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النف�س املطمئنة

  *أعظم دقيقة* عندما تعلم   
 أن *من قرأ آية الكرسي بعد كل صالة 
 .. ال يمنعه من دخول الجنة إال أن يموت* 

وتقرؤها .. وهي ال تستغرق دقيقة واحدة .
 *أعظم دقيقة* عندما تعلم أن من *قرأ 
آية الكرسي عند النوم ال يزال عليه حافظ 
شيطان*  يقربنه  وال  يصبح  حتى  الله  من 

وتقرؤها .. وهي ال تستغرق دقيقة واحدة .
من  أن  تعلم  عندما  دقيقة*  *أعظم 
*استغفر للمؤمنني واملؤمنات كتب الله له 
بكل مؤمن ومؤمنة حسنة(*  وتقول ذلك .. 

وهي ال تستغرق إال ثوانى معدودة .
*أعظم دقيقة* عندما تعلم أن قول: 

*سبحان الله .. والحمد لله .. وال إله إال 
الله .. والله أكبر*

وتقول  الشمس  عليه  طلعت  مما  خير 
ذلك .. وهي ال تستغرق إال ثوانى معدودة .

*أعظم دقيقة* عندما تعلم أن قول: *ال 
إله إال الله وحده الشريك له، له امللك وله 
شيء  كل  على  وهو  ويميت  يحيى  الحمد 
املغرب  صالة  بعد  مرات*   )١٠( قدير 
جلستك  تغير  أن  قبل  الفجر  صالة  وبعد 
إسماعيل  ولد  من  رقاب   )٤( عتق  تعدل 
عليه السالم  وتقول ذلك وهي ال تستغرق 

دقيقة واحدة .
من  أن  تعلم  عندما  دقيقة*  *أعظم 
قال: *اللهم أجرني من النار)٧( مرات .. 
تب له جوار من النار حتى 

ُ
حينما يمسي ك

تب له 
ُ
ك .. ومن قالها حينما يصبح  يصبح 

جوار من النار حتى يمسي*
وتقولها وهي التستغرق دقيقة واحدة .

*أعظم دقيقة* عندما تعلم أن من قال 
حني يسمع النداء: *اللهم رب هذه الدعوة 
محمدًا  آِت  القائمة  والصالة  التامة 
مقامًا  اللهم  وابعثه  والفضيلة  الوسيلة 

محمودًا الذي وعدته* .. 

عليه  الله  صلى  النبي  شفاعة  له  *تحل 
ال  وهي  وتقولها    .. القيامة*  يوم  وسلم  

تستغرق دقيقة واحدة .
*أعظم دقيقة* عندما تعلم أن من قال: 
ِن، 
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 .. الدين  عنه  وتقضي  الهم  عنه  ذهب 

ُ
ت

وتقولها وهي ال تستغرق إال ثوانى معدودة .
اليوم  أن  تعلم  عندما  دقيقة*  *أعظم 
والليلة 2٤ ساعة وتستطيع أن تقرأ *جزءًا 
من القرآن وهو يستغرق حوالي 2٠ دقيقة 

تقريبًا* وتفعل ذلك..
وقت  أن  تعلم  عندما  دقيقة*  *أعظم 
وتستطيع  ساعات   )6( يقارب  الضحى 
وهي  الضحى*  ركعتي  فيها  *تصلي  أن 
عن  صدقة  وهي  دقائق   )5( التستغرق 

)36٠( سالمة )مفصل( في جسدك ! 
الليل  أن  تعلم  عندما  دقيقة*  *أعظم 
أن  *تستطيع  وأنت  ساعة   )١١( يقارب 
ال  ربما  واحدة*  ركعة  وأقله  الوتر  تصلي 

تستغرق )3( دقائق تقريبًا !
*أعظم دقيقة* عندما تعلم أن من قال: 

*سبحان الله وبحمده )١٠٠( مرة* 
 .. البحر  ولو كانت مثل زبد  غفر ذنوبه 

ُ
ت

وتقول ذلك وهي تستغرق دقيقة واحدة   
*أعظم دقيقة* عندما تعلم أن من قال: 
الحي  هو  اال  إله  ال  الذي  الله  *أستغفر 
غفر 

ُ
*ت مرات(  إليه*)3  وأتوب  القيوم 

ذنوبه ولو كان قد فر من الزحف* وتقول 
ذلك .. وهي تستغرق أقل من دقيقة .

*أعظم دقيقة* عندما تعلم أن قول:
*سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا 
 )3( كلماته  ومداد  عرشه  وزنة  نفسه 

مرات*.
كما  أجرًا  وأكثرها  األذكار  أعظم  من 

ثبت ذلك في الحديث وتقول ذلك ..
وهي ال تستغرق إال ثوانى معدودة .

 أعظم دقيقة حقًا عندما تعلم أن *من 
 على خير، فله أجر فاعله*. رواه مسلم          

َّ
دل

 
َ

وتنشر الخير للناس ربما تكون لك بصمة
خيٍر في الدنيا واآلخرة.

بما  وانفعنا  جهلنا  ما  منا 
ِّ
عل *اللهم   

على  وبارك  وسلم  الله  علمتا*...*وصلى 
الرحمة املهداة والنعمة املسداة والسراج 

املنير املبلغ عن الحق مراده من الخلق*

أن  تعلم  عندما   * دقيقة  أعظم   *
مرات   )٣( اإلخالص  سورة  *قراءة 
وتقرؤها  الكريم  القرآن  ختم  تعدل 

في أقل من دقيقة واحدة .
أن من  تعلم  *أعظم دقيقة* عندما 
سورة  من  األخيرتني  اآليتني  قرأ   *
البقرة في ليلة كفتاه*  وتقرؤهما في 

وقت يستغرق دقيقة واحدة .

ما هى أعظم دقيقة ؟
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العدد 143 يناير 2021

مركز التدريب 
وتنمية املهارات

1 - مدرسة اإلدمان

2 - األخصائى النفسى األكلينيكى

٣ - فن التعامل مع األطفال

4 - فن التعامل مع املراهقني

5 - فن العالقات الزوجية الناجحة

6 - السمنة والعالج النفسى

7 - كيف تحدد مستقبلك وتختار كليتك

8 - كيف تقلع عن التدخني

9 - أخصائى علم النفس العصبى

للحجز واالستعالم : 

01111660232  

دورات تدريبية

د. جمال ماضى أبو العزائم

بمستشفى

عدم  عن  عبارة  هو  الذاكرة  بفقدان  يسمى  ما  أو  النسيان   
تذكر شيء لفترة مؤقتة، وهو أمر طبيعي ُيمكن أن يحدث لجميع 
البشر، أو لفترات طويلة، ويكون ناتجًا عن اإلصابة بمرٍض معني 
مثل الزهايمر، أو بعض اإلصابات الدماغية، وُيصنف النسيان 
النسيان  منها  التصنيفات  من  العديد  إلى  الذاكرة  فقدان  أو 
والنسيان  الشامل،  والنسيان  التقدمي،  والنسيان  الرجوعي، 
املفتعل  والنسيان  املتزايد،  والنسيان  الثابت،  والنسيان  العابر، 

وغيرها من التصنيفات.
 أسباب كثرة النسيان 

هناك أسباب كثيرة للنسيان نذكر بعضًا منها:
< عدم التركيز والتشتت في أمر معني، وعدم تثبيته في الذهن 

قد يتسبب في نسيانه بعد فترة قصيرة من الزمن. 
واألمالح  الفيتامينات،  وبعض  أوميجا3،  أحماض  نقص   >
مسببات  أهم  من  عتبر 

ُ
ت التغذية،  سوء  من  الناتجة  املعدنية 

وبالتالي  الدماغ،  تغذية  في  الضعف  إلى  تؤدي   
ُ

حيث النسيان، 
ضعف الذاكرة. 

< تناول كميات كبيرة من الطعام، يقلل من كمية الدم الواصلة 
إلى الدماغ، وبالتالي تؤدي إلى إضعاف الذاكرة.

< قد تكون الوراثة من مسببات النسيان.
< اإلصابة ببعض األمراض مثل السكر، والزهايمر، والنكوص 
والهستيريا  الدماغ،  وارتجاج  النفسية،  والصدمات  العصبي، 
املرافقة لالضطراب، واإلصابة بهربس التهاب الدماغ، واألورام، 

واإلصابات الدماغية املختلفة مثل السكتة الدماغية.
< التقدم في السن والشيخوخة، التي تعمل على زيادة تصلب 
وبالتالي  إليه،  الواصلة  الغذائية  املواد  ونقص  الدماغ  شرايني 

حدث ضعفًا في الذاكرة.
ُ

ت
أو  املنبهة،  األدوية  أو  الكحول،  من  كبيرة  كميات  تناول   >
الذاكرة،  في  ضعفًا  يسبب  املخدرة،  األدوية  أو  املنومة،  األدوية 

وبالتالي كثرة النسيان.
والقلق  األمن،  وانعدام  والكآبة،  السيئة،  النفسية  الحالة   >
إلى  وتؤدي  مباشر،  بشكل  الذاكرة  على  تؤثر  جميعها  املستمر، 

إضعافها.
< بعض العمليات الجراحية الكبيرة في الدماغ. التسمم بمادة 
قوة  على  يؤثر  باستمرار  به  امللوث  الهواء  واستنشاق  الليثيوم، 

الذاكرة.
الحركة،  وقلة  املفرط،  والكسل  والسهر،  الراحة،  انعدام   >

عتبر من مسببات النسيان أو ضعف الذاكرة. 
ُ

جميعها ت
< املعالجة بالتخلج الكهربائي لفترة طويلة. 

طرق عالج النسيان
- الوقاية خيٌر من العالج، ويمكن الوقاية من ضعف الذاكرة 

من خالل محاولة تجنب بعض مسببات النسيان.
مثل  أيضًا  مناسبة  بكميات  وسليم  صحي  غذاء  تناول   -
والكركم،  والحلبة،  السوداني،  والفول  والزبيب،  األسماك، 
الغنية  األطعمة  تناول  تجنب  إلى  باإلضافة  والثوم،  واللب، 
بالكربوهيدرات، والسكريات املنقاة، ومنتجات األلبان، باستثناء 

اللب. 
الذاكرة  ضعف  عالج  في  األعشاب  بعض  استخدام  ُيمكن   -
مثل الكشمش الهندي، والشيح وإكليل الجبل، خل التفاح، وبذور 

الكرفس وغيرها.
- ممارسة بعض ألعاب تنشيط الذاكرة.

كيف تحسن ذاكرتك؟


