ال�سلوم  

عدد الأفراد امل�ستفيدينعدد الأ�سر امل�ستفيدةاملبلغ الذي مت توزيعهال�سنة

142829367858229ه�

142927447967264ه�

143034000063268ه�

143154510058264ه�

143259210064273ه�

بطاقة شكر 
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الصالة في وسائل النقل

اجمع العلماء اأنه ل يجوز اأن ي�شلى احد الفري�شة على الدابة 

من غري عذر  , وانه ل يجوز ترك القبلة اإل يف �شدة اخلوف , 

حلديث عامر بن ربيعة ر�شي اهلل عنه قال )راأيت النبي �شلى 

اهلل علي���ه و�شلم وهو على الراحلة , ي�شبح ) اأي ي�شلي النافلة 

( , يومئ براأ�شه ِقبل اأي وجه توجه , ومل يكن ر�شول اهلل �شلى 

اهلل عليه و�شلم ي�شنع ذلك يف ال�شالة املكتوبة( متفق عليه.

وقال الأثرم �شمعت احمد بن حنبل ي�شاأل عن ال�شالة املكتوبة 

على الراحلة فقال يف �شدة احلرب , واأما يف الأمان فال اإل يف 

مو�شعني التطوع , ويف الطني املحيط به.

وكذل���ك من كان عل���ى �شيارة اأو قط���ار اأو باخ���رة اأو طائرة , 

وخ�ش���ي خروج وقت ال�شالة قبل نزوله منها فيلزمه اأداء هذه 

ال�شالة حال �شريه ويلزمه ا�شتقبال القبلة فاإن اجتهت ال�شيارة 

اأو الطائ���رة اإىل جهة اأخرى وهو ي�شل���ي لزمه ال�شتدارة اإىل 

القبلة , ويلزمه اأي�شا اأن ياأتي بجميع �شروط ال�شالة الأخرى 

, واأركانها وواجباتها , فاإن �شق عليه ا�شتقبال القبلة اأو غريها 

من ال�شروط الأخرى اأو الأركان اأو الواجبات , اأو تعذر , �شقط 

عن���ه , ول يجوز له تاأخريها عن وقتها ما دام ي�شتطيع اأداءها 

فيه , واإن كانت ال�شالة مما يجمع مع التي بعدها فاإن الأوىل 

توؤخر حت���ى جتمع مع التي بعدها كما ل���و اأقلعت طائرة و�شط  

ال�شحى وهبطت قبل الغروب , اأو اأقلعت قبل الغروب وهبطت 

قب���ل ال�شبح , فبعد الهبوط ت�شلى ال�شالتان جمع تاأخري اأما 

اإذا دخ���ل وق���ت الظهر قبل الإقالع فاإن���ه ي�شليها جمع تقدمي 

وهذا كله جممع عليه لقوله تعاىل)فاتقوا اهلل ما ا�شتطعتم(.

و اأما �شالة النفل : فقد حكى ابن قدامة الإجماع على اجلواز 

فق���ال : )ل نعلم فيه خ���الف بني اأهل العل���م يف اإباحة التطوع 

عل���ى الراحلة يف ال�شفر الطوي���ل( حلديث ابن عمر ر�شي اهلل 

عنهم���ا )اأن ر�ش���ول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم , كان ي�شبح على 

ظه���ر راحلته حيث كان وجهه يوم���ئ براأ�شه وكان عمر يفعله( 

رواه البخاري.

و يف رواية )كان �شلى اهلل عليه و�شلم يوتر على بعريه( ومل�شلم 

)غري انه ل ي�شلي عليها املكتوبة وللبخاري )اإل الفرائ�ض(.

واحلدي���ث دليل على جواز النافلة على الراحلة وجواز �شالتها 

حيث توجهت بالراكب الراحلة.

واحلكم���ة م���ن م�شروعي���ة ال�ش���الة يف و�شائ���ل النق���ل تي�شري 

وحت�شيل النوافل على امل�شافر وتكثريها.

و�شف���ة ال�شالة يف و�شائ���ل النقل : كان ر�ش���ول اهلل �شلى اهلل 

علي���ه و�شل���م ي�شل���ى يف ال�شفر عل���ى راحلته حي���ث توجهت به 

يومئ اإمياء �شالة الليل اإل الفرائ�ض ويوتر على راحلته , وقال 

الفقه���اء : يك���ون الإمياء لل�شج���ود اأخف�ض م���ن الإمياء للركوع 

ليكون البدل على وفق الأ�شل.

ق���ال ابن بطال يف �شرح �شحيح البخ���اري : �شنة ال�شالة على 

الدابة الإمياء , يكون ال�شجود اأخف�ض من الركوع.

محمد بن عبدالكريم ابراهيم الحسين
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فتن���ة الدجال من اأعظ���م الفن واأخطرها وه���ي من عالمات 

ال�شاع���ة الكربى ,وه���و منبع الكفر وال�ش���الل , وينبوع الفن , 

م���ن اأجل هذا فقد اأن���ذرت  به الأنبياء اأقوامه���ا, وحذرت منه 

اأممه���ا , وق���د كان ر�ش���ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ي�شتعيذ م���ن فتنته يف كل 

�ش���الة ويعلم اأمته ذلك , وحذر من���ه ونعته لأمته نعوتا ظاهرة 

جلي���ة ل تخفى عل���ى اأحد , وبني لهم اأن فتنت���ه من اأكرب الفن 

منذ خلق اآدم اإىل قيام ال�شاعة .  قال ملسو هيلع هللا ىلص )) ما بني خلق اآدم 

اإىل قي���ام ال�شاعة خلق اأعظم م���ن الدجال((ويف رواية اأخرى 

)) اأمر اأكرب من الدجال ((  رواه م�شلم . 

ق���ال الإمام العالمة حممد ال�شفاريني  ) مما ينبغي لكل عامل 

اأن يب���ث اأحاديث الدجال ب���ني الأولد والن�شاء والرجال ,  وقد 

ورد اأن م���ن عالمات خروجه ن�شيان ذك���ره على املنابر (  وقد 

اأخ���رج الإمام اأحمد وابن خزمية واأبو يعلى واحلاكم عن جابر 

ر�ش���ي اهلل عنه مرفوعا ))يخرج الدج���ال يف خفة من الدين 

واإدبار من العلم (( .    

    فينبغي لكل عامل التحذير منه ول�شيما يف زماننا هذا الذي 

ا�شراأب���ت فيه الفن , وكرثة في���ه املحن , واندر�شت  فيه معامل 

ال�شنن و�شارت ال�شنن كالبدع , والبدعة �شرع يتبع , ول حول ول 

قوة اإل باهلل العلي العظيم  (    

ذكر ما يع�شم  من فتنة امل�شيح الدجال : 

1/ التم�شك بالإ�شالم والت�شلح ب�شالح الإميان ومعرفة اأ�شماء 

اهلل و�شفاته احل�شنى التي ل ي�شاركه فيها اأحد .

2/ التع���وذ من فتنة الدجال وخا�ش���ة يف ال�شالة , وقد وردت 

بذل���ك اأحاديث �شحيحة روى ال�شيخ���ان والن�شائي عن عائ�شة 

ر�ش���ي اهلل عنه���ا )) اأن ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص كان يدعو يف ال�شالة 

: الله���م اإين اأع���وذ بك من عذاب القرب , واأع���وذ بك من فتنة 

امل�شيح الدج���ال ..........(( .احلديث  رواه البخاري وم�شلم 

.

3/ حف���ظ اآي���ات م���ن �ش���ورة الكه���ف , فق���د اأم���ر النبي ملسو هيلع هللا ىلص 

بق���راءة فواحت �شورة الكهف على الدج���ال ويف بع�ض الروايات 

خواته���ا , وذلك بقراءة ع�شر اآي���ات من اأولها اأو من اآخرها .                                                                                                                                                

                                      

4/ الف���رار من الدجال والبتعاد عنه ,  فقد روى الإمام اأحمد 

واأب���و داود واحلاكم عن اأبي الدهم���اء قال : �شمعت عمران بن 

ح�ش���ني ر�ش���ي اهلل عنه يح���دث , قال : ق���ال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 

)) م���ن �شم���ع بالدجال فليناأ عن���ه , فو اهلل اإن الرج���ل لياأتيه 

وه���و يح�شب اأنه موؤمن فيتبعه مما يبع���ث به من ال�شبهات ((  

واحلديث �شححه الألباين رحمه اهلل

5/ �شكن���ى مك���ة واملدين���ة �شرفهم���ا اهلل , فق���د روى البخاري 

وم�شل���م م���ن حدي���ث الإمام مالك ع���ن نعيم املجم���ر  عن اأبي 

هري���رة ر�ش���ي اهلل عن���ه , اأن ر�ش���ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ق���ال : ))على 

اأنقاب املدينة مالئكة  ل يدخلها الطاعون ول الدجال((  

ويف حدي���ث فاطمة بنت قي�ض يف ق�شة اجل�شا�شة , اأن الدجال 

ق���ال : فاأخرج فاأ�ش���ري يف الأر�ض , فال اأدع قرية اإل هبطتها يف 

اأربع���ني ليلة غري مك���ة واملدينة فهما حمر مت���ان علي كلتاهما 

........((رواه م�شلم

  لكن���ه يرجف باأهله���ا فيخرج كل كافر ومناف���ق , ويبقى بهما 

املوؤمنون وال�شاحلون .                                 

اأ�شد النا�ض على الدجال :  

   ذك���ر ال�شيخ حمود بن عبداهلل التويجري رحمه اهلل يف كتابه 

)اإحتاف اجلماعة مبا جاء يف الفن واملالحم واأ�شراط ال�شاعة  

( اأربعة اأحاديث  يف ذلك .                                    

 اأوله���ا : حدي���ث اأبي هريرة ر�شي اهلل عن���ه : اأنه قال : ل اأزال 

اأح���ب بن���ي تي���م من ث���الث �شمعتهن م���ن ر�ش���ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص : 

�شمعت ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول : )) هم اأ�شد اأمتي يف املالحم .. 

(( احلديث .  رواه : الإمام اأحمد وال�شيخان .                                                             

  ثانيه���ا : حدي���ث عكرمة ب���ن خالد , ق���ال : حدثني فالن من 

اأ�شح���اب ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص , ق���ال : نال رجل من بني تيم عند 

ر�ش���ول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم يوما , فقال : )) ل تقل لبني 

تي���م اإل خريا , فاإنهم اأطول النا����ض رماحا على الدجال ((.     

رواه الإمام اأحمد , واإ�شناده �شحيح على �شرط م�شلم .                              

  ثالثه���ا : حدي���ث اأب���ي هريرة ر�ش���ي اهلل عنه , ق���ال : ذكرت 

القبائ���ل عند ر�ش���ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص , ف�شاألوه عن بني تيم , فقال : 

)) ثب���ت الأقدام , رجح الأحالم , عظماء الهام , اأ�شد النا�ض 

على الدجال يف اآخر الزمان  (( رواه الطرباين وغريه .                          

 رابعها : حديث اأبي هريرة اأي�شا ر�شي اهلل عنه , قال : ر�شول 

اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وذك���ر بن���ي تيم , فقال ))هم �شخ���ام الهام , ثبت 

الأقدام , اأن�شار احلق يف اآخر الزمان , اأ�شد قوما على الدجال 

                                                ))

     

اأ�ش���األ اهلل العظي���م رب العر�ض العظيم اأن يوف���ق اجلميع اإىل 

اإتب���اع كلمة احلق , واأن يع�شمهم م���ن الفن , واحلمد هلل رب 

العامل���ني , و�شل���ى اهلل عل���ى نبينا حمم���د وعلى  اآل���ه و�شحبه 

اأجمعني .                                                          

                        

 كتبه / إبراهيم بن محمد بن حمد العبداهلل

العرقاةخروج المسيح الدجال
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عرب����ة  يج����ر  يك����ن  مل 

والفواك����ه  باخل�ش����روات  حممل����ة 

فح�ش����ب .. بل كان يجر التاريخ نح����و وجهة اأخرى مل 

يخطط لها الب�شر .. “ طارق “ اأو البوعزيزي كما هي �شهرته يبلغ من العمر 

- 26 عام����ا – ويحمل �شهادة البكالوريا, ظل عاطال عن العمل ل�شنوات. ومل 

يج����د �ش����وى اأن يعمل بائعا متجول على عربة خ�ش����ار تدفع باليد , كان حنونا 

ج����دا وقريبا م����ن كل اأفراد عائلته, ولأن����ه كذلك �شح����ى بدرا�شته اجلامعية 

لالإنف����اق على �شقيقت����ه ليلى فى كلي����ة الآداب ولإعالة والدت����ه .. كانت عائلة 

ب�شيطة وفقرية .

 احلادثة :
ً
يقول اأحد اأ�شقائه وا�شفا

ح�ش����رت ال�شرطي����ة فادي����ة حم����دي وه����ى اآن�شة تبلغ م����ن العم����ر 35 �شنة مع 

م�شاعده����ا �شابر و�شادرت مبوجب حم�شر بل����دي ب�شاعة �شقيقي وو�شعتها 

يف �شيارته����ا, فات�شل حمم����د بخايل ال�شيدلين لي�شتنج����د به. وفعال تدخل 

خ����ايل وا�شرتجع له املحجوزات, لكن بع����د 10 دقائق عادوا جمددا و�شادروا 

اخل�ش����ار, وح����ني ح����اول حممد احلديث م����ع فادي����ة �شفعته على خ����ده اأمام 

حوايل 50 �شاهدا , و�شدد له �شابر عدة ركالت, ومل يكتفيا بذلك بل �شرباه 

عل����ى اأنفه حتى انفجر بالدم .. عندها ع����ّزت على البوعزيزي نف�شه وانفجر 

يبك����ي من �شدة اخلجل. وبح�شب الباعة وباق����ي ال�شهود الذين كانوا يف موقع 

احلدث, �شاح البوعزيزي بال�شرطية قائال: »ملاذا تفعلني هذا بي؟ اأنا اإن�شان 

ب�شيط, ل اأريد �شوى اأن اأعمل« .

و عندم����ا حاول اللحاق بهما فى مقر البلدي����ة, �شعد اإىل مكتب الكاتب العام 

 »يا م�شخ متكلمني�ض«, )بالتون�شية 
ً
للبلدية ليتقدم ب�شكاية, لكنه رد عليه قائال

تعنى يا قذر ل حتدثني(.

ث����م رف�����ض املحافظ ا�شتقبال����ه اأو �شماعه, فخرج لل�شارع بع����د اأن احرتق من 

الداخ����ل ي�شرخ من �شدة الغيظ, ثم اأح�شر البرتول الأزرق واأ�شرم يف نف�شه 

النار .. وبعد احلادثة بيوم واحد  ..

في تونس .. ثورة الياسمين ) 28 يوم (
ا�شتعل����ت الثورة التون�شية يف يوم اجلمعة 1432/1/11 ه�    , وبعد اأيام �شاح 

زي����ن العابدي����ن بن علي ))  اأنا فهمتكم.. فهم����ت اجلميع (( لكن اجلماهري 

الثائرة مل ُترد اأن تفهم فقد اكتفت بثالث وع�شرين �شنة من القهر واحلرمان 

والأمل ه����ي �شن����وات حك����م ب����ن عل����ي ..  ويف 

1432/2/8 ه� ه����رب زين العابدين بن علي على من طائرة خا�شة 

اإىل خارج البالد يف انهيار �شريع اأذهل املراقبني .

وفي مصر .. الثورة البيضاء )18 يوم (
ب����داأت الث����ورة يف 1432/2/19 ه� اأي بعد نهاية الث����ورة التون�شية باأحد ع�شر 

 فقط , ح����اول الرئي�����ض خاللها اأن يه����دئ الغ�شب ال�شعب����ي من خالل 
ً
يوم����ا

خطابات األقاها يف اأيام متفاوتة اأكد فيها اأنه لن يرت�شح لفرتة رئا�شية اأخرى 

ولن يتقلد ابنه جمال الرئا�شة من بعده و�شيفعل ويفعل .. وكاأنه يردد ما قاله 

�شلف����ه )) لقد فهمتكم (( .. ولكن ل ج����دوى .. فقد كان الثائرون يف ميدان 

التحري����ر يرفع����ون اأحذيته����م – اأكرمك����م اهلل – يف وجه كل خط����اب متلفز 

للرئي�ض .. ويف 1432/3/7 ه� اأعلن حممد ح�شني مبارك تنحيه عن ال�شلطة 

بع����د ثالثني �شنة ق�شاها يف احلكم , ثم ُحكم عليه بال�شجن املوؤبد بتهمة قتل 

املتظاهرين خالل الثورة .

وفي اليمن .. جمعة الغضب )390 يوم (
ابت����داأت الثورة يوم اجلمع����ة 1432/3/7 ه� )وهو يوم �شق����وط نظام ح�شني 

مب����ارك يف م�شر( قاد هذه الث����ورة ال�شبان اليمني����ون بالإ�شافة اإىل اأحزاب 

املعار�ش����ة للمطالبة بتغي����ري نظام الرئي�ض علي عب����د اهلل �شالح الذي يحكم 

, مطالبني بالقي����ام باإ�شالحات �شيا�شي����ة واقت�شادية 
ً
الب����الد منذ 33 عام����ا

واجتماعي����ة .. كاد اأن يغادر احلياة يف 1432/7/1 ه� اثر �شقوط قذيفة على 

م�شج����د دار الرئا�شة ت�شببت يف حدوث حروق �شدي����دة يف اأنحاء متفرقة من 

ج�شمه ا�شطرته لل�شفر للعالج واإجراء ثمان عمليات جراحية ,لكنه بعد ذلك 

ل اأن يغادر الرئا�شة وبالد اليمن معا يف يوم ال�شبت 1433/4/2 ه� ف�شّ

وفي ليبيا .. نظام األخ العقيد يتهاوى ) 
247 يوم (

يف 1432/3/13 ه� اندلعت الثورة الليبية ) اأي بعد الثورة اليمنية ب�شتة اأيام 

( .. بداأت ب�شكل �شلمي لكن �شرعان ما حتولت اإىل معارك طاحنة بني الثوار 

م����ن جهة وكتائ����ب النظام من جهة اأخرى .. كان العقي����د يتظاهر بال�شالبة 

والق����وة يف خطابات����ه ومل ُيظه����ر اأية تن����ازلت ول حتى وع����ود باإ�شالحات بل 

الربيع العربي ..
            كيف ولماذا ؟

العرقاة
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 م����ا ي�ش����ف الث����وار باجل����رذان لك����ن يف النهاية كان ه����و الذي مت 
ً
كان كث����ريا

الإم�ش����اك به وهو يختب����ئ يف اأنبوب ل�شرف النفايات والق����اذورات .. وذلك 

يف 1432/11/22 ه�����  حيث قتل على اأيدي الثوار كما ي�شاع على نطاق وا�شع 

لتنته����ي بذلك فرتة حكمه الت����ي امتدت لثنني واأربعني عام����ا هي الأطول يف 

تاريخ ليبيا .

وفي سوريا .. ثورة األحرار
كت����ب اأطف����ال م����ن عائلة البازي����د �شع����ارات على حائ����ط املدر�ش����ة متاأثرين 

بربي����ع الثورات العربية »ال�شع����ب يريد اإ�شقاط النظ����ام » فقامت قوى الأمن 

باعتقاله����م و�شلع اأظافرهم مما جعل الأه����ايل يطالبون باأبنائهم فكان الرد 

القبي����ح من م�شئ����ول الأمن ال�شيا�شي فثار الأهايل مبدين����ة درعا فتم اقتحام 

اجلام����ع العمري بالطائرات املروحية والقوات اخلا�شة وحدثت 

جم����زرة رهيب����ة لالأهايل ومن ث����م انطلقت الث����ورة يف يوم 

الثالث����اء 1432/4/9 ه�.. بداأت �شلمية تنادي باحلرية 

الت����ي لطاملا افتقدوه����ا طيلة اأربعني عام����ا كانت فرتة 

حك����م الأب ال����ذي قت����ل قرابة ثالثني األ����ف يف حماة .. 

والب����ن الذي تعامل بوح�شية وق�شوة بالغة مع املطالب 

امل�شروعة ل�شعبه , فبينما هو مل يطلق ر�شا�شة واحدة 

عل����ى جارته اإ�شرائيل طيلة �شنوات حكمه  نراه يف ب�شعة 

 
ً
اأ�شه����ر قتل اأكرث من ع�شرين األف واعتق����ل و�شرد اأعدادا

كبرية من املدنيني الأبرياء ..

 ومع ذلك ..

 فالث����ورة م�شتم����رة والن�شقاقات تتزاي����د والنظام يخبط 

كاملجنون و املجاهدون �شامدون ولعل اهلل بقوته وجربوته 

اأن يزيل طاغية ال�شام يف القريب العاجل .

الثورات .. لماذا ؟
لالإجاب����ة عل����ى هذا الت�ش����اوؤل اأعتق����د اأننا ل�شن����ا بحاجة للمزيد م����ن البحث 

والتق�ش����ي .. فيكفين����ا اأن نلقي نظ����رة عابرة على واقع احلي����اة اليومية التي 

تعي�شه����ا ال�شعوب يف هذه البل����دان الثائرة , لرتى القم����ع وال�شتبداد والظلم 

واحلرم����ان من اأب�شط احلقوق والرتدي الكب����ري يف الأو�شاع املعي�شية وتف�شي 

البطال����ة مبع����دلت كب����رية حيث يق����ول با�شكال لم����ي, املدير الع����ام ملنظمة 

التج����ارة العاملية, اإن البطالة ل ت����زال واحدة من اأكرب التحديات الجتماعية 

والقت�شادي����ة وال�شيا�شية اأمام الدول وكانت من اأب����رز اأ�شباب قيام الثورات 

يف العامل العربي .

وأخيرا .. ما عالقة الغرب بهذه الثورات ؟
يف موؤت����ر �شحف����ي بالبيت الأبي�ض تط����رق الرئي�ض الأمريكي ب����اراك اأوباما 

اإىل موج����ة الث����ورات الت����ي وقع����ت يف غري بل����د عرب����ي, قائ����ال اإن التغيري يف 

ال�ش����رق الأو�شط يتم ب����اإرادة �شعوبه ولي�ض وفقا مل�شيئ����ة وا�شنطن , كما قالت 

�شحيف����ة نيويورك تاميز الأمريكية اإنه يف خ�ش����م �شل�شلة من النتفا�شات يف 

ال�ش����رق الأو�شط , تواج����ه اإدارة الرئي�ض الأمريكي ب����اراك اأوباما واقعا مّرا, 

 لالأمريكيني 
ً
و�شرح وزير اخلارجية الرو�شي ب����اأن الربيع العربي كان مفاجئا

والأوربي����ني وحت����ى للعرب اأنف�شه����م ! , واعرتف الرئي�����ض ال�شهيوين نتنياهو 

ب����اأن اأف�شل خ����رباء ال�شتخب����ارات يف دول كثرية مل يتوقعوا م����ا جرى واأنهم 

غ����ري قادرين على تقومي النتائج ومبث����ل هذه الت�شريحات حتدثت بع�ض دول 

الحتاد الأوربي ..

ومب����ا اأن دول الغ����رب وال�شرق مل تتوق����ع مثل هذه الأح����داث ومل تتنباأ اأجهزة 

خمابراتها بهذه التغريات ال�شخمة فبالتايل هي مل ت�شنعها ومل تقف خلفها 

ابت����داء ولكن التباي����ن يف املوقف الغربي فيما بعد من الث����ورة يف كل بلد على 

حدة يوؤكد لنا اأن التحركات الغربية ل تنطلق بناء على مبادئ ولكن بناء 

عل����ى م�شلحة تدور وتتغري وتتباين؛ فاملب����ادئ ل تتجزاأ, واملبادئ 

الغربي����ة وا�شحة يف ما يتعل����ق بحقوق الإن�ش����ان والدميقراطية 

وحق����وق ال�شع����وب يف تقري����ر م�شريها, ولك����ن امل�شلحة 

 من بل����د اإىل اآخر؛ 
ً
تتغري وتتباي����ن تباينا حادا

وه����و م����ا يف�ش����ر ذل����ك ال�شع����ود والهبوط يف 

التعامل م����ع الثورات العربية , ول غرابة يف اأن 

تبح����ث الدول ع����ن م�شلحته����ا يف كل حدث يقع 

هنا اأو هناك .

فعلى من ع�شع�ش����ت نظرية املوؤامرة يف اأذهانهم 

وراح����وا يف�شرون كل �شغ����رية وكبرية باأن الغرب 

يق����ف خلفه����ا .. عليه����م اأن ي�شححوا نظرته����م لالأح����داث , فالأو�شاع التي 

تعي�شه����ا هذه ال�شعوب كانت هي الوقود له����ذه الثورات ومل يكونوا بحاجة اإىل 

حتري�ض من اخلارج .

وبع����د .. فعلى امل�شل����م اأن يعلم باأن ما يجري من اأحداث ونوازل يف الأمة اإمنا 

ه����و بعلم اهلل تعاىل وكتابته لها , ق����ال تعاىل » ولو �شاء ربك ما فعلوه فذرهم 

وم����ا يفرتون » ول����ه احلكمة البالغ����ة يف خلقه واأمره , وهي م����ن �شننه التي ل 

تتبدل ول تتحول , فينبغي اإح�شان الظن باهلل وحمده على خلقه واأمره .

اللهم اأدم علينا نعم����ة الأمن والإميان وال�شتقرار واأ�شلح اأحوال امل�شلمني يف 

كل مكان .. اآمني .

عثمان بن عبداهلل حمد العبداهلل
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االجتماع العائلي واإلعالم 
ب�شم اهلل وال�شالة وال�شالم على ر�شول اهلل , اأما بعد :

فق����د طل����ب اإيّل الإخ����وة الأكارم يف اأ�ش����رة حتري����ر جمل����ة العرقاة 

امل�شارك����ة يف كتاب����ة مق����ال منا�ش����ب للعائل����ة املباركة , ف����كان هذا 

املو�شوع .. اآماًل اأن ينفع به كاتبه وقارئه ..

مما عّرف به اأ�شاتذة الإعالم م�شطلح الإعالم املعا�شر باأنه اأداة 

تفاه����م تقوم عل����ى تنظيم التفاعل ب����ني النا�ض ليك����ّون يف املجتمع 

املواقف والجتاهات, وليغرّي القناعات وال�شلوك كما يفعل التعليم 

بال�شب����ط ,  ولكن مع اختالف الو�شيلة والأ�شلوب من خالل التاأثري 

الرتاكمي وخماطبة ال�شرائح املختلفة .

واأم����ام هذه املعلومة لبد اأن نقف وقفات لرنى كيف اأ�شهم الإعالم 

يف التفاه����م , اأم اأن����ه �شلك �شبي����ل تفاهم جديد م����ن طرف واحد 

واألغ����ى ثنائية التفاهم ؟ اأم اأنه اأ�شهم يف الدعة الفكرية ؟ وهذا هو 

الأخطر ...

تقارير اجلهات الإعالمية  العاملية ت�شري اإىل اأكرث من خم�شة ع�شر 

األف قناة يف العامل تزداد يوميا ...

منها ما يربو على األف قناة عربية ي�شاهدها اأكرث من مائتي مليون 

م�شاه����د , وت�شري التقارير ذاته����ا  اإىل اأن ال�شاب العربي اإذا تخرج 

من الثانوية العامة يكون قد اأم�شى يف ف�شله التعليمي حوايل اأربعة 

ع�ش����ر األف �شاعة درا�شية يقابلها اثنتان وع�شرون األف �شاعة اأمام 

ال�شا�شات ,فاأين يكمن اخلطر يا ترى؟!

وهل اأ�شحى التعريف ال�شابق �شحيحًا ؟

حت����دث “ماكلوهان” وه����و من اأ�شاتذة علم النف�����ض الرتبوي فقال 

:اعتم����اد الإن�شان على حوا�ش����ه العادية من اأهم اأم����ور تطور فكره 

وتفاعل����ه مع الك����ون, ولكن اإذا حت����ول تعامله م����ن م�شاعر وحوا�ض 

اإىل مرئ����ي تخيلي فهنا يكمن اخلطر ..ولك اأن تتخيل اأبناء اجليل 

ال�شاب����ق يف اعتماده����م على حوا�شه����م , النظر والتذك����ر والفطنة 

وغريه����ا , بينم����ا الآن يعت����رب املوؤثر الأك����رب جمرد التخي����ل ب�شبب 

ال�شورة املتكررة يف الإعالم وهذا يدعو اإىل �شعف التحليل والنقد 

لدى اجليل املعا�شر

وي�شب����ه هذا ما �شرحت به الباحثة الأمريكي����ة )باتري�شيا ترنيفيليد 

(حي����ث قالت : اإن ما تغري خالل خم�ش����ني �شنة هو ا�شتخدام الطفل 

لعينه اأك����رث من حوا�شه الأخرى مما جعل قدرت����ه حتليلية ب�شريه , 

وهذا خطري يف اإعطاء ت�شورات لل�شورة غري حقيقية

ولكن ما عالقة هذا كله بالعائلة , وهل يوؤثر هذا يف ال�شلة والقرابة 

؟

اجلواب : بالطبع نعم من خالل اأمور �شاأذكر بع�شها ..

اوًل: قلب موازين امل�شاعر واحلوا�ض

ومعن����ى ه����ذا اأن الفك����ر املن�شغل بو�شائ����ل الإعالم تغي����ب عن حياته 

امل�شاع����ر احلقيق����ة واملوازين ال�شحيحة , فالإع����الم نزع الفرد اإىل 

فك����رة املج�شد)ال�ش����ورة (كما �شماه����ا عدد من املفكري����ن , فكلما 

نزعت احلا�شة اإىل املج�شد اأ�شبحت جزئية ظرفية  وهذه اأبرز �شيغة 

للح�شارة الغربية التي هي ح�شارة املج�شد واللذة الآنية والتي نقلها 

الإع����الم ,  وهذه الثقافة )اإعالم ال�ش����ورة ( التي تن�شد اإليها العني 

وتبق����ى يف املخيلة ي����زداد خطرها اإذا األغ����ت امل�شاعر احلقيقية لدى 

الإن�شان واأ�شبحت م�شاعره معلقة بتلك ال�شور .. و لك اأن تنظر اإىل 

ال�ش����وق الإعالنية يف الإعالم كي����ف رّوجت للثقافة ال�شورة اأكرث من 

احلقيقة , حي����ث تثبت الدرا�شات اأن ال�ش����ركات الإعالنية ت�شتخدم 

الإغ����راء, واملراأة واملو�شيقى للرتويج الإعالين بن�شبة ت�شل اإىل %90 

اأحيانًا على ح�شاب امل�شمون واحلقيقة .

ثاني����ا : غي����اب املوؤ�ش�شات الو�شيط����ة احلاجزة ب����ني املجتمع وو�شائل 

الإعالم 

وم����ن اأمثلة ذلك املجل�ض العائلي , واللقاء الأ�شري , الذي تثله هذه 

املجلة الغراء , ومن اأمثلته امل�شجد والبيت والنادي وغريها ..

هذه الأمور لبد من ا�شتعادتها لأنها �شتعيد حا�شة ال�شتماع التي قل 

ا�شتعمالها ومن ثم قل املعنى يف حياة الكثري من النا�ض وانعك�ض على 

عالقتهم بالآخرين ف�شاًل عن عالقتهم باهلل �شبحانه وتعاىل .

العرقاة
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يف درا�شة يف  بريطانيا ثبت اأن واحدًا من كل ع�شرة اأزواج يف�شلون التلفاز على زوجاتهم , بل الأخطر 

اأن عددا من الن�شاء يف الوطن العربي يف�شلن بقاء اأطفالهن  اأمام التلفاز لي�شمّن هدوءه .

والأخط����ر اأن ي�ش����ل احل����ال اإىل ال�شباب والفتي����ات , فيقطع����ون ال�شلة والتزاور وح�ش����ور املنا�شبات 

العائلية ب�شبب متابعة مباراة اأو م�شل�شل .

م����ن الطرافة ما ن�شرته جريدة الريا�ض اأن �شخ�ش����ا اأقام وليمة كبرية ودعا لها اأقاربه , وال�شبب اأنه 

انقطع عنهم  اأ�شهرًا ب�شبب متابعته مل�شل�شل مك�شيكي حلقاته زادت على ثمانني حلقة .

اإن الإعالم اإذا اأ�شهم يف غياب الأ�شرة , وانقطاع التوا�شل العائلي �شّكل خطرًا كبريًا على املجتمعات 

, ولذا يجب على الأ�شر والعوائل اأن ت�شعى جاهدة لإعادة التحامها واجتماعها قبل اأن يداهمها �شيل 

الإعالم اجلارف

ثالثا:الإعالم وثقافة القراءة

اأ�شهم الإعالم بعامة والإعالم اجلديد بخا�شة يف �شعف القراءة وغيابها اأحيانًا 

, وهذا اأمر ملحوظ من خالل الدرا�شات التي تثبت ان�شغال الأجيال باملتابعة 

الإعالمية الدقيقة ون�شيان القراءة

واأخ����ريا اأود اأن اأذك����ر بع�����ض الأم����ور التي ميكن من خ����الل الإعالم 

اجلديد تفعيلها وال�شتفادة منها يف التوا�شل العائلي

1- املنت����دى العائل����ي , وه����و منتدى لأخب����ار العائل����ة فقط يكون 

الدخ����ول عليه بالرقم ال�شري الذي ير�شله املراقب بعد التعرف 

على �شخ�شية امل�شرتك اأو امل�شرتكة من خالل اأرقام هواتفهم ..

2- �شفح����ة الفي�ض ب����وك اأو التويرت , وهي تتعل����ق فقط باأخبار 

العائلة وتوا�شلهم وجناحاتهم وما ي�شتجد من مبادرات لهم.

3- ر�شائ����ل الأ�ض اأم اأ�ض وهي الأكرث �شهرة وتفعيال يف اأو�شاط 

التجمعات العائلية يف جمتمعنا

4- قن����اة اليوتي����وب  وه����ي قن����اة يت����م خالله����ا اإنت����اج برامج 

للمبدعني من اأبناء الأ�شرة ,  والت�شوير مع كبار ال�شن لتوثيق 

ق�ش�شهم والأحداث التي عاي�شوها

5- املجل����ة التي اأنت����م  ت�شدرونها وهي �شكل رائ����ع ومبادرة جيدة 

, وي�شاف اإليه����ا اإ�شدار م�شموع يت�شمن ق�شائ����د ال�شعراء من العائلة 

وت�شجيل لكبار ال�شن

اأتنى لكم التوفيق , واأ�شد على اأيديكم بهذا املجتمع الرائع وفقكم اهلل و�شددكم ,,,

اأخوكم وابنكم

فهد بن عبد العزيز السنيدي

T.V
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ي�شتهر بها اأهل اجلزيرة العربية ب�شكل عام وجند واحلجاز ب�شكل 

خا�ض, وبع�ض املناطق يف جنوب العراق  وال�شام .

 انتقل����ت القهوة من اأثيوبي����ا اإىل اليمن ويف الق����رن اخلام�ض ع�شر 

و�شل����ت القهوة اإىل تركيا  ويختلف متذوقوها يف العامل العربي من 

ناحية املزاج والكيف فالبع�ض يف�شلها �شوداء خ�شو�شا يف �شمال 

اجلزي����رة العربية والبع�ض يف�شلها خفيفة تيل اإىل اللون الأ�شفر 

والأخ����ر يف�شله����ا بنية.. ُتعت����رَب القهوة رمًزا من رم����وز الَكَرم عند 

العرب, وقد حلت عند اأهل البادية حمل لنب الإبل, فباتوا ُيفاخرون 

ب�شربها و�شارت مظهًرا من مظاهر الّرجولة يف نظرهم. ويعقدون 

ة التي ُت�شّمى بال�شّبة اأو القهوة اأو الّديوانّية. لها املجال�ض اخلا�شّ

وللقه����وة اأواٍن خا�شة عن����د العرب , ُت�شّمى الدّل����ة )وجمعها ِدلل( 

الت����ي يجلبه����ا بع�����ض املُ�شيف����ني من 

باهظ����ٍة  وباأ�شع����اٍر  بعي����دٍة  بل����داٍن 

طمًع����ا يف ال�ّشمع����ة احل�شنة. والدلل 

اأن����واع فمنه����ا احل�شاوي����ة والعماني����ة 

واأقدمه����ا  والقر�شي����ة,  والر�شالني����ة 

واأثمنه����ا واأجودها البغدادية. ول�شم 

كل ن����وع دلل����ة عل����ى م����كان �شنعها, 

با�شتثن����اء الر�شالني����ة الت����ي تن�ش����ب 

لأ�شرة ر�ش����الن يف ال�شام, والقر�شية 

التي ت�شنع يف مكة.

القهوة حتظ����ى بالكثري من الحرتام 

عن����د الع����رب    وعن����د اخلليجي����نّي 

وال�ّشعودي����ني على وج����ه اخل�شو�ض. 

والقه����وة لها عادات قبلية متعارف عليه����ا بني النا�ض وكل القبائل. 

يوف واأنت واقف وت�شك بها يف يدك  فيجب اأن ت�شكب القهوة لل�شّ

الُي�ش����رى وتقدم الفنجان باليد الُيمن����ى ول جتل�ض اأبًدا حّتى ينتهي 

جميع احلا�شري����ن من �شرب القهوة. بل واأحياًنا ُي�شتح�شن اإ�شافة 

يف يف ح����ال انتهائه م����ن ال�ّشرب خوًف����ا من اأن  فنج����اٍن اآخ����ٍر لل�شّ

يك����ون قد خجل من طلب املزيد. وهذا غاي����ٌة يف الكرم عند اأهايل 

البادية.

يوف يجب اأن تب����داأ من اليمني  عن����د �شك����ب القهوة وتقدميه����ا لل�شّ

عماًل بال�ّشنة ال�شريفة, اأو تبداأ بال�شيف مبا�شرًة اإذا كان من كبار 

يف  ال�ّش����ن. واملُتعارف عليه اأّنك تكرر �ش����ّب القهوة حّتى يقول ال�شّ

القهوة. فنجان  ِبَهّز  “كفى” اأو 
وهن����اك اآداب توارث عليها اأبن����اء �شبه اجلزي����رة العربية كافة يف 

�ش����رب القهوة وه����ي اأنه عند �ش����ب القهوة بالي����د الي�شرى وتقدمي 

الفنجان باليد اليمنى, كذلك, وي�شرتط ان تكون القهوة بالفنجان 

لي�شت مملوءة واإمنا ُت�شب القهوة يف الفنجان 

بن�شف مق����دار الفنجان واإذا امتلئ الفنجان 

ومت تقدميه لل�شيف تعترب اإهانة .

ا اأن حُت����ِدَث �شوًتا  مهارُة �ش����ّب القه����وة اأي�شً

اأي   - الفناجي����ل  مالم�ش����ة  نتيج����ة  خفيًف����ا 

الكا�ش����ات الت����ي ت�شب بها القه����وة  ومفردها 

د بهذه احلركة تنبيه  كما ُذكر فنجال- ببع�شها البع�ض. وكان ُيق�شَ

ي����ف اإذا كان �شارًحا, اأو كما تقدم يف الأفراح, اأما يف الأحزان  ال�شّ

كالعزاء اأحيانًا فعلى مقدم القهوة األ ي�شدر �شوتًا ولو خفيفًا, وبلغ 

م����ن احرتام الع����رب يف ال�ّشابق للقهوة اأّن����ه اإذا كان لأحدهم طلب 

عند �شيخ الع�شرية اأو املُ�شيف, كان ي�شع فنجانه وهو مليء بالقهوة 

ي�شرب����ه, فيالح����ظ  الأر�����ض ول  عل����ى 

املُ�شيف اأو �شيخ الع�شرية ذلك, فُيبادره 

بال�شوؤال: “ما حاجتك؟” فاإذا ق�شاها 

َمره ب�شرب قهوته اعتزاًزا بنف�شه. 
َ
له, اأ

يف ع����ن �شرب القهوة  واإذا امتن����ع ال�شّ

وجتاهل����ه املُ�شي����ف ومل ي�شاأله ما طلبه 

ف����اإّن ذل����ك ُيعّد عيًب����ا كب����رًيا يف حّقه, 

وينت�ش����ر اأمر ه����ذا اخل����رب يف القبيلة. 

واأ�شح����اب احلق����وق ع����ادًة يحرتم����ون 

هذه العادات ف����ال يبالغون يف املطالب 

الّتعجيزي����ة ول يطلب����ون م����ا ي�شتحي����ل 

حتقيقه, ولكّل مقام مقال.

حُتّم�ض القهوة اأّوًل على النار بوا�شطة 

اإناٍء معديٍن مقعٍر ُي�شمى “املحما�شة”, وحُتّرك القهوة حتى تن�شج 

جمي����ع جهاته����ا بوا�شطة ع�شيت����ان من احلدي����د ت�شبه����ان امللعقة 

الّطويل����ة. ثم ت����دق القهوة بوا�شط����ة اإناٍء معديٍن ُي�شّم����ى “الّنجر” 

وتو�شع مع بهاراتها املعروفة, كالقرنفل والّزعفران والهيل, يف دلٍة 

كبريٍة ُت�شّمى القمقوم اأو املبهار ثم ُت�شَكب بعد عّدة عملياٍت ُمرّكبٍة 

يوف.. وللقهوة �شج����رٌة وثمٌر تاريخها  يف دل����ٍة منا�شبٍة وُتق����ّدم لل�شّ

طوي����ل. فتق����ول الأ�شط����ورة اإّن����ه يف زمٍن بعي����ٍد لحظ راع����ي ماعٍز 

حب�شّي, ا�شمه ِكلدي, اأّن ما�شيته ت�شبح اأكرث ن�شاًطا وحيوّيًة عندما 

ت����اأكل من نوٍع ُمعنّيٍ من الأ�شج����ار الرّبية. فَنَقل ُمالحظته هذه اإىل 

اأقران����ه وبن����وٍع خا�ٍض الّذين كان����وا ي�شُكون من ع����دم قدرتهم على 

ال�ّشه����ر لياًل. فكان ذلك الكت�ش����اف الأّول لثمار �شجرة النُب..ومن 

����ا يف احَلب�شة واليمن. وكان اليمنّيون  املوؤّك����د اأّن النب كان ينبت برًيّ

اأّول من عمل على حتمي�ض بذور النب و�شحقها. ول نن�شى ان كثريا 

من ال�شعراء تغنوا واأن�شدوا للقهوة ومكانتها. 

خالد إبراهيم العثمان

القهوة العربية العرقاة
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» التدخل المبكر« 
ضرورة اجتماعية واقتصادية 

لذوي اإلعاقة
ا. سلطان بن إبراهيم العثمان

يع���د التدخ���ل املبك���ر لالأطفال الذي���ن يعانون م���ن اإعاقة اأو 

تاأخ���ر منائ���ي اأو اللذين لديهم قابلية للتاأخ���ر اأو الإعاقة من 

اأه���م الأولويات التي يلزم تقدميه���ا مبكرا لهم لكونه يحتوي 

عل���ى اإجراءات منظمة تهدف اإىل ت�شجيع اأق�شى منو ممكن 

لالأطف���ال دون �ش���ن ال�شاد�ش���ة, ودع���م الكفاي���ة الوظيفي���ة 

لأ�شره���م, ومن ثم نحقق الهدف النهائي للتدخل املبكر وهو 

تطبي���ق ا�شرتاتيجيات وخدمات وقائي���ة لتقليل ن�شبة حدوث 

اأو درج���ة �ش���دة ظروف الإعاق���ة اأو العج���ز, وتلك اخلدمات 

الوقائي���ة اإما اأن تك���ون اأولية اأو ثانوي���ة  ويف جمالت متنوعة 

�ش���واء كانت طبي���ة اأو اجتماعية اأو تربوي���ة اأو نف�شية, بقيادة 

فريق ي�شم عدد م���ن الأخ�شائيني يف خمتلف التخ�ش�شات 

بحث يتعامل الفريق مع م�شكلة الطفل التي تعيقه من حتقيق 

ذاته اأو اإمكاناته يف التكيف مع نف�شه اأو مع الآخرين من حوله 

�ش���واء كان ذلك على م�شت���وى الأ�شرة اأو املدر�شة اأو املجتمع, 

ويوؤدي هذا التدخل يف النهاية اإىل اختفاء امل�شكلة اأو التقليل 

م���ن اآثاره���ا ال�شليب���ة يف حياة الطف���ل, وقد �شه���دت العقود 

املا�شي���ة تطوي���ر من���اذج خمتلفة لتق���دمي خدم���ات التدخل 

املبك���ر للمعوقني ال�شغ���ار يف ال�شن والأطف���ال الذين لديهم 

قابلية لالإعاقة, ول���كل من هذه النماذج فوائد واأ�شرار, كما 

اأن بع�شه���ا اأكرث مالءمة وفائدة للعم���ل مع بع�ض الأطفال اأو 

بع����ض  املجتمع���ات من النماذج الأخ���رى, وب�شكل عام يف 

فهناك العديد م���ن الدرا�شات والكثري من 

املتخ�ش�ش���ني يف جمال الإعاق���ة  يوؤكدون 

عل���ى �ش���رورة تق���دمي التدخ���ل املبكر 

مربرين ذلك لع���دة اأ�شباب منها: اأن 

التعلم الإن�ش���اين يف ال�شنوات املبكرة 

اأ�شه���ل واأ�شرع م���ن التعلم من اأي 

مرحل عمرية اأخرى والتاأخري يف 

معاجلة ال�شعف اأو الق�شور يف اإحدى 

جوان���ب النمو عن���د اكت�شافه قد يقود 

اإىل تدهور جوانب النمو الأخرى املبكر ما يجعل الفروق بني 

املعاق وب���ني اأقرانه غري املعوقني اأكرث و�شوحا, كما اأن النمو 

لي�ض نت���اج البنية الوراثية فقط واإمنا ه���و نتاج تفاعل البيئة 

مع �شخ�شية الطفل,  بالإ�شاف���ة اإىل اأن للتدخل املبكر جهد 

مثم���ر و ذو جدوى اقت�شادية حي���ث يقلل من النفقات املالية 

املخ�ش�شة للربامج الرتبوي���ة اخلا�شة الالحقة نظرا خلفة 

العجز واعتماد املعاق على ذاته, ومن مربرات التدخل املبكر 

اأي�شًا اأن والدي الطفل املعاق بحاجة اإىل م�شاعدة يف املراحل 

الأوىل لك���ي ل تر�ش���خ لديهما اأمناط تن�شئة غ���ري بناءة, كما 

ي�شاعد الوالدين وطفلهما املعاق يف جتنب مواجهة �شعوبات 

نف�شية لحقة ت�شل اإىل مرحلة الياأ�ض .

اإن التدخ���ل املبك���ر اأولوي���ة وطني���ة يف كثري م���ن دول العامل 

املتقدم���ة, وقد �شنت بع����ض حكومات تلك ال���دول ت�شريعات 

وقوان���ني تن�ض على اأهمي���ة اكت�شاف م�ش���اكل الأطفال ذوي 

الإعاق���ة وعالجها يف وقت مبكر, م���ا ي�شاعد ب�شكل موؤكد يف 

اكت�شاب خمتلف املفاهيم وامله���ارات ال�شرورية  _ وذلك 

ح�ش���ب حاج���ة كل طف���ل _  الت���ي تعك�ض اح���رتام حقوقه 

وت�ش���اوي الفر����ض لدي���ه والعدال���ة الجتماعي���ة وامل�شارك���ة 

والندم���اج يف احلي���اة املجتمعي���ة دون الإح�شا����ض بالدونية 

والرف�ض وال�شعف.

ا/ سلطان العثمان
إعالمي متخصص في شؤون ذوي اإلعاقة

كلمات مؤثرة

 عندما تولد يؤذن فيك من غري صالة .
 وعندما تموت يصلى عليك بدون آذان

 عندما تولد ال تعلم من الذي أخرجك من بطن أمك
 وعندما تموت ال تعلم من الذي حملك على األكتاف

عندما تولد  وتموت .. تغسل وتنظف 

  أم محمد منى العبد الكريم

العرقاة
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من هم الن�شريية ؟

•هم طائفة باطنية غالية , انبثقت من ال�شيعة الإثني ع�شرية يف القرن  	
الثالث الهجري.

من هو موؤ�ش�ض هذه الطائفة ؟

• ه���و حممد ب���ن ن�شري الب�ش���ري النمريي الفار�شي الأ�ش���ل ) الهالك  	
�شنة 270ه� ( والذي كان موىل للح�شن الع�شكري الإمام احلادي ع�شر 

م���ن اأئمة ال�شيعة الإماميه الإثنا ع�شرية .... ثم ان�شق عنها وكون هذه 

الطائفة التي تن�شب اإليه.

ما هي اأ�شهر اأ�شماء هذه الطائفة ؟

هذه الطائفة لها عدة اأ�شماء ولكن اأ�شهرها هو :�

 ) الن�شريية ( :

1.  ن�شبة اإىل موؤ�ش�ض الطائفة )حممد بن ن�شري(.

2.  وقيل ن�شبة اإىل جبال الن�شريية التي ي�شكنونها.

وه���ذه الطائفة تت�شايق من ه���ذا ال�شم ول يحبونه , وذلك لأنهم يقولون اأن 

لقب الن�شريية مل يكن اإل بداعي العداوة املذهبية , وذريعة ل�شطهادهم.

•) العلوية اأو العلويون ( : 	
ن�شبة اإىل �شيدنا علي )ر�شي اهلل عنه( وذلك اأنهم من الطوائف التي توؤلهه وتعبده.

من هم اأبرز رجالت الن�شريية ؟

1.  حممد بن ن�شري النمريي ويكنى باأبي �شعيب , وهو فار�شي من خوز�شتان.

2.  حممد بن جندب الذي خلف ابن ن�شري , ول تكاد امل�شادر تذكر عنه اإل 

اأنه كان من بالد فار�ض.

3. اجلنبالين وهو اأبو حممد عبداهلل بن حممد اجلنان من بالد جنبال بفار�ض.

4. احل�ش���ني ب���ن حم���دان اخل�شيب���ي وهو تلمي���ذ اجلنبالين وت���وىل زعامة 

الن�شريي���ه بع���د وفاته , حتى اأ�شب���ح املرجع الأعلى للذه���ب الن�شريي , فهو 

واحد من اأكرث زعمائهم حجية يف الديانة , فهو ال�شارح وهو املر�شخ للمذهب 

واإليه ين�شب ال�شكل النهائي للعقيدة وال�شلوات والأدعية الن�شرييه وما اإىل ذلك.

وقف���ة ي�ش���ريه : نالحظ اأن املوؤ�ش�ش���ني الأوائل)الثالثة الأوائ���ل( لهذا املذهب 

كانوا من الفر�ض.

 م���ا هي عقي���دة الن�شريية ؟ للن�شريية عقائد �شتى فه���ي تتاألف من عقائد 

�شيعية وجمو�شية ون�شرانية واإليك اأخي القارئ نبذه ي�شريه وخمت�شره عن عقيدتهم :�

 , وقالوا ب���اأن ظهوره الروحاين 
ً
 )ر�شي اهلل عنه( اإلها

ً
•اأنه���م جعلوا علي���ا 	

باجل�شد اجل�شم���اين الفاين كظهور جربيل يف �ش���ورة بع�ض الأ�شخا�ض 

 خللقه 
ً
, كم���ا اأن ظه���ور )الإله عل���ي( يف �شورة اإن�ش���ان لي����ض اإل اإينا�شا

وعبي���ده. والن�شريية يحبون )عبدالرحمن ب���ن ملجم( قاتل ال�شحابي 

اجللي���ل علي )ر�ش���ي اهلل عنه( ويرت�شون عنه لزعمه���م باأنه قد خل�ض 

الإله من الإن�شان.

•الن�شريي���ه له���م ليلة يختل���ط فيها احلاب���ل بالنابل ك�ش���اأن بع�ض الفرق  	
الباطنية

•يعظ���م الن�شرييه اخلم���رة ويحت�شونها , ويعظمون �شج���رة العنب لذلك  	
, ويحرم���ون قلعه���ا اأو قطعه���ا لأنها ه���ي اأ�ش���ل اخلمرة الت���ي ي�شمونها 

)النور(.

•ي�شل���ي الن�شرييه يف اليوم خم�ض م���رات لكنها �شالة تختلف يف عدد  	
 كما 

ً
الركعات ول ت�شتمل على �شجود واإن كان فيها نوع من ركوع اأحيانا

اأنه���م ل ي�شلون اجلمعة ول يتم�شكون بالطهارة من و�شوء ورفع جنابة 

قب���ل اأداء ال�ش���الة , ولي�ض لهم م�شاجد عامة ب���ل ي�شلون يف بيوتهم , 

و�شالتهم تكون م�شحوبة بتالوة اخلرافات.

•ل يع���رتف الن�شرييه باحلج , ويقولون باأن احلج اإىل مكة اإمنا هو كفر  	
وعبادة اأ�شنام !!!.

•ل يعرتف���ون بال���زكاة ال�شرعية املعروف���ة لدينا نحن امل�شلم���ني , واإمنا  	
يدفعون �شريبة اإىل م�شايخهم زاعمني باأن مقدارها ُخم�ض ما ميلكون.

•يعتقد الن�شرييه اأن ال�شيام هو امتناع عن معا�شرة الن�شاء طيلة �شهر رم�شان. 	
 , ويلعن���ون اأبا بك���ر وعمر وعثمان 

ً
 �شديدا

ً
•يبغ�ش���ون ال�شحاب���ة بغ�ش���ا 	
)ر�شي اهلل عنهم اأجمعني(.

اأي���ن يتواج���د الن�شريي���ه )العلوية( ؟ يوجد بع����ض منهم يف اإي���ران وتركيا 

ولبنان وفل�شطني , ولكن الغالبية الُعظمى منهم يوجدون يف �شوريا يف اجلبال 

 
ً
املعروف���ة با�شمهم والواقعة �شرقي الالذقية واملمتدة من جبال طورو�ض �شمال

 , ولكنهم يف الآونة الأخرية انت�شروا يف معظم 
ً
حت���ى �شل�شلة جبال لبنان جنوبا

املدن ال�شورية.

اأخ���ي القارئ بع���د هذه الإطاللة املوج���زة على عقيدة ه���ذه الطائفة هناك 

�شوؤال يطرح نف�شه وهو هل م�شلمون اأو ما الرابط بينهم وبني الإ�شالم ؟.

ق���ول علماء الأمة فيهم :- اأتفق علم���اء امل�شلمني على اأن هوؤلء الن�شرييه ل 

جتوز مناكحتهم , ول تباح ذبائحهم , ول ُي�شلى على من مات منهم ول يدفن 

يف مقابر امل�شلمني , ول يجوز ا�شتخدامهم يف الثغور واحل�شون.

•قال فيهم �شيخ الإ�شالم اأبن تيمية )رحمه اهلل( :- 	
)ه���وؤلء القوم امل�شمون بالن�شرييه ه���م و�شائر اأ�شناف القرامطة الباطنية 

اأكف���ر من اليهود والن�شارى , بل واأكفر من كثري من امل�شركني و�شررهم على 

اأمة حممد ملسو هيلع هللا ىلص اأعظم من �شرر الكفار املحاربني(.

•�ُشئل ال�شيخ اأبن باز )رحمه اهلل( عن ال�شيعة فقال :- 	
)ال�شيع���ة فرق كثرية ..... ومن اأخبثه���م الإمامية الإثنا ع�شرية والن�شرييه 

.....(.  و�شلى اهلل و�شلم على نبينا حممد وعلى األه و�شحبه اأجمعني    

جمع وإعداد / عادل بن إبراهيم بن حسين العبداهلل

النصيرية )العلوية( العرقاة
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•جمال�سة ال�ساحلن  	
•قراءة القراآن  	

•خاء البطن  	
•وقيام الليل  	

•والت�سرع عند ال�سباح  	

التـقـوى
�شاأل عمر اأبي بن كعب ر�شي اهلل عنهما 

عن التقوى فق���ال له : اأما �شلكت طريقًا ذا �شوك ؟ قال بلى 

ق���ال: فما عملت : قال �شمرت واجتهدت قال: فذلك التقوى  

واأخذ هذا املعنى ابن املعتز فقال ؟ 

خل الذن�����وب �شغريها               وكب���������رها ذاك التق�����������ى

وا�شن�����ع كما�ض ف�����وق               اأر�ض ال�شوك يحذر ما يرى 

ل حت����قرن �شغي��������رة             اإن اجل�����بال م����ن احل�ش�ى 

مرفأ الشكوى
عندما يتجلى يف نظرات الأنام �شوؤال و�شوؤال ؟؟؟؟

وتظل احلروف مت�شبثة باأ�شوار ال�شمت تاأبى اخلروج!! 

تتك�شر تلك النظرات مبعان تظل عربا ال�شنوات ....

قلت : ملاذا ترتكني احلروف تئن يف حنجرة ال�شمت ؟ 

قالت : حقا اإنني ا�شمع اأنينها ولكن !! اإل تدركني ملاذا واأدتها 

وهي مازالت حية !!

قالت ل اعلم فالأمر  اأعظم من اأن يدور فيه ظنوين 

قالت : اإذا لن اأجيبك فيكفيني اأنك ا�شت�شعرت الأمر وبانت 

لك احلقيقة 

 قلت مهاًلََ اأخيه ل تتعجلي اإذ مازلت اأمل�ض بني ثنايا حروفك 

معاين غام�شة 

قالت ملا ذا ابعث اأملي  !!! اأاأ�شع اأ�شجانا فوق اأ�شجانك واأدمعا 

تزاحم اأدمعك فال جتد مكانا يف واحة الأ�شجان فرتتد كئيبة 

وجتف اإىل الأبد ؟ 

تظ���ل ال�شك���وى مريرة لكنها جت���د اللذة عندم���ا تكون لرب 

الأنام

وتظل الدموع حريى ل جتد مرفاأ اإل عندما تناجي الرحمن 

اختيار/ موضي عثمان الحسين.

)) الشهادة والتعليم((
ت��ن��ف��ع وت��خ��ل��ي��ك م���دي���ر .. ال�����ش��ه��ادة   زم�����ان ... ك���ان���ت 

ل  ل����وح����ده����ا  اجل���ام���ع���ي���ة  ال�������ش���ه���ادة   ... ه����ال����وق����ت 

 ,,, اأم���ي���ة  حم���و  م��ع��ه  واح�����د  م��ث��ل  ت�����ش��ري  واإّل  ت��ك��ف��ي 

 

)) الزواج ((
ال������زواج  اأم�������ور  ك���ان���ت   .. زم������ان 

... ال��ع��ن��و���ش��ه  وق��ل��ي��ل��ة   م��ي�����ش��رة 

�شنه  كل  تزيد  العنو�شه   ... هالوقت 

 ,,, احل��ي��ل  ت��ه��د  تكاليفه   وال�����زواج 

))الجيران(( 
ي���ذه���ب���ون معك  اأن���ه���م  ل��ل��ج��ار ح��ت��ى  .. اجل�����ار  زم�����ان 

ل��ل��م��ن��ا���ش��ب��ات وي�������ش���ارك���ون���ك اأف�����راح�����ك واأح����زان����ك 

... ج�����ارك  ول��ي�����ض  اأه���ل���ك  ج��ن��ب��ك  ال���ل���ي  وحت�������ض   ... 

اجل��������ار  ي�������ع�������رف  م��������ا  اجل�������������ار   ..  ه������ال������وق������ت 

ي���ري���د  م���������اذا  ق����ل����ت  اأح�����������دا  ع���ل���ي���ك  رن  اإذا  و 

... م������زع������ج������ني  ج�������������ريان  واهلل   >>  ؟؟؟ 

))الوصل واألقارب((
والأب  الأم  �شخ�ض  اأك��رث من 20  البيت  ك��ان  يف   .. زم��ان 

.. م��رت��اح��ني  وع��اي�����ش��ني   ...... واأح���ف���اده���م   واأولده������م 

 هالوقت .. كل واحد يريد غرفة حلاله ,,, واإذا تزوج وطلع ...

ب��امل��ن��ا���ش��ب��ات  اإل  اأه����ل����ه  ي�������زور  م����ا 

... اأ�������ش������غ������ال������ه  ح���������ش����ب   ع�����ل�����ى 

)))العيد((
الكبري  ف��ي��ه  ي��ف��رح  ال��ع��ي��د   ... زم����ان 

... ي���ن�������ش���ى  ل  وي�����وم�����ه   وال�������ش���غ���ري 

و�شار  الأطفال  من  قلة  اإل  فيه  يفرح  ما  العيد   .. هالوقت 

للكبار يوم عادي فيه ت�شليم وتاأدية واجب عائلي ...

أم محمد  منى العبد الكريم

أيام زمان مرت 
مع األزمان

خمس من دواء 
القلب
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ال�شوق  يف  تريدها  معينة  �شلعة  توفر  وعدم   , التجار  ج�شع 

املحلية , والكثري الكثري من الأ�شباب دفع بالزبائن يف وقتنا 

وال�شتمرار  بل  الإنرتنت  من  الت�شوق  جتربة  اإىل  احلا�شر 

على ذلك لكرثة الفوائد املح�شلة.

التجربة  هذه  خو�ض  اأراد  من  يواجهها  التي  امل�شكلة  ولكن 

هي عدم وجود روؤية وا�شحة للمتطلبات الالزمة لل�شراء عن 

طريق الإنرتنت , و�شنقوم يف هذه املقالة ب�شرح موجز �شوف 

ميكنك اإن �شاء اهلل من ال�شراء بكل ي�شر و�شهولة.

اجلزء الأول : متطلبات ما قبل ال�شراء

1-بطاقة ائتمانية م�شبقة الدفع :

يجب التاأكد على اأن البطاقة متطابقة مع الأحكام ال�شرعية 

, مثل بطاقة ت�شوق الئتمانية من الراجحي.

ت�شل�شل العملية �شيكون كالتايل :

البطاقة  > �شحن  الدفع  م�شبقة  ائتمانية  بطاقة  ا�شتخراج 

باملبلغ املطلوب>  ا�شتخدامها يف املوقع لل�شراء.

2-عنوان �شحن خارجي :

ولهذا   , دول��ي��ا  ال�شلع  ب�شحن  تقوم  ل  امل��واق��ع  م��ن  الكثري 

ال�شبب مت اإيجاد حل ب�شيط لتلك امل�شكلة وهي اإن�شاء عنوان 

�شحن افرتا�شي يف البلد الذي ي�شحن املوقع له فقط )على 

العنوان  باأخذ  اأن��ت  تقوم  ثم  وم��ن  اأمريكا(  املثال  �شبيل  

الفرتا�شي وتعبئته يف املوقع , �شيقوم املوقع ب�شحن ال�شلعة 

اإىل  ال�شلعة  ت�شل  وحينما  هناك  الفرتا�شي  عنوانك  اإىل 

عنوانك الفرتا�شي �شيقومون ب�شحن ال�شلعة اإىل عنوانك يف 

ال�شعودية لت�شلك و اأنت يف منزلك.

ا�شتخراج العنوان الفرتا�شي :

هناك عدة �شركات تقدم هذه اخلدمة ومن اأف�شلها :

world ship1-وورلد �شيب

 /http ://www.worldship.com/ar
تر�شل  التي  ال�شحنات  بتجميع  بقيامها  ال�شركة  هذه  تتميز 

يوؤثر ب�شكل مبا�شر  ال�شحنات  لعنوانك الفرتا�شي , جتميع 

يف �شعر ال�شحن بن�شبة ت�شل اإىل 40% اأقل يف �شعر ال�شحن.

بال�شحن ب�شكل متكرر �شتكون  اإذا كنت �شتقوم   : اخلال�شة 

هذه ال�شركة هي اخليار الأف�شل لك.

: 90 ريال ا�شرتاك مدى احلياة يدفع ملرة  �شعر ال�شرتاك 

واحدة فقط , بدون �شعر ال�شحن.

�شعر ال�شحن : اأول ن�شف كيلو 64 ريال ومن ثم اأي ن�شف 

التسوق اإللكتروني .. كيف أبدأ ؟
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كيلو يزيد �شيتم احت�شابه ب��30ريال.

 Aramex shop And ship 2- اأرامك�ض

http ://www.shopandship.com
اأنك  افرت�شنا  ما  اإذا  ال�شلع  جتميع  ميزة  اأرامك�ض  ينق�ض 

�شلع  ب�����ش��ح��ن  ���ش��ت��ق��وم 

كثرية.

كنت  اإذا   : اخل��ال���ش��ة 

�شتقوم ب�شحن �شلع قليلة 

هي  اأرام��ك�����ض  �شتكون 

اخليار الأف�شل لك.

�شعر ال�شرتاك :170 ريال ا�شرتاك مدى احلياة يدفع ملرة 

واحدة فقط , بدون �شعر ال�شحن.

اأي ن�شف  ثم  ريال ومن  كيلو65  اأول ن�شف   : ال�شحن  �شعر 

كيلو يزيد �شيتم احت�شابه ب�35ريال.

ب�شاطة  بكل  العملية  ت�شل�شل 

�شيكون كالتايل :

افرتا�شي  عنوان  ا�شتخراج 

يف  احلقيقي  بعنوانك  وربطه 

عنوانك  تعبئة  ال�شعودية>  

منه  ال�شراء  امل��راد  املوقع  يف 

بال�شحن  �شيقوم  >املوقع 
  < الفرتا�شي  عنوانك  اإىل 

قيمة  بت�شديد  اأن���ت  �شتقوم 

املوقع  ���ش��ي��ق��وم   < ال�����ش��ح��ن 

عنوانك  اإىل  ال�شلعة  ب�شحن 

يف ال�شعودية.

اجلزء الثاين : اإجراء عملية ال�شراء

بعد التعرف على متطلبات ما قبل ال�شراء �شنقوم الآن ب�شرح  

اأم��ازون  موقع  باختيار  قمت   : الإن��رتن��ت  يف  موقع  من  ال�شراء 

amazon لكرثة ال�شلع املوجودة فيه ول�شهولة املوقع نوعا ما.
http ://www.amazon.com : رابط املوقع

خطوات  عر�ض  من  اأتكن  لن  املقالة  م�شاحة  ملحدودية 

ال�شراء بال�شور بل �شاأكتفي ب�شرد اخلطوات كت�شل�شل فقط 

, يوجد يف الإنرتنت موا�شيع كثرية ت�شرح اخلطوات بال�شور 

احد تلك املوا�شيع هي :

اذهب اإىل قوقل واكتب يف البحث )كيفية ال�شراء من موقع 

اأمازون بال�شور( واخرت اأو ل نتيجة.

ت�شل�شل العملية �شيكون كالتايل :

�شعر  > مقارنة  ال�شلعة  عن  > البحث  املوقع  يف  الت�شجيل 

للتاأكد  الأخرى  باملواقع  ال�شراء منه  املراد  املوقع  ال�شلعة يف 

من ال�شعر > اإ�شافة ال�شلعة اإىل عربة امل�شرتيات يف املوقع 

واختيار  ال�شحن  عنوان  اختيار   < ال�شعر  من  التاأكد  بعد 

�شرعة ال�شحن”�شحن بطئ جمانا , �شحن متو�شط ال�شرعة 

تريد  التي  الئتمانية  البطاقة  اختيار   < �شريع”  �شحن   ,

الدفع بها > تنفيذ العملية.

ن�شائح ومعلومات عامة :

اأنت  و  تتعامل  اأن  يف�شل   -1

املواقع  مع  جتاربك  بداية  يف 

املعروفة.

لإت����ام  ال������الزم  ال���وق���ت   -2

عملية ال�شراء من البدء وحتى 

 10 ت�شتغرق  قد  لك  و�شولها 

اإىل15يوم.

�شلعة  اأي  ت�شرتي  اأن  قبل   -3

م��ن اخل����ارج ت��اأك��د ب���اأن فرق 

ب�شعرها  مقارنة  هنا  �شعرها 

هناك جمدي بالن�شبة لك.

فولت  من  تاأكد  بائية  كهر  قطعة  �شراء  تريد  كنت  اإذا   -4

الكهرباء وتاأكد اأي�شا من في�ض ال�شلك اإذا اأمكن.

كنت  اإذا  اجلمارك  قبل  من  �شلعتك  م�شادرة  يتم  قد   -5

طلبت عدد كبري من نف�ض ال�شلعة.

احمد إبراهيم عثمان العبداهلل

العرقاة
Alarqaat.comـــــــ

19



حذر مهتمون يف جم����ال الطفولة الأ�شر من خماطر 

املحمول����ة  الهوات����ف  لأجه����زة  اأبنائه����م  ا�شتخ����دام 

والأجه����زة الإلكرتوني����ة اليدوي����ة ملا ت�شبب����ه من اآثار 

�شحي����ة و�شلوكي����ة �شيئ����ة, اإ�شاف����ة اإىل اإقحامهم يف 

مقاط����ع فيدي����و و�شور خاد�ش����ة توؤثر عل����ى املفاهيم 

ال�شحيحة ل����دى الن�ضء.من جانب����ه ع�شو اجلمعية 

ال�شعودية لرعاي����ة الطفولة �شامل الطويرقي يرى اأن 

ا�شتخ����دام الأطف����ال لالأجه����زة الإلكرتونية يجعلهم 

اأك����رث عر�شة لأ�شع����ة امليكرووي����ف,لأن جماجمهم يف 

مرحل����ة الطفول����ة ل تزال رقيق����ة ونظامه����ا الع�شبي 

النامي ل يزال يف مرحلة انق�شام اخلاليا.

واأو�ش����ح الطويرق����ي اأن اأجه����زة التوا�ش����ل والتعام����ل 

الأطف����ال,  حي����اة  يف  املختلف����ة  مبفرداته����ا  الي����دوي 

اأ�شبحت توؤثر يف �شلوكياتهم وتعيد ت�شكيلها بعيدا عن 

اأدبي����ات الرتبية الأ�شرية والتعليمية, وقال: اإن»اآثارها 

جتاوزت ت�شكيل �شخ�شياتهم اإىل التاأثري يف اأفكارهم 

والجتماعي����ة«,  البيئي����ة  وعالقاته����م  و�شلوكياته����م 

واأ�ش����اف: »�شغار ال�شن ل يح�شن����ون التعامل مع هذه 

الو�شائل, فجه����از الكمبيوتر الكف����ي واأجهزة البالك 

ب����ريي واليب����اد و اليبود وغريها م����ن الأجهزة طغت 

على اهتمامات الأطفال و�شلت تفكريهم عما �شواها, 

واأ�شبحت ال�شغل ال�شاغل لهم والعامل املقلق يف متابعة 

اأخباره����ا, واقتناء اآخر م����ا تو�شلت اإلي����ه �شناعتها«. 

م����ن جهته حذر الباحث الرتب����وي املتخ�ش�ض يف علم 

الجتم����اع حمم����د عبدالرحمن العمري م����ن خطورة 

الأجه����زة التقنية ذات املوج����ات ال�شوتية على �شحة 

الطفل و�شلوكياته, حيث يت�شبب ا�شتخدامها ل�شاعات 

طويل����ة يف فق����ده الرتكيز الذهني والإره����اق وبالتايل 

التاأخ����ر الدرا�ش����ي«. م�شيفا: »اإن الأث����ر الأكرب يف ما 

يتم تناقله عرب هذه الو�شائل من ر�شائل حتمل ق�شايا 

فكري����ة واجتماعي����ة واأخالقية تتع����دى اآثارها الفرد«, 

وزاد: اإن »التقنية جتع����ل الأطفال يطلعون على مواقع 

غ����ري اأخالقية اأو غري �شليمة م����ن الناحية العقائدية, 

مم����ا يوج����د لديهم ت�شتت����ا ذهنيا وعقدي����ا وهنا تكون 

اخلط����ورة, بالإ�شاف����ة اإىل النطوائي����ة والبع����د ع����ن 

امل�شاركة الأ�شرية«.

املهند�����ض عب����ده امل�شع����ودي املتخ�ش�����ض يف هند�شة 

ال�شب����كات واأجهزة الت�ش����الت, اأ�ش����ار اإىل اأن تقنية 

الهاتف املحمول تعمل من خالل الرتددات الال�شلكية 

حي����ث تتحول ت����رددات الرادي����و )RF( اإىل موجات 

الطف����ل,  عل����ى �شح����ة  توؤث����ر  ق����د  كهرومغناطي�شي����ة 

مبين����ا اأن ا�شتخدام الأطفال لالأجه����زة الإلكرتونية 

ومنه����ا اأجه����زة الت�شال, ت�شبب له����م اأمرا�شا وفقا 

للدرا�ش����ات الت����ي اأجري����ت يف اأ�شباني����ا وبريطاني����ا 

واأك����دت اأن التعر�����ض لهذه الأ�شعة ي�شب����ب لالأطفال 

من����ذ حلظ����ة وجوده����م يف الرح����م فق����دان الذاكرة 

ال�شريع, واأمرا�شا اأخرى.

وزاد امل�شع����ودي: »ت�شي����ا مع ما اأثبتت����ه الدرا�شات, 

ينبغي عدم ت�شجيع الأطفال على ا�شتخدام الأجهزة 

اللكرتوني����ة والهواتف النقال����ة, لأن الت�شجيع عليها 

يعر�شه����م للخط����ر وهذا انته����اك حلقوقهم من قبل 

اأ�شره����م ل�شيما الأ�شر الت����ي تتفاخر باإهداء اأبنائها 

هواتف نقال����ة واألعابا اإلكرتونية«, واأ�شاف: اإن »هذه 

الأجه����زة مزودة باأ�شع����ة امليكروويف, وحتقيق رغبة 

الأطف����ال يف اقتناء ه����ذه التقنية ج����رم يعاقب عليه 

القان����ون يف بع�ض البل����دان, لأن جماجمهم ما تزال 

رقيق����ة ونظامها الع�شب����ي النامي ل يزال يف مرحلة 

انق�شام اخلالي����ا, وبذلك فاإن نظ����ام املناعة لديهم 

�شعيف ل يتحمل هذه الأ�شعة«..

ون�ش����ح املهند�ض عب����ده امل�شعودي الآب����اء والأمهات 

بحماي����ة اأبنائه����م من اخلط����ر, وق����ال: »ل ت�شمحوا 

لأطفالكم با�شتخ����دام الهاتف املحم����ول, والأجهزة 

الأخرى الإلكرتوني����ة فالإ�شعاع الناجم عن الهواتف 

املحمولة وهوائيات الهات����ف املحمول له تاأثري �شلبي 

عل����ى �شحة الأطف����ال«. ولتقليل ن�شب����ة خماطر هذه 

الجهزه الإلكرتونية على اأطفالنا علينا اإتباع التايل 

:

1- معرف����ة جميع موا�شفات اجلهاز الذي �شت�شرتيه 

لطفلك, وال�شوؤال عن كيفي����ة اإلغاءاخلدمات التي ل 

ترغب باأن ي�شتخدمها طفلك.

2.التاأكد من منا�شبة اجلهاز لعمر الطفل وخربته.

3.الدراي����ة التام����ة بالتقني����ات الت����ي �شي�شتخدمه����ا 

طفل����ك عرب الهاتف املحمول, �ش����واء اأكان لوحده اأم 

مع اأ�شدقائه.

أطفالنا واآليبود وااليباد
4.ل توفر الهاتف املحمول لطفلك مبجرد اأن يطلبه, 

بل لبد اأن تكون هناك حاجة ملحة لذلك, كما يجب 

اأن تكون على دراية باملخاطر التي قد يواجهها.

5.و�ش����ع نظ����ام عائل����ي ي�شمن عدم تع����دي احلدود 

الزمنية واملادية ل�شتخدام اجلهاز.

6.توعي����ة الأطفال بكل ما يتعل����ق با�شتخدام اجلهاز 

�شواء اأكان ذلك يف ت�شفح الإنرتنت اأم يف الت�شال 

التحك����م  امل�شوؤولي����ة يف  وم�شارك����ة  ذل����ك,  غ����ري  اأو 

بالتكاليف املادية لهذه اخلدمات.

7.ل ت�شتخدم كروت ال�شحن امل�شبقة الدفع, اإذا كنت 

تريد مراقبة ا�شتخدام طفلك.

8.ق����د يتمك����ن بع�����ض الأ�شخا�����ض م����ن الدخ����ول اإىل 

الهوات����ف املحمول����ة عرب تقني����ة البلوت����وث؛ لذا يجب 

�شبطها على و�شعية عدم الظهور.

9.ا�شتخدام الرق����م ال�شري لت�شغيل الهاتف املحمول, 

وذلك حلمايته من ال�شتخدام غري امل�شرح به, وتاأكد 

من حفظ هذا الرقم يف مكان �شري اآمن.

10.تاأكد من حفظ الرقم الت�شل�شلي جلهازك, وذلك 

لك����ي يت����م التعرف علي����ه من قب����ل ال�شرط����ة يف حالة 

ال�شرقة.

ا�شتعن بالإر�شادات التالية لتوجيه طفلك:

- ل تزود اأي �شخ�ض تقابله عرب الإنرتنت باأي عناوين 

ات�شال اأو معلومات خا�شة 

 عن����د ا�شتخدامك لغرف املحادثة, 
ً
 دائما

ً
- كن حذرا

وا�شاأل والديك عن اإمكانية الدخول اإليها.

- ل تر�شل �شورتك, ول معلومات البطاقة الئتمانية, 

اأو املعلومات البنكية لأي �شخ�ض اترك غرف املحادثة 

 غري مري����ح, اأو 
ً
, عندم����ا يق����ول �شخ�ض كالم����ا

ً
ح����ال

مربك, وتاأكد من اإخبار والديك.

- ل ترت����ب لأي لقاء م����ع اأي �شخ�ض عرب الإنرتنت اإل 

 باأرقامك ال�شرية ول 
ً
بعد اإخبار والديك احتفظ دائما

تف�شح بها لأي �شخ�ض

- ل تفت����ح اأي مرف����ق يف الربي����د الإلك����رتوين, اإل اإذا 

كان مر�ش����اًل من �شخ�ض معروف لديك ابتعد عن كل 

املواق����ع التي حت����دد باأنها ملن هم ف����وق 18�شنة, فهذا 

التحذير و�شع حلمايتك

- ل ت�شتج����ب لأي طلب اأو ر�شالة, اإذا مل تفهم معناها 

وا�شاأل والديك عنها مبا�شرة

 عرب 
ً
 جيدا

ً
- تذك����ر: اإذا عر�ض علي����ك اأحدهم عر�شا

 ما يكون خدعة.
ً
الإنرتنت فاإنه غالبا

نوره حمد الحسينٌ أم إلياسٌ

العرقاة
Alarqaat.comـــــــ

20



الب���رتول الطبيع���ي �شائل اأ�ش���ود كري���ه الرائحة يتكون م���ن عن�شرين 

هم���ا الهيدروجني والكربون وتخلط بهم���ا عنا�شر اأخرى مثل الكربيت 

والأم���الح واملاء و�شوائب خمتلف���ة ويعتقد اأن حقول الزيت املوجودة يف 

باطن الأر�ض كانت قبل مئات املاليني من ال�شنني م�شاحات وا�شعة من 

مياه البح���ر يعي�ض فيها كثري من احليوانات والنباتات البحرية وكانت 

ال�شي���ول والأنهار حتم���ل الرمل والط���ني وبقايا النبات���ات واحليوانات 

الأر�شية التي جترفها معها وت�شبها يف قاع البحر وهكذا ن�شاأت طبقات  

يف ق���اع البحر بع�شها ف���وق بع�ض وبفع���ل ال�شغط ال�شدي���د واحلرارة 

الباطني���ة وتفاعل البكترييا حتولت 

بقاي���ا تل���ك احليوان���ات اىل مادة 

تعن���ي  ب���رتول  وعب���ارة  الب���رتول 

يتدف���ق  لأن���ه  احلج���ري  الزي���ت 

 
ً
�شخورًا وباأ�شكال زيتيه وهو غالبا

اأ�ش���ود اللون ول���ه كثافة املاء وهذا 

النوع م���ن النفط يطلق عليه ا�شم 

“الذهب الأ�شود”
نبذة خمت�شرة عن ا�شتخراج البرتول :

يرتاوح عمق طبقات البرتول يف حدود وا�شعة ت�شل اإىل 6-5 اآلف مرت 

 
ً
 بامل���اء والغاز طبقا

ً
واأك���رث ويكون الب���رتول يف الطبيعة دائما م�شاحبا

للوزن فالغاز ي�شغل اجلزء العلوي ثم يليه البرتول و اأ�شفله املاء.

وحتفر الآبار ال�شتخراج البرتول  من باطن الأر�ض اإىل ال�شطح وجترى 

 عملي���ات التنقي���ب والبحث لتحدي���د مكان حف���ر الأبار التي 
ً
تهيدي���ا

ي�شتخ���رج منها البرتول والهدف من ه���ذه العمليات هو درا�شة تركيب 

جميع �شخور املنطقة التي يجرى فيها التنقيب وفح�ض �شخور الطبقة 

البرتولية)قدرتها وم�شاميتها ونفاذيته���ا وت�شبعها بالبرتول( وحتديد 

م�شاح���ة حقل البرتول والحتياطي التقريبى للبرتول والغاز وي�شاحب 

الب���رتول اأثناء خروجه من البئر غازات و اأمالح ومياه و�شوائب “رمال 

 يف احلق���ل , وكليا بعد 
ً
وط���ني” ولذا يج���ب ف�شل هذه الأ�شي���اء جزئيا

ذلك يف معامل تكرير البرتول.

الأهمية القت�شادية للبرتول :

ميث���ل الب���رتول والغ���از الطبيعي ما يق���ارب 66% م���ن الطاق���ة الكلية 

امل�شتخدمة يف الع���امل حاليا وتثل احتياطيات البرتول يف دول ال�شرق 

الأو�ش���ط م���ا ن�شبته 89 % م���ن احتياطيات منظم���ة الأوبك و 62 % من 

احتياطي���ات الع���امل ككل وتكم���ن الأهمي���ة القت�شادي���ة لب���رتول دول 

ال�ش���رق الأو�شط يف الحتياطي���ات الكبرية ون�ش���ب ال�شتهالك املحلي 

املنخف����ض للب���رتول واملع���دلت العالية ملتو�ش���ط اإنتاجية بئ���ر البرتول 

الواح���د والتكلفة القليلة لإنتاج الربمي���ل الواحد من البرتول مع وجود 

العدي���د من احلقول العمالقة وفوق العمالقة وي�شاف اإىل ذلك خلوها 

من الكوارث الطبيعية بحمد اهلل وموقعها اجلغرايف املتميز بني ال�شرق 

والغ���رب وتث���ل دول اخللي���ج العرب���ي الثقل الأك���رب يف الإنت���اج الكلي 

ملنظمة الأوب���ك والعامل ككل فعلى �شبيل املثال يبل���غ اإنتاج البرتول من 

حقل الغ���وار باململكة العربية ال�شعودية اأكرب م���ن الإنتاج الكلي لبع�ض 

دول منظمة الأوبك.

�شيا�شة منظمة الأوبك يف جمال البرتول والغاز الطبيعي :

تنته���ج دول منظمة الأوب���ك �شيا�شة معتدلة يف جم���ال اإنتاج وت�شدير 

الب���رتول والغ���از الطبيعي مم���ا اأك�شبتها اح���رتام دول الع���امل قاطبة 

وتتمث���ل تلك ال�شيا�ش���ة يف النظرة امل�شتقبلية ل�شتق���رار ال�شوق العاملي 

للب���رتول والغاز الطبيعي وذلك مبنع التقلب���ات املفاجئة يف الأ�شعار اأو 

النق����ض اأو الزيادة يف الإم���دادات حفاظا على ا�شتم���رار الطلب على 

هاتني ال�شلعتني املهمتني للعامل وباأ�شعار عادلة للمنتجني وامل�شتهلكني.

لقد اأ�شافت اململكة العربية ال�شعودية بعدًا جديدًا اإىل ما �شبق باإقامة 

امل�شروعات امل�شرتك���ة مع العديد من الدول وال�ش���ركات العاملية داخل 

وخارج اململكة يف جمال �شناعة تكرير البرتوكيميائية.

التقلبات يف اأ�شعار البرتول :

اإن �شعر برميل البرتول اخلام يتبع متغريين مهمني الأول هو التغريات 

يف ال�شيا�شة الدولي���ة والتقلبات املناخية حيث يزاد الطلب �شتاءًا اأكرب 

 وكذلك عند حدوث احلروب والتهدي���دات الع�شكرية قرب 
ً
من���ه �شيفا

مناب���ع النف���ط والأمثل���ة على ذلك كث���رية ل يت�شع املج���ال لذكرها اأما 

املتغري الثاين فهو �شيا�ش���ة العر�ض والطلب وامل�شاربات يف البور�شات 

الدولية.

اإن ت�شع���ري برمي���ل النفط اخلام لي����ض بالأمر ال�شه���ل وميكن تلخي�ض 

ذلك يف النقاط التالية :  

1-مت اختي���ار مزي���ج برتول حق���ل برنت يف بحر ال�شم���ال كخام قيا�ض 

ملنتجات اأوربا و اإفريقيا , اأما برتول غرب تك�شا�ض فاختري كخام قيا�ض 

ملنتج���ات اأمري���كا ال�شمالية واجلنوبية , واختري خ���ام برتول دبي كهام 

قيا�ض ملنتجات قارة اآ�شيا.

2-يتم ت�شعري خامات القيا�ض الثالثة يف البور�شات العاملية يف نيويورك 

ولندن و�شنغافورة ح�شب العر�ض الطلب.

3-يت���م ت�شعري بقية خامات البرتول يف الع���امل ح�شب املوقع اجلغرايف 

ومدى اختالفها عن موا�شفات خام القيا�ض املعتمد.

4-ت�شم���ل املوا�شفات التي يقارن بها اأي برتول يف العامل بخام القيا�ض 

املعتم���د عل���ى الفرق يف كل م���ن الكثافة ح�ش���ب معيار معه���د البرتول 

الأمريكي ون�شبة الكربيت ورقم املحتوي احلم�شي الكلي .

وبالت���ايل فاإن اأي خام يتفوق على خام القيا����ض يف املوا�شفات الثالثة 

املذك���ورة اأعاله يعط���ى �شعرًا اأعلى م���ن �شعر خ���ام القيا�ض املدرج يف 

البور�شة والعك�ض �شحيح.

وميثل البرتول الفائ�ض عن احلاجة واملنتج من دول الأوبك والذي يبلغ 

م���ن 3 اإىل 5 مليون برميل يف الي���وم تقريبا املجال الوحيد املتاح حاليا 

ل�ش���د التنامي املتزايد للب���رتول عامليا, هذا الفائ����ض عن احلاجة من 

البرتول املنتج يف دول منظمة الأوبك �شيغطي الطلب العاملي لغاية عام 

2022 م اإذا بقيت الأمور كما هي عليه الآن وبالتايل فال بد من اإيجاد 

م�ش���ادر جديدة اأو تطوي���ر امل�شادر وتقني���ات الإنت���اج احلالية لتلبية 

الزيادة يف الطلب العاملي من البرتول بعد ذلك التاريخ.   

 عبدالكريم عبدالهادي الحسين
                                         أرامكو السعودية
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تعد ظاهرة انت�شار مر�ض ال�شمنة وزيادة الوزن من امل�شكالت 

ال�شحي���ة والنف�شي���ة اخلط���رية املتف�شية بني فئ���ات املجتمع 

وت�شكل عباأ وهمًا على اأ�شحابها وتزداد وتتفاقم كل يوم حتى 

كرث احلديث عنها وكرثت معه الدعايات التجارية امل�شللة.. 

و�شمعن���ا عن مئات الطرق والربام���ج الع�شوائية )الريجيم( 

لتخفيف الوزن والنحافة اأو لتحقيق الر�شاقة والتي اأ�شبحت 

حلم���ًا لكثري من ال�شيدات والرجال دون بذل اأي جمهود حتى 

اأ�شبحن���ا نرى اأنواع خمتلفة من احلميات لكل فتاة اأو رجل.. 

كم���ا تف�ش���ت ظاه���رة ال�شمنة اأي�ش���ًا بني مالي���ني الأطفال.. 

ويرجع ذل���ك لإتباع الكثري للع���ادات الغذائي���ة والجتماعية 

ال�شيئ���ة واخلاطئ���ة خا�ش���ة يف النه���م للماأك���ولت الد�شم���ة 

وال�شع���رات احلراري���ة العالية لأكرث م���ن احتياجات اجل�شم 

وتلبي���ة دع���وات الولئم بك���رثة وتناول الأطعم���ة امل�شلية دون 

داع بال�شاعات اأمام التليفزيون.. وظاهرة الإفراط يف تناول 

الوجب���ات ال�شريعة مع اخلم���ول وعدم ممار�ش���ة اأي ريا�شة 

خ���الل اليوم مما يعر�ض الإن�شان لالإ�شابة باأمرا�ض خطرية 

على �شحته ت�شبب له ال�شقاء.

قواعد الحميات :

تناول ال�شعرات يكون يف حدود معينة مثل 1000-1200 �شعر 

حراري.

التعرف على كمية ال�شعرات يف الأغذية املختلفة.

التعرف على البدائل الغذائية.

تناول غذاء متوازن.

تناول كمية كافية من الربوتني.

السمنة وأثرها على
 الصحة العامة

)1 جم لكل كيلو من وزن اجل�شم(

تناول كمية كافية من الكربوهيدرات املعقدة الرتكيب )50-

100جم( على الأقل يوميًا.

تناول كمي����ة حمدودة من الدهون واإزال����ة دهن اللحوم  وجلد 

الدواجن والطيور وال�شمك.

تناول كمية منا�شبة من الفيتامينات والأمالح.

زي����ادة كمية الألي����اف يف الغذاء  والإكثار م����ن تناول اخل�شار 

والفواكه قليلة ال�شكر.

�شرب كمية كافية من املاء وال�شوائل وتناول احلليب وم�شتقاته 

قليلة الد�شم.

النصائح الغذائية العامة :

يجب الإقالل قدر الإمكان اأو المتناع عن تناول التايل :

الأغذي����ة الغني����ة بالده����ون والت����ي تعط����ي طاق����ة عالي����ة مثل 

)الزبدة-الق�شدة-الكرمية-احللي����ب كام����ل الد�شم- الآي�ض 

ك����رمي- احللوي����ات والفطائر-املك�شرات والف����ول ال�شوداين- 

الطحينة - املايونيز- املقليات واملحمرات(

الأغذي����ة الغني����ة بال�شكري����ات والت����ي تعطي طاق����ة عالية مثل 

 - املجفف����ة  الفواك����ه  والأبي�����ض-  الأ�ش����ود  )املربى-الع�ش����ل 

الع�شائ����ر املح����الة غ����ري الطازج����ة - ال�شوائ����ل وامل�شروبات 

الغازية وامل�شروبات ال�شكرية -احلالوة الطحينية (.

مزاولة الرياضة :

الريا�شة ت�شاعد على حرق الدهون ولكن لبد اأن تكون منتظمة 

وح�شب كل �شخ�ض.. وامل�شي يجب اأن يكون )بخطوة �شريعة( 

ويف اله����واء الطلق وملدة كافية, كما تقل����ل الريا�شة من التوتر 

واملل����ل, وخ����روج الفرد من املن����زل وبعده عن الطع����ام لفرتة, 
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فالريا�شة حت�شن الدورة الدموية وتقوي ال�شحة العامة

التغيير السلوكي :

أهم النصائح لتغيير السلوك :

•�شرب كوب من املاء اأو تناول طبق ال�شلطة قبل الأكل. 	
•و�ش���ع املق���نن امل�شموح به من الطع���ام يف اأطباق �شغرية   	

وعدم اإح�شار الطعام يف عبوات كبرية.

•تناول الطعام ببطء ومي�شغ جيدًا. 	
•تن���اول الطعام يف غرفة واحدة وعدم الن�شغال بالقراءة  	

وم�شاهدة التلفزيون.

•مغادرة مكان الأكل مبج���رد النتهاء حتى ل يتم التقاط  	
اأطعمة اأخرى اإذا طالت فرتة اجللو�ض.

•عن���د الت�ش���وق بف�شل اأن يك���ون الفرد قد تن���اول طعامه  	
ول يك���ون جائعًا حتى ل يبالغ يف �ش���راء الأطعمة التي ل 

يحتاجها ويكرث من تناولها فيما بعد.

•يف�ش���ل اأن يكون خمزن الطعام بعيدًا عن الروؤية حتى ل  	
يث���ري ذلك �شهوة الطعام يف نف����ض الإن�شان فيتناول منه 

الكثري بني الوجبات مثل ال�شيكولته واحللويات وال�شاي 

و الع�شائر كلما وقعت عينه عليه.

نظام المتابعة :

•يج���ب الحتف���اظ ب�شج���ل اأ�شبوعي لل���وزن ويت���م الوزن  	
يف نف����ض التوقيت م���ن اليوم و على نف����ض امليزان بنف�ض 

املالب�ض.

•الفق���د اأوًل يكون �شريعًا نظرًا لفق���د ال�شوائل و خمزون  	
ال�شك���ر يف اجل�ش���م والكب���د, ويف الأ�شبوع الث���اين يكون 

الفقد اأقل والأ�شبوع الثالث اأقل وبطيئًا.

•التاأكد من مزاولة الريا�شة بانتظام. 	
•اإج���راء التحالي���ل املعملي���ة والفحو����ض الأكلينيكية مثل  	
قيا�ض حم�ض اليوريك - البوتا�شيم ون�شبة الهيموجلوبني 

و�شكر الدم.

وأخيرًا عزيزي القارئ :

•تذك���ر جي���دًا اأن الطع���ام نعمة م���ن اهلل ولكن���ه اإذا زاد  	
عن ح���ده يتح���ول اإىل ه���م ونقمة عل���ى �شاحب���ه.. واأن 

النه���م الغذائي وتناول كميات كب���رية من الأطعمة ذات 

ال�شع���رات احلراري���ة العالي���ة  والقيمة الغذائي���ة الأقل 

�شواء من مطاع���م الوجبات ال�شريعة اأو بالبيت اأو بغريه 

ه���ي اأول اأ�شب���اب زي���ادة ال���وزن وال�شمن���ة مب�شاعفاتها 

ال�شحي���ة وتبعاته���ا النف�شي���ة اخلطرية عل���ى الرجل اأو 

ال�شيدة اأو الطفل والوقاي���ة اأف�شل بكثري من هم البحث 

ع���ن كل عالجات التخ�شي�ض وو�شفات النحافة املمر�شة 

وامل�شلل���ة.. م���ع اأهمي���ة اإتب���اع برنام���ج غذائ���ي معتدل 

باإ�شراف ومتابعة اأخ�شائي التغذية والهتمام مبمار�شة 

الريا�ش���ة املتاح���ة يومي���ًا و اأن تاأكل ما ل���ذ وطاب  ولكن 

باعتدال دون اإفراط.
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ب�شم اهلل الرحمن الرحيم

يولد كل حي وبذرة املوت فيه .

واملوت م�شيبة لالأحياء قبل الأموات.

واملوت ابتالء لالأحياء و الأموات.

ولكن كيف يتعامل الأحياء الذي���ن ميلكون كامل اإرادتهم مع 

الأموات الذين فقدوا كل اإرادتهم ؟!

ما اإن ميوت احدنا حتى ن�شرع يف التخل�ض منه ونقوم بدفنه 

وكاأمنا اأزحنا عن عواتقنا عبئًا ثقياًل حتى مل�شه اأ�شبح خميفًا 

مرعبا وكاأنه �شيء جن�ض.

واأول مانن�ش���ى من���ه اأ�شمه وكم���ا يقول ال�شي���خ حممد متويل 

ال�شع���راوي رحمه اهلل )هات اجلثة , غ�شلنا اجلث���ة , حملنا اجلثة , 

دفنا اجلثة ( ... الخ .

ولنا اأن ن�شاأل ملاذا قمنا بدفن املرحوم ؟!

اجلواب : انها ال�شنه بدفن امليت بل دفنه واجب.

ملاذا اتفقنا على تطبيق هذه ال�شنة ؟! 

لقد اختلفنا على كثري من الواجبات التي هي اأعظم من دفن 

امليت.

ج���زي اهلل خريًا م���ن يق���ول كل النا�ض يدفن���ون موتاهم ولو 

اأحلح���ت يف ال�شوؤال �شيكون اجلواب , ي���ا اأخي ماذا اأفعل به ؟ 

هل اأجعله قديد ياب�ض ؟

اأم تري���دين اأن اأقيم له ماأتًا �شنويًا بالبكاء و العويل واللطم 

كم���ا يفعل بع����ض النا�ض منذ اأربع���ة ع�شر قرنًا م���ن الزمان 

وحتى الآن ؟!

ولو �شاألت اأفريقيًا ملاذا تاأكل حلم والدك املتوفى �شيقول لك 

: انه اجلوع يا�شيدي , نعم انه اجلوع ولقد مات يا�شيدي من 

�شدة اجلوع عل���ى اأن بع�ض زعمائنا قد اأكلوه من باب التفكه 

ولي����ض من اجلوع ونح���ن اأوىل بذلك منهم حت���ى ل اأحلق به 

واأكله طازجًا خرٌي من تركه يتعفن وياأكله الدود.

ولو �شاألت هنديًا )بوذيًا( ملاذ �شلمت جثة والدك اإىل املكينة 

لتفرمه طعامًا لالأبقار مما �شبب لها مر�ض جنون البقر ؟!

�شيقول ل���ك : اأنا م�شكني فقري يا بابا لي�ض لدي ماًل لأ�شرتي 

حطب���ًا لإحراقه , لقد راأيت بحرقة و اأمل راجيف غاندي وهو 

يحرق والدت���ه اأنديرا غاندي اأمام عد�ش���ات التلفزة بحطٍب 

غ���ايل الثم���ن تكفي قيمت���ه لإطعامي مل���دة �شن���ه كاملة, وقد 

اأحرقه���ا بنار �شريع���ة الإ�شتعال ومل يرتكها حت���رتق على ناٍر 

هادئة لأنه م�شتعجاًل على تركتها, ولقد لقي هو نف�ض امل�شري.

َّّ���ه التي  ث���م اأن هذا العلف مل تاأكله اإل الأبق���ار الأوربية املدلل�

ن�شاهدها يف الإعالنات التلفزيونية .

اأم���ا اأبقارنا املقد�شة فه���ي حمرومة منها لذا فاإنها مل ت�شب 

باجلنون وت���رى اأبقارنا عجاف نخ�شي منه���ا اأن تاأكل الب�شر 

الأحياء.

وتعلم���ون اأننا لناأكل حل���م اأبقارنا ولو متن���ا من �شدة اجلوع 

لأنه���ا اأبقار مقد�شه فاإذا نفقت وه���ي عجاف ذهبنا بها اإىل 

املفرم���ة اي�ش���ًا لتخرج على �ش���كل مكعبات لتاأكله���ن الأبقار 

ال�شمان .... وهكذا ياأكل الغني الفقري وياأكل الذئب احلمري 

ويدو�ض الكبري على ال�شغري.

ول���و �شاألت يف اأمريكا اجلنوبيه مل���اذا ترق�شون على موتاكم 

لقال���وا من �ش���دة الفرح فقد اأخل���ى لنا مكان���ه وكفانا موؤنته 

ولهذا نحن نرق�ض.

ول���و �شاأل���ت يف اأوروب���ا واأمري���كا ال�شمالي���ه لقال���وا الرتابط 

الأ�ش���ري عندن���ا قليل يكاد الإب���ن يتعرف عل���ى والده فنحن 

جمتم���ع )�شبان( التي تعي����ض يف �شحرائكم ولي�ض ببعيد اأن 

تفر�ض �شلوكها الإجتماعي عليكم.

واملرحوم خلف ثروة كبرية اأو�شي ب�شيء منها للكالب ال�شالة 

واأ�شرتى منه���ا بولي�شة تاأمني بعد موت���ه ليحفظ مربدًا ملدة 

مائتي �شنه من تاريخ موته لعله يوجد عالج يعيده للحياة.

ونحن لنتجمهر يف املقربة بعي���ون ملقوفة وكل منكم يحاول 

حثو الرتاب على املي���ت بينما الآخرون ي�شحكون و يقهقهون 

ويبيع���ون و ي�شرتون يف املقربة ولو عاتبتهم لقالوا احلي اأوىل 

من امليت.

اأم���ا نحن فيكف���ي اأن يذهب باملي���ت �شائق عرب���ة نقل املوتى 

و�شيج���د احلانوتي يف انتظاره ثم ي�شلونه �شاًل يف قربه على 

حديده ت�شبه احلديده التي ترفع عليها ال�شيارات املتعطلة يف 

الطرق ال�شريعة على عربات النقل ثم يقوم الإثنان بدفنه.

ث���م اأن���ه ليوج���د عندن���ا قب���ور مقد�شة رغ���م وج���ود �شرك 

وم�شرك���ني وليوج���د عندنا حفالت جنائ���ز ملوتانا وزعمائنا 

ت�شب���ه اجلنازات التي تقام لزعمائك���م امليتني التي ت�شمونها 

جن���ازة الع�ش���ر, والقب���ور الت���ي تبني م���ن الرخ���ام املجّزع 

وت�شب���ح م���زارات , عندن���ا الأحياء ليحلمون به���ا , وهلل يف 

خلقة �شئون.

محمد بن علي بن عبداهلل العثمان 

)بين األحياء و األموات( العرقاة
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من منا ل يريد اخلري ومن منا ل يحب امل�شاعدة ,ال�شدقة, 

اإنه���ا تزيد لك اخل���ري وتفتح لك طريقك وتزي���دك ح�شنات 

وتقرب���ك اإىل اهلل ويحب���ك الغ���ري فاتق���وا النار ول���و بالقليل 

ولق���ول النبي ملسو هيلع هللا ىلص )فاتقوا النار, ول���و ب�شق تره(,ال�شدقة 

ترف���ع الدرجات و تحو ال�شيئ���ات وف�شائلها كثرية لتعد ول 

حت�ش���ى, ومن ف�ش���ل ال�شدقة اأنه���ا تبارك يف امل���ال ولقول 

الر�شول ملسو هيلع هللا ىلص )ما نق�ض مال من �شدقه ( فمن نعمة اهلل عز 

وجل عل���ى العبد اأن يكون ذا مال ومن ت���ام نعمته عليه فيه 

اأن يك���ون عونا له على طاعة اهلل )فنعم املال ال�شالح للمرء 

ال�شالح(.

 

فضل الصدقة :

1-ال�شدقة جتعل املالئكة تدعو باخللف على 

املت�شدق فتقول )اللهم اأعط منفقا خلفا(

2-ال�شدق���ة تعال���ج املر�ش���ى لق���ول الر�ش���ول ملسو هيلع هللا ىلص )داووا 

مر�شاكم بال�شدقة(

3-ال�شدقة تطفئ غ�شب ربك لقول الر�شول ملسو هيلع هللا ىلص 

)اإن ال�شدقة لتطفئ غ�شب الرب(

4-ال�شدقة تحو خطاياك لقول الر�شول ملسو هيلع هللا ىلص

)ال�شدقة تطفئ اخلطيئة كما يطفئ املاء النار (

قصة:
يذكر اأن رجال �شاأل عبداهلل 

ب���ن املب���ارك  ر�ش���ي اهلل عنه ع���ن مر�ض اأ�شاب���ه يف ركبتيه 

منذ �شب���ع  �شنني وقد عاجلها باأنواع  الع���الج و�شاأل الأطباء 

فل���م  ينتف���ع . فقال له ابن املبارك : اذه���ب واحفر بئرا بنية 

ال�شدق���ة فان النا�ض بحاجة املاء ف���اين اأرجو اأن تنبع هناك 

عني ومي�شك عنك الدم ففعل الرجل ذلك فرباأ.                    

ك/ منيره عثمان محمد المنصور                         

الصدقة
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هذه األبيات نصيحة بمناسبة الحفل السنوي ألسرة الــ محمد في مدينة تمير 
من قول الشاعر/ عبد اهلل بن ناصر بن محمد الـــ عبد اهلل

بدي�����ت بذك���ر م�����ولي رب��ي عظي����م ال�شان

واملن���ه الف�ش����ل  له  يل  الإج�����ابة  �ش����ريع 

وابب���دي لكم ن�شحي من القل���ب يا الإخوان

ع�ش�����ى م���ن �شم���ع ن�شح���ي عي��ون���ه يدلن���ه

األ يالتمي�����م���ي و�شب����ل���ى الرب����ع يف نق�شان

جمي������ع انتخ������اب���ات الب����ل���د �شيعوه������ن���ه

ت���رى التف����رقة من بين����ن���ا تف����رح الع��دوان

وكل تهق������وان���ا ولو م����������ا �ش����������وى بن����������ه

ولم������ن تف������رقن���ا م���عد جالن�������ا مي�������زان

ال��ع��ن��ه ق�������ش���ة  م���ث���ل  ق���ي���م���ة  ج���ال���ن���ا  ول 

وم���ن ط���اوع املو�شي وم���ن ط���اوع ال�شيطان

ي�����ح�����ده زم�����ان�����ه وال�����ل�����ي�����ايل ي��ج��ي��ب��ن��ه

اإىل م���ن ذك���رت �شيوخن���ا مبا�ش���ي الأزمان

ال����ع����ني ون����ي����ت يل ون���ه ت���ه���ام���ل دم�������وع 

اللق���اء �شف���ران �شي���وخ حالحي���ل ول ج���ا 

وال���رن���ه وال���ه���و����ض  ال����ق����الت  ك����ربت  اىل 

ع�شاه���م نعي���م اخلل���د يف رو�ش���ة وجن���ان

اجلنه ب�����رزخ  يف  امل���ع���ب���ود  م���ن  ج���زاه���م 

اأن���ا ي���وم اأغن���ي ما ق�ش���دت ال�شع���ر طربان

اأكاب���د ظ���روف الوق���ت واأم�شي عل���ى ال�شنة

واأن���ا اأخفي الع���ربات واأ�شحك م���ع البزران

يكننه ال�����ش��م��اي��ر  يف  ل��ل��ي  ظ��ي��م��ي  ع��ل��ى 

بره���ان يب���ي  م���ا  وا�ش���ح  تعب���ري  وه���ذا 

م���اب���ه���ا منه ل���ل���رب���ع  ن�����ش��ي��ح��ة  ك��ت��ب��ن��ا 

و�شل���وا عل���ى خ���ري الب�ش���ر �شف���وة العربان

واجل���ن���ه ل����الإن���������ض  اهلل  ب���ع���ث���ه  ر������ش�����ول 

العرقاة
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وانعينا الأ����ش���الء  ع��ل��ى  زم����ان  ي���ا  امل�شليناق���ف  ن�������ش���ل  ت��ي��م��ي��ة  اب������ن  دار 

وقل ال���رج���ال  اآذان  ب�����ش��وت��ك  ال�����دي�����ن مم���ت���ح���ن وال������ق������وم له��ي��ن��اوام�����الأ 

ق���دم ب���ن���ا  زل������ت  م����ا  ع����ف����وك  رح�����م�����اك ي�����ا رب����ن����ا اآم����ي����ن����ا اآم���ي���ن���اي����ا رب 

ح���ت���ى ُغ���زي���ن���ا ب����ه م����ن ق���ع���ر ن��ادي��ن��اب��دي��ن��ن��ا ق���د ت���داع���ى ال��ك��ف��ر اأج��م��ع��ه

اأرا�شينا؟! اأح��ي��ا  ال����ذي  ال��رب��ي��ع  ما�شيناه���ذا  ه��دي  م��ن  ل  ال��غ��رب  م�شتمطر 

�شرذمة ال���ق���وم  م���ن ط��غ��ام  ب���ه  ت����ري����د ن��ه�����ش��ت��ن��ا ح�����رق�����ًا ل��ب��اق��ي��ن��اط����ارت 

الطواحينا ����ش���وق  يف  ال���ي���وم  طينادم����اوؤن����ا  ح�������ش���وه  ف��ل�����ش��ًا  ال���ق���ن  ي��ب��ي��ع��ه��ا 

�شلع يف  ي���ب���ت���اع  مل����ن  ال����غ����الء  ت����ك����اث����رت ف���زه���ي���د ال���ب���ي���ع ���ش��اري��ن��اك���ي���ف 

ت������ِكٌء ق�������ش���ره  اأه���������وج يف  مل مي���ت���ِط ���ش��ه��وة ت�����ش��ل��ى امل��ي��ادي��ن��ادلل�����ه�����ا 

�شرف ق��ت��ل��ك��م  ه��ب��وا  ال���ُغ���ر  واديناي�����ش��ي��ح يف  ب��ال��ط��غ��ي��ان  ���ش��ال  اخ���رج���وا  ه��ي��ا 

احرفها ك��ال��ن��ريان  ال��ق�����ش��ائ��د  وغ�شلينا����ش���ادوا  ����ش���ي���ًا  م�������ش���ل���م  وق�����وده�����ا 

اأم�����رت واللينااأه�����ك�����ذا دي���ن���ن���ا يف ���ش��ع��ف��ن��ا  ال��ع�����ش��ر  ب��اق��ت��ح��ام  ن�����ش��و���ش��ه 

علن يف  ال����ط����واف  ب��ن��ي��ة  ه���دم���ت  ع�شرينال����و  ي���ت���ل���وه  واح��������دًا  اأح����ج����اره����ا 

ب�شاعتها يف  رب����ي  ع��ن��د  ج������اوزت  ق��ت��ل ام�����ريء ب�����ش��ح��ي��ح ال��ن�����ض ُرّوي���ن���ام���ا 

يحمله ���ش��ي��ف  ل  مل����ن  ج���ه���اد  لراي����������ة ب��������رزت �����ش����ف����ًا  وت���ك���وي���ن���ااأِم���������ْن 

يندبه ال���رح���م���ن  م����ن  ب���دي���ن  ذا  املاليينام����ا  ي��ك�����ش��و  ُح���ل���ٍل  يف  وال�������ش���رك 

م�شطهد احل����ق  ك��ي��ف  ق��ل��ب��اه  ح���ر  باغيناوا  ال���ق���وم  اإن  ل�����ش��ان��ك  اأم�������ش���ك 

ي����ح����د ����ش���ف���رت���ه���ا ق�����ع�����دى وع���ن���ي���ن���ام�������ذاب�������ح واإب��������������������ادات لإخ�����وت�����ن�����ا

دي��ن��الف����������رق ب������ني ي������ه������ودي ي����ك����ي����د ل��ن��ا ���ش��ل��ط��ان��ه  ي�������ش���رتي  م�����ش��ل��م  اأو 

قواعدهم ق��ام��ت  ���ش��ل��ط��وا  اإن  ب���ال�������ش���رك ي��ع��ل��و ع���ل���ى ك����ل امل��ي��ادي��ن��اف��ال��ك��ل 

فرنى �شاكنًا  ح��رك  اخل���وف  جمل�ض  ل��ت��اأوي��ن��اي��ا  ت���رن���و  ُم����َق����ل  ال����دم����ى  ذا  يف 

و����ش���رُت���ه���ا اأم����ري����ك����ا  ال���ل���ع���ائ���ن  ال�شينااأم  ���ش��ف��ه��ا  واأحل������ق  والإجن���ل���ي���ُز 

يجريناف��ه��ل ���ش��م��ع��ت ل��ه��م ح�����ش��ًا وم����ا برحت ال��ن��ه��ري��ن  ث����رى  يف  دم����اوؤن����ا 

تباكيناف��ل��ت��ج��ِر م���ن ���ش��وري��ا ن��ه��ر ال���دم���اء فما اأو  ���ش��ج��ب��ن��ا  اأن  ي�����ش��ريه��م 

ال�����ش��ام �شارخًة ب��اأر���ض  اجل���راح  جميبيناه��ذي  اأن����ت����م  ف���م���ا  ال����زم����ان  ���ش��م��ع 

لينينام���ق���اب���ر ال����ق����وم مل ن�����ش��م��ع ل���ه���ا ن��ب��اأ ����ش���ري  ف����اق����راأ  ال�����ت�����وارخ  ع����رب 

امل�شليناجم�����������ازر واإب�������������������ادات ي�����������روع ل���ه���ا وي�����ل  ف���ي���ا  ال�����ك�����وؤود  ق���ل���ب 

فمن ال�شمري  ي��ك��وي  خ��رب  م��ن  ك���ان  درع�������ا واأدل���������ب م����ا ي����دم����ي م��اآق��ي��ن��ااإن 

ب����ك����رم زي�����ت�����ون واحل����������ويل ن��اج��ي��ن��اق�����ش��ف��ًا ب���دوم���ا وج������زارًا ب��ح��م�����ض وما

خم�شينا خم�شون طفال على الأن�شاب قد ه�شمت ال��ب��ط��ن  وب��ب��ق��ر  روؤو����ش���ه���م 

منهمر ال���ع���ني  ب���دم���ع  ال��ث��ك��اىل  يدمينا����ش���وت  ب����ات  ال����ع����ذارى  ن��ح��ي��ب  وم����ن 

نلعنه ال����ي����وم  اأن��������ْا  ب�������ش���ار  ����ش���ر  ال���ث���الث���ي���ن���ام����ا  ج������د  يف  اهلل  ول����ع����ن����ة 

مركبهم ال������ذل  ب��ع��ي�����ض  وحت�شيناوامل�������ش���ل���م���ون  ح���ي���ن���ًا  ُع������ّم������اره  ون����ح����ن 

بها وق���ل���ن���ا ج����اه����ري����ن  ن���دب���ن���ا  ) م���اذا يزي���ل الأع���ادي م���ن اأرا�شينا (اأم�������ا 

قلوبكم �����ش����ودا  م����ن  اأزي������ل������وه  تخميناق���ل���ن���ا  ل���ي�������ض  ح���ت���م���ا  اهلل  ي���زي���ل���ه 

) ك�����ش��ب��ت  ه����ذا مب���ا   ( رب���ن���ا  ي��ق��ل  وم������ا ت������وىل ع���ل���ي���ن���ا ����ش���ن���ع اأي���دي���ن���ااأمل 

قلم ج������رى  م�����ا  رب������ي  هلل  وب���ال�������ش���الة ع���ل���ى امل���خ���ت���ار ه��ادي��ن��اواحل�����م�����د 

دماؤنا .. في سوق الطواحين
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    ال تقل لطفلك: قم �شل و اإل �شتذهب اإىل النار
بل قل: تعال و �شل معي لنكون معا يف اجلنة

ال تقل لطفلك: قم رتب غرفتك التي مثل اخلرابة
بــل قل: هل حتتاج للم�شاعدة يف ترتيب غرفتك لأنك دائما 

حتب النظافة و الرتتيب.

ال تقل لطفلك: قم ادر�ض و اترك اللعب فالدرا�شة اأهم

بل قل: اإذا اأنهي���ت درو�شك باكرا �شاأ�شاركك يف لعبة اأو اأي 
ن�شاط حتبه.

ال تقل لطفلك: قم نظف اأ�شنانك وّل لزم اأنا اأقولك

بــل قل: اأنا مب�ش���وط منك لأنك دائما تنظ���ف اأ�شنانك من 
غري ما اأقولك

ال تقل لطفلك: ل تر�شم على احلائط

بــل قل: ار�شم عل���ى الورق و عندما تنته���ي �شاأعلق الر�شمة 
على احلائط اأو الثالجة اأو ال�شبورة

ال تقل لطفلك: ل تنم على اجلنب الأي�شر

بل قل: عّلمنا ر�شول اهلل @ اأن ننام على اجلنب الأمين.

ال تقل لطفلك: ل تاأكل �شوكولته ع�شان اأ�شنانك ل ت�شو�ض
بــل قل: اأنا �شمحت لك ت���اأكل �شوكولته مرة يف اليوم لأنك 

ممتاز و دائما تنظف اأ�شنانك

كل لفــظ وفعــل يصــدر منــك يؤثر فــي طفلك 
تأثيــرا كبيــرا، واعلــم ان طفلك هــو انعكاس لك 

ولصورتك

تعلموها و علموها للناس والدال على الخير كفاعله

نقلت الموضوع
 مي حمد الحسين أم اريام 

يحكى أن : 
املاأم���ون نادى ذات ي���وم على اأحد خدمه فل���م يجبه , ونادى 

ثانية , وما ا�شتجاب , وبعد الثالثة �شرخ اخلادم عليه باأعلى 

�شوته ) حتى يف اأوقات الراحة ل نرتك !! ( . 

) احلدي���ث موجه خلليفة يحكم قرابة ثالثني دولة مبقايي�ض 

الع�شر ( ومل يكتف اخلادم بهذا الرد بل اندفع اإىل اخلليفة 

رافع����ا �شوت����ه ب����اأن يكف عن ن����داءه !! فق����ال املاأم����ون - رحمه اهلل 

-  كلم����ة عظيمة معلقا عل����ى ت�شرف اخل����ادم : )ح�شنت اأخالقنا 

ف�شاءت اأخالقهم , واهلل لن ن�شيء اأخالقنا لتح�شن اأخالقهم ( ..

ذكرتني 
هذه الق�شة مبا يجده الكثري ممن ح�شنت اأخالقهم , ودمثت 

طباعهم ولنت كلمتهم من ه�شم حقوقهم , وقلة احرتامهم , 

وحماولة ابتزازهم والنيل من �شخ�شياتهم وت�شخيم زلتهم 

عن �شريحة من املجتمع وعدم مبادلتهم الذوق مبثله : 

اإذا مر�شنا اأتيناكم نعودكم ... وتذنبون فناأتيكم ونعتذر

وقد اأ�شابهم هذا اجلحود مبقتل ولرمبا هز هذا النكران من 

قيمهم !! ..

وفي المقابل 
يحظى ال�شخ����ض ال�شليط الل�شان عند ه���وؤلء باحرتام عال 

ومكان���ة رفيعة .. يقدم اأول .. ي�شتمع له يتغا�شى عن هفواته 

.. يهت���ك اخل���وف قمي����ض قلوبه���م اإذا ح�ش���ر .. وتتخاذل 

الأرج���ل فراقا اإذا حتدث !! احلقيقة اأن هناك من جبل على 

طبيع���ة لوؤم .. ل يق���در معروفا .. ول يحفظ ودا .. ول يراعي 

جميال ...

السؤال 
كيف تتعامل مع هوؤلء الذين قلبوا احلقائق وعبثوا بالأخالق ؟                               

ان�ش���ح كل م���ن ابتل���ي مبثل ه���وؤلء اأول : ب���ان ل يطلبوا اأجر 

ح�شن اخللق من الب�شر

ول ينتظ���روا ج���زاء ول �شك���ورا اإل م���ن اهلل ويف املقابل اأن ل 

يبالغوا يف الحتفاء 

والتلطف مع هوؤلء فلعل الطيبة الزائدة هي من اأغرى هوؤلء 

اجلهلة بهم .

ول�شت اأدع���و ل�شيء اأخالق اأو رديء معامل���ة حا�شا هلل ولكن 

يظل التوازن يف املعاملة مطلبا ملحا والعتدال �شبيال ممهدا 

حلياة جميلة رائعة ..

منيره عبداهلل ناصر الحسين

قل وال تقل ..
عندما يجني الذوق

 على صاحبه !
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الثقــة : يف يوم من الأيام ق���رر جميع اأهل القرية اأن ي�شلوا 

�ش���الة ال�شت�شق���اء فتجمع اجلميع لكن اأحده���م كان يحمل 

مظله هذه هي الثقة باهلل.

الأم���ل : يف كل ليل���ة نخل���د للن���وم ول�شن���ا متاأكدين م���ن اأننا 

�شننه����ض من فرا�شن���ا يف ال�شب���اح, لكننا م���ا زلنا نخطط 

لالأيام القادمة فهذا هو الأمل.

الغيبة : ل���و اأن �شيا�شة امل�ش���ارف البنكية ت�شح���ب اأموالنا 

عندم���ا نغتاب وت�شعها يف ح�شاب م���ن نغتابهم ل�شمتنا بعد 

ذلك يف جمال�شنا فهل اأموالنا اأغلى من اأعمالنا.

الحــب : قالت الزوجة بع���د )18( عامًا على الزواج اأعددت 

اأ�ش���واأ طع���ام يف تاري���خ  زواجي فاخل�شار ن�شج���ت اأكرث من 

الالزم واللحم���ة احرتقت وال�شلطة كث���رية امللح وظل زوجي 

�شامتًا وهو ياأكل وعندما بداأت يف غ�شل الأواين فاإذا به ياأتي 

ويقبلني على جبيني ويح�شنني بني ذراعيه ف�شاألته مل: فقال 

طبخ���ك اليوم مثل العرو�ض اجلديدة فاأردت اأن اأعاملك مثل 

ما يعامل الزوج عرو�شه.

إعداد:
سميه حمد الحسين )أم صالح(

من أروع ما قيل في!!

بين النجاح و الفشل ..
أين تقع؟؟

الفاشل يفكر يف امل�شكلة 

الناجح يفكر يف احلل

الفاشل ل تن�شب اأعذاره 

 الناجح لتن�شب اأفكاره

الفاشل يتوقع امل�شاعدة من الآخرين 

 الناجح ي�شاعد الآخرين

الفاشل يرى م�شكلة يف كل حل 

الناجح يرى حال لكل م�شكلة

الفاشل يقول:احلل ممكن لكنه �شعب

   الناجح يقول:احلل �شعب لكنه ممكن

الفاشل ل يرى يف الإجناز اأكرث من وعد يعطيه 

 الناجح يعترب الإجناز التزاما اأدبيا يلبيه

الفاشل لديه اأوهام و اأ�شغاث اأحالم يبددها

 الناجح لديه اأحالم يحققها

الفاشل يقول:اخدع النا�ض قبل اأن يخدعوك 

 الناجــح يقــول: عام���ل النا�ض كم���ا حت���ب اأن يعاملوك به

الفاشل يرى يف العمل اأمل 

 الناجح يرى يف العمل اأمل

الفاشل ينظر اإىل املا�شي و يتطلع اإىل ما هو م�شتحيل 

 الناجح ينظر اإىل امل�شتقبل و يتطلع اإىل ما هو ممكن

الفاشل يناق�ض ب�شعف و بلغة فظة  

 الناجح يناق�ض بقوة و بلغة لطيفة

الفاشل يت�شبث بال�شغائر و يتنازل عن القيم

 الناجح يتم�شك بالقيم و يتنازل عن ال�شغائر

الفاشل ت�شنعه الأحداث 

 الناجح ي�شنع الأحداث

اختيار/ رويدا محمد الحسين.
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حدثنا عن مرحلة الطفولة أين كانت ؟

ولدت و ن�شاأت يف مدينة تري  . ع�شت يف تلك البلدة ال�شغرية 

– املتميزة ببيوتها القدمية املتداخلة مع مزارعها  – اآنذاك 

املنت�شرة واأجوائه���ا الربيعية , اإ�شافة لأهلها الذين ا�شتهروا 

بالطيبة والكرم.

مشوارك العلمي من أين بدأ و أين توقف ؟

          ب���داأت م�ش���واري العلمي عندما كنت �شابًا �شغريًا, فقد 

تعلم���ت  يف مدينة تري عل���ى يد بع�ض املعلم���ني ) امل�شايخ(  

وكانوا ي�شم���ون يف ذلك الوقت بالكتاتي���ب و منهم:  ال�شيخ/ 

علي بن طامي, و ال�شيخ / حمبوب بن علي رحمهما اهلل,

 و قد ختمت القراآن تالوة ونظرًا يف �شن مبكرة.  

  و يف ع���ام 1365ه���� تقريب���ا اأر�شلن���ي ) �شم���ح يل ( والدي  

بال�شفر ملدين���ة الريا�ض) لطلب العل���م ( للدرا�شة فحفظت 

الق���راآن الك���رمي يف مدر�شة ال�شيخ علي ب���ن �شاكر اليماين و 

ال�شيخ حممد بن �شينان الواقعة يف حي اجلفرة.

يف عام 1370ه� ح�شل���ت على �شهادة البتدائية من مدر�شة 

العزيزي���ة بالريا����ض وكان ذلك الوق���ت ل يوجد �شوى ثالث 

مدار����ض يف الريا�ض , ثم التحق���ت باملعهد العلمي بالريا�ض 

عام 1371ه� 

ثم  ح�شلت على �شهادة البكالوريو�ض يف العلوم ال�شرعية من 

كلية ال�شريعة عام 1379ه�.

التحق���ت بربنامج الأنظمة يف  معه���د الإدارة العامة يف عام 

1390ه� و ح�شلت على دبلوم عايل يف الأنظمة والقانون 

تعلمت في الكتاتيب عند  الشيخ بن طامي 
و الشيخ محبوب بن علي

 أول راتب من الحكومة كان )900( ريال

الشيخ / عبداهلل بن عثمان
 البراهيم آل عثمان
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) الذي يعادل درجة املاج�شتري( .

أثناء  خدمتكم العملية تقلدتم عدة 

مناصب، حدثنا عنها بالترتيب حتى 

حصلتم على التقاعد؟

بع���د ح�شويل عل���ى ال�شه���ادة البتدائية عر�ض عل���ي للعمل 

يف حق���ل التدري����ض لف���رتة, وبع���د اأن ح�شل���ت عل���ى �شهادة 

وزارة  والتعلي���م)  الرتبي���ة  وزارة  يف  عمل���ت  البكالوريو����ض 

املعارف ( كموجه تربوي 

وبع���د ح�شويل عل���ى الدبلوم الع���ايل يف الأنظمة انتقلت اإىل 

وزارة الداخلي���ة و عملت به���ا كم�شت�شار قان���وين بالوزارة -  

باإلدارة العامة للتفتي�ض - . 

هل لك مؤلفات ؟ ما أهم المؤلفات التي 

قمت بتأليفها ؟

نعم يل بع�ض الكتب والتي منها :

كتاب حديث خام�ض ابتدائي.

كتاب حديث �شاد�ض ابتدائي.

كتاب فقه �شاد�ض ابتدائي.

 ما هي األعمال التي زاولتها عندما كنت 

طالبا ؟

عمل���ت يف بي���ع الكت���ب و عمل���ت يف تاأليف عدد م���ن الكتب, 

اإ�شاف���ة اإىل خدمة وم�شاعدة م���ن يح�شرون اإىل الريا�ض يف 

ذلك الوقت.

حدثنا عن تمير قديما، وكيف كانت 

طبيعة الحياة ؟

كان���ت مدينة ت���ري قدميا قري���ة �شغرية حتيط به���ا مزارع 

النخي���ل , و احلي���اة كانت ب�شيطة , حي���ث اأن غالبية �شكانها 

يعملون اإما يف الزراعة اأو الحتطاب و الرعي و البع�ض منهم 

كان يذه���ب ملدينة الريا�ض و يتغرب ليعمل باأي حرفة هناك 

لك�شب منها قوته ) يف البناء اأو غري ذلك    ( 

و بالن�شبة يل فقد تغربت يف مدينة الريا�ض لطلب العلم.

ما مقدار أول راتب حصلت عليه ؟ و في أي 

عام كان ذلك ؟ 

اأول راتب ح�شلت عليه م���ن وظيفتي احلكومية كان )900( 

ريال وقد كان ذلك يف عام بداية عملي

كيف تق�شي وقت فراغك بعد ح�شولك على التقاعد؟

يف البداي���ة مل ا�شتط���ع التاأقلم مع التقاع���د , فلقد اأح�ش�شت 

بفراغ كبري و ق���د يكون ذلك بعد خدمة يف الدولة تتجاوز ال�� 

)36 �شنة( و قبل ذلك ان�شغلت بالدرا�شة.

لك���ن بعد ف���رتة تاأقلمت م���ع الو�شع و اأ�شبح���ت اأق�شي وقتي 

مابني قراءة الكتب و ال�شحف اليومية واجللو�ض مع اأبنائي, 

وق�شاء اأعمايل اخلا�شة .

حوار: سلطان العثمان
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احلمد هلل رب العاملني وال�شالة وال�شالم على اأ�شرف اخللق 

اأجمع���ني, وعلى اآله و�شحبه والتابع���ني, ومن تبعهم باإح�شان 

اإىل يوم الدين وبعد:

ف���اإن امل���رء لي�شع���ر – واهلل – مبزيد من الغبط���ة وال�شرور, 

ومزي���ٍد م���ن الفخر والعت���زاز باأ�شرته عندم���ا يرى مظاهر 

التكافل والرتابط  جلية وا�شحة بني اأفراد الأ�شرة.

 لق���د كانت تلك املظاهر– بع���د ف�شل اهلل وتوفيقه – اإحدى 

الثم���رات الت���ي جنتها الأ�ش���رة بعد اجتماعاته���ا املنَظمة يف 

�شنواته���ا  الأخ���رية, والذي لزلن���ا نوؤمل املزيد م���ن ثمارها 

اليانعة التي تعود على اأفراد الأ�شرة بخريي الدنيا والآخرة.

ولق���د كان من اآخر ذلك فك���رة اإن�شاء )وق���ف( تكون اأولوية 

م�شارف ريعه تخدم م�شالح الأ�شرة املتنوعة,  فمّرت فكرة 

اإن�شاء الوقف باملراحل التالية:

طرح���ت الفكرة يف حفل الأ�شرة املا�ش���ي, وبادر بع�ض اأبناء 

االأ�شرة – جزاهم اهلل خريا- بالتربع يف نف�ض احلفل.

قام جمل�ض الأ�شرة بت�شكيل جلنة )الوقف(, وهي مكّونة من 

)5( اأ�شخا�ض ميثلون فروع الأ�شرة اخلم�شة.

يف �شهر جمادى اأول من عام 1432ه�: مت �شراء اأر�ض 

للوقف م�شاحتها )948 مرت مربع( بحي العزيزية بتمري, 

ومببلغ )300000 ( ريال, ومت اإفراغها با�شم اأع�شاء اللجنة 

اخلم�شة.

يف �شه���ر �شفر ع���ام 1433ه�: مت النته���اء من عمل خمطط 

بناء الوقف, وا�شتخراج ت�شريح البناء من بلدية تري.

 يف �شهر جمادى اأول 1433ه�: مت التفاق مع اإحدى موؤ�ش�شات 

املق���اولت لتنفيذ خمط���ط البناء )عظم ب���دون مواد(, فتم 

بحمد اهلل البدء يف اإن�شاء الوقف.

والآن وق���د حتول���ت تل���ك الفك���رة اإىل واق���ع م�شاه���د, فاإننا 

ندعوك – اأخ���ي الكرمي – للم�شاهمة يف اإن�شاء هذا الوقف, 

ندع���وك لأن جتعل لك �شدقة يج���ري ثوابها لك بعد وفاتك, 

فاأن���ت مب�شاهمت���ك  تلك تقدم لنف�شك قب���ل اأن تقدم لغريك 

)وم���ا تقدموا لأنف�شك���م من خري جتدوه عن���د اهلل هو خريًا 

واأعظم اأجرا(, و يقول جابر بن عبداهلل – ر�شي اهلل عنه- 

:)مل يكن اأحد من اأ�شحاب النبي ملسو هيلع هللا ىلص ي�شتطيع اأن يوقف اإل 

اأوقف( )رواه م�شلم(.

ن�شاأل اهلل اأن يتقبل من املنفقني واأن يخلف عليهم بخري, كما 

ن�شاأل���ه �شبحانه اأن يحفظ على هذه الب���الد اأمنها واإميانها, 

واأن يجنبنا كل �شر وبالء.

مالحظة: حساب الوقف هو: 

412608010001958 – بنك الراجحي – 
الحساب بأسم : الدكتور/ناصر بن 

محمد بن عبد العزيز العبد اهلل.

الوقف الخيري العرقاة
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عندم���ا تواجه���ني عزيزتي الأم بقع���ة م�شتع�شية يف بع�ض 

القطع اأو املالب�ض جربي ما يلي:

بلل���ي القطع���ة بقليل من املاء الدافئ و ب���دون اإغراق فقط 

تبلي���ل , ث���م �شعي قليل م���ن ال�شابون املب�ش���ور “الوزير” 

وافركي مكان البقعة واإن �شاء اهلل تزول ب�شهوله.

اأو عن���د تنظيف البق���ع ال�شوداء “الكرب���ون” من الأ�شطح 

اخلارجية للقدور اأو الأباريق يو�شع ال�شابون املب�شور على 

املن�شفة ويفرك القدر ثم ي�شطف باملاء.

يالحظ انه من فوائد ال�شابون املب�شور انه ل يوؤذي الأيدي 

على الأغلب كما اأنه يكفي يف ا�شتخدامه القليل فقط بدون 

تكثريه مع احلر�ض على اإذابته نوعا ما باملاء الدافئ.

عن جتربة �شخ�شية ا�شتخدمه يف غ�شل الأفران والثالجات 

والأب���واب وتلميعه���ا دون مزيد من اجله���د والعناء وبدون 

احلاج���ة ل�شتخدام املنظف���ات ذات الرائح���ة القوية مثل 

الكلور اأو غريها والتي ترتك الأ�شطح بعدها خ�شنة!

ام عبداهلل )شماء محمد العبداهلل(

فوائد منزلية

حلول سريعة

- لإزال���ة رائحة الدهان البوي���ة : �شكب ب�شع قطرات 

من الفانيال على الطالء قبل و�شعه على احلائط.

- طريقة اإزالة اخلدو�ض من النظارات : يغم�ض قطعة 

قطن رطب برماد وتفرك بها النظارات ثم تغ�شل.

- لفت���ح العبوات ب�شهول���ة : ا�شتخدام امل���اء احلار اأو 

ال�شفنجة.

- لتبي����ض الرخ���ام : ي�ش���اف اإىل الليم���ون احلام�ض 

امللح الناعم ثم يزال.

- لإزال���ة ال�شداأ من ال�شكني : ت�شح جيدًا بب�شلة ثم 

ير�ض فوقه القليل من ال�شكر البودرة ثم يفرك.

ريم العبد اهلل

العرقاة
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معادلة رائعة 

1- تريد ال�سحة ........ علي������ك بال�سي� �ام.

2- تريد نور الوجه ..... عليك بقي�ام اللي�ل. 

3- تريد الراحة  ..... عليك برتتيل الق��راآن.

4- تريد ال�سع����ادة  .... �سل الفري�سة بوقتها.

5- تريد الف������رج ....... لزم ال�ست����غفار.

6- تريد زوال اله����م ...... لزم الدع���������اء. 

7- تريد زوال ال�س��دة ... رّدد“لح���ول ول 

ق��وة اإل ب��اهلل الع�ل��ي  العظ�����������������������ي��م”

8- ت�����ري��د الربك�������ة..... اأك����������������رث من 

. ملسو هيلع هللا ىلص  ال����ن����ب����ي  ع����ل����ى  ال�������س�������������������اة 

9- تريد اأن حترتم بن النا�ض .. احرتم النا�ض .

10- تريد اخلري لنف�سك ...... متنى اخلري 

لاآخرين.

 منى العبد الكريم
لقب :  أم محمد العبد الكريم

1( كلمات رائعة جدًا :
قال املجربون : طرحت اإحدى ال�سحف �سوؤاًل 

مفاده )ماملال( فكانت الإجابة الفائزة : املال 

جواز �س��فر عامل��ي ميكن حلامله ال�س��فر اإىل اأي 

م��كان م��ا عدا ال�س��ماء وهو يجلب كل �س��يء ما 

عدا ال�سعادة.

2( ثالث :
ق��ال اأحد احلكم��اء: لي�ض لث��اث حيلة “فقر 

يخالط��ه ك�س��ل, وخ�س��ومة يخامره��ا ح�س��د, 

ومر�ض ميازجه ه�رم”.

3( الكنّاس :
رجل مهمت��ه النظافة ويحتق��ره اأنا�ض مهمتهم 

القذارة.

4( زيادة :
يق��ول الرافع��ي اإذا مل ت��زد �س��يئًا عل��ى الدنيا 

كنت زائدًا فيها.

رقية عثمان الحسين

)أم محمد(

العرقاة
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احلمد هلل وحده وال�صالة 

نبينا حممد  وال�صالم على 

و�ص���لم,  و�ص���حبه  واآل���ه 

الط���الق كم���ا عاي�ص���ته يف 

املحكمة العام���ة بالريا�ض 

كع�ص���و يف ق�ص���م اخلرباء 

باملحكمة  ال�ص���لح  وجلن���ة 

الطبيعي���ة  الأ�ص���باب  م���ن 

وم�ص���اكلها  احلي���اة  له���ذه 

وتعقيداتها ال�صائكة .

م�ص���كلة  الط���الق  ويعت���رب 

اجتماعي���ة, وه���و ظاه���رة 

عام���ة يف جميع املجتمعات 

ويب���دو اأنه يزداد انت�ص���ارًا 

يف جمتمعاتن���ا يف الأزمنة 

اأبغ����ض  وه���و  احلديث���ة, 

احل���الل عند اهلل ملا يرتت���ب عليه من اآثار �ص���لبية يف تفكك 

الأ�صرة .

ْو 
َ
ْع���ُروٍف  اأ َ َتانمِ َفاإمِْم�َص���اٌك بمِ ���اَلُق َمَرّ ق���ال اهلل تع���اىل ) الَطّ

ْح�َصاٍن ( )البقرة:229( . اإمِ يٌح بمِ َت�ْصرمِ

ل اأريد البحث عن الطالق واأحكامه واأ�ص���بابه ولكن يف هذه 

العجالة اأحببت اأن اأو�ص���ح ملن يقوم بالإ�صالح بني الطرفني 

اأو التحكي���م بينهما, اأن يراعي حقوق الطرفني با عليه من 

واجبات جتاه الآخر فاإم�ص���اك بعروف اأو ت�ص���ريح باإح�صان 

كما اأمر اهلل عز وجل وخا�صة اإذا كان لهما اأولد .

ويعلم اجلميع ما يف الفرقة بني الزوجني من ت�ص���تت الأولد 

واملطالب���ة باحل�ص���انة اأو الإنفاق عليه���م , ويف هذه العجالة 

اأقول اأن اأهم اأ�صباب الطالق ما يلي :

�صوء خلق املراأة اأو عدم ال�صمع والطاعة لزوجها يف معروف 

اأو �صوء خلق الزوج وظلمه للمراأة وعدم اإن�صافه لها .

عج���ز الزوجة عن القي���ام بحقوقV ال���زوج اأو عجز الزوج 

عن القيام بحقوق الزوجة .

وقوع الزوج يف براثن املخدرات اأو امل�صكرات .

عدم الراحة النف�صية للزوجة مع زوجها منذ بداية الزواج .

قيام الزوج بالزواج من امراأة اأخرى

اإ�ص���رار الزوجة على عدم الرجوع اإىل طاعة زوجها فيقدم 

عل���ى طالقه���ا اأو خمالعتها 

على عو�ض .

اتفاق الطرف���ني على اخللع 

واختالفهما على عو�ض  .

تراكم امل�صاكل بني الزوجني 

وا�صتمرارها مع هذا الرجل 

فتنفجر مرة واحدة .

اإ�ص���رار الزوج���ة على طلب 

الطالق واإ�صرار الزوج على 

طلب اإعادتها اإىل بيته فيقع 

اخللع بينهما .

بق���اء الزوج���ة معلق���ة عند 

اأهلها لأكرث من �ص���نة لهي 

عند زوجها ول هي مطلقة .

تق�ص���ر ال���زوج يف النفق���ة 

عل���ى زوجته وعل���ى اأولدها 

منه وخا�صة اإذا كان عنده زوجة اآخرى .

تدخ���ل اأهل الزوجني يف �ص���وؤون الزوجني اخلا�ص���ة والعامة 

يعترب من اأهم اأ�صباب الطالق .

تعايل الزوجة على زوجها وخا�ص���ة اإذا كانت موظفة اأو كان 

الزوج �صعيف ال�صخ�صية .

عدم اهتمام املراأة ببيتها واأطفالها وزوجها,

واأذكركم اأخوتي بحديث الر�صول ملسو هيلع هللا ىلص ))ا�صتو�صوا بالن�صاء 

, ف���اإن املراأة خلقت من �ص���لع , واإن اأعوج �ص���يء يف ال�ص���لع 

اأعاله , فاإن ذهبت تقيمه ك�صرته , واإن تركته مل يزل اأعوج , 

فا�صتو�ص���وا بالن�ص���اء ((  رواه البخاري وم�صلم , و�صلى اهلل 

و�صلم على نبينا حممد واآله و�صحبه و�صلم 

 عضو قسم الخبراء ومكتب الصلح بالمحكمة 
العامة بالرياض

علي بن حمد بن علي آل عثمان 

الطالق وأسبابه العرقاة
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اللجنة العلمية 
وهي جلنة متفرعة عن الن�صاط الثقايف .

عملها :

ذات فرعني اأ�صا�صيني يتعلقان بالنهو�ض بامل�صتوى العلمي , وهما :

املكتبة : وتفعيل دورها بعد ايجاد املقر للديوانية .

املوهوبني واملتفوقني : ودعم جوانب املوهبة والتفوق

نشاطها :
1- امل�صابقات العلمية :

امل�صابقات العامة يف املجلة عدة مرات

امل�صابقة يف �صريط وكتيب

2- ح�صر وتكرمي املتفوقني بن�صب حمددة يف املراحل الدرا�صية الثالث ) املتو�صط , الثانوي , ما فوق الثانوي ( 

3- ح�صر وتكرمي اأ�صحاب الدرا�صات العليا ) املاج�صتر والدكتوراه (

الطموحات :

•تنظيم م�صابقات ل�صقل وابراز مواطن البداع لدى ابناء الأ�صرة ) يف نظم ال�صعر , كتابة املقالت , الرتتيل وح�صن القراءة ( 	

•اقامة دورات تدريبية والتدرج يف ذلك لغاية ا�صتئجار مقار ومدربني 	

•متابعة طالب الثانوي وميولهم وحماولة توجيههم ملا يكون فيه النفع العام لهم ولأ�صرهم وبلدهم 	

•الت�صجيع وت�صهيل الطرق ملن يريد امتام درا�صته للدرا�صات العليا 	

•و�صع م�صابقات تتعلق بحفظ الكتاب وال�صنة واملتون العلمية والتدرج فيها بح�صب املراحل الدرا�صية 	

•اإقامة ملتقيات وخميمات �صبابية ت�صمل برامج هادفة بح�صب ال�صن احلددة 	

أعمال اللجنة :
جمع بيانات الأ�صرة كاملة .

الإ�صراف على دليل الهاتف .

طباعة �صجرة الأ�صرة بعد ا�صتكمالها من اللجنة .

تنظيم الأمور املالية و الإدارية داخل اللجنة .

المشرف / خالد بن ناصر الحسين .

الرئيس / سليمـان بن عبـد العزيز  .

المقــــــــرر / أحمــــد العثـــــمان .

عضو / نايف بن محمد العبد اهلل .

عضو / عبداهلل بن عثمان الحسين .

عضو / أحمـــد بن حمــد الحســـين .

العرقاة
Alarqaat.comـــــــ

37



ذته التجارب واأحكمته  مته , وجنَّ كته ال�ص���نون وعجَّ رجٌل حنَّ

ته رج���اًل راب���ط اجلاأ�ض , ثاب���ت اجلن���ان , ل يرتاع  ف�ص���رَّ

للعظائ���م ول ينزعج لل�ص���دائد , لو اقت���دح بالنبع لأروى نارًا 

, فاإذا ما خر�ص���ت الأل�ص���ن عن الراأي حذق بال�ص���واب كما 

يح���ذق الأريب , ومن ثمَّ فاإن العرب اإذا ما نزلت بهم كرائه 

الأم����ور, وحوازب اخلطوب فزعت اإليه , وهو جذيلها املحّكك , 

بعقله ي�صتهدون وبراأيه ي�صت�صفون .

ه���و اأكثم بن �ص���يفي بن رب���اح بن احلارث بن خما�ص���ن بن 

معاوية بن �ُص���ريف بن جروة بن اأ�ص���يد بن عمرو بن متيم , 

وله كنيتان كما ورد يف امل�صادر : اأبو حيدة و اأبو حن�ض , واأبو 

اأكثم هو �ص���يفي ذو احُلُكم . وتن�ض الروايات على اأن لأكثم 

ت منهم حمزة الزيات )اأبو عمارة حمزة  عقبًا بالكوفة وعدَّ

ب���ن حبيب بن عم���ارة بن اإ�ص���ماعيل الكويف ( �ص���يخ القراء 

واأحد ال�صبعة الأئمة .

لق���د كان خطيب���ًا مفهوم���ًا , وحكمًا عادًل , رفي���ع املكانة يف 

قومه , بل عند العرب جميعًا , واأنه كان من اأ�صرافهم , ومن 

مني فيهم , وقد ندر من جاراه من خطباء ع�صره  كبار املحكَّ

يف معرفة الأن�صاب ,و�صرب الأمثال .

وفد اإىل ك�صرى وخطب بني يديه حتى اأده�صه وقال : ويحك 

ي���ا اأكثم ! ما اأحكمك واأوثق كالمك لول و�ص���عك كالمك يف 

غر مو�صعه ! قال اأكثم : ال�صدق ينبئ عنك ل الوعيد ؛ قال 

ك�ص���رى : ل���و مل يكن للعرب غرك لكفى ؛ ق���ال اأكثم : “ُرب 

قول اأنفذ من �صول” .  

ومل يكن ك�ص���رى وح���ده من خطب عن���ده , فلقد خطب عند 

النعمان بن منذر وكتب اإليه ما ل ي�صع املقام لذكره , وكذلك 

كتب للحارث بن اأبي �ص���مر الغ�صاين ملك عرب ال�صام وكتب 

مللك هج���ر اأو جنران حيث طلب منه اأن يكتب اإليه با ينفع 

به باإيجاز .

ومن ثم���ار حكمته ذلك املنحى العقدي , فاأكثم مل ي�ص���ارك 

اجلاهل���ني فيم���ا انحرف م���ن معتق���د , فما عبد الأ�ص���نام 

والتماثيل , وما اأ�صابه من الوثنية �صيء , وما دان باليهودية 

اأو الن�صرانية على ما كانت عليه يف زمانه , ومل يظاهر اأكثم 

ما �ص���اع من جمو�صية لدى عرب اجلاهلية , فلقد كان يعظم 

�ص���عائر اهلل تعاىل فيحج البيت , ويف هذا روت الرواة �صدد 

احلدي���ث عن ولد عبداملطلب “ وحجَّ اأكثم بن �ص���يفي يف نا�ض 

���ة  من بني متيم فراآهم يخرتقون البطحاء كاأنهم اأبرجة الف�صَّ

ُيلحق���ون الأر����ض جرانهم . فقال “ يا بني متيم اإذا اأحب اهلل 

اأن ين�ص���ئ دولة نبت لها مثل هوؤلء . هوؤلء غر�ض اهلل ل غر�ض 

الرجال “نعم هو اإختيار اهلل وتن�ص���ئته وغر�ص���ه لي�صطفي من 

هوؤلء القوم الر�ص���ول ملسو هيلع هللا ىلص خرته من خلقه .وبعد هذه املقولة 

بزمن والنظرة الثاقبة والفطنة اجللية لدى اأكثم �ص���اء اهلل اأن 

يكاتبه الر�صول ملسو هيلع هللا ىلص بعد مكاتبة اأكثم له بعد علمه به فكتب نبي 

اهلل “من حممد ر�ص���ول اهلل اإىل اأكثم بن �ص���يفي : اأحمد اهلل 

اإليك , اإن اهلل اأمرين اأن اأقول : ل اإله اإل اهلل , اأقولها وليقر بها 

النا�ض , واخللق خلق اهلل , والأمر كله له , وهو خلقهم واأماتهم 

, وهو ين�ص���رهم واإليه امل�ص���ر , باأنبيائه املر�ص���لني , ولت�صاألن 

ع���ن النباإ العظيم , ولتعلمن نباأه بعد حني “ فما كان من اأكثم 

اإل اأن جم���ع بن���ي متيم وقال فيهم ما ق���ال , وخرج اإىل املدينة 

قا�ص���دًا النبي ملسو هيلع هللا ىلص فتبع���ه مئة من عمرو وحنظل���ة , فلما كان 

يف بع����ض الطريق عم���د ُحبي�ض اإىل رواحلهم فنحرها , و�ص���قَّ 

م���ا كان معهم من قربٍة ومزادة وه���رب , فاأجهد اأكثم العط�ض 

فمات و اأو�صى من معه باتباع النبي ملسو هيلع هللا ىلص واأ�صهدهم اأنه اأ�صلم , 

فاأنزل اهلل فيه “ ومن يخرج من بيته مهاجرًا اإىل اهلل ور�صوله 

ث���م يدرك���ه املوت فقد وقع اأجره على اهلل “  فلقد روى ذلك بن 

عبا�ض فقال : نزلت يف اأكثم ومن تبعه من اأ�صحابه .

واإذا ق���راأت لأكثم وجدت الأ�ص���لوب الفريد يوجز, ويعتمد على 

التلويح , وهو بليغ ل يهتك بال�صرت�صال فيه ف�صائله , ول ميحو 

بالتجويز فيه حما�ص���نه ,اعتمد فيه على العقل و�ص���لية للتاأثر 

ف���ال مغالة فيه ول ترخ�ض واإمنا يعمد اإىل احلكم في�ص���وغها 

يف اأ�ص���لوب �ص���ل�ض وقالب موجز جتلله الر�صانة, ومن هنا كان 

لبد اأن نورد ولو ال�صيء الي�صر من اأمثاله واأ�صعاره .

���ه ال�ص���ر, حافظ على  فم���ن اأمثاله قوله : “ احلر حر واإن م�صَّ

ال�صديق ولو يف احلريق , ولي�ض من العدل �صرعة العذل , وغثك 

خر من �صمني غرك ...... وغرها من الأمثال الكثرة.

ومن أشعاره قوله :
ة  ...َ  اإىل مئة مل ي�صاأم العي�ض جاهل  واإن امرءًا عا�ض ت�صعني حجَّ

م�صت مئتان غر �صٍت واأربٍع ... وذلك من عدِّ الليايل قالئل 

أكثم بن صيفي العرقاة
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وقوله:
حلبت الدهر اأ�صطره جميعًا ... ونلت من املعنى فوق املزيد

وكافحت الأمور وكافحتني ... ومل اأخ�صع ملع�صلة كوؤود

وكدت اأنال يف ال�صرف الرثيا .... ولكن ل �صبيل اإىل اخللود

لق����د ت����رك لنا اأكث����م جمهرة م����ن اخلطب , والر�ص����ائل , 

ن يف ت�ص����اعيفها احلكم����ة ال�ص����ائبة ,  والأمث���ال �ص����مَّ

والو�صية ال�صادقة , والعربة الهادفة,واملوعظة الرائدة 

, واملث���ل الرائ���ع ,وارحت���ل عن ه���ذه الدنيا  يف اأ�ص���ح 

الأخبار بعد يوم الكالب الثاين )موقعة بني بني �ص���عد 

والرب���اب ,وبني بني احلارث بن كع���ب وقبائل اليمن(

حي���ث كان عم���ره اآن���ذاك مئة وت�ص���عون �ص���نة كما هو 

وا�ص���ح من الأبيات ال�ص���ابقة ,وذلك باإثنتني وع�صرين 

�ص���نة ليوافق ال�صنة التا�صعة من الهجرة وهو يف طريق 

اخلروج اإىل املدينة.

وبع���د ه���ذا فمن احلكم���ة اأن ناأخذ من اأكث���م و اأمثاله 

ركيزة تدفعنا اإىل الأمام لن�صيف اإىل تاريخنا اخلالد 

ماآث���ر جدي���دة حت���ى ن�ص���تطيع اأن نواك���ب احل�ص���ارة 

الإن�ص���انية كما واكبها الأجداد والذين ديدنهم اإ�صداء 

املعروف للمحتمع , واإ�صاعة العدل يف �صفوفه.

المراجع
اأكث���م بن �ص���يفي البليغ البالغ���ي , تاألي���ف الدكتور حممد 

ب���دري عبداجللي���ل , جامع���ة ال�ص���كندرية , دار النه�ص���ة 

العربية 1407ه� .

اأكثم بن �ص���يفي )حيات���ه وخطبه واأمثاله و�ص���عره( , 

تاأليف الدكتورعلي حم�ص���ن عي�ص���ى مال اهلل , مطبعة الر�صاد 

بغداد 1409ه� .

علي بن عثمان بن حسين العبداهلل

العادة األولى)عدم تناول وجبة اإلفطار(:

حيث لوحظ اأن الأ�ص���خا�ض الذين ل يتناولون وجبة الإفطار 

�ص���وف ينخف�ض معدل �صكرالدم لديهم وهذا يقود اإىل عدم 

و�صول غذاء كاف خلاليا املخ مما يوؤدي اإىل انحاللها.

العادة الثانية)اإلفراط في تناول األكل(:

الأكل الزائد ي�ص���بب ت�صلب �ص���رايني الدماغ مما يوؤدي اإىل 

نق�ض القوة الذهنية.

العادة الثالثة)التدخين(:

 ي�ص���بب التدخني انكما�ض خاليا املخ وربا يوؤدي اإىل مر�ض 

الزهامير.

العادة الرابعة)كثرة تناول السكريات(:

كرثة تناول ال�ص���كريات يعوق امت�ص���ا�ض الدماغ للربوتينات 

والغذاء, مما ي�صبب �صوء تغذية الدماغ وربا يتعار�ض مع منو املخ.

العادة الخامسة)تلوث الهواء(:

الدماغ هو اأكرب م�صتهلك لالأك�صجني يف اأج�صامنا. ا�صتن�صاق 

هواء ملوث يقلل دعم الدماغ بالأك�صجني مما يقلل كفاءة الدماغ

العادة السادسة)األرق)قلة النوم((:

النوم ي�ص���اعد الدماغ على الراحة . كرثة الأرق تزيد �صرعة 

موت خاليا الدماغ.

العادة السابعة)تغطية الرأس أثناء النوم(:

الن���وم مع تغطي���ة الراأ�ض يزيد تركيز ثاين اأك�ص���يد الكربون 

ويقلل تركيز الأك�صجني مما يوؤدي اإىل تاأثرات �صلبية على الدماغ.

العادة الثامنة)القيام بأعمال أثناء المرض(:

العمل ال�صاق اأو الدرا�صة اأثناء املر�ض تقلل من فعالية الدماغ 

كما اأنها توؤدي اإىل تاأثرات �صلبية عليه.

العادة التاسعة)قلة تحفيز الدماغ على التفكير(

التفكر هو اأف�صل طريقة لتمرين الدماغ. قلة حتفيز الدماغ 

على التفكر توؤدي اإىل تقل�ض اأو تلف خاليا الدماغ.

العادة العاشرة)ندرة الحديث مع اآلخرين(: الحوار 

الفكري مع الآخرين ي�صاعد على ترقية فعالية الدماغ.

)بنت صقر (

عشر عادات
 تدمر الدماغ
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بع����ض الأطفال يفتق���د الثقة بنف�ص���ه , حي���ث ل يعتمد على 

نف�ص���ه يف كثر ول قليل وعندما تواجهه م�صكلة يتوقف , فال 

ي�صتطيع اأن يتخذ قرارًا .

ولهذا عدة أسباب : 

1- كرثة الأمر والنهي على كل �ص����غرة وكبره من قبل املربي , 

مما يفقده الإبداع . 

2- انتقاده على كل عمل يعمله , بدًل من الإ�صادة واملدح .

3- اإذلل الطفل ومقارنته بالآخرين با يقلل من قيمته .

4- التهكم وال�صخرية , وعدم الهتمام با يوجهه من اأ�صئلة .

٥- ع���دم اإتاحة الفر�ص���ة للطف���ل باحلديث اأم���ام الآخرين 

ذن له باحلديث فاإنه يلقن ما يقوله .
ُ
خمافة اأن يخطئ واإن اأ

٦- الرعاي���ة الزائ���دة الت���ي تظهر يف اخلوف ال�ص���ديد على 

�صحته وم�صتقبله . 

ويظهر على الطفل الفاقد للثقة بنفسه عدة 
مظاهر منها :

1-ع���دم ا�ص���تطاعته القيام بعم���ل ا�ص���تقالل, واإذا واجهته 

م�صكلة ل يتخذ قرارًا .

2- اإ�صابته بالتبلد وعدم الإبداع , و�صعف الإرادة وال�صتكانة 

والإهمال والقلق والإحباط.

3-اإ�صابته بالتربم وال�صيق من كل عمل م�صند اإليه , لت�صوره 

اأن اللوم حا�صل له على عمله .

 ولتجني���ب الطف���ل الآثار ال�ص���يئة على الوالدي���ن اإتباع عدة 

طرق يف تنمية ثقة الطفل يف نف�صه , ومنها :

1-اأن ير�ص���م الوالدان له خطوطًا عامة ينبغي عليه اإتباعها 

وال�صر يف نطاقها , فيخربه با احل اهلل وحرم اهلل والآداب 

ال�ص���رعية , فال يتجاوز املباح���ات اإىل املحرمات اأو ما ينايف 

الأخالق , ثم يرتك له احلرية بعد ذلك .

2-اإ�ص���ناد بع�ض امله���ام التي يف مق���دوره اإلي���ه , وان اخطاأ 

ي�صجع على عمله ويعلم العمل ال�صحيح , واإذا مل يكن العمل 

يف مق���دور البنت اأو البن فانه ي�صت�ص���ار في���ه , وميتدح راأيه 

ال�ص���ائب , ويبني ل���ه وجه اخلطاأ يف راأي���ه اخلاطئ بلطف , 

وبتذك���ره ب���اأن اجلميع عر�ص���ة للخط���اأ وال�ص���واب فتقوى 

عزمية الطفل .

3-تقوي���ة اإرادة الطف���ل , وذل���ك بتعوي���ده اأمري���ن : حف���ظ 

الأ�صرار وال�صيام .

4-تقوية ثقته الجتماعية بنف�صه عن طريق جمال�صة الكبار 

والجتماع بال�صغار.

٥-تنمية ثقته العلمية بنف�ص���ه وذلك بتعليمه القران الكرمي 

وال�ص���نة النبوية , فتنمو ثقته العلمية بنف�صه لأنه يحمل علمًا 

غزيرًا حقيقيًا بعيد عن اخلرافات .

٥-من الع���الج وال�ص���بل الوقائية اأي�ص���ا من ظاهرة �ص���عور 

الطفل بالنق�ض البعد عن الأ�صباب املوؤدية لذلك من �صخرية 

وا�صتهزاء .. اإلخ .

اختيار : هدى العبدالكريم

الوسائل الست .. للتحطيم ! العرقاة
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هن���اك اأن���واع م���ن الأ�ص���عة الطبي���ة املتع���ددة امله���ام والتي 

ت�ص���نف بح�صب خطورتها من جهة وا�صتخداماتها من جهة 

اأخ���رى , فاخلطورة تكمن من ناحية التاأثر  ال�ص���لبي لكرثة 

ال�ص���تخدام ) وعلى ح�صب نوع الأ�ص���عة امل�صتخدمة ( والتي 

قد توؤدي لالإ�ص���ابة ب�ص���رطان الدم اأو الأنيميا اأو ت�ص���وهات 

للجنني بالن�ص���بة للمراأة احلامل .. ون�صتعر�ض اأنواع الأ�صعة 

فيما يلي :

األشعة العامة :
وت�صنف من الأ�صعة ال�صينية 

اخلطرة , وت�صتخدم لفح�ض 

اجل�ص���م  اأع�ص���اء  خمتل���ف 

والأطراف  والبطن  كال�صدر 

والراأ����ض وكذلك لت�ص���خي�ض 

الك�صور واحلوادث .

األشعة التنظيرية :
وت�ص���نف اأي�ص���ًا من الأ�ص���عة ال�ص���ينية اخلطرة , وت�صتخدم 

غالبًا لت�ص���خي�ض اجلهاز اله�ص���مي با فيه املعدة والأمعاء 

والقول���ون , واجله���از البويل با فيه الكل���ى واملثانة والرحم 

وقنوات الرحم , وميكن ا�ص���تخدام �ص���بغة ملونة عن طريق 

الفم اأو فتحة ال�صرج واأي�صًا عن طريق الوريد .

أشعة تصوير الثدي :
وت�ص���نف اأي�ص���ًا من الأ�ص���عة ال�ص���ينية اخلط���رة لكنها اأقل 

خط���ورة من الأن���واع الأخرى , وت�ص���تخدم يف فح�ض الثدي 

بغية الت�ص���خي�ض واكت�صاف اأورام الثدي يف خمتلف الأعمار 

, وت�صاعد يف الكت�صاف املبكر لأورام الثدي وال�صرطان .

تصوير األوردة والشرايين 
واألشعة التداخلية :

وت�ص���نف اأي�ص���ًا م���ن الأ�ص���عة ال�ص���ينية 

اخلطرة , وت�صتخدم يف فح�ض ال�صرايني 

لتو�ص���عة  عالجي���ًا  وت�ص���تخدم  والأوردة 

ال�ص���رايني والأوردة برتكيب الق�ص���طرة 

القل���ب  واأوردة  �ص���رايني  مث���ل  داخله���ا 

والبطن والأطراف والراأ�ض .

األشعة الصوتية :
ه���ذا النوع ل ي�ص���نف من الأ�ص���عة ال�ص���ينية اخلط���رة , بل 

ت�ص���تخدم فيه املوجات فوق ال�ص���وتية التي تخرتق اجل�ص���م 

وتلتقطه���ا عل���ى �ص���كل �ص���ور باأجهزة بالغ���ة احل�صا�ص���ية , 

وت�ص���تخدم لفح����ض البطن با 

فيه الكبد والطحال والبنكريا�ض 

والكلى , وكذلك لفح�ض اجلنني 

اأثناء احلمل والأجهزة التنا�صلية 

كالرحم واملبي�ض .

األشعة  المقطعية أو التصوير الطبقي :
هذا النوع من الأ�صعة ال�صينية والتي تعترب من اأخطر الأجهزة 

الإ�ص���عاعية حيث كمية الأ�صعة ال�ص����ادرة منها , وت�صتخدم هذه 

الأ�ص���عة لفح�ض املخ والبطن وال�صدر وت�صخي�ض احلوادث 

والك�ص���ور باأنواعها وللك�صف عن اإمكانية وجود نزيف داخلي 

, ويف غال���ب الفحو�ض الداخلية يعطى ملري�ض �ص���بغة ملونة 

عن طريق الوريد بوا�صطة احلقنة الوريدية , وتعترب من اأدق 

اأجهزة الأ�ص���عة املتط���ورة لفح�ض الأع�ص���اء الداخلية حيث 

تبلغ �صماكة ال�صورة الواحدة 1 �صم فقط , وقد مت تطويرها 

موؤخرَا لتقليل الأ�ص���عة وزيادة ال�صرعة ب�صكل فائق من 1 اإىل 

2٥٦ �صريحة .

الرنين المغناطيسي :
وه���ذا النوع ل ت�ص���تخدم فيه الأ�ص���عة ال�ص���ينية اخلطرة بل 

ي�ص���تخدم في���ه املج���ال املغناطي�ص���ي , وي�ص���تخدم لفح����ض 

املخ واجلهاز الع�ص���بي واحلبل ال�ص���وكي واجلهاز الع�ص���لي 

واملفا�ص���ل والعمود الفقري والنزلق الغ�ص���رويف وخا�ص���ة 

اإ�ص���ابات املالع���ب والأج���زاء الأخ���رى كالبط���ن وال�ص���در 

واحلو�ض والأوردة وال�صرايني .

عبداهلل بن إبراهيم الحسين
أخصائي أشعة مقطعية وعضو الجودة النوعية
بأقسام األشعة بمدينة الملك سعود الطبية .

العرقاةاألشعة الطبية
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اخل���روج للرح���الت الربية لغر����ض التنزه مطل���ب حتتاجه 

ويح لتبعد عنك امللل وعناء  ف�ض حتتاج اإىل الرتَّ ف����ض, فالنَّ النَّ

العمل و�ص���غوط احلياة وهموم املعي�ص���ة, ولتطلق ب�صرك يف 

هذا الكون الف�صيح بعيدًا عن �صو�صاء املدينة واأ�صوائها . 

والرحالت لها فوائد عظيمة منها ::

1 - الرتويح عن النف�ض.

2 - التفكر يف خملوقات اهلل واآياته وعظيم قدرته .

3 - الك�صف عن اأخالق الرجال ومعرفة طبائعهم.

4 - اكت�صاب مهارات جديدة والتعرف على الأماكن .

٥ - تعويد النف�ض على العي�ض يف ظروف �صعبه .

٦ - تربي���ة الأولد على اخل�ص���ونة وقوة ال�صخ�ص���ية وح�ص���ن 

الت�صرف والقدرة  على اتخاذ القرار املنا�صب .      

وم���ن الآداب التي ينبغي اأن يلتزم به���ا كل من اأراد اخلروج 

للتن���زه والت���ي حثنا عليها ديننا احلني���ف , وهي اآداب تتعلق 

باملكان, فمن ذلك:

1-      فقبل نزول املكان ل تن�ض دعاء نزول املكان 

عن خولة بنت حكيم ال�صلمية ر�صي اهلل عنها, قالت: �صمعت 

ر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول:) من نزل منزل ثم قال: اأعوذ بكلمات 

اهلل التامات من �ص���ر ما خلق , مل ي�ص���ره �صيء حتى يرحتل 

من منزله ذلك ( رواه م�صلم .

2-      عدم ترك املكان مت�صخ حلديث اأبي هريرة ر�صي اهلل 

عنه اأن الر�ص���ول ملسو هيلع هللا ىلص قال: ) اتق���وا املالعن الثالث: الرباز 

يف املوارد, وقارعة الطريق, والظل ( رواه اأبو داود.

3-      النهي عن ا�صتقبال القبلة ببول اأو غائط حلديث اأبي 

اأيوب الأن�ص���اري اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال ) اإذا اأتيتم الغائط فال 

ت�صتقبلوا القبلة اأو ت�صتدبروها, ولكن �صرقوا اأو غربوا ( رواه 

م�صلم.

4- كراهية ا�ص���تقبال الريح اأثناء ق�ص���اء احلاجة , ويف هذا 

تعلي���ل وهو اأنه قد يلوث املالب�ض بالنجا�ص���ة ب���اأن يرتد عليه 

بوله.

٥- وم���ن الآداب ترك املكان نظيف ) دع املكان اأف�ص���ل مما 

كان فاأن مل يكن بالإمكان فدعه كما كان  (.

اأهم قاعدة يف الطلعات الربية : ل تاأخذ اأي �صئ اإل ال�صور, 

ل ترتك اأي �صئ اإل الذكريات, ل تقتل اأي �صئ اإل الوقت .

يف اخلت���ام اأمتنى لكم ق�ص���اء اأجمل الأوق���ات واأن تكونوا يف 

خر و�صعادة 

مما راق يل من الق�صيد عن الرب 

 يلومني يف طلعة الرب مقرود           

                                     يلومني يف لذتي وانب�صاطي

 لوهي على كيفي ليا رحت ماعود          

                        مار البال حبل قوي الرباطي

 ل �صرت يف رو�ض به الع�صب ماجود          

                    ريح النفل ويا اخلزامى تعاطي

 اأو راأ�ض طع�ض وم�صية اجليب بركود          

                 و�صبيت ناري من ه�صيم الراطي

 رفقة ارجال مايجي منه منقود          

               قروم العيال ولبهم �صخ�ض واطي

 ولترافق اللي خوته مابها زود          

                   مايلحقك ياكود كرث الغالطي .

ابراهيم بن حمد المحمد العبداهلل

الرحالت البرية
العرقاة
Alarqaat.comـــــــ

42



اأوهن البيوت بيته و�ص���بكته التي ين�صجها يف الهواء ل حتميه 

م���ن الغتيال وم���ع ذلك �ص���ارت مث���اًل على التوغ���ل وربا 

التوح����ض عندم���ا يقال لق���د انت�ص���ر انت�ص���ارًا عنكبوتيا كما 

اأن �ص���مه وظف يف الطب ال�ص���رعي وق���ال الدمري يف حياة 

احليوان الكربى :

العنكب���وت دويبة تن�ص���ج يف اله���واء وكنيته اأب���و خيثمة و اأبو 

ق�ص���عم والأنثى ام ق�ص���عم وهي ق�ص���ار الأرجل كبار العيون 

للواح���د ثمانية اأرجل و�ص���ت عي���ون فاإذا اأراد �ص���يد الذباب 

لط���ي بالأر����ض و�ص���كن اأطرافه وجمع نف�ص���ه ث���م وثب على 

الذباب فال يخطئه.

وق���ال اأفالط���ون : اأحر�ض الأ�ص���ياء الذباب و اأقنع الأ�ص���ياء 

العنكبوت فجعل اهلل رزق اأقنع الأ�ص���ياء يف اأحر�ض الأ�ص���ياء 

ف�صبحان اللطيف اخلبر .

 العنكبوت يف الأمثال :

قالوا اأغزل من عنكبوت.

وقالوا اأوهن من بيت العنكبوت.

العنكبوت يف العلم احلديث :

العنكب���وت يف العل���م احلدي���ث م���ن رتب���ه العناك���ب طائفة 

العنكبوتي���ات اأو العنكبي���ات , من �ص���عبة مف�ص���لية الأرجل 

اأو املف�ص���ليات م���ن الالفقاريات من اململك���ة احليوانية من 

الكائنات احلية.

وت�صمل رتبة العناكب حيوانات منت�صرة يف جميع اأنحاء العامل 

يعي����ض بع�ص���ها يف املاء الع���ذب اأو مياه البح���ار ولكن يعي�ض 

معظمها على الأر�ض وهي تتنف�ض الهواء اجلوي وتتغذى على 

ع�صارة احليوانات ال�ص���غرة ومنها اأنواع تعي�ض متجولة ل 

تن�صج اأن�صجة كثرة ومنها اأنواع �صاكنة تقوم بن�صج خيوطها 

التي ت�صتعملها كم�صائد و�صرانق ت�صع فيها البي�ض.

ويقول منذر عبد الرحمن يف مقالة العنكبوت كائن كل الع�صور :

ل���و مل تك���ن هن���اك عناكب جلاع الب�ص���ر حتى امل���وت فكمية 

احل�ص���رات ال�ص���ارة بالزراع���ة الت���ي تدمره���ا العناكب يف 

الي���وم الواحد تفوق يف وزنها وزن �ص���كان العامل حيث يوجد 

٥0 مليون���ا من العناك���ب يف كل هكتار ف���اإذا علمنا اأن وجبة 

كل عنكبوت يف اليوم الواحد ترتاوح مابني 10 و 1٥ ح�ص���رة 

ف�صندرك على الفور اأهمية العناكب.

ويوج���د العنكبوت الذئبي الذي مي�ص���ط حقول القطن وفول 

ال�ص���ويا جمانا دون ا�ص���تعمال للمبيدات احل�ص���رية وتوجد 

عناك���ب تنظ���ف ب�ص���اتني التف���اح وحت���د م���ن انت�ص���ار املن 

وغرها.

وق���ال اإن غ���زل العناك���ب مل���ئ باله���واء ولذلك فه���و عازل 

حراري ممت���از وخفيف الوزن جدًا ومتنوع يف ال�ص���مك وهو 

اأك���رث مرونة من خي���وط الفولذ و اإذا فتلن���ا 143 خيطا من 

خيوط العنكبوت مع بع�ص���ها البع�ض ف�صنح�ص���ل على خيط 

�صمكة مليمرت واحد و اإذا اأخذنا منه خيطًا فاإنه يلتفت حول 

الأر�ض مع اأن وزنه كيلو جرامان.

وت�صتخدم العناكب حاليا يف الطب ال�صرعي يف حتديد �صبب 

الوف���اة ببع�ض ال�ص���موم لقل���ة الكمية التي ميكن احل�ص���ول 

عليه���ا م���ن ال�ص���م امل�ص���تخدم يف اجلرمية وميكن ا�ص���تثارة 

العنكب���وت بتق���دمي قطرة متجمدة من دم امل�ص���موم للتغذي 

عليه���ا فينعك�ض نوع ال�ص���م على �ص���كل خي���ط العنكبوت وقد 

ا�ص���تخدم الكمبيوتر يف حتليل نوع ال�صم امل�صتخدم ح�صب ما 

يظهر لجتاه �صكل اخليط .. ف�صبحان اخلالق.

أ / عثمان بن ناصر الحسين

 لوال العنكبوت
         لمات البشر جوعًا
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لجنة التكافل االجتماعي 

الهدف الرئي�صي:  حتقيق اأكرب عدد ممكن من �صور التكافل الجتماعي داخل حميط الأ�صرة.

مهام اللجنة:

البحث امل�صتمر داخل حميط الأ�صرة, وذلك لتحديد املحتاجني الذين ي�صتحقون اأن تدفع لهم الزكوات.

جمع البيانات املطلوبة للم�صتفيدين, واإدراجها يف برنامج حا�صوبي يحدد املبلغ امل�صتحق لكل عائلة.

التحديث ال�صنوي لبيانات امل�صتفيدين.

اإعادة درا�صة اأحوال امل�صتفيدين كل عام, واإجراء التعديالت الالزمة )حذف من حت�صنت اأحوالهم(.

حترير الر�صائل التذكرية لأفراد الأ�صرة باإيداع �صيء من زكواتهم يف احل�صاب املخ�ص�ض لذلك.

اإعداد بيان باأ�صماء امل�صتفيدين, وباملبالغ التي ت�صرف لهم, وذلك يف �صهري )رم�صان( و )ربيع الأول(.

اإدراج �صيكات امل�صتفيدين التي يحررها جمل�ض الأ�صرة يف ح�صاباتهم.

تويل توزيع املواد الغذائية التي يقوم بها بع�ض املح�ص���نني من رجال الأ�ص���رة – جزاهم اهلل خرًا- على 

الأ�صر الأكرث احتياجًا.

لجنة الوقف
الهدف الرئي�ض: اإن�صاء اأوقاف ي�صرف ريعها يف م�صالح الأ�صرة.

مهام اللجنة:

درا�صة اإن�صاء م�صاريع اأوقاف لالأ�صرة.

تقدمي درا�صة متكاملة عن امل�صروع, وعن تكاليفه املتوقعة ملجل�ض الأ�صرة.

البدء يف تنفيذ خطوات امل�صروع بعد اعتماده من جمل�ض الأ�صرة.

متابعة امل�ص���روع يف جميع مراحله, من بداية التنفيذ وحتى اكتمال امل�ص���روع )�ص���راء العقار املطلوب – 

اإب���رام عق���ود التنفي���ذ – مراجعة الدوائ���ر احلكومية - متابعة ال�ص���رف خالل ف���رتة التنفيذ – تذليل 

العقبات اإن وجدت(

ن�صر الوعي بني اأفراد الأ�صرة باأهمية الأوقاف ودعوتهم للم�صاركة يف اإن�صائها, وذلك من خالل )ر�صائل 

اجلوال – جملة الأ�صرة – منتدى العرقاة – احلفل ال�صنوي(.

الإ�صراف على الوقف بعد ت�صغيله وحتديد ما يحتاجه من اإ�صالحات , وكذلك متابعة اإيراداته.

حتديد امل�صارف التي ينفق فيها ريع الوقف, ورفع بيان بذلك ملجل�ض الأ�صرة.

توزيع مبالغ ريع الوقف يف م�صارفها, وذلك بعد اعتمادها من جمل�ض الأ�صرة.
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مفتاح العز : طاعة اهلل ور�صوله.

مفتاح الرزق : ال�صعي مع ال�صتغفار والتقوى.

مفتاح اجلنة : التوحيد.

مفتاح الإميان : التفكر يف اآيات اهلل  وخملوقاته.

مفتاح الرب : ال�صدق.

مفت���اح حي���اة القل���ب : تدب���ر الق���راآن والت�ص���رع يف 

الأ�صحار.

مفتاح العلم: ح�صن ال�صوؤال وح�صن الإ�صغاء.

مفتاح الفالح : التقوى.

مفتاح املزيد : ال�صكر.

مفتاح الإجابة : الدعاء.

ريم محمد العبد اهلل

1- تقوى اهلل ومراقبته يف ال�صر والعالنية.

2- بر الوالدين وطاعتهما  والإح�صان اإليهما.

3- قراءة القراآن وفهم معانيه.

4- املحافظة على ال�صالة يف اأوقاتها.

٥- تربية الأولد الرتبية الإ�صالمية ال�صحيحة.

٦- فعل اخلر واإي�صاله للنا�ض.

7- �صلة الرحم وال�صوؤال عنهم.

8- حفظ الوقت وا�صتغالله با ينفع الدعوة.

9- ال�صرب على م�صائب الدنيا واحت�صاب الأجر عند اهلل.

10- املداومة على الأذكار �صباحًا وم�صاًء.

11- الأمر باملعروف والنهي عن املنكر.

12- انتهاز الفر�ض و�صناعتها وا�صتثمارها يف اخلر.

13- التح�صر على فوات الأجر والطاعة.

14- ح�صن اخللق واإتقان العمل.

1٥- تقدمي النفع املتعدي لالأمة على العمل القا�صر للنف�ض.

1٦- امل�صاركة الإيجابية يف  حمل هم الأمة الإ�صالمية 

واإيثار العمل على العاطفة.

17- احلر�ض على طلب العلم ال�صرعي.

18- احلج والعمرة.

19- ال�صدقة اجلارية.

20- التكامل والتوازن يف حياتك اليومية.

   
كتبه : أم عزام العبد اهلل

مفاتيح الظفر
عشرين شمعة

 إلضاءة دروبكم

حياة القلب
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خاصة بالتفوق العلمي
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اإنن���ا لنتق���ن يف اأحايني كث���رة اأن نتح���دث عن واق���ع امتنا 

الإ�ص���المية وما اأ�صابها من ال�ص���عف والهوان , وما اأكرث ما 

ن�ص���مع اأو نتكلم ع���ن كثر من مظاهر الف�ص���اد التي ف�ص���ت 

يف جمتمعاتن���ا , فهذا يتحدث ع���ن اإهمال كثر من الرجال 

والن�ص���اء لأمر ال�ص���الة , واآخر يتحدث عن �صياع كثر من 

ال�ص���باب وال�صابات يف الأ�ص���واق , وثالث يخربك عن انت�صار 

املخدرات وتزايد عدد �ص���حاياها , ورابع وخام�ض و�ص���اد�ض 

همومه���م اكرب . اأنا هنا ل�ص���ت اأعيب علينا و�ص���ف واقعنا , 

فاإن���ه ل ميكن اأن ن�ص���ارك يف تغير ه���ذا الواقع اإل بالتعرف 

عل���ى مواط���ن اخللل , واإمنا العيب كل العي���ب حينما يتوقف 

عملنا عند معرفة هذا الواقع وجمرد تو�ص���يفه فح�صب , اإنه 

ليحزنني كث���را حينما نكون يف حفلة زف���اف وقد راأينا من 

بع�ض الن�صاء لبا�ض ل يقبله دين ول عقل ول اأدب , فال نقوم 

بدور الن�ص���يحة ول نح�ص���ر معن���ا بع�ض الأ�ص���رطة النافعة 

لتوزيعه���ا , اإّياك���م اأن تقولوا ه���ذا الواقع األيم , لو �ص���ار كل 

واح����د منا معتمدا على هذا املنطق مل����ا كانت اأبدا دعوة للدين , 

ولزدنا الطني بلة , واأ�ص���بحنا عر�ص���ة لعقاب رب العاملني . 

فاإىل العمل اأيها الف�ص���الء “ معذرة اإىل ربكم ولعلهم يتقون 

.. العطاء  بجزيل  اهلل(  )من  جميعا  لن�صعد   , “

 منال عبداهلل العبداهلل ..

ما أسهل الوصف
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ي���ا اأبناء ويا فتي���ات حممد ملسو هيلع هللا ىلص اأخاطبكم ب���كل اأمل وحرقه 

حلالن���ا اليوم وما و�ص���ل اإليه �ص���بابنا وفتياتنا وجمتمعنا يف 

ه���ذه الأيام , و�ص���ل بنا احل���ال اإىل ال�ص���خافة والهبوط اإىل 

القاع والنحطاط يف �صفا�صف الأمور

وكبارها ,,, ملاذا ؟؟

اأ�ص���بح اجلميع ي�صتخف وي�ص���تهزئ بال�ص���عب ال�صعودي ,,, 

األ�صت اأنت منهم ؟؟

األي�ض اأباك واأمك واإخوتك احد اأ�صا�ص���يات هذا املجتمع ؟؟؟ 

عند اإ�ص���اءتك للمجتمع فاأنت اأ�صاأت لأ�ص���رتك املنتمية لهذا 

املجتم���ع !! ن�ص���يء لأنف�ص���نا يف املقام الأول !! ,,, ثم ن�ص���يء 

ملجتمعن���ا ال���ذي طامل���ا افتخرنا بالنتم���اء ل���ه وارتقينا من 

خالله ,,,

�صور كثرة من الهبوط واخلذلن !!!

هل هي نتيجة نق�ض يف �صخ�ص���ية اأبنائنا ؟؟؟ اأم هي نتيجة 

حماكاة الغرب و�ص���لوكياته ؟؟ اأم هو العبث و�ص���عف الوازع 

الديني ؟؟ ت�صاوؤلت كثرة تدور يف اأفكارنا ,,,!!

جند البع�ض ي�صوه �صمعة ال�صعب ال�صعودي !! الرجل ال�صعودي 

!! املراأة ال�صعودية !!

نكت وا�صتهزاء وا�صتخفاف !! من هم ال�صعب ال�صعودي بنظرك ؟؟؟

لقد �ص���اهدت �ص���ورا عديدة من ال�ص���لوك ال�ص���يئ وامل�ص���وه 

ملجتمعنا ال�صعودي ,,,

جن���د احدهم ي�ص���تخف بنف�ص���ه ويظه���ر بالب����ض ) فنيلة 

و�ص���روال(  ويتج���ول يف الأماك���ن العام���ة ويق���وم الآخ���رون 

بت�ص���ويره بغية ت�صويه الرجل ال�صعودي !!! اأهذا اجناز اأو فخر 

؟؟ اأ�صبح حالنا بال�صلوك ال�صيئ نرتقي ؟؟ وبال�صتخفاف يتم

لنا ال�صهرة !!!

جند �صوره اأخرى احدهم يقوم بال�صتهزاء وبتاأليف النكت 

ال�صاخرة للرجل ال�صعودي واملراأة ال�صعودية !!!

وكاأن���ه يحمل جن�ص���ية اأخ���رى ول ينتمي له���ذا الوطن !! امل 

حتمد ربك باأن���ك احد اأبناء ار�ض احلرمني ال�ص���ريفني ويا 

أرجوكم .. يكفي استهزاء وتشويه
لها من نعمة فالكثر يتمنون ذلك !!!

م���ن املفارق���ات اأن يجد ال�ص���عودي الكثر م���ن الحرتام يف 

ال���دول الإ�ص���المية يف اخل���ارج لكون���ه قدم م���ن اأر�ض مكة 

واملدينة .. ول جند هذا الحرتام بيننا هنا !

بل مل جند �ص���عب ي�صتخف باأبنائه وجمتمعه كحال جمتمعنا 

ال�صعودي ,,!!

جند �ص���وره ثالثة احدهم حني يك���ون يف البتعاث اخلارجي 

للدرا�ص���ة يعك�ض وميث���ل املجتم���ع ال�ص���عودي بطريقة جتعل 

غرنا ي�صتخف بديننا وي�صتحقره !! رق�ض واختالط وهبوط 

بالقيم الن�صانية والدينية !!!

جن���د احدهم يعرب عن انتماءه للمجتمع ال�ص���عودي يف اليوم 

الوطني بالعبث يف

الأماكن العامة واملعاك�صات وت�صويه الطرقات والتعدي على 

حقوق الغرواحلرمات !!!

جند بع�ض ال�صباب والفتيات يقوم كل منهم بارتداء املالب�ض 

التي ت�صوه نظرة النا�ض لهم !!

مالب�ض �ص���يقه وق�ص���رة وبنطال �ص���يق ومو�ص���ات هابطة 

وق�ص���ات �ص���عر م�ص���حكة !! تقليد غرب ونق�ض �صخ�ص���ية 

وعدم تربية وهبوط بقيمة النف�ض الإن�صانية ! وعلى النقي�ض 

من هوؤلء جند من هم اأكفاء واإعالم وفخر ملجتمعنا ,,,

قاموا ببناءه ورفع همته وكانوا �صورة لأخالق امل�صطفى ملسو هيلع هللا ىلص ,,

هناك من عك�ض �ص���وره �صحيحة لالإ�صالم يف اخلارج ودخل 

ب�صببه لالإ�صالم الكثر والكثر ,

هن���اك من كافاأه الغ���رب من اجل اخ���رتاع اأو متيز اأو بحث 

واكت�صاف ,,!!

اأخ���را يا اأبناء وفتيات حممد ملسو هيلع هللا ىلص اجعلوا لكم ر�ص���الة تغر 

من جمرى حياتكم و�صلوككم باأذن اهلل , قال تعاىل “ واتقوا 

يوما ترجعون فيه اإىل اهلل ثم توفى كل نف�ض ما ك�ص���بت وهم 

ل يظلمون “

منيره حمد الحسين  أم ضي
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ن�ص���مع بها فيذه���ب فكرنا اإىل ما قبل الإ�ص���الم حيث عبادة 

الأ�صنام والأوثان و انت�ص���ار ال�صركيات والنحطاط العقدي 

والبعد ع���ن عبادة رب العباد , ولكن تل���ك الفرتة اجلاهلية 

مع نتنها تتميز ببع�ض القيم واملعاين وال�صلوكيات و الأخالق 

الت���ي تتفوق كثرًا على بع�ض قيم و�ص���لوكيات القرن الواحد 

والع�ص���رين حي���ث تردت وانحط���ت هذه املع���اين يف جاهلية 

اليوم ب�صكل تعيبه عليها وتنتقدها به جاهلية الأم�ض.

كان اأه���ل مكة قب���ل الإ�ص���الم عندهم من الع���دل واحلكمة 

والن�ص���ح ما دفعهم اإىل اإن�ص���اء حلف �ص���موه حلف الف�صول 

تن����ض بنوده على اأن اأهل مكة كلهم جبهة واحدة مع املظلوم 

�ص���د الظامل يتعاونون وي�ص���اندون لتح�صيل حق املظلوم من 

الظامل رغما عنه.

ويف جاهلي���ة اليوم يعي�ض النا�ض �ص���ريعة الغاب حيث القوي 

ياأكل ال�صعيف والغني املتنفذ يتعدى على الفقر امل�صكني .

 كانوا يف اجلاهلية الأوىل يح�صبون األف ح�صاب للراأي العام 

و�ص���طوته فيخجل اأحدهم اأن يق���وم بعمل يعره به العرب اأو 

ي�صوه �صمعته اأو �ص���معة قومه , وعندما اجتمعت قري�ض بدار 

الندوة على قتل حممد �ص���لى اهلل عليه و�ص���لم قبل هجرته و 

اجتم���اع النا�ض علي���ه فاتفقوا اأن يقتلوه ب�ص���ربة رجل واحد 

فاجتمعوا عند بيت النبي �ص���لى اهلل و�ص���لم بانتظار ال�صبح 

وكان اأب���و جهل يحفزهم على قتله فق���ال رجل وملا النتظار 

لو ت�ص���ورنا وك�صرنا بابه فقال اأبو جهل : وتقول العرب اأن اأبا 

احلكم روع بنات حممد ل واهلل ل تفعلوا .

فلي���ت طغاة هذه اجلاهلية من ب�ص���ار ومن �ص���ابهه يتعلمون 

املروءة وال�صهامة من طغاة اجلاهلية الأوىل.

كان���ت الن�ص���اء يف اجلاهلي���ة الأوىل يتربج���ن حي���ث يبدين 

قروطه���ن يف اآذانهن وبع����ض نحورهن ويبني اأ�ص���اورهن يف 

اأذرعهن وي�ص���ربن باأرجلهن لي�ص���مع �ص���وت خالخلهن وقد 

�صمى اهلل ذلك تربجا ونهى عنه اأ�صد النهي.

ويف جاهلية الي���وم تبدى املراأة كل مفاتنها حتى ليخجل من 

ت�صرفهن ن�صاء اجلاهلية الأوىل.

اجلاهلي���ة لي�ص���ت مرحل���ة م���رت يف التاري���خ ولكنها و�ص���ع 

اجتماعي واأخالقي و�صيا�صي وقيم ومبادئ اإذا حتققت فثمة 

جاهلية ولو كنا نعي�ض يف اأعلى و اأغلى املاديات والتكنولوجيا 

,فاإذا مل يحكم الإ�صالم �صريعة ومنهجا و�صلوكا فالبديل هو 

اجلاهلية.

ا/ ابراهيم بن عبداهلل الحسين
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اقت�صت حكمة اهلل عز وجل اأن يكون له �صنن يف خلقه ل تتبدل 

ول تتغر وهي ت�ص����ر على الطريقة التي يريدها اهلل عز وجل 

ومن ذلك �ص����نن الن�صر لدينه , ولكن الن�صر ل ياأتي اإل بعمٍل 

للدي����ن , فالبد ملن يريد ن�ص����رة اهلل عز وجل والتمكني له يف 

الأر�ض اأن يتعرف على �صنن اهلل تعاىل يف ن�صرة دينه . والعلم 

بال�صنن الإلهية يف الن�صر وفهمها ودرا�صتها والأخذ باأ�صبابها 

يحقق الن�ص����ر وي�ص����ع الأمة امل�ص����لمة يف مكان ال�صدارة من 

احلياة. 

 وتدور �ص����نة الن�ص����ر على بع�ض ال�ص����نن الكوني����ة واأهمها كما 

ر�صدها املحققون �صنن �صت وهي  :

ســنة التدافع : هي نامو�ض ك����وين حتمي , ُيدفع اأهل الباطل 

باأهل احلق , واأهل الإف�ص����اد يف الأر�ض باأهل الإ�صالح فيها , 

فاملدافعة هي ال�صبيل اإىل الن�صر .

ســنة االبتالء : هي �صنة ما�صية وحكمة بالغه, �صرعها اهلل - 

عز وجل- لتمحي�ض ال�صفوف ب�صفة عامة واملوؤمنني ب�صفة 

خا�صة, فالبتالء مرتبط بالتمكني ارتباطا وثيقا.

ســنة التغييــر : وهي �ص����نة كوني����ة اجتماعية نف�ص����ية , ذات 

الأهمي����ة البالغ����ة يف حتق����ق الن�ص����ر , فهي من ال�ص����نن التي 

تنتظم الفرد وتت�ص����ع لت�ص����كل ظاهرة اجتماعية لها فاعليتها 

السنن اإللهية
 في النصر

واأثارها احل�ص����ارية وبخا�ص����ة يف حتقق الن�صر على م�صتوى 

الفرد والأمة .

ســنة االســتبدال : �ص����نة تاريخية ثابتة ما�ص����ية على الب�صر 

وال����دول والأمم واملجتمعات , ترتبط ب�ص����نة التغير من حيث 

اأن م����ن يرف�����ض التغير ي�ص����تبدل اهلل بق����وم اآخرين يحققون 

اأ�صباب الن�صر والتغير وال�صتخالف, فيكونون اأهال« للن�صر 

والتمكني .

ســنة المداولة : من ال�ص����نن الإلهية التي تنتهي بن�صر اهلل 

همِ  َبادمِ ْن عمِ ُثَها َمن َي�َص����اء ممِ مِ ُيورمِ
ّ
ْر�َض هللمِ

َ
لعب����اده املتق����ني ﴿اإمِنَّ الأ

نَي ﴾.  فاحلرب �صجال بني املوؤمنني واأعدائهم  ْلُمتَّقمِ َبُة لمِ َواْلَعاقمِ

ولكن الن�صر �صنة من �صنن اهلل عز وجل الكونية يف الب�صر.

ســنة األخذ باألسباب : من ال�صنن الإلهية يف حتقيق الن�صر 

فالن�صر ل ياأتي اإلَّ بتوفر الأ�صباب الكفيلة بتحقيقه, واإن هذه 

ة  ا�صتكمال القوة كمقدمة للن�صر . ال�صنة توؤكد على اأهميَّ

اتمِ  َ احلمِ ُلوا ال�صَّ نُكْم َوَعممِ يَن اآَمُنوا ممِ  الَّذمِ
ُ َّ
قال تعاىل : ﴿َوَعَد اهلل

ْم و  همِ ����ن َقْبلمِ يَن ممِ ْر�����ضمِ َكَما ا�ْص����َتْخَلَف الَّذمِ
َ
ُهم يفمِ اْلأ َفنَّ َلَي�ْص����َتْخلمِ

ى ﴾ . ي اْرَت�صَ يَنُهُم الَّذمِ نَنَّ َلُهْم دمِ ََلُيَمكِّ

 بقلم : أ. أفنان بنت محمد الحسين .

ماجستير ثقافة إسالمية .
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ُسورَية .. وِخصاُم الحياِة !!

�ص����ماُئك حالكٌة يا �ُص����ورية, و فجرك بزَغ وحيدًا, جنوم الليل 

تخاذل����ت اأمام لياليك ال�ص����اخبة باملوت, و �ص����باحاتك التي 

تلون����ت بدم����اء اأطفالك, الذي����ن وئدت براءته����م وهي تخرج 

من �ص����رنقتها للحياة, اأطفالك الذين مرحوا كثرًا يف �صوارع 

” و اختبئوا خلف اأ�صجار “الُقبر”, اأطفالك الذين  “احُلولةمِ
اأيقظوا حلمًا �ص����عيدًا يف قلوب والديهم مع �صرخاتهم الأوىل, 

اأطفالك الذين يحملون اأ�صماء اأجدادهم ُحبًا, اأطفالك الذين 

اآمن����وا ب����ك وطنًا و مالذًا م����ع اأول خطوة تعرثوا بها ونه�ص����وا 

خرى, اأطفالك الذين كربوا على �ص����وت الآذان 
ُ
لأجلك مرًة اأ

حتى خَلد دينًا يف قلوبهم, اأطفالك رحلوا .... ع�ص����افرًا اإىل 

اجلنة,

ل تياأ�ص����ي يا �ُص����ورية ف�ص����مائك رغم ال�ص����واد متطر, اأماًل اأن 

تع����ودي, و اأن يعود ذلك ال�ص����يخ لُدكانه يوزع احللوى ل�ص����غاٍر 

يرمقونه بجمال, واأن تعود تلك املراأة حتمل اخلبز فوق راأ�صها 

.. حتمل �ص����باحًا �ص����عيدًا بابت�ص����امتها جلارٍة ُتطُل عليها من 

�ص����رفة منزلها وهي تن�ُص����ُر ثياب زوجها املبللة, و اأن ي�صتيقظ 

ذلك ال�ص����اب لُيقبَل كفي اأمه التي ارتفعت الليل لأجله ولأجل 

ُحلم����ه, و اأن ل يتلطخ ذاك البيا�ض الذي ر�ص����مته تلك الفتاة 

على ف�صتان زفاٍف جميٍل,

 مات ابنها 
ٍ
و�ص����تعودين وبني يديك اأ�صالُء عدوك لتلعنه ُكل اأم

و كل طفٍل تيتم وكل زوجٍة ترملت وكل بيٍت ُهجر,

�صتعودين و تاأمنني باإذن الذي ل ُيهزم ...

بقلم/ خولة بنت عبدالكريم بن عبدالهادي الحسين
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لجنة األشبال: 
هي جلنة تعنى با�صت�صافة اأ�صبال اأ�صرة ال حممد يف امللتقى املقام �صنويا ...

أما نشاطها : 

غالبا يتم توزيع الأ�ص����بال لأربع جمموعات كل جمموعة مكونة من 40 اأو ٥0 �ص����بال يف مدرجات ريا�صية بزي 

مميز لكل جمموعة ب�ص����رفيهم وتقام لهم م�ص����ابقات متنوعة من األعاب وريا�ص����ات وفقرات معدة م�ص����بقا 

والذي يديرها اأع�صاء اللجنة ب�صاركة الربوجكرت وال�صا�صات .... 

كما يقام لهم م�صابقات ثقافية مثل حفظ بع�ض الأحاديث ككتيب “ ح�صن امل�صلم “ وغرها وتوزيع اجلوائز 

على امل�صاركني .

لجنة المجلة :
 هي جلنة تعنى بجمع مادة املجلة واإخراجها على الوجه املطلوب والتي ت�صدر �صنويا ويتم توزيعها باحلفل ...

نشاطها :

تقوم اللجنة باإر�صال ر�صائل عن طريق جوال ال حممد للراغبني بامل�صاركة بو�صوعات املجلة واإر�صالها  على 

العناوين املحددة وكذلك خماطبة بع�ض الأ�صخا�ض املتخ�ص�صني  ومن ثم جمع املادة واختيار املنا�صب منها 

عن طريق اأع�صاء اللجنة ثم التوا�صل مع املطابع املتخ�ص�صة للعمل على ت�صميمها و اإخراجها  وتوزيعها يف 

احلفل ال�صنوي لالأ�صرة .

علما باأن العمل بها ي�صتغرق وقتا وجهدا كبرا فجزى اهلل القائمني عليها خر اجلزاء .

اللجنة اإلعالمية : 
هي جلنة تعنى بالأجهزة ال�صوتية واملرئية والدعايات التي تطلبها جميع اللجان الأخرى ...

نشاطها :

يقوم اأع�ص����اء اللجنة بالبحث عن موؤ�ص�ص����ات متخ�ص�ص����ة بهذا املجال والتعاقد معهم لتغطية جميع منا�صط 

وفقرات احلفل بال�ص����وت وال�ص����ورة كالربنامج – والأ�ص����بال – والريا�ص����ية ....... وجتهيز من�صة احلفل 

والدعاي����ات امل�ص����احبة له وغ����ر ذلك من الأعمال املت�ص����لة بها , وبع����د ذلك العمل على اخ����راج احلفل يف 

اأ�صرطة يتم توزيعها على اأفراد الأ�صرة . . 

 

العرقاة
Alarqaat.comـــــــ

53



العرقاة
Alarqaat.comـــــــ

54



العرقاة
Alarqaat.comـــــــ

55



حتى ال نخسر 

هذا االجتماع
م����ن 

�صفة الإن�صان ال�صتعجال 

يف كل اأم����وره حت����ى ل����و اأن ذل����ك يف غر 

م�ص����لحته , كل �صيء يبداأ �ص����غرًا ثم يكرب وهذا 

الجتم����اع م����ن اأبن����اء )اآل حممد( بداأ م����ن فكرة تكرمي 

الأبن����اء املتفوق����ني اإل اأن اجلهود مل تقف عن����د هذا احلد بل 

اأخ����ذ يف العتبار اجلوانب التي تقوي الروابط بني هذه الأ�ص����رة 

الكرمية وهو ما ن�صعى له, وحلم حتقق ..

 لق����د تاأملت حني �ص����ماعي من يلوم القائمني عليه����ا والذين ميثلون 

الأ�ص����رة والق����ول باأنهم مل يعملوا �ص����يء واأقول لهم ل����و مل يتم اإل 

اإجناز واحد من هذه الإجنازات الكثرة واملعلومة لدى اجلميع 

لكفى, واأن�ص����حهم باأن ي�صاركوا اأو يكفوا عن هذا الكالم, 

اأن من ميثل هذه الأ�صرة قاموا باإجنازات كبرة بل 

بذلوا من اجلهد ما ل يرجون عليه اإل 

ر�صا اهلل ثم ر�صا اأفراد 

هذه الأ�صرة الكرمية.

لق����د دار يف ذهني فك����رة واأنا واأث����ق اأنها مل تكن 

غائب����ة عن القائمني عل����ى هذا امللتقى , األ وهي و�ص����ع 

�ص����ندوق خا�ض مل�ص����اعدة املتفوق����ني ليتمكنوا من موا�ص����لة 

درا�ص����تهم ويكون على �ص����كل قر�ض ح�ص����ن يرد بعد اأن ي�صتطيع 

رده وذلك لي�ص����تفيد منه طالب اآخر وه����ذا ما تفعله عوائل اأخرى 

وكان له الفائدة الكبرة.

اأك����رر �ص����كري لإخ����واين الذين ميثلون الأ�ص����رة وكذل����ك الذين 

ي�صاعدونهم بجهدهم ومالهم.

عبدالعزيز عبدالكريم العبداهلل
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اإلخوة واألخوات :

من���ال العبداهلل , اأجماد عب���داهلل العبدالكرمي , همام العب���داهلل , اأفنان 

ال�ص���لوم , م�ص���اعل عب���داهلل العبدالكرمي , ن���ورة عب���داهلل العبدالكرمي , 

مو�ص����ي عثم����ان احل�ص����ني , نايف املن�ص����ور العبداهلل ,  اأجم����اد عبداهلل 

العبدالك����رمي ,  اأم حمم����د العبد الك����رمي ,   منره نا�ص����ر العبدالكرمي ,   

نورة عثمان احل�صني ,  نوره حمد احل�صني »اأم اليا�ض , هدى العبدالكرمي , 

منرة �صليمان العبدالكرمي , منره بنت عثمان بن حممد املن�صور ..

م�ص����اركاتكم و�ص����لت , �صاكرين لكم توا�ص����لكم الكرمي مع املجلة , ولعلها 

ترى النور يف العدد القادم ب�صيئة اهلل تعاىل , مع اأهمية التقيد ب�صروط 

امل�ص����اركة اجليدة , كم����ا اأننا يف اأ�ص����رة حترير املجلة نعط����ي الأولوية يف 

الغالب للم�صاركات الذاتية غر املنقولة ..

اآملني من اجلميع ا�ص����تمرار التوا�ص����ل بكل ما يرونه منا�ص����با يف الأعداد 

القادمة ب�صيئة اهلل تعاىل .

بريــد القــراء
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المقادير 

 البطاطس : 
 2 بطاط�ض متو�صطه م�صلوقه مهرو�صه .. 2 عود ب�صل 

اأخ�صر مفروم ناعم - بي�صه - ر�صة فلفل اأ�صود - ر�صة ملح 

 بق�صماط .

 الخضار : 
 كرة خ�ض تقطع متو�صط - 2/1 كوب كزبره مفرومه ناعم 

 1 خيار ان�صاف حلقات  

 الصوص: 
1 ملعقة مايونيز - 1 مايونيز بالفلفل احلار - علبة زبادي  

 ع�صرة ن�صف ليمونه ..

 الطريقه :
1- يخلط البطاط�ض مع الب�صل الخ�صر و البي�صه ور�صة 

 ملح ور�صة فلفل اأ�صود ..

 ثم تكور كرات وتدحرج بالبق�صماط وتقلى .. ثم ترتك تربد 

2- نخلط اخل�ض والكزبره واخليار مع بع�ض ثم تفر�ض يف 

 طبق التقدمي ونوزع الكرات ..

3 -  يخلط ال�صو�ض ثم يوزع على ال�صلطه والبقيه يقدم 

 بجانبه .. 

سلطة كرات البطاطس ..

اختيار : تغريد العبدالكريم
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الطريقه :

 قطعي ال�صمك الفيلية باحلجم اللي حتبني و تبليه بلح و فلفل ا�صود و ليمون

 جهزي قالية البي�ض حجم كبر و ا�صوي فيه الفيليه , بدون زيت ول �صي , ل تخلينه ي�صتوي , يعني ن�ض ا�صتواء 

�صيلي ال�صمك و �صفييه يف �صينية التقدمي 

تجهز السوس :

 بنف�ض قالية البي�ض �صيفي زيت زيتون .

 بعدين ب�صل مقطع �صغار مره او مفروم ملا يذبل

 بعدين ثوم مفروم + زجنبيل مفروم 

 بعدين كرمية اخلفق

بعدين امللح و الفلفل ال�صود 

خليهم يطبخون �صوي بعدين �صيفيهم عال�صمك 

 ر�صي هالوجه اجبان ) مازوريال - ق�صقوان - بازميزان ( او اللي متوفر عندك+ بقدون�ض مفروم

دخليهم الفرن من حتت �صوي بعدين من فوق ملا يتحمر اجلنب

صينية 
السمك 

بالكريمة
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اضحك مع األطفال :

يقول الدكتور خالد املنيف م�صت�صار العالقات الزوجية يف 

اإحدى الدورات الرجالية...

جتراأت وطلبت من احل�صور اأن 

يخرجوا جوالتهم ويكتبوا كلمة 

)اأحبك( وير�صلوها لزوجاتهم.

تفاعل البع�ض منهم  ولي�ض 

جميعهم وبعد اأقل من دقيقة 

واإذا بالقاعة ت�صج برنات 

اجلوالت, حيث �صيل من الردود من الزوجات ومن الردود 

قول اإحداهن اأول مرة تقول يل هذه الكلمة, لذا �صاأحيا 

بكلمة اأحبك ما تبقى من عمري واأخرى ردت : �صاير لك 

�صيء علمني؟؟؟

واأخرى: فيك �صيء اأنت تعبان بامل�صت�صفى؟؟؟

وانبهر البع�ض من الردود واأطرف الر�صائل كانت من 

اإحداهن وقد 

ا�صتغربت من الأمر- 

فاأر�صلت م�صتنكرة 

قائلة اأبو حممد - 

اأن�صرق جوالك...

أم رؤى السلوم

نساء يستغربن ..!

- تقول اإحدى الأخوات كان عند زوجي �صيوف فقدمت 

لهم الطعام وعندما جاء ابني ال�صغر يريد طعامًا قلت 

له اإذا خل�صوا الرجال اأكلنا بعدهم فذهب للرجال وقال ل 

تخل�صون الأكل كله اأنا وماما بناكل بعدكم و اأ�صبح الأب يف 

موقف ل يح�صد عليه...

رقية عثمان الحسين

)أم محمد(

- طفلة طموحة جدًا كانت ت�صتمع يف الإذاعة اإىل برنامج 

نا�صئ يف رحاب القراآن فاأعجبها وبعد انتهاء الربنامج : 

اأح�صرت �صريطًا و قامت ت�صجل �صوتها : ا�صمك. ا�صمي...

كم حتفظني من كتاب اهلل عز و جل : اأحفظ “خم�صة 

وثالثني” جزءًا وهلل احلمد .. طموحة جدًا...

- راأى طفل �صر�صارًا فهب م�صرعًا لقتله باحلذاء “اأكرمكم 

اهلل” فاأمرته اأمه اأن ي�صمي قبل اأن ي�صربه, فا�صتجاب لها 

قائاًل لل�صر�صور عند كل �صربة )با�صم اهلل عليك(...

- تقول اإحدى الأخوات ا�صتعرت من اأختي حقيبة يدوية 

لأح�صر بها منا�صبة وعندما و �صلت وخلعت عباءتي اإذا 

ببنت اأختي ت�صتقبلني وت�صحب احلقيبة من يدي وهي تقول 

حقت ماما حقت ماما...
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اال�ســــــــــــــــــــــــــــــمم

نوف بنت عبداهلل حمد العبداهلل1

ناديه بنت حمد بن ابراهيم بن عبدالكرمي احل�سني2

اأ�سامه بن حممد ابراهيم حممد ال�سلوم3

متيم بن عثمان بن اإبراهيم بن حممد ال�سلوم العثمان4

ح�سة بنت نا�سر عبداهلل العبداهلل5

�سلطان بن عبداهلل نا�سر حممد احل�سني6

نوره بنت حمد احل�سني  7

خالد بنت حمد اإبراهيم احل�سني8

اأفنان بنت حممد بن عثمان بن عبد اهلل احل�سني9

غيداء بنت خالد حمد العبد اهلل10

الفائزون في مسابقة كتاب زاد المعاد 
) مجلة العرقاة – العدد السادس (
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ب�صم اهلل الرحمن الرحيم

ملاذا الإحجام عن امل�صاركة يف اللجان؟

احلمد هلل عدد خلقه ور�صا نف�صه وزنة عر�صه ومداد كلماته, 

وال�ص����الة وال�ص����الم اأ�ص����رف خلقه, وعلى اآله و�صحبه, ومن 

تبعهم باإح�صان اإىل يوم الدين, وبعد:

فاإنه ينبغي على كل م�صلم اأن ي�صت�صعر م�صئوليته جتاه جمتمعه 

وجتاه اأمته, واأنه يلزمه اأن يكون ع�ص����وًا فاعاًل له م�ص����اركاٌت 

واإ�صالح ذلك املجتمع, لذا جاءت  بناء  – يف  ب�صيطة  – ولو 
ن�ص����و�ض الكت����اب وال�ص����نة كث����رة مت�ص����افرة يف الدعوة اإىل 

الإح�ص����ان اإىل الآخرين, وب����ذل املعروف والن�ص����ح لهم, واإن 

اأوىل النا�����ض باإح�ص����ان املرء – اأيًا كان هذا الإح�ص����ان – هم 

ى اهلل ور�صوله ملسو هيلع هللا ىلص بربهم  قرابته واأبناء عمومته, الذين و�صّ

وبذل اأنواع املعروف لهم.

 ولقد خطت اأ�ص����رتنا – وهلل احلمد – يف ال�ص����نوات الأخرة 

خطوات ناجحة, اأثلجت ال�صدور واأبهجت الأفئدة, وجت�ّصدت 

تلك اخلطوات يف اأموٍر من اأهمها: 

•لقاء الأ�صرة ال�صنوي وما يت�صمنه ذلك اللقاء من فعاليات  	
جيدة.

• ديوانية الأ�صرة والتي هي يف طريقها للنهو�ض باإذن اهلل  	
تعاىل.

• ح�ص����اب الزكاة الذي ا�صتفاد منه العديد من املحتاجني  	
من اأبناء الأ�صرة.

• )م�ص����روع الوق����ف( اخلا�ض بالأ�ص����رة والذي و�ص����ل اإىل  	
مرحلة جيدة من الإجناز.

• وغرها من الأمور التي ترمز اإىل وحدة الأ�صرة وتكاتفها,  	
مثل )�ص����جرة ن�صب الأ�صرة( و)دليل الهواتف( و )جملة 

الأ�ص����رة – العرق����اة( و )موق����ع الأ�ص����رة الإلكرتوين( و 

)برنامج ر�صائل اجلوال(, وغرها.

واأق����ول اإن هذه الإجنازات مل تكن لتتحقق – بعد ف�ص����ل اهلل 

وتوفيقه – لول الدعم ال�صخي من رجال الأ�صرة ومن ن�صاءها 

اأي�ص����ًا, ومل تكن لتتحقق لول وجود رجال يقومون على تن�صيق 

تلك الأعمال ومتابعتها والإ�صراف على تنفيذها, وعلى راأ�صهم 

اأع�صاء )جمل�ض الأ�صرة(, والأخوة العاملون يف جميع اللجان 

– وفقهم اهلل-, واأقول اأي�صًا اإن هذه الثمار �صتزيد باإذن اهلل 
تعاىل, و�ص����تظهر يف منظر اأبهى و اأجمل لو �صاهم املزيد من 

�صباب الأ�صرة يف امل�صاركة فيها, فاملالحظ اأن هناك ثلة قليلة 

لماذا اإلحجام
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من اأبناء الأ�ص����رة هم الذين يقفون وراء تلك الأعمال, بينما 

يقف الكثرون – لالأ�ص����ف – موقف )املتفرج( الذي لي�ض له 

اأي دور يذكر!!, فلماذا هذا الإحجام عن امل�ص����اركة يف منافع 

الأ�ص����رة؟ مل����اذا يحجم الكثر من ال�ص����باب عن امل�ص����اركة يف 

جلان الأ�صرة املتعددة؟ 

لعلي اأتطرق – من وجهة نظري – لأهم تلك الأ�صباب, فاأقول 

م�صتعينًا باهلل, من هذه الأ�صباب:

•عدم اجلدية يف حياة بع�ض ال�صباب, فتجد اأحدهم ي�صيع  	
�ص����اعاته واأيامه فيما ل يعود عليه ب�صلحة دين اأو دنيا, 

فهو م�ص����تعد لأن يق�صي ال�صاعات الطوال وب�صكل م�صتمر 

يف )النزه����ات الربية( و يف )جل�ص����ات ال�ص����رتاحات(, 

ولكنه غر م�ص����تعد اأن يبذل �ص����يئًا من وقته يف عمل يعود 

نفعه عليه وعلى اأ�صرته.

•عدم احت�ص����اب الأجر من اهلل تعاىل, ومعرفة اأن اأي عمل  	
يعود نفعه لالآخرين – واإن قل- مع وجود النية ال�صاحلة 

واإرادة وج����ه اهلل بذل����ك العمل فاإنه يرتت����ب عليه الثواب 

الكب����ر م����ن الك����رمي الوّه����اب, ويف احلدي����ث عنه ملسو هيلع هللا ىلص: 

)لأن اأم�ص����ي مع اأخي يف حاجة خر يل من اأن اأعتكف يف 

م�ص����جدي هذا �صهرًا(, ولكن البع�ض تطغى لديه النظرة 

املادي����ة فال ُيقدم على امل�ص����اركة يف اأي عمل اإل اإذا  كان 

�صيجني من وراءه منفعة خا�صة تعود عليه!

•جهل )حق ذوي القربى(, فهناك بع�ض ال�صباب الأخيار  	
الذين لهم م�صاركات متنوعة يف اأعمال اخلر, ولكنك ل 

جتد له����م اأي دور ملحوظ يف اأعمال اخلر داخل حميط 

الأ�ص����رة! وما علم اأولئك اأن اأوىل النا�ض بالن�صح وبالنفع 

هم الأهل والقرابة.

با تقوم به تلك اللجان  • ع����دم قناعة البع�ض - اأحيانًا – 	

من اأعمال, والثمار التي ذكرناها اآنفًا تو�صح اأهمية تلك 

اللجان, وت�صّحح هذه النظرة اخلاطئة.

•امللل, وهو الآفة التي ت�ص����يب الكثر من العاملني, وتكون  	
�ص����ببًا يف ف�صل الأعمال وعدم ا�صتمرارها, ويكون عالجه 

بدوام احت�ص����اب الأجر من اهلل عز وجل, واإدراك اأن من 

يعم����ل مثقال ذرة خ����رًا يره, علم����ًا اأن الكثر من اأعمال 

اللجان يف الأ�صرة هي اأعمال مو�صمية فقط.

•الأنفة م����ن التبعية وتلق����ي التوجيهات, فبع�ض ال�ص����باب  	
ياأن����ف من يقال له: اعمل ك����ذا, اأو ل تعمل كذا, وهو طبع 

موجود عند الكثرين, ولكّن امل�ص����لم هني لني يريد بعمله 

وج����ه اهلل عز وجل, ويدرك اأنه ل ب����د اأن يكون لكل فريق 

عمل قائد ينظم العمل ويوّزعه بني اأع�صاء الفريق.

اأخرًا اأدعو جميع ال�صباب اإىل امل�صاركة يف اأي عمل يعود نفعه 

على اأ�ص����رتنا, واملبادرة اإىل ذل����ك وعدم العتذار حني يطلب 

منه����م امل�ص����اركة, ف����و اهلل اإن الكثر م����ن الأ�ص����ر لتطمح اإىل 

حتقيق بع�ض ما حققته اأ�صرتنا, ولكننا نوؤمل يف املزيد, ا�صاأل 

اهلل كم����ا جمعن����ا يف هذه الدار اأن يجمعنا يف م�ص����تقر رحمته 

ودار كرامته, واآخر دعوانا اأن احلمد هلل رب العاملني.

 فهد بن محمد هديب العبداهلل

العرقاة
Alarqaat.comـــــــ

63



تتقدم أسرة مجلة العرقاة بالشكر والتقدير
 للرسام:  عبد السالم الهليل 

على هذه اللوحة الفنية
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