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أصدقائي .. صديقاتي
قطار  بنا  ويسير  لقاءاتنا  تتجدد  حماية..  سعيد  مجلة  أصدقاء 
مجلة سعيد حماية ليصل إلى المحطة الخامسة.. أو بمعنى آخر 
إلى اإلصدار الخامس من مجلة سعيد حماية.. وعدنا في العدد 
السابق أن يكون لمغامرات سعيد حماية شكل جديد.. وبالفعل 
وفينا بوعدنا فقد بدأ سعيد حماية أولى مغامراته في إنقاذ 
صديقه.. وسنتعرف في قصة جديدة على طرفة من نوادر جحا.. 

وهذه فقط هي البداية..
بالنجاح  أمنية  لكم  أقدم  العدد  هذا  مع  أترككم  أن  وقبل 
تكون  أن  أتمنى  التي  العام  منتصف  امتحانات  في  والتوفيق 
بين  سعيدة  إجازة  تقضوا  أن  لكم  وأتمنى  خير..  على  مرت 
التي  الرياضية  األلعاب  ممارسة  تنسوا  وال  والقراءة  المعرفة 

تحافظ على صحتنا وعلى رشاقتنا.
وإلى اللقاء في العدد القادم بإذن اهلل تعالى

صديقكم دائمًا 
سعيد حماية
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هل بداأت اإجراء 

جتاربك يا عامر؟

والآن قد حان 

اإ�سافة مادة 

ال�سوديوم

ولكن ال تن�سى اأن جتري 

جتاربك الليلة يا �سعيد 

وتخربني بالنتائج.

اأراكم غدا يف اختبار 

العلوم التجريبي.
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انتظرين �ساأتي 

معك

بالفعل لقد بداأت 

وكنت منتظر نتيجـــ 

.. ما هذا

هيا اأ�سرع اأنا قلق 

جدا عليه اأخربي جدي اأن عامر 

حدث له مكروه وذهبت 

الأ�ساعده.

ماذا حدث يا 

عامر؟!!!!

األووو .. عامر 

اأجيبني يا عامر

اأين اأنت ذاهب يا 

�سعيد؟
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ها هو عامر ملقى 

على االأر�س

اإنه الطابق الذي 

ي�سكن فيه عامر.

معك حق ..

 ولكن افتح جميع النوافذ 

واأنا �ساأت�سل برجال 

املطافئ واالإ�سعاف.

ل حتركه يا �سعيد 

فهذه من تعليمات 

االإ�سعافات االأولية

التن�سى اأن تغطي 

ج�سدك بعازل عن 

النريان

هناك اأدخنة 

تت�ساعد من نافذة 

الطابق الرابع

يبدو مغ�سيا 

عليه.

ال تقلق فقد 

فعلت ذلك.
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كيف ذلك؟

يحدث االإ�ستعال الذاتي

 بعدة طرق منها اإ�سافة الكال�سيوم 

وال�سوديوم للماء فيت�سبب ذلك يف درجة 

حرارة عالية قد ت�سبب حريق

كان يجب عليك

 اأن تاأخذ حظرك اأكرث 

من ذلك ياعامر

لقد عدلت و�سع 

راأ�سه ورقبته ليكون 

التنف�س م�ستقرا.

تعجلت اإجراء التجربة .. 

وكان يجب علي اأن اأجريها 

يف معمل املدر�سة لنكون 

حتت اإ�سراف املعلم.

كان عامر يقوم

 باإجراء جتربة معملية .. 

وحدث اإ�ستعال ذاتي نتيجة 

لدرجة احلرارة العالية النابعة 

من التجربة فت�سببت

 يف احلريق

وهذا ما حذرنا منه 

اأ�ستاذ العلوم

حمدا هلل .. حالته م�ستقرة 

.. عندما فتحت النوافذ 

ا�ستطاع التنف�س.

وبداخل مكتب الدفاع املدين

ويف امل�شت�شفى
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اأ�سكرك يا 

�سعيد

واأي�سا دعونا نهنئ 

�سعيد .. لفطنته 

و�سرعة ت�سرفه.

حمد هلل على �سالمة

 عامر .. ولوال اأين تعلمت 

االإ�سعافات االأولية ما كنت اأ�ستطعت 

اأن اأ�ساعد عامر �سديقي.

فعال فالعربة مما حدث

 يل اأهم من التهنئة .. فقد تعجلت 

وقمت باإجراء خطوات كانت يجب 

اأن تكون حتت اإ�سراف.

دعونا نهنئ عامر على 

عودته �ساملا .. وناأخذ 

منع عربه مما حدث

عدم  وقرر   .. جيدا  الدر�س  عامر  وتعلم 
جميع  وقرر   .. املنزل  يف  جتارب  اأي  اإجراء 
الإ�شعافات  دورة  على  يح�شلوا  اأن  الأ�شدقاء 
طارئ ظرف  لأي  م�شتعدين  ليكونوا  الأولية 

وبعد عدة اأيام
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تشرب  ال   : أوال  تبرد  القهوة  أو  الشاي  دع 
القهوة أو أي شراب ساخن ، فقد يزيد هذا من 
خطر  اإلصابة بسرطان الفم أو المريء، بل ينصح  

بترك الفنجان يبرد قلياًل..قبل أن نبدأ بشربه..

النظارة  اختر   : الشمسية  للنظارة  جيد  اختيار 
النظارات  توفر  أن  يجب  ولكن   لك  المناسبة 
الشمس  أشعة  من  جيدة  حماية  الشمسية 
أن تؤدي لإلصابة  التي يمكن  البنفسجية  فوق 
بإعتام عدسة العين أو بالعمى في الشيخوخة، 
النظارات على  الحرص عند شراء  احرص كل  لذا 

التأكد من نوعيتها الجيدة..

 .. األعزاء  أبنائي  يا  بكم  أهال 
الرابع   العدد  مع  إليكم  جئت 
حماية  سعيد  مجلتنا  من 
من  مجموعة  العدد  هذا  وفي 
النصائح التي تفيدنا جميعا في 
حياتنا اليومية .. نستطيع من 
خاللها تحقيق األمان ألنفسنا 
نتعرف  واآلن   .. وألصدقائنا 
معا على مفردات  باب األمان..
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في  كنت  إذا  أذنيك؟  من  تستفيد  كيف 
مطعم به موسيقى صاخبة وأردت أن تسمع 
اليمنى، فهي  أذنك  جيدًا ما يقال، استعمل 
اإليقاعات  متابعة  في  اليسرى  من  أفضل 
تميز  أن  أردت  إذا  أما  للخطاب.  السريعة 
فاستعمل  الخلف،  في  تعزف  التي  األغنية 
التقاط  في  أفضل  ألنها  اليسرى  أذنك 

النغمات الموسيقية.

كنت  إذا   : الرياضة  لممارسة  وقت  أفضل 
األوقات  فجميع  الرياضة  ممارسة  تود 
مناسبة لكن يجب مراعاة عدم ممارستها 
الهضم  سوء  لتجنب  مباشرة  األكل  بعد 
بشكل  األمعاء  في  الدم  تدفق  من  الناتج 
األكل  ماقبل  هو  وقت  وأفضل  كبير، 
الدهون  تحرق  فهي  فقط  واحدة  بساعة 

المختزنة مباشرة..

عندما تحرق إصبعك عرضيا على فرن الغاز، 
على  خفيف  بشكل  واضغط  الجلد  نظف 
الثلج  األخرى.  يدك  بأصابع  الحرق  مكان 
سيخفف ألمك بسرعة أكبر. لكن الطريقة 
إلى  المحروق  الجلد  ستعيد  الطبيعية 
أقل  الجلد  ويصبح  الطبيعية،  الحرارة  درجة 

تشوهًا.
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ي�ستعد �سقر 

لعبور بحر 

املان�س

ما اأجمل اإح�سا�س 

البطولة .. �ساأعرب 

بحر املان�س الأكون 

بطال

ال ت�سخر مني ..

 فاأنا اأجيد ال�سباحة 

واأريد اأن اأ�سبح بطال.

هاهاها .. وهل 

تعلم ال�سباحة 

اأول

واأنا �ساأكون معك 

يف هذه الرحلة

14



ها

�ساأح�سر 

معكم .. واأ�سرح 

لك.

اأنا ال اأ�سخر منك 

ولكن هل تعرف اأين يقع بحر 

املان�س اأوال .. وكيف �ستوؤمن 

عبورك لهذا البحر؟

اإذن يلزمنا قارب 

لن�سري خلفك به.

ال تقلق لقد

 اأح�سرت كل اأدواتي اخلا�سة 

بال�سباحة .. و�ساأكون �سمن 

االأبطال

اأمتنى اأن 

ي�ستطيع حتقيق 

اأمله

بحر املان�س يربط 

بني فرن�سا واإجنلرتا ويبلغ عر�سه 

عند اأو�سع نقطة 240 كيلو مرت 

و34 عند اأ�سيق نقطة .. وعبوره 

لي�س اأمرا �سهال لأن مياهه باردة 

جدا
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ت�سجع يا بطل

 اأنت مازلت يف اأول 

الطريق

اأذن اأبداأ.

األقي بطوق 

النجاة

مت�سك بهذا 

جيدا

ما هذه 

الربودة؟!! 

جاءت يف وقتها 

اأنا اأ�سعر باجلوع 

والعط�س.

تناول املاء وال�سطائر 

دون ال�سعود للقارب 

هذه من �سروط عبور 

املان�س.

نعم

ال اأ�ستطيع 

اأن اأكمل .. اآاآاآاآه .. اأنقذوين 

اأنا اأغرق.

هل اأنت 

م�ستعد؟

وعند نقطة البداية
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عندك حق ..

 اأنا مل اأ�ستعد جيدا .. 

ولكني �ساأعود الأعربه

وكيف كنت

 تعوم واأنت بهذا 

القوام ال�سمني.

يا�سديق العزيز .. 

اأنت ل�ست �سباح ومل تتدرب 

ب�سكل جيد .. كيف �ست�سبح 

بطال يف ال�سباحة

حمدا هلل 

اأنقذناك يف 

الوقت املنا�سب

اآاآه .. هذا اأمر

 �سعب جدا .. كنت 

اأريد اأن اأ�سبح بطال

اأخرجوين 

من هذا القارب .. فاأنا 

ال اأ�ستطيع ال�سري

اإن ما فعلته تهور

 ولي�س �سعيا للبطولة .. اإذا 

كنت تريد البطولة فكن 

بطال فيما جتيده.

تعلمت در�سا وكدت 

اأفقد حياتي فيه

هاهاها
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حديثنا �ليوم يا �أ�صدقائي عن خلق رفيع من �أخالق 

�الإ�صالم البد �أن نتحلى به جميعا �أال وهو �لتو��صع. 

من  �أحد  على  �لتكرب  �أو  �لتعايل  عدم  هو  و�لتو��صع 

كانو�  مهما  �جلميع  يحرتم  �أن  �مل�صلم  على  بل  �لنا�س، 

فقر�ء �أو �صعفاء �أو �أقل منزلة منه.

�لنف�س،  طهارة  على  تدل  حممودة  �صفة  و�لتو��صع 

وتدعو �إىل �ملودة و�ملحبة و�مل�صاو�ة بني �لنا�س، وين�رش 

�لرت�بط بينهم، وميحو �حل�صد و�لبغ�س و�لكر�هية من 

قلوب �لنا�س، وفوق هذ� كله فاإن �لتو��صع يوؤدي �إىل 

ر�صا �ملوىل -�صبحانه-وقد �أمرنا �هلل -تعاىل- بالتو��صع، 

فقال:{و�خف�س جناحك ملن �تبعك من �ملوؤمنني} 

]�ل�صعر�ء: 215[ 
وخف�س �جلناح �أي �لتو��صع. 

وقال تعاىل:{تلك �لد�ر �الآخرة جنعلها للذين ال يريدون 

� يف �الأر�س وال ف�صاًد� و�لعاقبة للمتقني} علًوّ

]�لق�ص�س: 83[
وقد كان �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم �إمام �ملتو��صعني، 

عبًد�  يكون  �أن  بني  وتعاىل  �صبحانه  �هلل  خريه  فقد 

�هلل عليه  �صلى  �لنبي  فاختار  ر�صوال،  مِلًكا  �أو  ر�صوال، 

و�صلم �أن يكون عبًد� ر�صوال؛ تو��صًعا هلل -عز وجل-.

فكان �لتو��صع من �أبرز �أخالق �لر�صول �صلى �هلل عليه 

�هلل  �صلى  تو��صعه  على  تدل  �لتي  و�لنماذج  و�صلم، 

عليه و�صلم كثرية، منها:

�أن �ل�صيدة عائ�صة -ر�صي �هلل عنها- �ُصِئَلْت: ما كان �لنبي 

�صلى �هلل عليه و�صلم ي�صنع يف �أهله؟ فقالت: كان يف 

قام  �ل�صالة  ح�رشت  فاإذ�  ي�صاعدهم(،  )�أي  �أهله  مهنة 

�إىل �ل�صالة. 
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ويخيط  �ل�صاة،  يحلب  و�صلم  عليه  �هلل  �صلى  وكان 

�لنعل، ويرقع �لثوب، وياأكل مع خادمه، وي�صرتي �ل�صيء 

يقابله  من  ويبد�أ  بيديه،  ويحمله  بنف�صه،  �ل�صوق  من 

بال�صالم وي�صافحه، وال يفرق يف ذلك بني �صغري وكبري 

�أو �أ�صود و�أحمر �أو حر وعبد.

وكان �صلى �هلل عليه و�صلم ال يتميز على �أ�صحابه، بل 

ي�صاركهم �لعمل ما قل منه وما كرث.

وعندما فتح �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم مكة، دخلها 

ر�أ�صه  �إن  �لعاملني، حتى  رب  تو��صًعا هلل  ر�أ�صه  خاف�ًصا 

�صلى �هلل عليه و�صلم كاد مي�س ظهر ناقته.

وقال ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�صلم: )ما نق�صت �صدقة 

�، وما تو��صع �أحد  من مال، وما ز�د �هلل عبًد� بعفو �إال عًزّ

هلل �إال رفعه �هلل( 

وقال ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�صلم: )َمْن تو��صع هلل 

رفعه �هلل( 

و�لتابعني  �ل�صحابة  �صيمة  �أ�صدقائي  يا  �لتو��صع  وكان 

�هلل  -ر�صي  �ل�صديق  بكر  �أبو  خرج  فقد  بعدهم،  من 

�لروم  �صيحارب  �لذي  �مل�صلمني  جي�س  يودع  عنه- 

�أ�صامة  وكان  عنه-  �هلل  -ر�صي  زيد  بن  �أ�صامة  بقيادة 

ر�كبًا، و�خلليفة �أبو بكر مي�صي، فقال له �أ�صامة: يا خليفة 

ال  و�هلل  بكر:  �أبو  فقال   ، الأنزلَنّ �أو  َكَبَّ  لرََتْ �هلل،  ر�صول 

يف  �صاعة  قدمي   َ َغرِبّ
ُ
�أ �أن  علَيّ  وما  تنزل،  وال  �أركب 

�صبيل �هلل؟!

من  بر�صالة  جاء  �لفر�س  بالد  من  رجال  �أن  ويحكى 

ك�رشى ملك �لفر�س �إىل �خلليفة عمر، وحينما دخل 

لي�س  باأنه  فاأخربوه  �خلليفة،  ق�رش  عن  �صاأل  �ملدينة 

�أحد  �لرجل من ذلك، وخرج معه  له ق�رش فتعجب 

�مل�صلمني لري�صده �إىل مكانه وبينما هما يبحثان عنه 

�صجرة،  نائًما حتت  رجال  وجد�  �ملدينة،  �صو�حي  يف 

فقال �مل�صلم لر�صول ك�رشى: هذ� هو �أمري �ملوؤمنني عمر 

بن �خلطاب. فازد�د تعجب �لرجل من خليفة �مل�صلمني 

�لذي خ�صعت له ملوك �لفر�س و�لروم، ثم قال �لرجل: 

حكمَت فعدلَت فاأمنَت فنمَت يا عمر.

�أمري �ملوؤمنني عمر بن �خلطاب -ر�صي �هلل  وقد حمل 

عنه- �لدقيق على ظهره، وذهب به �إىل بيت �مر�أة ال جتد 

�لنار،وظل ينفخ حتى  �ليتامى، و�أ�صعل  طعاًما الأطفالها 

ن�صج �لطعام، ومل ين�رشف حتى �أكل �الأطفال و�صبعو�.

ويحكى �أن �صيًفا نزل يوًما على �خلليفة عمر بن عبد 

�لعزيز، و�أثناء جلو�صهما �نطفاأ �مل�صباح، فقام �خلليفة عمر 

بنف�صه فاأ�صلحه، فقال له �ل�صيف: يا �أمري �ملوؤمنني، مِلَ 

مَلْ تاأمرين بذلك، �أو دعوت من ي�صلحه من �خلدم، فقال 

�خلليفة له: قمُت و�أنا عمر، ورجعُت و�أنا عمر ما نق�س 

متو��صًعا. كان  من  �هلل  �لنا�س عند  �صيء، وخري  مني 

�أن  فقال:  �لتو��صع،  عن  عيا�س  بن  �لف�صيل  و�صئل 

�صبي  من  �صمعته  ولو  �إليه،  وتنقاد  للحق  تخ�صع 

قبلته.  �لنا�س  �أجهل  من  �صمعتَه  ولو  َقِبلتَه، 

وكما قيل: تاج �ملرء �لتو��صع.

فاللهم �جعلنا من �ملتو��صعني �خلا�صعني للحق . �آمني 
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علماء  من  جليل  عامِل  مع  �ليوم  لقاوؤنا  �أ�صدقائي.. 

�الإ�صالم، �إنه موؤ�ص�س علم �لكيمياء، �لعامل �لفذ �لعبقري 

) جابر بن حيان ( 

ولد جابر بن حيان يف �صنة 101 هـ 721م، وقد ُو�صف 

باإميانه  ��صتهر  �للحية  كثيف  �لقامة،  طويل  كان  باأنه 

منها  �الألقاب،  من  �لعديد  عليه  �أطلق  وقد  وورعه 

"�الأ�صتاذ �لكبري" و"�صيخ �لكيميائيني �مل�صلمني" و"�أبو 
�لكيمياء"، ويعد جابر بن حيان �أول من مار�س �لكيمياء 

بها  و�آمن  بحوثه،  �لتجربة يف  �إىل  عمد  فقد  عمليا 

�إميانا عميقا، وكان يو�صي تالميذه بقوله :

"و�أول و�جب �أن تعمل وجتري �لتجارب، الأن من ال يعمل 
�الإتقان.  مر�تب  �أدنى  �إىل  ي�صل  ال  �لتجارب  ويجري 

فعليك يا بني بالتجربة لت�صل �إىل �ملعرفة".

الإجر�ء  �ملخترب  �إىل  �لكيمياء  باإدخال  �بن حيان  فقام 

�لتجارب �لعلمية ومر�قبة �لنتائج وتدوينها، وهو نف�صه 

�إذ  �حلقيقيني،  و�لعلماء  �حلقيقي  �لعلم  �صفات  حدد 

يعتمد �لعلم عنده على �لتجربة و�لتدريب ويجعل 

من �لتدريبات و�لتجارب �لعلمية �رشطا �أ�صا�صيا للعامِل 

�حلق، ويقول: من كان َدِربا، كان عاملا حقا، ومن مل يكن 

دربا مل يكن عاملا حقا.

ويتفق علماء �لع�رش �حلديث على �أن جابر بن حيان 

�لقدمية  �لدر��صات  خل�س  فقد  �لكيمياء،  �أبو  هو 

�صائدة  كانت  �لتي  و�لرمزية  و�ل�رشية  �لغمو�س  من 

�أكد  من  فهو  و��صحا،  علميا جديد�  منهجا  ليوؤ�ص�س 

للدقة،  �رشوري  ك�رشط  و�ملكاييل  �مليز�ن  ��صتعمال 

و�صفها  مع ذكر  �أخرى  ��صتعماله الآالت  �إىل  باالإ�صافة 

و�الأقد�ح  و�ملا�صة  و�لبوتقة  كاملربد  ��صتخد�مها  ومكان 

و�مل�صتوقد، وكانت هذه وثبة جريئة لو�صع مبادئ علم 

�لكيمياء و�أ�ص�س �لبحث �لعلمي ككل، يقول:يجب �أن 

�أنا نذكر يف هذه �لكتب خو��س ما ر�أيناه فقط  تعلم 

�متحناه  �أن  بعد  وقر�أناه،  لنا  قيل  �أو  �صمعناه  ما  دون 

وجربناه، فما �صح �أوردناه وما بطل رف�صناه.

�أن �لتجربة وحدها ال ت�صنع  ويو�صح جابر بن حيان  

و�ملعرفة  �لنظري  �لعلم  ي�صبقها  �أن  يجب  �إذ  عاملا، 

فيقول:�إياك �أن جترب �أو تعمل حتى تعلم. 

وقد ترك جابر بن حيان مو�صوعة علمية �صخمة تقدر 

باألفي كتاب ومقالة �أهمها: نهاية �الإتقان، �مليز�ن، �لتجريد، 

ر�صالة يف �الأفر�ن، �لرحمة، �خلو��س �لكبري، و�عتربت 

�أهم م�صادر �لدر��صات �لكيميائية يف   هذه �لكتب من 

  �ل�رشق و�لغرب.

�أن لل�صو�ئل درجات غليان خمتلفة وهذ�  وقد �أدرك 

�لت�صعيد  عمليات  طور  وكذلك  �لتقطري،  �أ�صا�س  هو 

�إىل بخار دون �ملرور مبرحلة  )حتويل بع�س �الأج�صام 

�ل�صهر(، وعملية �لتبللر )�تخاذ دقائق بع�س �الأج�صام 

�أ�صكاال هند�صية ثابتة تختلف باختالف هذه �الأج�صام(، 

بو��صطة  �جلامدة  �الأج�صام  بع�س  )حتويل  و�لتكل�س 

�لهو�ء  �أك�صجني  مع  تتفاعل  يجعلها  �لذي  �الإحر�ق 

�إ�صافة  �أك�صيد �جل�صم �ملحرتق(  �إىل مادة كل�صية هي 

و�لت�صميع  و�لرت�صيح  �لتخمري  لعمليات  تطويره  �إىل 

و�لتذويب .

وقد ح�رَشّ جابر بن حيان مركبات كيميائية و�أحما�صا 

مل تكن معروفة من قبله، فهو:

�ل�صود�  �ل�صوديوم"  "هيدروك�صيد  �كت�صف   من  �أول 

�لكاوية" 

�أول من ��صتح�رش ماء �لذهب. 1 .

�أول من �أدخل طريقة ف�صل �لذهب عن  2 .

�لف�صة باحلّل بو��صطة �الأحما�س. وهي 

�لطريقة �ل�صائدة �إىل يومنا هذ�.

. �أول من �كت�صف  "حم�س �لنرتيك" . 3

حم�س  �أول من �كت�صف  ". 4

هيدروكلوريك".

حم�س  �أول من �كت�صف  ". 5

�لكربيتيك" .

كما �أنه :

�لتبخري  طرق  على  حت�صينات  �أدخل 

و�لت�صفية و�الن�صهار و�لتبلور و�لتقطري.

للتقطري  طريقة  �أول  و�صع  يف  جنح 

تقطري  جهاز  �خرتع  �لعامل.فقد  يف 

قمع  له  زجاجي  جهاز  فيه  وي�صتخدم 

طويل ال يز�ل يعرف حتى �ليوم يف �لغرب 

باللغة  "�الأمبيق"  من   "Alembic" با�صم 

�لعربية. 

كما �أنه عمل يف دباغة �جللود و�صباغتها ويف 

�صناعة �الأقم�صة ويف تركيب �لعطور و�الأدوية 

غري  و�خل�صب  �لورق  جتعل  �لتي  �لعازلة  و�ملو�د 

�ملو�د  بع�س  ح�رش  �أنه  كما  لال�صتعال،  قابلني 

�لتي متنع �لبلل عن �لثياب، وعمل على تطوير 

و�مل�صابيح  �لزجاج  و�صناعة  �لورق   �صناعة 

لتعيني  طرقا  و�أوجد  وزخرفتها،  و�ملر�يا 

عيار �لذهب يف �ل�صبائك و�حللي.
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�لكيمياء  حيان يف  بن  جابر    ف�صل  �لعلماء  و�عترب 

كف�صل �أبقر�ط يف �لطب و�أر�صطو يف �ملنطق، وبالعودة 

�إىل بع�س �آثاره نتاأكد من �أن �لعامل �لفرن�صي )الفو�زيه(  

�لبع�س،  يدعي  كما  �لكيمياء  علم  موؤ�ص�س  هو  لي�س 

و�ملنجز�ت �لتي قدمها هذ� �لعامل مل تكن لو مل يرتكز 

على ما تو�صل �إليه �أعالم �لعرب وعلى ر�أ�صهم جابر بن 

حيان و�لر�زي وغريهم يف علم �لكيمياء.

�لعلمية  �الأ�ص�س  و�صع  �لذي  هو  بن حيان  جابر  فاإن 

للكيمياء �حلديثة و�ملعا�رشة ، و�صهد بذلك كثري من 

علماء �لغرب .

فقال عنه   "برتيلو" :"�إن جلابر يف �لكيمياء ما "�ر�صطو" 

الأر�صطو يف �ملنطق" .

باكون" :  "فر�ن�صي�س  �الإنكليزي  �لفيل�صوف  عنه  وقال 

�لكيمياء  ِعلم  علم  من  �أول  هو  حيان  بن  جابر  )�إن 

للعامل، فهو �أبو"�لكيمياء" (

ويقول "ماك�س مايرهوف": ميكن �إرجاع تطور �لكيمياء 

يف   "�أوروبا"  �إىل جابر بن حيان ب�صورة مبا�رشة. و�أكرب 
دليل على ذلك �أن كثري�ً من �مل�صطلحات �لتي �بتكرها 

ما ز�لت م�صتعملة يف خمتلف �للغات �الأوربية

م   815 عام    يف  �هلل  رحمه  تويف  وقد 

�خلام�صة  يف  وهو  "�لعر�ق"  يف"�لكوفة"  
و�لت�صعني من عمره.
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حمدا هلل .. ال�سوق 

مليء باخلريات

�ساأربط حماري

 هنا .. واأجتول يف ال�سوق 

على قدمَيّ

خذ .. هذه 

حتية لك

ذات يوم ذهب جحا للت�شوق

واأثناء �شري جحا داخل ال�شوق
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معذرة.. لقد تخيلت 

اأنك �سديق يل

ل .. ولكن اأنا 

و�سديقي منزح بهذه 

الطريقة

واهلل لن اأتركك 

تذهب .. و�ساأ�سكوك 

للقا�سي

ملاذا ت�سربني اأيها 

االأحمق؟!

وهل ت�سرب 

اأ�سدقاءك هكذا؟!

مرحبا �سديقي 

عزام تف�سل 

باجللو�س

اأهال بك يا 

�سديقي

وعند و�شولهما للقا�شي

�آ�آ�آ�آ�آه

ترر�ك
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ولكن لي�س معي 

هذا املبلغ االآن
وجحا مل 

ي�ساحمك يف حقه .. اإذن 

�سدد له ع�سرة دراهم

تخيلت اأنه 

�سديق يل

ومباذا 

ت�سكوه؟

حكمت على

 �سديقك عندما �سفعني 

بع�سرة دراهم .. واأنا م�سطر 

لالن�سراف االآن، فاإذا جاء خذ 

اأنت الدراهم

ح�سرة القا�سي.. 

�سديقك مل ياأِت 

ليزورك بل جاء الأين 

اأ�سكوه

اإذن اذهب 

واأح�سره من 

بيتك

ملاذا �سربته يا 

عزام؟

ماذا فعلت 

اأيها الأبله؟

متت

وق�س جحا على القا�شي ما حدث

وبعد 
اأن تاأخر 

الرجل عن 
العودة وقتا 

طويال
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ا�ستمتعت كثريا 

اليوم ..واأنتم؟!

اأود قراءة كتاب 

) العادات ال�سبع  

للنجاح (

ي�سمى مقهى 

اإنرتنت  وهو يف اآخر احلديقة 

يف ع�س الزنابري

 مل األعب  ولكن 

الق�سة كانت 

ممتعة.

�ساأكمل ق�ستي 

ثم األعب قلياًل

اأخريا �ساأحطم

 الرقم القيا�سي بلعبة 

الطيور الغا�سبة

 يا اإلهي !! ع�س 

الزنابري!!

ال تقلقي اإنه 

اآمن جدا

هيا يا �سغاري انتهى 

الدر�س واأريد منكم 

مذاكرة جيدة

مل اأ�سل بعد 

مل�ستوى ُمر�ٍس من 

لعبتي

اأعطى الأ�شتاذ زنان 
تالميذه ا�شرتاحة �شاعة 

للعب على الكمبيوتر.

 دان تخرب بوكي 
مبكان جديد ت�شتطيع 

اأن تكمل لعبتها به
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 اإنرتنت..

اإنرتنت..

 كلمة 

املرور؟!

�سليم ..

تركته لك يف 

غرفتك

ل اأنا التي 

�ستفووووز  اأنا �ساأفوز .. 

ولكنني �سرفت 

كل نقودي

اأمي اأريد 

م�سروف اليوم

تطرد الزبائن 

يا هان�س بهذه 

الطريقة؟

اأمل اأقل لك يا

 �سديقي اإننا �سنجمع 

اأمواال طائلة

يا اإلهي ..

اإنها-حقا- 

فكرة �سيطانية 

يا هان�س

ال تكن غبيا.. 

فاجلميع �سيدمن 

االإنرتنت

مازال هناك 

عر�س ال�ساعات 

املجانية 

انتهى عر�س  

ال�ساعات املجانية..من 

االآن ف�ساعدا لكل �سيء 

ثمن
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اأين كنت  يا

 بوكي ؟! لقد تاأخرت 

كثريًا

�سنتدبر اأمر 

الدبابري

 ونحن ل نذاكر 

معا بعد الدر�س 

اأبدًا

 يبدو اأن اأمرًا غريبًا 

وراء ذلك..يجب اأن 

اأزور االأ�ستاذ زنان

�ساعدين يا 

�سيدي.. ابنتي 

خمتفية الأكرث من 

ن�سف اليوم

ولكن اأين 

تذهب بوكي  

كل يوم؟!

ال تقلقي ..�سنكثف 

البحث و جندها-اإن 

�ساء اهلل-..

كنت اأذاكر مع 

�ساندي وب�سبو�سة 

بعد الدر�س

و�شعرت دان بالذنب جتاه بوكي..وعند ظابط ال�شرطة ..
ف�شرحت املوقف كامال لل�شابط تيمور..

وقد عرفت ميمونة اأن بوكي مل حت�شر الدر�س منذ اأربعة اأيام..
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احلمد هلل على 

�سالمتك يا ابنتي..  

�سكرا لك يا �سيدي

نعم لقد تعلمت 

الدر�س..

 ال �سكر على 

واجب..

 �سرطتنا خري 

م�ساعد لنا

 لن جنني ماال..

 بل �سنجني �سنوات طوال 

يف �سجن اخللية..

الكمبيوتر 

واالإنرتنت عامل وا�سع 

ميكننا اال�ستفادة منه وال 

مانع من اللعب من حني 

الآخر حتى ال ي�سبح 

اإدمانًا..

متت

هجووووووووم..

ومت القب�س على هان�س وبان�س ثم اأغلق املكان متاما لأنه 
خمالف للموا�شفات والتعليمات العامة ملقهى الإنرتنت..
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سعيد  مجلتنا  من  الخامس  العدد  مع  إليكم  ..جئت  األعزاء  أبنائي  يا  بكم  أهال 
حماية وفي هذا العدد مجموعة من المعلومات التي تفيدنا جميعا في التعامل 
مع اإلنترنت والحاسب الخاص بنا ..نستطيع من خاللها المحافظة على سالمة 
جهاز الحاسب الخاص بنا .. واآلن سنتعرف على موضوع مهم وخطير وهو عن 

عملية )Hacking( أو التجسس..

في  الهكرز  الشخصي)PC(وبدأ  بالكمبيوتر  أسمته  جهازا   )IBM(شركة )1981م(أنتجت  عام  في 
البدايات  ظهرت  )1984م(  عام  وفي  تخريبه  وكيفية  عمله  طريقة  لمعرفة  بالعمل  الفترة  تلك 
الحقيقية للهكرز حيث ظهر شخص اسمه )ليكس لوثر( أنشأ مجموعة أسماها )LOD( وهي من 
الهكرز الهواة وكانوا يعتبرون من أذكى الهكرز وكانت هناك مجموعة )MOD(منافسة لها بقيادة 

شخص يدعى )فيبر(. 
وفي عام )1990م( بدأت المجموعتان بحرب كبيرة سميت بحرب الهكرز العظمى وكانت محاوالت لكل 
طرف اختراق أجهزة الطرف اآلخر واستمرت ما يقارب األربعة أعوام وانتهت بإلقاء القبض على )فيبر( 

رئيس مجموعة)MOD( ومع انتهاء هذه الحرب ظهر الكثير من مجموعات الهكرز بعد ذلك.
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ما هي عملية )Hacking( أو التجسس ؟
العربية  باللغة  .. وتسمى   )Hacking( باللغة اإلنجليزية تسمى 
غير  األشخاص  أحد  يقوم  ..حيث  االختراق  أو  التجسس  عملية 
بطريقة  جهازك  في  التشغيل  نظام  إلى  بالدخول  لهم  المصرح 
أو  السرقة  أو  التجسس  مثل  سوية  غير  وألغراض  شرعية  غير 
أو  ينقل  أن   )الهاكر(  المتجسس  يتاح للشخص  التخريب حيث 
يمسح أو يضيف ملفات أو برامج كما أنه بإمكانه أن يتحكم في 
أو  الطباعة  أمر  إعطاء  مثل  أوامر  بإصدار  فيقوم  التشغيل  نظام 

التصوير أو التخزين .. 

من هم الهاكرز ؟
في بداية الستينيات كانت كلمة هاكرز تطلق على المبرمجين المتميزين 
لكل  العون  يد  يقدمون  وكانوا  البرامج,  بخبايا  واسعة  خبرة  لهم  الذين 
المؤسسات التي تدار بواسطة الكمبيوتر كالبنوك وشركات النفط ومع 
العديد  على  يحتوي  الذي   )WINDOWS(التشغيل نظام  ظهور  بدايات 
يأخذون  الهاكرز  بعض  بدأ  اإلنترنت  ظهور  ومع  األمنية,  الثغرات  من 
الكلمة  فقدت  ما  وسرعان  والتجسس  االختراق  وهو  أال  آخر  منعطفًا 
معناها الحقيقي وأصبحت تطلق على لصوص األجهزة ومخترقيها بغرض 

سرقة المعلومات.

لنتعرف معا كيف يتمكن الهاكر من الدخول إلى جهازك ؟
عندما يتعرض جهاز الكمبيوتر لإلصابة بملف التجسس وهو)الباتش 
منفذ  أو   )port( بورت  بفتح  يقوم  الفور  على  فإنه   ) التروجان  أو 
يقتحم  أن  تجسس  برنامج  لديه  من  كل  فيستطيع  جهازك  داخل 
جهازك من خالل هذا الملف الذي يقوم بفتح منطقة أشبه بالنافذة 
السرية التي يدخل منها اللصوص وهم الهاكرز وال يحدث ذلك إال 
متصل  غير  جهازك  كان  إذا  أما  اإلنترنت  بشبكة  متصاًل  كنت  إذا 
بشبكة اإلنترنت أو أي شبكة أخرى فمن المستحيل أن يدخل أحد 

إلى جهازك سواك.

سنعرف اآلن  أهم االحتياطات التي يجب اتخاذها للحماية من الهاكرز ؟
استخدم أحدث برامج الحماية وقم بعمل مسح دوري وشامل على جهازك. 

عدم فتح أي رسالة إلكترونية أو استقبال أي ملفات أثناء المحادثات)Chat( من أشخاص غير موثوق بهم.
قم بوضع أرقام سرية على ملفاتك المهمة.

حاول دائمًا تغيير كلمة السر بصورة دورية فهي قابلة لالختراق.
المهمة  الملفات  أو  أوالصورالفوتوغرافية  الخاصة  كالرسائل  جهازك  في  شخصية  معلومات  بأي  االحتفاظ  عدم 

كالمعلومات البنكية مثل أرقام الحسابات أو البطاقات االئتمانية.
.)Hackers(وأخيرا أتمنى لكم أن تكونوا قد استفدتم من ذلك وأن تتجنبوا خطر الهاكرز
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ا�ستعدوا .. و�سننتظر 

من �سيعود اأول ليكون 

الفائز

توقف اأنا �ساأ�سارك يف 

م�سابقة اجلري.

ال بل الغزالة

مل اأ�ستطع الفوز

 بهذه امل�سابقة ولكن حتما 

�ساأكون البطل يف م�سابقاى 

اأخرى

اعتقد اأن النعامة 

هي االأ�سرع

الفائز باملراكز االأوىل 

هو النمر ثم النعامة ثم 

الغزالة.

بداأ احليوانات امل�شابقة ال�شنوية لالألعاب الريا�شية
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متى �ساأفوز اإذن 

.. لقد اهتزت هيبتي يف 

الغابة ومل اأ�سبح اأنا البطل

رائع يا وح�سي 

.. ا�ستطعت 

عبور النهر

املت�سابق االأول 

يف م�سابقة القفز هو 

وح�سي .. فلي�ستعد.

وكان املت�شابق 
الثاين هو 

الأ�شد و�شقط 
و�شط النهر ومل 
ي�شتطع القفز 

اأعاله.

ها���������

هاهاها
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ولدي وحده يف 

اأ�سجار اأطراف الغابة 

.. �سيحرتق بالنريان

حريق يف اأطراف 

الغابة ويتجه 

نحونا

وح�سي .. اقفز 

اأعلى النريان وانقذ 

ميمون ال�سغري

مل ي�ستطع الفوز يف 

م�سابقة واحدة كيف 

�سينقذه

اأنا من �سيذهب 

الإنقاذ ميمون 

ال�سغري

ال اأ�ستطيع اأنا 

اأخ�سى النريان
واأنا ال اأ�ستطيع 

عبور هذه النريان

اأنا اأ�سك يف 

جناحه

اأمتنى اأن 

ينجح
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هاااا .. ا�ستطعت 

عبور النريان

حاول القفز يا 

ميمون ال�سغري

�ساأحاول

االأ�سد فعال هو

 بطل الغابة .. الأنه لي�س من املهم 

اأن يكون االأ�سرع اأو االأ�سد ولكن 

االأ�سجع.

اأنت الآن باأمان .. 

ال تقلق

ولدي .. �سكرا لك اأيها 

االأ�سد ال�سجاع.

متت

تعاون الأ�شد وجميع احليوانات يف اإطفاء 
النريان .. حتى ل تلتهم األ�شنتها الغابة باأكملها
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ذهب األطفال مع حكيم ليشاهدوا إختراع من تلك التي تحيط 
بنا .. دخل حكيم أحد المباني اإلدارية الكبيرة في المدينة ووقف 

أمام أحد المصاعد وأخذ يقص لألطفال قصة هذا االختراع:
أليشا  األمريكي  المخترع  إلى  الحديث  المصعد  اختراع  يعود 
التعليم  إلى  ويفتقر  ومعدما  الصحة  معتل  نشأ  والذي  أوتيس، 
األكاديمي الجيد، هذا علما بأن فكرة وجود المصاعد في األبنية 
تعود إلى أكثر من 2400 سنة قبل الميالد، من قبل الفراعنة في 
الطاقة  أو  البشرية  الطاقة  ، والتي كانت تعمل على  األهرامات 

الحيوانية.
مثيرة  أوتيس  أليشا  األمريكي  المخترع  حياة  سيرة  تعتبر 
لإلعجاب واالحترام ، فقد ولد في عام 1811 في منطقة فيرمونت 
في الواليات المتحدة األمريكية، وهو األخ األصغر لستة أخوة 
لترك  دفعته  صحية  إعتالالت  من  ويعاني  الحال  فقير  كان   ،
لمدة خمس  نيويورك حيث عمل هناك  إلى  والهجرة  المدرسة 
والتي  قمح  مطحنة  وأنشأ  فيرمونت  بلدته  إلى  عاد  ثم  سنوات 
األخشاب،  لنشر  صغير  مصنع  إلى  الحقا  حولها 
شهدته  الذي  االقتصادي  الركود  وبسبب 
حالته  وتدهور  الزمنية  الفترة  تلك  في  البالد 
المتواضع  مصنعه  غلق  إلى  اضطر  الصحية، 
عمل  حيث  نيويورك  مدينة  إلى  واالنتقال 

في عام 1852 كموظف في معمل.

أثناء عمله في ذلك المعمل الحظ أنه يلزم رفع أآلت كبيرة إلى 
أن ينتهي  العلوية، فأخذ بتصميم مصعده األول وقبل  الطوابق 
األوضاع  تدهور  بسبب  المعمل  في  العمل  توقف  ذلك  من 
االقتصادية في البالد، فأضطر إلى ترك عمله كموظف في ذلك 
المعمل واستدان بعض المال وأسس أول معمل لصنع المصاعد، 
وفي عام 1853 عرض أول مصعد للبيع بمبلغ 300 دوالر أمريكي، 

ومع األسف لم يقدم أحد على شراء أي منها.
المعرض  فعاليات  ضمن  مصعده  أوتيس  عرض   1854 عام  في 
العالمي الذي أقيم في كريستال باالس في نيويورك، وقد انبهر 
أليشا في داخله  الجمهور بهذا االختراع، وخصوصا عندما ركب 
وارتفع لمسافة 40 قدما ثم طلب من مساعده أن يقطع الحبال، 
يسقط  ولم  مكانه  في  المصعد  وبقي  الحبال  قطع  تم  وبالفعل 
التأكد  وتم  الجمهور  ثقة  على  اختراعه  حاز  وبذلك  األرض،  على 
من انه آمن ويمكن االعتماد عليه للتنقل بين الطوابق المختلفة 
عن  عبارة  كان  أوتيس  أليشا  ابتكره  ما  إن  الواحد،  البناء  ضمن 
والذي  بالكابح  يعرف  ما  على  يعتمد  للمصاعد  وآمن  جديد  نظام 
هذه  داخل  في  هم  لمن  واألمان  السالمة  درجات  أقصى  يوفر 

المصاعد.
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على  والمجالت  الصحف  كبريات  تسابقت 
نشر تفاصيل هذا االختراع الهام ، وانهالت 
وتوسعت  الشراء  طلبات  معمله  على 
لتصنيع  أوتيس  أسسها  التي  الشركة 
العالم  قارات  كافة  لتشمل  المصاعد 
دولة   200 من  أكثر  في  لها  فروعا  ولتفتتح 

حول العالم.
أن  على  المتخصصين،  من  الكثير  يجمع 
في  المباشر  السبب  كان  المصاعد  اختراع 
توسع المدن واألبنية فيها بشكل عامودي، 
والتي  السحاب  ناطحات  الحقا  ولتظهر 
المتطورة  المصاعد  من  العديد  على  تحتوي 

والمريحة للغاية.
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اأين مكافاأة 

التفوق يا اأبي؟!

ترى ما 

هي ؟! 

احلمد هلل 

و�سكرا لكما..

بارك اهلل فيك 

يا �سلمى..

 يالها من مفاجاأة 

جميلة..

 غدا موعدنا.. انتظري 

مني مفاجاأة..

ويف �شباح اليوم التايل..

ظهرت نتيجة الختبارات وعادت �شلمى اإىل البيت لتخرب 
والديها باأنها ح�شلت على املركز الأول باأعلى الدرجات..

40



  نحن املكونات 

املادية للكمبيوتر اأي 

الـ)Hardware(. يا... 

ولكن ما ا�سمك؟!

كم اأحبك يا 

اأبي.. �سكرا 

لك..

يا اإلهي!! 

اأنا �سلمى!! 

ولكن اأحقا ما 

اأرى؟!

من بغرفتي 

اإذًا؟!

 يا ابنتي من جّد 

َوجد..هيا ا�ستمتعي 

بيومك..

 ال تتعجبي هكذا يا 

�سلمى.. واالآن قد حان 

دورنا لتتعريف علينا.. 

فلتبداأ ال�سا�سة..

 وبينما �شلمى حت�شر كوبا من الكاكاو ال�شاخن. 
�شمعت اأ�شوتًا غريبة ت�شدر من غرفتها..

ال�����.. �أنا..

 ال بل �إنا
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  Central Processing Unit اأما اأنا 

)CPU( اأو وحدة املعاجلة املركزية فاأنا مبثابة العقل 

للحا�سوب فاأنا م�سوؤولة عن ت�سغيل نظام احلا�سوب و 

برامج مثل معاجلة الكلمات وقواعد البيانات..واأنا 

املكون االأول امل�سوؤول عن ال�سرعة 

الكلية للحا�سوب..

يا اإلهي!!. يبدو اأن

 الكمبيوتر عامل وا�سع..واأنا 

�سعيدة مبعرفتكم جميعًا..

ولكن فيَم كان النقا�س قبل 

دخويل؟!

 واأنا لوحة املفاتيح اأو 

)Keyboard( اأ�ستخدم الإدخال 

االأرقام واحلروف واإ�سدار بع�س االأوامر 

للحا�سب،و�سعٌب اأي�سا 

ال�ستغناء عني

 اأما اأنا ال )Speakers( اأو ال�سماعات

 واأنا اأ�ستخدم ل�سماع االأ�سوات ال�سادرة من 

التطبيقات املختلفة

 اإنني وحدة العر�س املرئي 

)ال�سا�سة(اأو )Monitor( واأ�ستخدم يف 

اإخراج البيانات يف تن�سيٍق مفهوم جلميع 

امل�ستخدمني وعر�س الن�سو�س وال�سور 

والر�سوم 

اأما اأنا طبعا م�سهور فاأنا 

)Mouse( اأو الفاأرة، اأعترب اأداة اإدخال 

وا�ستخدامي يتيح لك التحكم يف الربامج 

التطبيقية واأ�ستطيع اإ�سدار 

اأوامر للحا�سب
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قيمتنا �ستظهر يف 

وحدتنا معًا لنكون هذا 

اجلهاز الرائع ، فلو انفرد كل 

جزء بنف�سه لن ي�سبح 

فعاال

اأنا الأهم

الاا بل 

اأنا

قلت اأنا 

الأهم

كان ال�سوؤال: ترى من

 االأكرث اأهمية فينا من االآخر؟! 

واأنا اأرى اأنني االأهم

 واأخريا عاد اإيل جهازي 

العزيز.. برغم اأين �ساأ�ستاق اإىل 

حواري معكم يا اأحبائي ولكن 

هكذا تكتمل قيمتكم واأ�ستطيع 

اال�ستفادة بكم.. 

ال اأ�ستطيع احلكم 

بينكم..فلن�ستمع اإىل 

..)CPU( راأي الـ

متت

كفاااااااكم �شراخًا

وبعد كلمات ال)CPU( احلكيمة..اقتنع اجلميع.. 
ورجع كل جزء اإىل مكانه ليكون الكمبيوتر جاهزا
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تعرف على الظل 
المطابق لسعيد

 1 2 3

اذكر عدد االختالفات 
بين اللوحتين
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اكتب رقم الدوائر  بداخل 
أماكنها الفارغة لتكمل لوحة 

الجد همام وسعيد وجميلة 
وصقر في الحديقة. 

اكتب رقم األداة التي 
يسعى صقير للوصل لها 

لتنقذه من الغرق

123
4
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ن اللوحة السابقة .  لوِّ
واكتشف موهبتك في 

التلوين.
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رقم السؤال           رقم اإلجابة

)1(

)3( 

)6( 

)7( 

)2(

3 اختالفات

 الناجحون

 نظارة رجال

المظالت

يريد األسد 
إطفاء النيران التي نشبت 

في الغابة .. ساعده في 
الخروج من المتاهة للوصول 

إلى المياه

حكم القاضي لجحا 
بمبلغ عندما صفعة رجل في 

السوق .. كم هو المبلغ الذي 
حكم به القاضي؟

30      10       20      15
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ممم .. عندما اأحتاج 

مل�ساعدتك �ساأبلغك

اآاآاآاآاآه .. لقد 

هرب مني

يظن اأنه �سيهرب 

واأنا موجود

ال تقلق .. لقد 

اأم�سكت به

هذا نتيجة غروري 

وغطر�ستي

اأنا �سعيد جدا

 الأين اإىل جوارك .. اأريد 

اأن اأ�ساعدك يف كل مهامك.

فاز كلب�س بلقب »قاب�س 
الل�شو�س«


