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 #حكم #أمثال #قصص_قصيرةمحتويات الموسوعة :
#سؤال_جواب #معلومات_تهمك #ضحكة #فكرة #معلومة

زورونا على صفحتنا على الفيس بوك :
http://www.facebook.com/WTS96

#طريقك_إلى_النجاح

http://www.facebook.com/WTS96


#من أمثال الشعوب :

علمني أهلي الكلم, وعلمني الناس الصمت ..
مثل تشيكوسلوفاكي

, إن اخذت فتذكر .. Oإن أعطيت فانس
مثل روماني

السمكة الصغيرة تتمنى أن تصبح حوتQا ..
مثل سويدي

ا ما دام يفتش عن الحكمة Qيبقى النسان حكيم
ومتى اعتقد أنه وجدها يصبح غبيQا ..

مثل إيراني

#من غرائب اللغة العربية وطرائفها ..!!
أبيات تقرأ طرديا وعكسيا بدون تغيير :

قمر يفرط عمدا مشرق رش ماء دمع طرف يرمق
قد حل كاذب وعد تابع لعبا تدعو بذاك الحدق

قبس يدعو سناه إن جفا فجناه انس وعد يسبق
قر في إلف نداها قلبه بلقاها دنف ل يفرق

#أصوات الحيوانات :
 هديلالحمامة :•
 فحيحالحية :•
 زمجرةالضبع :•
 نقيقالضفدع :•
 خوارالعجل :•
 نعيقالغراب :•
 سليلالغزال :•
 ثغاءالغنم :•
 ضحكـالقرد :•
 مواءالقط :•
 نباحالكلب :•
 ثغاءالماعز :•



#ضحكة :
  لكل فتاة تقوم بمساعدة والدتها في تجهيز الفطار فيهنيئQا

 رمضان فهي ستجمع ما بين أمرين برها في والدتها وأجر تفطير
3صائم فل تنسين احتساب الجر <

  لكل شاب يتمغط لين المغرب ويقوم يلقى كل شيءهنيئQا^ و
جاهز ..

حلوة .. #معلومات حيوانية تضحك :
 يوما . فقط14 هو الذبابةأطول عمر يمكن أن تعيشه 

وانتو طايحين تكفيخ فيها .. خلوها تستانس هالسبوعين بس
أ أن (  Qثواني تنسى ما حدث5 ) في ذاكرة الذبابةهل تعلمون أيض  

لها .. عشان كذا كل ما تضربها تجي مرة ثانية ! أحسبها تستهبل
طلعت تفقد الذاكرة مسكينة ..

  : ل يخشى الجن بل الجن تخشاه وا انكالذئبهل تعلم أن 
انت ملك الحيوانات ..

 ل ينسى من يظلمه ( حقود يا بو بررطم )الجملهل تعلم أن 
  ل تموت ولكنها تنتحر بسبب المرض (كبيير ياالنسورهل تعلم أن 

نسر ) ..
  : ل تنام في اليوم الواحد إل تسع دقائقالزرافةهل تعلم أن 

 وليست على مرة واحدة إنما على ثلث مراحل كل مرة ثلث
دقائق ( شنو اللي شاغل بالك يا حلوة ) ..

 : يموت إذا قطع ذيله ( أصيل وا أصيل ) ..الحصانهل تعلم أن 
  : يغلق عين واحدة عندما ينام ( خايف يفوتهالدلفينهل تعلم أن 

شيء ) ..
  : يبكي عندما يفرح ( ياجعلك ما تذوقالتمساحهل تعلم أن 

الفرح يا بعدي ) ..
  : يخاف من صوت الديك ( آفآآ طحت من عينيالسدهل تعلم أن 

يا بو كشه أقول لكم ملك خرطي شوف الذئب كيف ؟! ..
  : عندما تعطس يغمى عليها ( يا حياتي علىالنملةهل تعلم أن 

الدلوعة ما تتحمل ) ..



#حكم :
ل تفكر في المفقود حتى ل تفقد الموجود.

من قنع من الدنيا باليسير هان عليه كل عسير.
الكلمة الطيبة جواز مرور إلى كل القلوب.

#أصوات الحيوانات :
 حنينالناقة :•
 طنينالنحلة :•
 صفيرالنسر :•
 زمارالنعامة :•
 هدهدةالهدهد :•
 ضغيبالرنب :•
 بطبطةالبطة :•
 طنينالبعوضة :•
 نعيقالبومة :•
 ضباحالثعلب :•
 صياحالديك :•
 عواءالذئب :•
 أزيزالذبابة :•
 صريرالجرادة :•
 رغاءالجمل :•
 صهيلالحصان :•
 فحيحالفعى :•
 خوارالبقرة :•
 تغريد / شدوالبلبل :•
 فحيحالثعبان :•
 نقنقةالدجاجة :•

#معلومة :
  الن نفس حجمها عند ولدتك , فالعيون لتنموعينيكحجم 

بعكس النف ولذن .



#من عجائب الرقام :
  فإنك تحصل على عدد مكون3 في العدد 37أنك إذا ضربت العدد 

 , وإذا ضربته في111من ثلثة أرقام متشابهة وهو العدد 
 مضاعفات العدد ثلثة فإنك تحصل على عدد أرقامه متشابهة

أيضQا:
3X37 = 111
6x37 = 222
9x37 = 333

12x37 = 444

#من غرائب اللغة العربية وطرائفها ..!!
آبيات كل حروفها بدون تنقيط :

الحمد ل الصمد حال السرور والكمد
ا ل إله إل ا مولك الحد

أول كل أول أصل الصول والعمد
الحول والطول له ل درع إل ما سرد

#الرسالة السرية :
 ورقةلكتابة رسالة سرية عليك باستعمال ثلث وسائل هي: 

.عصير ليمون أو حليب– بيضاء عادية 
 أحضر الورقة وخذ عود ثقاب واغمسه في الحليب ( أو العصير )

وابدأ كتابة الرسالة رويدا رويدا إلى أن تكملها واتركها تجف.
والن لكي تقرأ الرسالة عليك باستعمال : شمعة – عود ثقاب.

هل عرفت الحل ؟
 عليك بإشعال الشمعة وتقريب الورقة فوق النار بتأن حتى ل

تحترق .. سوف تظهر الكتابة أمامك واضحة .
ماذا حدث ؟

 الحليب ورغم أنه جف ما زال ملتصقا بالورقة, وعند تقريبه من
 اللهب احترق البروتين وتحول لونه إلى الداكن ولذلك ظهرت

الكتابة واضحة. 



#دراسة :
 ذكرت دراسة أجراها باحثون فرنسيون فى معهد ايفوب, أنه من

  له فوائد علمية كثيرة فهوالضحكأجل أن تكون أكثر انتعاشا فإن 
 له تأثير كبير على اللم وأيضا على الجهاز الهضمى إلى جانب

أنه يخفف من حدة الضغط النفسى.

#دعاء :
 ربي أدخل شهر رمضان علينا وأنت راض عنا, واجعله شهر تتبدل

 فيه ذنوبنا الى حسنات وهمموننا الى أفراح, وأحلمنا الى واقع
ونسألك اللهم حسن الخاتمة. رمضان كريم وكل عام وأنتم بخير 

#معلومة :
مضغ اللبان أثناء تقطيع البصل تمنع الدموع

#حكمة :
صديقك من يصارحك بأخطائك ل من يجملها ليكسب رضاءك

#حديث :
 عن أبي سعيد الخدري رضي ا عنه قال: قال رسول ا صلى

 السحور أكله بركة؛ فل تدعوه ولو أن يجرعا عليه وسلم: (
 أحدكم جرعة من ماء؛ فإن ا عز وجل وملئكته يصلون على

) رواه أحمد وابن حبان.المتسح�رين

#أربعة :
 احتفظ بوقارك في أربعيقول مصطفى السباعي - رحمه ا - : 

مواطن :
 مع من هو أعلم منك .مذاكرتك- في 

 لمن هو أكبر منك .تعليم- و
 من هو أقوى منك .مخاصمتك- و
 مع من هو أسفه منك .مناقشتك- و



#لمعلوماتك :
 القدماء كانوا يعتقدون أن هنالك عصباQ صغيراQ يصل بين الصبع

 المسماة بالبنصر في اليد اليسرى وبين القلب , وهذا العصب هو
 خاتم الزواجالمسؤول عن الحالة الشعورية , لذلك كان وما زال 

يوضع في هذا الصبع للسبب المذكور .

#أربعة :
الرجال أربعة :يقول الخليل بن أحمد : 

 فسألوه .عالم- رجل يدري , ويدري أنه يدري , فهو 
 فذكروه .ناس�- ورجل يدري , ول يدري أنه يدري , فهو 

 فعلموه .جاهل�- ورجل ل يدري , ويدري أنه ل يدري , فهو 
 فاجتنبوه .أحمق- ورجل ل يدري , ول يدري أنه ل يدري , فهو 

#سطور من كتاب "ل تحزن" :
| يــا ا |

أ�ن�﴿  Oف�ي ش Oو م� ه� Oر�ض� ك�ل� يOو� اوOات� وOال� Oم أOل�ه� مOن ف�ي الس�   ﴾ : إذا اضطرب البحر� , وهاج الموج� , وهب�ت�يOس�
 .  يا االريح� , نادى أصحاب� السفينة� :

 . يا اإذا ضل� الحادي في الصحراء� ومال الركب� عن الطريق� , وحارت� القافلة� في السير� , نادوا : 
 . يا اإذا وقعت المصيبة� , وحل�ت� النكبة� وجثمت� الكارثة� , نادى المصاب� المنكوب� : 

 . يا اإذا أ�وصدت� البواب� أمام الطالبين , وأ�سد�لت� الستور� في وجوه� السائلين , صاحوا : 
ب�ل� وانتهت� المال� وتقط�عت� الحبال� , نادوا :   . يا اإذا بارت� الحيل� وضاقت� الس 

ك بما حملت� , فاهتف� :  بت� وضاقت� عليك نفس�  . يا اإذا ضاقت� عليك الرض� بما رح�
ع الوال�ه� .  إليه يصعد� الكل�م� الطيب� , والدعاء� الخالص� , والهاتف� الص�ادق� , والد�مع� البريء� , والتفج 

حار� , واليادي في الحاجات , والعين� في الملم�ات� , والسئلة� في الحوادث .  إليه ت�مد  الك�ف  في الس�
 باسمه� تشدو اللسن� وتستغيث� وتلهج� وتنادي , وبذكره� تطمئن  القلوب� وتسكن� الرواح� , وتهدأ�

د� , ويستقر  اليقين� , ﴿  ه� المشاعر وتبرد� العصاب� , ويثوب� الر ش� بOاد� يف� ب�ع� ﴾ .الل�ه� لOط�
ي�اQ  : أحسن� السماء� وأجمل� الحروف� , وأصدق� العبارات� , وأثمن� الكلمات� , ﴿ ا م� Oه� سOم� لOل ل� تOع� O؟! .ه ﴾ 

مOة� , ﴿ ا�  ك� ار�: فإذا الغنى والبقاء� , والقوة� والن صرة� , والعز  والقدرة� والح� د� ال�قOه� مO ل�ل�ه� ال�وOاح� ل�ك� ال�يOو� ��مOن� ال�م�  ل
. ﴾
د   والحسان , ﴿ ا مOة� فOم�نO الل�ه�  : فإذا اللطف� والعناية� , والغو�ث� والمدد� , والو� ��ع� ا ب�ك�م م��ن ن OمOو. ﴾
 : ذو الجلل� والعظمة� , والهيبة� والجبروت� . ا

ج القلب� بثلج� اQ. اللهم أبرد� لع�  اللهم فاجعل� مكان اللوعة سل�وة , وجزاء الحزن� سروراQ , وعند الخوف� أمن�
ر الرواح� بماء� اليمان� .  اليقين� , وأطفئ� جم�

Qطربة� سكينة , وأثب�ها فتحا اهرة� ن�عاساQ أمنةQ منك , وعلى النفوس� المض�  يا رب  , ألق على العيون� الس�
 قريباQ. يا رب   اهد� حيارى البصائر� إلى نور�ك� , وض�ل�ل المناهج� إلى صراطك� , والزائغين عن السبيل إلى

هداك . 
� , ورد� كيد الشيطان� ر صادق� من النور , وأزهق� باطل الض�مائر� بفي�لق� من الحق�  اللهم أزل الوساوس بفج�

ن�ك م�سو��مين .  بمدد� من جنود� عو�
اللهم أذهب� عن�ا الحزن , وأزل� عنا الهم� , واطرد� من نفوسن�ا القلق. 

 نعوذ� بك من الخو�ف� إل من�ك , والركون� إل إليك , والتوكل� إل عليك , والسؤال� إل منك , والستعان�ة إل
بك , أنت ولي نا , نعم المولى ونعم النصير . 



#دراسة :
 سيجارةكشفت دراسة حديثة النقاب عن أن من يبدؤون يومهم ب

 بمجرد أن يستيقظوا يكونون أكثر عرضة من غيرهم من المدخنين
.بسرطاني الرئة والفمللصابة 

#معلومات عملية !!
. Qللحصول على مكعبات نقية من الثلج ... اغلي الماء أول -

- لنزع العلكة عن الملبس ... ضع الثياب في مجمد الثلجة لمدة ساعة .
 - لتبييض الملبس ... ضعها في ماء مغلي مضافاQ إليها شريحة ليمون

لمدة عشر دقائق , ثم اغسلها .
 - لعطاء الشعر لمعاناQ ... أضف ملعقة صغيرة من الخل للشعر ثم اغسله

. Qجيدا
 - لجعل الليمون يعطي أكبر كمية من العصير ... ضعه في ماء ساخن لمدة

ساعة قبل عصره .
 - لزالة رائحة الملفوف أثناء الطبخ ... ضع قطعة خبز فوق الملفوف في

الوعاء .
- لزالة رائحة السمك من اليدين ... غسل اليدين بقليل من خل التفاح .

#ألقاب الشعراء :
* شاعر الرسول صل ا عليه وسلم ...... هو الصحابي الجليل حسان بن ثابت .

* الخطل الصغير ...... هو بشارة عبدا الخوري .
* الغلم القتيل ...... هو طرفة بن العبد .

* الفرزدق ...... هو همام بن غالب .
* قتيل الهوى ...... هو قيس بن الملوح .

* النابغة ...... هو زياد بن معاوية .
* أمير الشعراء ...... هو أحمد شوقي .
* الملك الضليل ...... هو امرؤ القيس .

* سلطان العاشقين ...... هو ابن الفارض .
* ذي الكفايتين ( السيف والقلم ) ...... هو علي بن محمد بن العميد .

* شاعر الشباب ...... هو أحمد رامي .
* رهين المحبسين ( بيته وعماه ) ...... هو أبو العلء المعري .

* شاعر القطرين ...... هو خليل مطران .
* شاعر النيل ...... هو حافظ ابراهيم .

* أبو الفرات ...... هو محمد مهدي الجواهري .
* شاعر الخضراء ...... هو أبو القاسم الشابي .

* من هو شاعر المهجر ...... هو إيليا أبو ماضي .
* من هو صناجة العرب ...... هو ميمون بن قيس العشى .



#أربعة :
 .الشهوة , والغضب , والحسد , والكبر أركان الكفر أربعة :

 فالكبر يمنعه النقياد , والحسد يمنعه قبول النصيحة وبذلها ,
والغضب يمنعه العدل , والشهوة تمنعه التفرغ للعبادة .

#دراسة :
 يصنعيعد الشيبس من اكثر الطعمة المحببة عند الطفال , و

  وذلك بعد اضافة الكثير من الموادالشيبس من رقائق البطاطا
 الحافظة والزيوت والسكريات اليه, وتكمن خطورة هذه الغذية بان

الفئة الكثر استهلكا.
 % من اطفال50لها هي الطفال, وتشير دراسة بريطانية ان 

 بريطانيا يستهلك الواحد منهم كيسا واحدا من الشيبس يوميا
على القل .

#الدكتور أبراهيم الفقي :
استيقظ صباحا وأنت سعيد

 " بينما يقولصباح الخير يا دنيايطلع النهار على البعض فيقول "
 ما هذا... لماذا حل علينا النهار مرة أخرى بهذهالبعض الخر "

 "!! احذر من الفكار السلبية التي يمكن أن تخطر علىالسرعة
 بالك صباحا حيث أنها من الممكن أن تبرمج يومك كله

 بالحاسيس السلبية, وركز انتباهك على الشياء اليجابية, وابدأ
يومك بنظرة سليمة تجاه الشياء..

#حكمة :
  فتناولفقيراQ .. وإذا كنت متى شئت فتناول طعامك غنياQإذا كنت 
.متى استطعتطعامك 

#غرائب :
  في اليوم الحار يقوم بعملية تكيف بالغة الدقة فيقف عندالنحل

 باب الخليـــــــــة ويرفرف باجنحته وانه من المتعذر عليك رؤية هذه
 الجنحة اثناء دورانها تمــاما مثل محرك الطائرة عندما يدور بسرعة

مذهلة.



  ..الجمل..؟ ! #ماهو  اقوى الحيوانات ذاكرة

#دراسة :
 الشخصيةكشفت دراسة أمريكية حديثة عن وجود علقة بين 

  المدمر لخليا المخمرض الزهايمر ,واحتمال الصابة بالقوية
 .وبحسب الدراسة فإن فرص الصابة بالمرض تتراجع لدى من

يعتبرون أنفسهم من أصحاب الشخصيات القوية والمنظمة .

#معلومة :
 تناول الفاكهة في نهاية الوجبة تدمر إنزيم بتيالين وهو إنزيم

أساسي لتمام عملية هضم النشويات  .
ي�ر�ونOقال تعالى:{  OخOتOا ي �م� ة� م� Oاك�هOفOو*Oون تOه� ا يOش� �م� م� طOي�ر� م�  سورة }  وOلOح�

 .)21-20الواقعة (
 بدأت الية الكريمة بالفاكهة ثم بالطعام وهذا إعجاز قرآني . لذلك

 يجب مراعاة أصول التغذية السليمة في تناولها  كما يقول أحد
مستشاري التغذية والصحة العامة والمناعة .

 لن تناول الفاكهة في نهاية الوجبة أشبه بتناول جرعة من
السم!! 

***
انتهي

ترقبونا بالصدارات القادمة إن شاء ا ..
#طريقك_إلى_النجاحعلى صفحة 

في الفيس بوك .. رابط الصفحة :
http://www.facebook.com/WTS96

و السلم عليكم ورحمة ا وبركاته ..
Abboudi_Aliwiأخوكم / 

http://www.facebook.com/WTS96

