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عندما أكرب سأصبح 

طبيبة مثل والدي 

إن شاء الله.

أ�، هل �كنك أن 

توصلني للمدرسة 

فالحافلة � تأت اليوم؟

والدي مريض وطلب 

منه الطبيب أن يرتاح 

سالمنا لوالدك هذا اليوم.

وندعو له بالشفاء العاجل. 

 ك� أن املهندس مفيد لنا والطبيب مفيد 
أيضا، كذلك سائق الحافلة مفيد ووجوده 
مهم؛ فهو يساعد األطفال يف الوصول إىل 

املدرسة صباحا ويعيدهم إىل منازلهم ظهرا.

يجب أن ترتاح يف الرسير 
حتى تستعيد صحتك.

وأنا والدي سائُق 

حافلة املدرسة.

وأنا والدي 

مهندس.

ا مبتسمة،  �ل و³ تكن كعاد� عادت شام إ¬ ا «�

ا حصل. �Ê ا ت والد� �وأخ«
 رض،  �م، شعر والد شام � بعد عدة أ��

فذهب إ¬ الطبيب.

ال أستطيع، فلدي عمل 
عاجل سأتأخر عنه..

أمي، هل توصلينني

إىل املدرسة؟

حسنا يا بنيتي، 

سنذهب سºا عىل 

األقدام، ولكننا سنتأخر.

ملاذا � يأت والدك 

ليُقلّنا صباح اليوم؟
ا إن عمل والدك مفيد لنا جميعا، ونحن آسفون ملا كان منا.  Áحق 

فكل واحد منا له دوره يف الحياة وال يجب أن نسخر من عمل أحد. 

ميع يبحث Åن يوصلهم لÎدرسة.. �وأصبح ا£

مذكرات
شام وهمام 
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كان قــارون رجــًا ظاملًــا مــن قــوم موســى. 
أعطــاهُ اللــه كنــوًزا كثيــرة، حتــى إنــه كان 
ــح  ــا مفاتي ــة له ــن عظيم ــي خزائ ــا ف يحفظه
ال يســتطيع حملهــا إال عــدد مــن الرجــال 

األقويــاء!
كان قــارون متكبــًرا مغــروًرا مبــا عنــده، وقــد 
ــر وال  ــأن ال يتكب ــه ب ــن قوم ــاٌس م ــه أن نصح
ــه  ــا كان جواب ــاه. فم ــا أعط ــه فيم يعصــي الل
ــي  ــه بقوت ــا جمعت ــي أن ــذا مال ــال: ه إال أن ق

ــي! ودهائ
خــرج قــارون يوًمــا علــى قومــه وهــو فــي كامــل 
ــوا  ــا، فــرآه أقــواٌم متّن ــه ميشــي متغطرًس زينت

أن يكــون لهــم مثــل مــا لــه. 

أذكاري

لغتي اجلميلة

أعرف ريب

دينة أقول : »اللهم 
رية أو م

إذا دخلت ق

رب السماوات السبع وما أظللن، 

ورب األرضني السبع وما أقللن، ورب 

الشياطني وما أضللن، ورب الرياح 

وما ذرين، أسألك خري هذه القرية 

وخري أهلها وخري ما فيها، وأعوذ بك 

من شرها وشر أهلها وشر ما فيها«. 

البضع : ما بني ثاثة وتسعة مفردات تطلق على مجوع من الناس 
الرهط : من خمسة إلى عشرة 

العصابة : من عشرة إلى أربعني 
األمة : ما بني األربعني إلى األربعمائة 

الفوج : اجلماعة املارة املعشر : اجلماعة العظيمة 

أمــا الذيــن آتاهــم اللــه العلــم واإلميــان قالــوا: 
ويلكــم! ثــواب اللــه خيــٌر ملــن آمــن وعمــل 

ــا.  صاحًل
ــار أن يعاقبــه بظلمــه وتكبــره  فــأراد اللــه اجلّبً

فــي األرض فخســف بــه األرض! 
ــا  ــكل م ــه هــو وداره، ب انشــقت األرض وابتلعت

فيهــا مــن كنــوز وأمــوال. 
ــر فــي األرض  وجعلــه اللــه عبــرة لــكل مــن تكبَّ
ــه  ــه وفضل ــة الل ــده ونســي نعم ــرح مبــا عن وف

عليــه.

خر، أو 
قد أتنقل مع أسرتي من مكان إلى آ

ماذا أقول؟ 
أمر بقرى ومدن في رحلتنا. 

ار  اهلل الجّبً
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يف جعبتي حكاية

قصة موسى عليه السالم
-٢-

كبر الصغير في بيت أمه، وهو يرضع منها ويترعرع حتت ناظريها. وملا أصبح شاًبا كبيًرا ذا عضات وقوة 
وجسم ضخم، أخذ يترعرع في قصر فرعون ويرى الناس من قوته الكثير الكثير.

وذات مرة كان ميشي بني الناس فرأى رجلني يقتتان ويتشاجران فأقبل نحوهما، فوجد أحدهما من قومه 
من بني إسرائيل واآلخر من أسرة فرعون. استنجد به األول )أنقذني يا 

موسى، أنقذني أرجوك(، فهجم موسى على الفرعوني وضربه، وقّدر الله أن 
هذه الضربة جعلت الفرعوني يقع على األرض، ومات من ضربة واحدة. لم 
يُرد موسى -عليه السام- أن يقتله لكنه مات. فندم موسى -عليه السام- 
على فعله واستغفر ربه إذ إنه لم يتعمد قتل الرجل، فغفر الله له، إنه غفور 

رحيم. أصبح موسى يخاف أن يدري أحد بأنه هو القاتل.

وقد حدث ما خاف منه موسى، فبينما هو ذات مرة ميشي بني الناس إذ الرجُل نفسه الذي طلب منه 
النجدة في املرة األولى يقول له مرة أخرى: )أنقذني، أنقذني يا موسى(. هنا يرفض موسى أن ينفذ ما 
طلبه منه الرجل، وبعد أخذ وردٍّ وقليل من اجلدال ُعلم وأشيع أن موسى هو من قتل الفرعوني في املرة 

األولى. وعندها صار اجلنود يبحثون عن موسى ليقتلوه، واشتدت حيرة موسى، فأتاه واحد من الناس وهو 
يقول: يا موسى، إن اجلنود يبحثون عنك ليقتلوك، فاهرب واخرج من املدينة الى مكان آخر حيث تستطيع 
أن تنقذ نفسك من القتل. استجاب موسى -عليه السام- لكام الرجل الغريب وأخذ بالنصيحة، وابتعد 

هارًبا بعيًدا.
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www.facebook.com/alwan.islamicsham

العم محمد يروي لكم القصة على صفحتنا في الفيسبوك:

ولكن إلى أين؟ فقد هرب من بلد فرعون متجًها إلى بلد آخر. مشى في الصحراء وقطع املسافات الطويلة 
هرًبا من فرعون ومن ظلمه ويطشه، وخوًفا من القتل. لن ينَس الله عبده ونبيه -عليه السام- فقد أجناه 
وهو صغير من الذبح، وهو القادر على أن ينجيه من القتل وهو شاب. كانت رعاية الله تلحق موسى -عليه 

السام- وحتيط به، ألنه سيكون شخصية عظيمة في املستقبل، وسينصر الله به بني إسرائيل الذين 
ظلمهم فرعون وظلموا أنفسهم أيًضا بالسكوت على ظلم فرعون وكفره. 

توجه موسى إلى أرض بعيدة. عندما وصل إلى تلك األرض وجد حشًدا من الناس قد تزاحموا على نبع 
ماء، وكان األقوياء هم الذين يصلون إلى النبع ويرفعون غطاء البئر 

ويشربون وميلؤون آنيتهم ويسقون أغنامهم. ووجد إلى جانب الطريق 
فتاتني ال تقويان على مزاحمة الناس لضعفهما أمام الرعاة، وال حتبان 
مخالطَة الرجال لسامة فطرتهما. تقدم موسى منهما وأحب أن يقدم 

العون لهما، فموسى رجل قوي البنية يستطيع املزاحمة فرأى أنه يتحتم 
عليه تقدمي املساعدة لهاتني الفتاتني الضعيفتني. وافقت الفتاتان 

وتقدم موسى من احلشد ومن الزحام وسقى لهما أغنامهما ألنه عرف أنهما بحاجة إلى من يسقي لهما 
أغنامهما وأن أباهما شيخ كبير عاجز عن املجيء إلى هذا املكان. شكرت الفتاتان موسى -عليه السام- 

على صنيعه ومعروفه، وانصرفتا إلى البيت مسرورتني. أما موسى فقد انطلق لسانه يحمد الله ويطلب 
رحمته: يا رب أنا عبدك الفقير، عبدك احملتاج، أطلب منك العطف واملعونة، لم تنسني في صغري فا 
تنسني يا رب في شبابي. وسرعان ما عادت إحدى الفتاتني إلى موسى، قائلة: إن أبي يدعوك ليجزيك 
أجر ما سقيت لنا. جاء الفرج، ففرح موسى -عليه السام- وحمد الله، وذهب إلى بيت الشيخ الكبير. 

تعرف هناك على الشيخ فطمأنه الشيخ قائا: ال تخف، جنوت. قالت إحدى الفتاتني ألبيها: يا أبتي، 
إنه رجل يبحث عن مأوى وعن عمل وإنا لنراه خلوًقا قوًيا وطاهًرا أميًنا، وإن خير من يعمل عندنا هذا 

القوي األمني. وافق الشيخ الكبير، وقال: تعمل عندي يا موسى ثمان سنوات وأزوجك إحدى ابنتي هاتني، 
أتوافق؟ فرح موسى بالعمل وبالزواج من إحدى الفتاتني، وهكذا أجاب الله دعاء موسى -عليه السام- يا 

أحبائي، وملا انتهت مدة العمل املتفق عليها اشتاق موسى ألن يرجع إلى بلده. أعطاه الشيخ نصيبه من 
املال والغنم، وها هو ذا يودع الشيخ، وها هي ذي الزوجة تودع أباها وأختها والشيخ يدعو لهما

بالسعادة والهناء والتوفيق والنجاح، وسارا على بركة الله ..
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كان ألحد الساطني حمار يحبه كثيًرا، ويقول ملن حوله: هذا حمار ذكي، يجب أن جنلب له معلًما 
يعلمه القراءة والكتابة واحلساب. 

استغرب منه الناس لكنهم لم يجرؤوا أن يقولوا شيًئا، فهو السلطان وكامه يجب أن يُطاع.
طلب السلطان من جنوده اخلروج واإلعان عن البحث عن معلم للحمار، وأن السلطان سيعطيه 
 ! جائزة عظيمة وأموااًل كثيرة. عندما سمع الناس اإلعان قالوا: البد أن هذا السلطان قد ُجنَّ

ووسط ذهول اجلميع خرج أحد الظرفاء قائًا: أنا أقبل أن أكون معلًما 
للحمار! لكن يجب أن يعلم السلطان أمًرا، فعملية التعليم ستأخذ خمسني 

عاًما. 
وافق السلطان، واحتفل اجلميع بهذا االتفاق. بينما خرج بعض الناس 

يسألون الظريف: كيف تقبل أن تُعلِّم احلمار وأنت تعلم أنك إن لم تفعل 
فسيعاقبك السلطان. 

قال الظريف بدهاء: بعد خمسني عام، هل يخلد األنام؟
سيهلك السلطان، أو أنا أو احلمار!

أسئلة
 األوائل:

الحمار الذكي!

من هو أول خليفة في اإلسالم؟ 
من هو أول سلطان عثماني ؟من هو أول خليفة عباسي؟ من هو أول خليفة أموي؟ 

أرقام x أرقام

سقط ضفدع في بئر عمقه 30 

متًرا. في كل يوم يصعد الضفدع 

3 أمتار لألعلى، لكنه يتعب في الليل فيسقط 

مترين. كم يوًما يحتاج الضفدع للخروج من 
البئر؟ 

www.facebook.com/alwan.islamicsham

شاركنا حلك ألنشطة مرح ملون بإرسال صورة حلك مع اسمك 
واسم مدرستك برسالة خاصة على
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الطــــــــــــــالب الصغيـــــــــر
ويكره الغيـــــــــــــــــــــــاب
تراه في الصبـــــــــــــــــــــاح
لـــــــــــــــــــــــــــــفصله يسير
تراه في الطريـــــــــــــــــــق
في حالة الغيـــــــــــــــاب،
مثابر همــــــــــــــــــــــــــــــام،
يرمقه الجميـــــــــــــــــــــــــع
يحترم الـــــــــــــــــــــــــــدوام
يلقــــــــــــي على الجميع
مؤدب نظيـــــــــــــــــــــــــف
مبتعد كثـــــــــــــــــــــــــــــيًرا
في النحو في الحساب
يحفظ كــــــــــــــــل درس
إن جاءه امتحـــــــــــــــــــان
ألنه نجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــب
بوافر اجتهــــــــــــــــــــــــــــاد
فننفع العـــــــــــــــــــــــــــــباد

يداوم الحــــــــــضور
عن درسه المثــــــير 
يســـــــــــــــابق الرياح

بغمرة ارتــــــــــــــــياح 
يقـــــــول للصديق:
كـــــــــــــأنني غريق
على مدى الدوام
بنظـــــــــــــــرة احترام 
ال يكـــــــــثر الكالم
تحــــــــــــــــية السالم
مزاحه خفيــــــــــــف
عن كل ما يخـيف
ينظر في الكتــاب
ليحسن الجــــــــواب
يكــــــــــــرم ال يهان

ويحسن البــــــــــــيان 
 سنبلغ المـــــــــــــــراد

وننفع الـــــــــــبـــــــالد 

www.facebook.com/alwan.islamicsham
أستمتع بهذا النشيد باأللحان على صفحة مجلة ألوان

جووول!

ألغاز حسابية

سقط ضفدع في بئر عمقه 30 

متًرا. في كل يوم يصعد الضفدع 

3 أمتار لألعلى، لكنه يتعب في الليل فيسقط 

مترين. كم يوًما يحتاج الضفدع للخروج من 
البئر؟ 

أحىل األشعار

هل تستطيع أن توصل الكرة إلى 
املرمى لتحرز هدًفا؟ 

إحسب:
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ن لوِّ
أطلق العناَن لنفسك ولّون هذه الصورة. 

عندما تنتهي من تلوين هذه الصورة صوِّرها وأرسلها لنا برسالة خاصة على صفحة الفيس بوك.
 سنختار من رسوماتكم اجلميلة وننشرها في عدد املفاجأة!
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قم بتوصيل النقاط، ثم لون الشكل.

www.facebook.com/alwan.islamicsham

شاركنا جمال تلوينك 
أرسل الصورة.. اسمك.. اسم مدرستك برسالة خاصة على
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 ����ك ������، وأ��ت ���� ��ذات �	م ���� 
 ��� ����� ����� �	ا��� �� ز���ا .. وإذ ������

:���� ا�	ار ا������ ودار � ��ك .. �����ت ����ا

من أنت؟ وماذا حتملني؟
أنا فقاعة هوائية 

ا، خرجتُ من الرئتني عندما أطلقتِ زفيرً
وأحمل ثاني أوكسيد الكربون.

ولكن كيف دخلت إلى جسمي ؟!

وما القصبة الهوائية وما الرئتان؟

ومن أين جاء غاز ثاني أوكسيد الكربون ؟

 أوه .. إنها رحلة طويلة. 
فقد دخلتُ إلى جسمكِ عندما أخذتِ شهيقا، دخلتُ أنا وآالف الفقاعات الهوائية 

حامالتٍ معنا غاز األوكسجني النقي الذي يحتاجه جسمك . 

هي األنبوب الواصل بني األنف والقصبتني الهوائيتني املتفرعتني داخل الرئتني إلى 
حويصالت هوائية. والرئتان: عبارة عن معمل لتبادل غاز األوكسجني بثاني 

أوكسيد الكربون وتقع الرئتان في الصدر.

دخلنا عبر األنف بعد أن 
انا من الغبار واألوساخ  نقَّ

الدقيقة، ثم دخلنا عبر 
القصبات الهوائية إلى 

الرئتني.

 كل خلية من خاليا جسمك يا لني حتتاج األوكسجني لعملها وبعد عملها تطلق 
الفضالت وغازَ ثاني أوكسيد الكربون الضار بجسمك ليحمله الدم إلى الرئتني.

تبارك الله أحسن اخلالقني الذي جعلنا نتنفس فنأخذ بالشهيق غاز األوكسجني ونطرح بالزفير غاز 
ثاني أوكسيد الكربون. وأنا يا فقاعتي سأحافظ على جهازي التنفسي بأن أبتعد عن األماكن امللوثة 

بالدخان والغبار. وأقوم باحلركات الرياضية الصباحية ألجدد نشاط الرئتني. 

القصبة الهوائيةالرئة

عاملناعاملنا النجومالنجوم

�م؟��ا��� ا��� ���
��� أن ���د ا�	� ��
أجل، فاألرض تدور مرة واحدة حول نفسها كل ٢٤ ساعة، وخالل الليل تظهر النجوم 

وكأنها تتحرك في السماء. من املمكن حتديد الوقت بواسطة النجوم عندما يتم قياس 
تغير مواقعها. قبل ابتكار الساعات كانت النجوم وسيلة مهمة لتحديد الوقت في الليل.

�م ������ ���ر�� ��ل ا����؟ ���� ا���ن ا� ��رة ����
إن كنت تعيش في نصف الكرة الشمالي تبدو لك جنمة واحدة وكأنها الوحيدة التي تبقى ثابتة دائما. 

وهي تدعى بالنجمة القطب مبا أنها إلى حد ما تقع فوق القطب الشمالي مباشرة. وقد عرف البحارة 
أن موقعها يدل على الشمال ومنها استطاعوا حتديد اجتاه إبحارهم.

�م ؟ ����� ������ام ا������ أ��د ا
أنت بحاجة الثنتني من العصي:

• اغرس العصا األولى في األرض على مستوى العني.
• اغرس العصا الثانية ( والتي هي أطول من األولى ) خلف العصا األولى بطريقة يصطف فيها رأسا 

وَين مع النجم الساطع  العَصَ
• أستلقي على األرض و أراقب النجم لبضع دقائق 

إذا كان يبدو و كأنه يتحرك: 

لألسفل فأنا أواجه الغرب لألعلى فأنا أواجه الشرق 

لليسار فأنا أواجه الشمال لليمني فأنا أواجه اجلنوب 
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 ����ك ������، وأ��ت ���� ��ذات �	م ���� 
 ��� ����� ����� �	ا��� �� ز���ا .. وإذ ������

:���� ا�	ار ا������ ودار � ��ك .. �����ت ����ا

من أنت؟ وماذا حتملني؟
أنا فقاعة هوائية 

ا، خرجتُ من الرئتني عندما أطلقتِ زفيرً
وأحمل ثاني أوكسيد الكربون.

ولكن كيف دخلت إلى جسمي ؟!

وما القصبة الهوائية وما الرئتان؟

ومن أين جاء غاز ثاني أوكسيد الكربون ؟

 أوه .. إنها رحلة طويلة. 
فقد دخلتُ إلى جسمكِ عندما أخذتِ شهيقا، دخلتُ أنا وآالف الفقاعات الهوائية 

حامالتٍ معنا غاز األوكسجني النقي الذي يحتاجه جسمك . 

هي األنبوب الواصل بني األنف والقصبتني الهوائيتني املتفرعتني داخل الرئتني إلى 
حويصالت هوائية. والرئتان: عبارة عن معمل لتبادل غاز األوكسجني بثاني 

أوكسيد الكربون وتقع الرئتان في الصدر.

دخلنا عبر األنف بعد أن 
انا من الغبار واألوساخ  نقَّ

الدقيقة، ثم دخلنا عبر 
القصبات الهوائية إلى 

الرئتني.

 كل خلية من خاليا جسمك يا لني حتتاج األوكسجني لعملها وبعد عملها تطلق 
الفضالت وغازَ ثاني أوكسيد الكربون الضار بجسمك ليحمله الدم إلى الرئتني.

تبارك الله أحسن اخلالقني الذي جعلنا نتنفس فنأخذ بالشهيق غاز األوكسجني ونطرح بالزفير غاز 
ثاني أوكسيد الكربون. وأنا يا فقاعتي سأحافظ على جهازي التنفسي بأن أبتعد عن األماكن امللوثة 

بالدخان والغبار. وأقوم باحلركات الرياضية الصباحية ألجدد نشاط الرئتني. 

القصبة الهوائيةالرئة
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تركيب الصورلعبةأصنع بيدي:
أصدقاؤنا األعزاء يسعدنا أن نشارك معكم إبداعات أصدقاء املجلة التي وصلتننا .. 

تطبيق صديقنا البطل:
عبدالله - السعودية

عمل صديقنا البطل:
عبد الباري - السعودية 

عمل صديقنا البطل:
عبدالهادي - السعودية 

صديقنا البطل:
أُبّي محجوب - اسطنبول 

ألوان جميلة من صديقتنا: 
سندس محجوب - اسطنبول 

مشاركات األصدقاء
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تركيب الصورلعبةأصنع بيدي:
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هذه اللعبة جميلة جًدا وممتعة. اآلن سأعلمكم كيف 

ميكنكم عملها بأنفسكم. هكذا تستطيعون اختيار الصورة 
التي حتبونها وعدد القطع كما تريدون.

تحتاج إلى : 

صورة، عيدان خشبية أو قطعة كرتون،

صمغ، مشرط )اطلب مساعدة الكبار(. 

أو قطعة الكرتون التي لدي.حجم العيدان اخلشبية وعددها رسمتها أنا. أقص الصورة على مجلة أو تغليف أو صورة أواًل: أختار صورة أحبها من 

كنت أستخدم قطعة كرتون ألصق متاًما وألصق الصورة عليها. وإذا اخلشبية، أضعها بجانب بعضها ثانًيا: إذا كنت أستعمل العيدان 
الصورة عليها.

اخلطوط التي رسمتها.بها ثم أقص الكرتون على هذه متساوية أو أشكال أخرى أرغب في الكرتون، أرسم مربعات تنفصل العيدان عن بعضها. أقص الصورة بني العيدان حتى ثالًثا: في العيدان اخلشبية، 

اآلن أصبحت لدي لعبة تركيب! ميكنني لعبها مع إخواني أو حتدي أصحابي في تركيبها. 
أحفظ قطع اللعبة في علبة مخصصة لها وفي مكان آمن لكي ال تضيع. 

١٢3
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كم ستحتاج من الوقت لتنهي الصورتني ؟ رتب أجزاء الصورة في األسفل لتصبح مرتبة وكاملة كالصورة األساسية. 

ب الصور
ِّ
َرت

١4     العدد الثاني عشرصفر ١438هـ - نوفمبر / تشرين الثاني ٢٠١6ممجلة دورية صادرة عن هيئة الشام اإلسالمية - مكتب الطفل



كم ستحتاج من الوقت لتنهي الصورتني ؟ رتب أجزاء الصورة في األسفل لتصبح مرتبة وكاملة كالصورة األساسية. 

ب الصور
ِّ
َرت
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عظماء من
تاريخنا

اإلسالمي

www.facebook.com/alwan.islamicshamتابعوا مجلتنا على facebook: / مجلة ألوان

ــه مــن أنبــل فتيانهــا، وأشــجع  شــهدت مكــة خالــد بــن الوليــد بــن املغيــرة املخزومــّي وهــو فتــى، فعرفت
جــال، فأتــاح لــه  فرســانها، حتــى كانــت لــه املنزلــُة الّرفيعــة بــني رجــاالت قريــش وهــو لــم يبلــغ ســّن الرِّ

ذلــك خبــرةً وحنكــة فــي احليــاة قلّمــا تهّيــأت ملــن كان فــي ســّنه آنــذاك .
ــه  ــًة ل ــة محارب ــد- مــن أشــدِّ أهــل مّك ــد خال ــرة -وال ــن املغي ــد ب ــور اإلســام كان الولي وعندمــا أشــرق ن
واضطهــاداً ألتباعــه. كان خلالــد أخ يقــاُل لــه الوليــد، قاتــل خالــٌد والوليــد مــع جيــوش املشــركني فــي بــدر 
ضــّد املســلمني، ثــّم أســلم الوليــد -رضــي اللــه تعالــى عنــه- بعــد أن وقــع فــي األســر ملــا رآه مــن معاملــة 
املســلمني احلســنة لــه، وكان فيمــا بعــد الســبب فــي إســام فــارس بنــي مخــزوم ) أخيــه خالــد -رضــي 
اللــه تعالــى عنــه-(، فأصبــح رجــًا مــن رجــال اإلســام، عاهــد اللــه علــى بــذل نفســه فــي ســبيل اللــه .
واختــرت لكــم مــن بطــوالت خالــد الكثيــرة وبســالته العجيبــة موقفــاً واحــداً مــن غــزوة مؤتــة : يحكــي 
ــرة  ــا املســلمون خي ــي خســر فيه ــة الت ــك املعرك ــه وســلم للمســلمني أحــداث تل ــه علي ــى الل الرســول صل
أبطالهــا فيقــول: أخــذ الّرايــة )زيــد بــن حارثــة ( فقاتــل بهــا حّتــى قتــل، ثــم أخذهــا )جعفــر( فقاتــل بهــا 
حّتــى قتــل، ثــم أخذهــا ) عبــد اللــه بــن رواحــة ( فقاتــل بهــا حّتــى قتــل، ثــم أخــذ الّرايــة ســيٌف من ســيوِف 

اللــه، ففتــح اللــه علــى يديــه.
كان خالــد بــن الوليــد جندّيــاً عادّيــاً فــي غــزوة مؤتــة، وعندمــا ســقط آخــر القــادة الثاثــة شــهيًدا، حمــل 

الّرايــة خالــد بعــد أن رضــي بــه جميــع املســلمني قائــًدا عليهــم .
وضــع خالــد خّطتــه احملكمــة بــذكاٍء وقــام بشــرحها للجيش وقّســمهم إلى مجموعــاٍت وأوكل إليهــم مهامهم، 
وكانــت خطــة خالــد ترمــي إلــى تبديــل مواقــع املجاهديــن ليفاجــأ الــّروم بوجــوٍه جديــدٍة لــم يألفوهــا مــن 
قبــل، وأمــر بعــض املجموعــاِت بإثــارِة الغبــاِر خلــف جمــوع اجليــوش ليوهــم الــّروم بــأن أمــداداً جديــدة مــن 
املقاتلــني والعتــاد تصــل إلــى املســلمني، فــدّب الرعــب فــي قلــوب الــروم، ومتكــن خالــد -رضــي اللــه تعالــى 
عنــه- مــن النجــاة باجليــش الصغيــر واالنســحاب التدريجــي دون أن يلحــق بــه الــروم ألنهــم ظنــوا أن خالًدا 

يدبــر لهــم مكيــدة ويســتدرجهم إليها بانســحابه.
وفعــًا بفضــل اللــه ثــم بفضــل عبقرّيــة خالــد وفّنــه القيــادّي جنــا اجليــش اإلســامي يــوم مؤتــة مــن كارثــٍة 
محّققــٍة، ولــم يــزل خالــد منــذ ذلــك اليــوم يعــرف باللّقــب الــذي لقبــه إيــاه رســول اللــه صلــى اللــه عليــه 

وســلم ) ســيف اللــه املســلول (.
قاتــل خالــد -رضــي اللــه تعالــى عنــه- فيمــا بعــد فــي حــروب الــرّدة، واســتطاع كذلــك االنتصــار علــى أكبر 
امبراطوريتــني فــي العالــم آنــذاك؛ الفــرس والــروم، ففتــح العــراق وفــارس والشــام، واستبســل فــي غــزوة 

اليرمــوك وانتصــر علــى الفــرس فــي خمــس عشــرة معركــة قــاد فيهــا املســلمني ضّدهــم .
ومضــت الّســنوات والذكريــات تطــوف بخالــٍد -رضــي اللــه تعالــى عنــه- وهــو متألــٌم علــى فــراش املــرض، 
فــكان يتذكــر تلــك األحــداث واملعــارك والبطــوالت، ويتحســر علــى ميتتــه علــى فراشــه ويقــول : أأشــهد مــا 
شــهدت مــن احلــروب واملعــارك حتــى ال يبقــى مــن جســدي موضــٌع إالّ وفيــه أثــُر ضربــٍة بســيف، أو طعنــٍة 

برمــح، أو رميــٍة بســهم، ثــم أمــوت علــى فراشــي هــذا كمــا ميــوت البعيــر ؟! فــا نامــت أعــني اجلبنــاء.


