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دار احلكمة للطباعة والن�صر والتوزيع
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7 مقدمة الكتاب

احلمد هلل رب العاملني، وال�شالة وال�شالم على اأ�شرف الأنبياء 
واملر�شلني،نبينا حممد، عليه وعلى اآله و�شحبه اأف�شل ال�شالة واأزكى 

الت�شليم.. ثم اأما بعد:
فهذا كتاب )ال�سبائك الذهبية يف الأيام الثقافية(، اأ�شعه بني 

اأيديكن واأرجو من اهلل اأن يكتب له القبول؛ اإنه �شميع جميب.
ا؛  متخ�ش�شً اإذاعًيا  برناجًما  على خم�شني  الكتاب  هذا  يحتوي 
بحيث يتحدث كل برنامج عن مو�شوع واحد فقط، �شواٌء كان مو�شوًعا 
دينًيا، اأم ثقافًيا، اأم اجتماعًيا، اأم يتحدث عن �شرية عامل، اأم غريها 

من املو�شوعات.
من  واح��د  مبو�شوع  والإح��اط��ة  الرتكيز  هو  ذل��ك  من  والهدف 

جوانبه املتعددة بقدر الإمكان لتحقيق فوائد عدة، منها:
ول  الطالبات،  اأذه��ان  يف  املطروح  املو�شوع  ينغر�س  حتى   -1
تت�شتت اأذهانهن باأية فقرة اأخرى، بل اإن كل فقرة تدعم الأخرى، حتى 
الآيات والأحاديث حاولت بقدر الإمكان اأن اأبحث عن اآيات واأحاديث 

تتحدث عن املو�شوع نف�شه.
    2- لت�شليط ال�شوء على املو�شوع ب�شكل مو�شع؛ بحيث يتم بث 
ثم  ومن  باملو�شوع،  املت�شلة  واحليثيات  املعلومات،  من  العديد  ون�شر 

خروج الطالبة بح�شيلة كبرية من املعلومات عن املو�شوع.
فمثاًل:  املنا�شب؛  حجمها  املو�شوعات  من  العديد  لإعطاء   -3
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�شرية الإمام اأحمد بن حنبل - يرحمه اهلل - بحر ل �شاحل له، ت�شتحق 8
القراءة والتذكري والهتمام.

فطرحنا لها ب�شكل مكثف يعطي امل�شتمعة قناعًة داخلية باأن هذا 
الرجل عظيم ي�شتحق القتداء، وهكذا دواليك بقية الأمثلة من الأ�شياء 

التي ت�شتحق الوقوف وتخ�شي�س برنامج اإذاعي متكامل عنها.
الربامج  تخرجها  التي  الفوائد  من  والعديد  العديد  وغريها 

املتخ�ش�شة، وقد اأثبتت جناحها من خالل بع�س الوقائع.
وبالن�شبة اإىل طريقة عر�س برامج هذا الف�شل، فاإنها عبارة عن 
فقرات تتحدث عن املو�شوع املحدد بطرق متعددة، تارة بذكر ق�شة 
اإح�شائية  بذكر  وت��ارة  املو�شوع،  عن  فرع  بذكر  وت��ارة  املو�شوع،  عن 
عن املو�شوع، اأو ذكر كتاب يتحدث عن املو�شوع؛ والأهم طبًعا الكلمة 
ال�شباحية ينبغي اأن تكون جوهر الربنامج بحيث تتحدث عن املو�شوع 

بكل قوة، وبكل براعة، ويكون لها الن�شيب الأكرب من وقت الربنامج.
من  امللل  ط��رد  وه��و:  األ  مهم،  عامل  على  الرتكيز  يفوتني  ول 
نفو�س الطالبات، وذلك مبحاولة طرح فقرات املو�شوع بطرق خمتلفة 
يت�شلل  اأخ��رى؛ حتى ل  اأحيان  والإث��ارة يف  اأحياًنا،  فيها نوع من املرح 
امللل اإىل نفو�س الطالبات، ومن ثم عدم الرتكيز والإن�شات اجليد اإىل 

املو�شوع، فينتج الف�شل وذهاب الهدف من هذا النوع من الربامج.
منا�سبة  تكون  بحيث  املو�سوعات  اختيار  اهلل،  بحمد  مت  وق��د 

لطالبات املرحلة الثانوية، وهي على النحو التايل: 
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9 1- اليهود .. وما اأدراك ما اليهود!
2- اأول ثانوي.

3- ال�شاحب �شاحب.
4- املعدل الرتاكمي.

5- اإياِك والكرب. 
6- النتح��ار.

7- الإ�شالح بني النا�س.
8- خطر التن�شري.

9- الر�شول ملسو هيلع هللا ىلص.
10- اجلراأة يف مواجهة اجلمهور.

11- العام الهجري اجلديد.
12- الإذاعة املدر�شية. 

13- الوقت كال�شيف.
14- الآلت املو�شيقية.

15- بيت املقد�س.
16- اللغة العربية.

17- املا�شونية.
18- ال�شحة حتتاج اإىل عناية.

19- ال�شبكة العنكبوتية. 
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20- وبالوالدين اإح�شاًنا.10
21- اخللق الرفيع.

22- ملاذا ل تن�شمني اإىل حلقات حتفيظ القراآن الكرمي؟
23- وقفات مع الهاتف النقال.
24- التعامل مع غري امل�شلمني.

25- الطبق الف�شائي.
26- اللغة الإجنليزية مهمة يف هذا الع�شر.

27- �شهر اهلل املحرم.
28- الدرو�س اخل�شو�شية.

29- الطالع على الكتب.
30- ال�شداقة مع اجلن�س الآخر.

31- ال�شالة تناديِك.

32- املكتبة املدر�شية.
33- فاح�شة الزنا.

34- ل تعي�شني دون هدف.
35- التدخني �شبب وفاة املاليني.

36- الأنوثة فطرة يف املراأة.
37- الغرتار بالغرب.

38- اعتمدي على ربِك.. ثم نف�شِك.
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11 39- ترتيب الوقت.
40- �شالة الفجر.

41- املخدرات.
42- التربع بالدم.

43- الإميو �شرعة جديدة.
44- هل اأنِت �شعيدة؟

45- املراهقة اأخطر مرحلة.
46- متابعة املباريات الكروية.

47- ال�شحاق وعواقبه الوخيمة.
48- العادة ال�شرية.

49- اجلامعات والكليات.
50- الثقافة تعطيك قيمة.

هذا، والكتاب ما هو اإل نافذة واحدة يخرج منها �شوء؛ ولذلك 
ندعو املعلمات والطالبات اإىل فتح نوافذ اأخرى لريى اجلميع اأ�شواء 

جديدة لربامج متخ�ش�شة.
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13 اليهود .. وما أدراك ما اليهود!!

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل املنعم على عباده مبا هداهم اإليه من الإميان، احلمد هلل 
املتّمم اإح�سانه مبا اأقام لهم من جلّي الربهان، الذي حمد نف�سه مبا اأنزل 
من القراآن ليكون ب�سرًيا ونذيًرا وداعًيا اإىل اهلل باإذنه و�سراًجا منرًيا، وجعل 
كتابه دليًل على وحدانيته، ومر�سًدا اإىل معرفة عّزته وعلمه، ومف�سًحا عن 
اأ�سمائه و�سفات جلله وعلّو �ساأنه وعظيم �سلطانه، وجعله حّجًة لر�سوله 
ا على �سدقه وبّينًة  على اأنه اأمينه على وحيه. ثم اأما  الذي اأر�سله به، وَعلَمً

بعد:
اأخبث اخللق، واأذّلهم، قتلت الأنبياء، خونة العهود، اإنهم اليهود.

من هذا اليوم )         ( املوافق )   ( من �سهر )    ( لعام )              ( 
�ص احلديث عن اليهود املعتدين - لعنهم اهلل -. ي�سّرنا اأن نخ�سِّ

نبداأ بالقراآن الكرمي:

القرآن الكريم

قال تعاىل: زب ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ  
ٹ  ٹ  ٹ  ٿ   ٿ  ٿٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀڀ  ڀ  ڀ 
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦڦ  ڦ  ڦ   ڤ  ڤ  ڤ  ٹڤ 
ڍ   ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ 
رب   گ  گ  کک  ک  ک  ڑڑ  ژ  ژ  ڈ  ڎڈ  ڎ  ڌ  ڌ 

)املائدة(.
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ثانية فقراتنا احلديث ال�صريف:14

الحديث

ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  ر�شول  قال  قال:   - عنه  اهلل  ر�شي   - اأبي هريرة  عن 
»ل تقوم ال�شاعة حتى يقاتل امل�شلمون اليهود، فيقتلهم امل�شلمون، حتى 
يختبئ اليهود من وراء احلجر وال�شجر، فيقول احلجر اأو ال�شجر: يا 
م�شلم! يا عبداهلل! هذا يهودي خلفي، فتعال فاقتله، اإّل الغرقد، فاإنه 

من �شجر اليهود« رواه م�شلم.

ن�صل اإىل كلمتنا ال�صباحية:

اليهود وراء الفتن واألحداث

يف  ي��زال��ون-  ول  جهدهم-  عملوا  اليهود  ب���اأّن  اأح���د  ي�شك  ل 
واأخالقهم،  اإف�شاد عقيدتهم  امل�شلمني، وحماولة  والتفريق بني  الّد�س 
والرف�س  الت�شّيع   اأن�شاأوا  الذين  هم  اليهود  باأّن  يجزمون  فاملحققون 
واجلهمية  كاملعتزلة  ال�شالة  الفرق  بذور  ب��ذروا  الذين  وهم  ابتداًء، 
وال����دروز،  والإ�شماعيلية،  كالن�شريية،  الباطنية  ال��ف��رق  و���ش��ائ��ر 
والقرامطة، وهم الذين مّهدوا للدولة الفاطمية ال�شيعية وعن طريقها 
املبتدعة،  والأعياد  ال�شوفية،  والطرق  القبورية،  البدع  اليهود  ن�شر 
كعيد امليالد، والبدع واخلرافات التي �شادت يف عهد الدولة الفاطمية، 

ودولة القرامطة وما بعدها. 
اأّيدوهم ثم احت�شنوهم، وهم  وملا ظهرت القاديانية، والبهائية 
الذين �شاهموا يف �شقوط اخلالفة العثمانية، ولن ين�شى امل�شلمون ما 
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15 عمق  يف  ودخلوا  الإ�شالم،  اأظهروا  حني  تركيا  يف  الدومنة  يهود  فعله 
لالإطاحة  ال�شرية  اجلمعيات  فاأ�ش�شوا  الإ���ش��الم،  وك��ادوا  اخلالفة، 
كمال  م�شطفى  ل�شنيعتهم  نوا  ومكَّ العلمانية  اإع��الن  ثم  باخلالفة، 

اأتاتورك . 
عرف اليهود اأنهم لن ي�شتطيعوا اأن ينالوا من �شخ�س ر�شول اهلل 
وكما  الن�شارى،  بدين  فعلوا  كما  علًنا،  يريدون  ما  دينه  اأ�شل  اأو  ملسو هيلع هللا ىلص 

فعلوا بالأنبياء من قبل من التكذيب املعلن والإيذاء والقتل. 
لذلك �شلكوا م�شلك الكيد اخلفي للم�شلمني، و�شارت لهم اليد 
التاريخ  يف  حدثت  التي  والفنت  واخلالفات  الفرقة  اإث��ارة  يف  الطوىل 

الإ�شالمي ول يزالون. 
ويجب اأن ل نبالغ- كما ي�شلك بع�س الكّتاب والباحثني- لنقول 
باأنهم هم وراء كل الأحداث والفنت؛ لأنهم اأجنب واأ�شعف من اأن يكونوا 

كذلك. 
لكن الذي جنزم به اأنهم انتهازيون، وكيدهم متوا�شل لالإ�شالم 
والفنت،  وال�شطرابات  الأح��داث  من  ي�شتفيدون  فهم  ولذلك  واأهله، 
اأنهم يدعمونها مبا  فيكونون من جندها ويوقدونها لئال تنطفئ، كما 

ميلكون من جهد ووقت ومال. 
يف  دوًرا  لليهود  اأن  وجدنا  الإ�شالمي،  التاريخ  ا�شتعر�شنا  فاإذا 
نعهم  كل فتنة وحدث ي�شر بامل�شلمني، واإن مل يكن هذا احلدث من �شُ
الكّتاب  بع�س  جعل  ما  وه��ذا  ح��ني،  بعد  ول��و  يوقدونه  لكنهم  اب��ت��داًء 
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والباحثني يذهبون اإىل اأّن اليهود هم وراء كل الفنت والأحداث. 16
� يف الّد�س  ول ي�شك اأحد باأّن اليهود عملوا جهدهم ول يزالون 
والتفريق بني امل�شلمني وحماولة اإف�شاد عقيدتهم واأخالقهم، فاملحققون 
ابتداًء، وهم  والرف�س  الت�شيع  اأن�شاأوا  الذين  اليهود هم  باأّن  يجزمون 
الذين اأ�شهموا يف بذور الفرق التي حادت عن طريق ال�شّنة والعقيدة 
ال�شليمة:  كاملعتزلة،  واجلهمية، و�شائر الفرق الباطينة: كالإ�شماعيلية،  

والن�شريية والقرامطة والدروز. 
قامت  وحني  قامت،  حتى  الفاطمية  للدولة  مّهدوا  الذين  وهم 
ظاهر  نفوذ  لهم  و�شار  مكّرمني،  معّززين  لوائها  حتت  عملوا  ا  اأي�شً
وباطن، وعن طريقها حتقق لليهود الكثري من اأهدافهم، مثل ن�شر البدع 
القبورية والطرق ال�شوفية،  والأعياد املبتدعة � كعيد امليالد � والبدع 
واخلالفات التي �شادت يف عهد الدولة الفاطمية ودولة القرامطة وما 

بعدهما. 
فيما  احت�شنوهما  ثم  اأّيدوهما  والبهائية  القاديانية  وملا ظهرت 
بعد، ولن ين�شى امل�شلمون ما فعل يهود الدومنة يف تركيا، حيث اأظهروا 
الإ�شالم ودخلوا يف عمق اخلالفة وكادوا لالإ�شالم ،فاأ�ّش�شوا اجلمعيات 
)باحلكم  امل�شوؤومة  العلمانية  اإعالن  ثم  باخلالفة،  لالإطاحة  ال�شرية 

بغري ما اأنزل اهلل( وحرب الإ�شالم من الداخل. 
هذه مناذج من دور اليهود يف الكيد للم�شلمني، ول يزال كيدهم 

متوا�شال، وميكرون وميكر اهلل، واهلل خري املاكرين.
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17 ونقف مع فقرة حتت عنوان: "اأهداف اليهود":

أهداف اليهود

يخططون  فهم  حد،  عند  تقف  ل  وطموحاتهم  اليهود  اأه��داف 
لل�شيطرة على العامل كله، حتى يكون حتت هيمنة مملكتهم اإ�شرائيل 
من  تكون  حدودها  اأّن  يزعمون  والتي  فل�شطني،  يف  اإن�شاوؤها  مت  التي 
�شمال  ومن  النيل-  اإىل  الفرات  من  غرًبا-  م�شر  اإىل  �شرًقا  العراق 

ال�شام �شماًل اإىل يرثب جنوًبا. 
وميكن اإجمال بع�س اأهدافهم فيما يلي: 

مركزها  يكون  بحيث  اإ�شرائيل:  مملكتهم  وتثبيت  تاأ�شي�س   -1
اأور�شليم - القد�س- وتكون هي منطلق ن�شاطهم. 

من  اليهود  متّكن  دينهم  عن  وُبعدهم  امل�شلمني  تخّلف  وب�شبب 
حتقيق اأكرث اأحالمهم مع الأ�شف. 

لأنهم  خلدمتهم؛  وت�شخريها  ال��ع��امل،  �شعوب  يف  م  التحكُّ  -2
م�شخًرا  يكون  اأن  يجب  وغريهم  املختار،  اهلل  �شعب  هم  بزعمهم 

خلدمتهم. 
گگ  ک  ک  ک  ک  ڑ      ڑ  زب  امل�شلمني:  على  الق�شاء   -3
زب ک ک ک      ک  گ گ ڳ  رب )التوبة: 10(، 

گ گ گ گ ڳڳ رب  )البقرة: 217(.

من  املنكرات  ب�شالح  اأخالقهم  وحتطيم  ال�شعوب،  اإف�شاد   -4
خمر، وزنى، وكذب، و�شينما، وربا، وغ�س، وغدر، وخيانة. 
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ونقف مع هذه الق�صة:18

 أستير

ا كلمه  اأ�شتري كلمه هندية مبعنى "�شيدة �شغرية" كما اأنها اأي�شً
فار�شية مبعنى "كوكب"، غري اأن اأ�شتري كان لها ا�شم اآخر عرباين هو 
"هد�شة" ومعناه �شجرة الآ�س ويعنى بها نبات الريحان العطر. وينطق 

بلغة اأهل بالد اليمن العرب "هد�س". 

للعاهرة  املقد�شة  ن�شو�شها  من  مهمة  مقاطع  التوراة  اأف��ردت 
هدا�شا، وجاءت على ذكرها كاأح�شن ما تكون من الن�شاء التي قدمت 
عم  ابنة  اأ�شتري(  )هدا�شا،  هي  تلك  اليهودية  لالأمة  جليلة  خدمات 
اأبوها.  وفاة  بعد  برعايتها  تكفل  الذي  )مردخاي(  الأك��رب  احلاخام 
كانت )هدا�شا( قبل اأن تتحول اإىل اأ�شتري منذ �شغرها؛ تتمتع بجمال 
ا على  اأّخاذ ي�شلب العقول، وذكاء لفت للنظر، وكان مردخاي حري�شً
ال�شابة يوًما ما، ولكنه  اأنه بحاجة اإىل هذه  اأح�س  اأنه  تعليمها، ويبدو 
مل يكن يدرك ما هي املهمة التي �شوف تقوم بها ولكنه اإح�شا�س عامل 
كبري من علماء بني اإ�شرائيل فقد بلغ مكانة اأن بني اإ�شرائيل اعتربوه 

نبًيا من اأنبياءهم.

وتطول ق�شتها يف اأ�شفار اليهود؛ اإل اأنها باخت�شار تعد عاهرة، 
وقد ا�شتخدمت ف�شادها خلدمت معتقدها الفا�شد.
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19 ملحالت  �شعار  هو  فاأ�شمها  منها؛  لتحذير  هنا  ق�شتها  وذكرنا 
�شتاربك�س  موؤ�ش�س  ب��اأن  للجميع؛  معروف  هو  وكما  )�شتاربك�س(، 
اأًبا عن جد ومن  "هاورد �شولتز" وهو يهودي  التنفيذي هو  ومديرها 
اليهود املتع�شبني جًدا لإ�شرائيل وتقدر تربعاته مبئات املاليني للجي�س 
الأ�شلحة  تطوير  تكلفة  من  الكثري  "هاورد"  يتبنى  حيث  الإ�شرائيلي 
اخلا�شة باجلي�س الإ�شرائيلي، عالوة على اأن جميع خدمات �شتاربك�س 
تقدم جماًنا للجي�س الإ�شرائيلي طوال العام، ومن املعروف عنه تع�شبه 
ال�شديد لإ�شرائيل لدرجة انه دائًما يثري امل�شكالت مع رجال الأعمال 
لإي�شال  وال�شامل  الكامل  ودعمه  لإ�شرائيل  التربعات  لزيادة  اليهود 

هذه التربعات ب�شالم لإ�شرائيل.

وا�صتمعن اإىل هذه الفقرة:

صفات اهلل - عزّ وجّل - عند اليهود

عن  حمّرفة  اأو�شاف  التلمود،  وفى  املحّرفة  التوراة  يف  تناثرت 
�شفات اهلل تعاىل عند اليهود، ومنها على �شبيل املثال: 

غيور.  اإله  • الرب 
خميف. • وهو 

دًما. يقطر  �شيف  وله  حرب  رجل  • وهو 
الآلهة. بني  مثيل  له  • ولي�س 
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فقري.20 بخيل  • وهو 
ميينه. عن  ويكّفر  يحلف  • وهو 

غريه.  بذنب  الإن�شان  ياأخذ  ظامل  • وهو 
اليهود. غري  ال�شعوب  جميع  اأزعج  • والرب 

ي�شتعل  كربيًتا  وترابها  زفتا،  اليهود  اأعداء  اأنهار  يحول  • وهو 
اإىل اأبد الآبدين.

وجًها  مو�شى  مع  يتكلم  اخليمة  داخ��ل  �شحاب  عمود  وهو   •
لوجه. 

الرابع. اجليل  اإىل  والأحفاد  الأبناء  من  ينتقم  • وهو 
مو�شى  اأمر  الذي  املّذهب  امل�شفح  ال�شندوق  يف  يقيم  • وهو 

ب�شنعه.
�شاعات.  )3( يوم  كل  والأ�شماك  احلوت  مع  يلعب  • وهو 

• وهو خلق ال�شماوات فى �شتة اأيام وا�شرتاح فى اليوم ال�شابع. 
الهيكل حتى �شغر حجمه من �شبع �شماوات  • وبكى على هدم 

اإىل اأربع �شماوات.
على  اهلل  دمع  نزول  نتيجة  حتدث  والأعا�شري  الزلزل  • واإّن 

البحر ندًما على خراب الهيكل. 
وما  كان  ما  كل  يعلم  ولي�س  علمه حمدود  اعتقادهم  • وهو يف 

يكون.
يبدو  ثم  ال�شحيح  وجهها  على غري  الأ�شياء  بع�س  يعلم  • وقد 
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21 له خطاأه فيغري من خطته ويعدل عما عزم عليه.
• والرب اأعطى اليهود ميثاًقا باأن ميلكوا ما بني النيل والفرات. 

املالئكة.  من  اهلل  اإىل  اأحّب  • واليهود 
اأبيه.  جوهر  من  الولد  كما  اهلل  جوهر  من  • واليهودي 

�شواء  الإلهية  العناية  �شفع  كمن  اليهودي  ي�شفع  وال��ذي   •
ب�شواء.

عقيدة  هي  فهذه  كبرًيا،  ا  علوًّ يقولون  عما  �شبحانه  اهلل  تعاىل 
ال��ذات  حتى  طالت  افرتاءاتهم،  وحم�س  كفرهم  هو  وه��ذا  اليهود، 
وف�شاد  اليهود،  خبث  تعلموا  حتى  املو�شوع  ه��ذا  وذك��رن��ا  الإل��ه��ي��ة، 
من  جزء  هو  الكالم  هذا  واأّن  اليهود،  مع  �شالم  ل  واأن  معتقداتهم، 

خبثهم الدفني على الإ�شالم وامل�شلمني.

ونختم بهذه الفقرة:

هؤالء هم اليهود

ذكر الإمام القرطبي - رحمه اهلل - يف اآخر كتاب الإعالم:
وت�شع  واأربعمائة  األف  �شنة  يناير  من  ع�شر  الثالث  اليوم  "يف 
حاخام"  "�شامور  ا�شمه  يهودي  �شخ�س  كتب  امليالد،  من  وثمانني 
يف  العاملي  ال��ي��ه��ودي  املجمع  اإىل  بفرن�شا  اأرل  مدينة  ي��ه��ود  حكيم 
اإ�شطنبول، ي�شت�شريه حول بع�س احلالت احلرجة قائاًل: اإن ّالفرن�شيني 

يف مدن اأك�س واأرل ومر�شيليا يتهّددون معابدنا فماذا نعمل؟
ه: فرّد املجمع اليهودي العاملي مبا ن�شّ
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تطلعوننا 22 الذي  كتابكم  تلقينا  مبو�شى:  الأعّزاء  الإخوة  "اأيها 
علينا  اخل��رب  وق��ع  فكان  والباليا،  الهموم  من  تقا�شونه  ما  على  فيه 

�شديد الوطاأة. اإليكم راأى احلاخاميني والربانيني:
تقولون اإّن ملك فرن�شا يجربكم على اعتناق الديانة امل�شيحية؛ 
فاعتنقوها لأنه لي�س بو�شعكم اأن تقاوموا، لكن يجب عليكم اأن تبقوا 

�شريعة مو�شى را�شخة يف قلوبكم.
فاجعلوا  ممتلكاتكم،  من  بالتجّرد  ياأمرونكم  اأنهم  وتقولون 
من  امل�شيحيني  جتريد  م��ن  روي���ًدا  روي���ًدا  ليتمكنوا  جت���اًرا  اأولدك���م 

اأمالكهم. 
اأطباء  اأولدك��م  فاجعلوا  حياتكم،  على  يعتدون  اأنهم  وتقولون 

و�شيادلة ليعدموا امل�شيحيني حياتهم. 
كهنة  اأولدك����م  فاجعلوا  معابدكم،  ي��ه��دم��ون  اأن��ه��م  وت��ق��ول��ون 

واأكلرييكيني ليهدموا كنائ�شهم. 
وتقولون اأنهم ي�شومونكم تعّديات اأخرى كثرية؛ فاجعلوا اأولدكم 
احلكومية  الق�شايا  يف  دوًم��ا  ليتدخلوا  ع��دل  وك��ّت��اب  دع��اوى  وك��الء 
العالية،  ال�شلطة  زمام  على  فت�شتولون  لنريكم  امل�شيحيني  ويخ�شعوا 

وبذلك يت�شنى لكم النتقام.
اأنكم من مذّلتكم  اأمرنا هذا فتتعلموا بالختبار  �شريوا مبوجب 

لون اإىل ذروة القّوة والعظمة. و�شعتكم تتو�شّ
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23 خ��ت��اًم��ا ن��ق��ول: م��ا ذك��رن��ا ع��ن ُخ��ب��ث ال��ي��ه��ود م��ا ه��و اإّل قطرة 
فل�سطني  ت�ساهدن جمازرهم يف  وكلَُكّن  من بحر مكرهم وخبثهم، 

ل اهلل فناءهم، وكّفى امل�سلمني �سرهم. احلبيبة، فعجِّ
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكّن  "وال�سلم 
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أول ثانوي24

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل الذي جعل ملن لذ به من كل �سائقة خمرًجا، واأعقب �سيق 
�سريك  وح��ده ل  اهلل  اإل  اإل��ه  ل  اأن  واأ�سهد  فرًجا،  عليه  توكل  ملن  ال�سدائد 
له، �سهادة من اأ�سبح قلبه بالإميان باهلل واأ�سمائه و�سفاته مبتهًجا، واأ�سهد 
اأّن نبّينا حمّمًدا عبده ور�سوله العبد املجتبى، والنبي امل�سطفى، �سّلى اهلل 
عليه �سلة متلأ اأقطار الأر�ص وال�سماء، و�سلِّم ت�سليًما كثرًيا. ثم اأما بعد:

تتعّدد املراحل الدرا�سية لكن تظل اأخطر مرحلة درا�سية هي املرحلة 
الثانوية، مبتدئًة باأول ثانوي كاأول باب على طالبة املرحلة الثانوية اجتيازه.
من هذا اليوم )         ( املوافق )   ( من �سهر )    ( لعام )              ( 

�ص احلديث عن اأول ثانوي. ي�سّرنا اأن نخ�سِّ

نبداأ بالقراآن الكرمي:

القرآن الكريم

زب ۀ ۀ ہ  ہ ہ ہ ھ ھ ھھ  تعاىل:  قال 
ے ے  ۓ  ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ  

ۉ  ۉ  ۅ  ۅ   ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈۈ  ۆ 

وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى   ى  ې  ې  ې  ې 

ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ   ۆئ  ۇئۇئ 

ٺ  ٺ  ٺ  ڀڀ   ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ی  

ٺ ٿ ٿ    ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ  ڤ ڤ ڦڦ ڦ 
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25 چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڦ 
ڈ  ڈ   ڎ  ڎ  ڌ  ڍڌ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  
گ  گ  گ  ک   ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ 
ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ   ڳ    ڳ  ڳ  گ 
ۓ   ے  ے  ھ  ھ  ھ  ہھ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ   ڻڻ 

ۓ رب )البقرة(.

ثانية فقراتنا احلديث ال�صريف:

الحديث
ر�شول  قال  ق��ال:   - عنهما  اهلل  ر�شي   - عمر  بن  اهلل  عبد  عن 
به  يقوم  فهو  القراآَن  اهلُل  اآتاه  رجٍل  اثنَتني:  اإل يف  "ل ح�شَد  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل 
اأناَء الليِل واآناَء النهاِر، ورجٍل اآتاه اهلُل ماًل فهو ينفُقه اآناَء الليِل واآناَء 

النهاِر" رواه م�شلم. 

ن�صل اإىل كلمتنا ال�صباحية:

أول ثانوي

معه  وتتفاعل  الآذان،  له  وتطرب  النف�س،  اإليه  تهفو  حديث 
القلوب، فهي بوابة املرحلة الثانوية، ومنها تنطلق اإىل عاملها الف�شيح.

اأول ثانوي... �شعور جميل .. واإح�شا�س اأجمل تعي�شه. 
الطالبة خلف جدران اأربعة يحويه ف�شل يحمل لوحة كتب عليها 
"اأول ثانوي" لتتعامل مع جمموعة �شغرية من بني جن�شها اأطلق عليها 
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م�شّمى )طالبات( فتلك ت�شحك وهذه ت�شاك�س والأخرى متزح، بينما 26
ل الجتهاد والتفّوق ليجد اجلميع �شعادة غامرة ل تعادلها  رابعة تف�شّ

�شعادة، وذلك بعد النتقال من املرحلة املتو�شطة.. 
اأول ثانوي .... اللغة امل�شرتكة بني الطالبات. 

معها  وتت�شافى  بها  تتقارب  �شداقات  اإىل  يتطّلع  فاجلميع 
ف على ال�شديقة التي  النفو�س.. فروعة احلياة يف هذه املرحلة التعرُّ
تكون حذرة  اأن  الطالبة  على  فيجب  اخلا�شة،  اأحاديثها  معها  تتبادل 

جًدا يف اختيار ال�شديقة اجلديدة يف هذه املرحلة. 
اأول ثانوي ... منظومة تعليمية مرتابطة ب�شكل قوي يجب على 

الطالبة التكيف معها فالطالبة يف هذه املرحلة. 
الوردة اجلميلة يف حديقة الثانوية فهي من  حتمل اللغة املحبوبة. 
باأخالقها  ثانويتها  وتتاأّلق  ف�شلها  بها  ليجمل  الربيء  والتفكري 

وهي الباحثة عّمن يفهمها لي�شاركها طموحاتها واأحالمها الكبرية..
فالفتاة يف اأول ثانوي..

النجمة املتالألئة يف كبد ال�شماء..
والكوكب ينري بال�شياء..

والزهرة املبت�شمة بكربياء..
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27 القادمة: فقرتنا  عنوان  اأدبي" هو  اأم  "علمي 

علمي أم أدبي؟

اأوىل  من  انتقالها  بعد  الطالبات..  لدى  املقررة  املفاهيم  من 
الأدبي،  والق�شم  العلمي  الق�شم  اإىل  القادمة  املرحلة  تق�شيم  ثانوي، 
ومتابعة  الوقت  وتنظيم  ال�شريع  بالفهم  العلمي  الق�شم  طالبة  لتتمّيز 
ومتابعة  باحلفظ  الأدبي  الق�شم  طالبة  تو�شف  فيما  باأول،  اأوًل  املواد 

قدراتها.
اأختي الطالبة:

والتهيئة  الإع��داد  بعد جت��اوز مرحلة  ق��درات��ِك؟  وما  اأن��ِت؟  من 
اأول ثانوي فاحلفظ والفهم وظيفتان متالزمتان، ل ي�شح يف العملية 
الطالبات،  عند  �شائع  هو  كما  اأحدهما،  على  القت�شار  التعليمية 
ما  ولكن  الف�شل،  يف  تفهم  طالبة  من  فكم  الفهم  يحتاجه  فاحلفظ 
تكون  وحينئذ   ... للحفظ  الداعية  التطبيقات  لعدم  تن�شى  ما  اأ�شرع 
الطالبة غري متحّم�شة كثرًيا للتعلُّم واكت�شاب الفائدة، فين�شّب جهدها 
على حت�شيل ال�شهادة والظفر متقدًما يف التوجيهي يوؤمن لها القبول 

يف اجلامعة. 
اأو  املباركني  الوالدين  من  ال�شت�شارة  طلب   ... جميل  هو  وكم 
على  الطالبة  حت�شل  فبال�شورى  خمل�شة،  �شديقة  اأو  فا�شلة  معّلمة 

ل امل�شوؤولية يف اختيار الق�شم.  اأفكاٍر جديدة يف حتمُّ
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اأختي يف الثانوية: 28
ل اإزعاًجا لك حتت �شغوط رغبة  علمي - اأدبي ... هاج�س ي�شكِّ
العلمية  املواد  من  ال�شديد  اخلوف  مع  ال�شديقات  ومرافقة  والديك 
لتاأتي  الأوىل،  بالدرجة  والكيمياء  والفيزياء  كالريا�شيات  املزعجة 
اللغة العربية والإجنليزية يف املرتبة الثانية، بينما حتّلق مواد العلوم 
الأدبية عالية يف نف�شِك لتبعث الراحة والطمئنان والنظر بتفاوؤل اإىل 

امل�شتقبل. 
وواجهة  وادع���اًء  طموًحا  ولي�س  م�شوؤولية   .. الق�سم  اخ��ت��ب��ار 
اجتماعية اإمنا عمل وجد وبذل ومراجعة ومتابعة واندفاع نحو الأف�شل 
دائمَا با�شتمرار ... فهو ن�شاط ل يكاد ينتهي اإّل ويبداأ من جديد ولي�س 
كلمة  حتمله  ما  بكلِّ  الق�شم  تختار  من  الطالبات  من  نرى  اأن  غريًبا 
الختيار، فالعجز واخلوف والهروب من اتخاذ القرار اآخر ما يراود 

تفكريها. 
اختيار الق�سم.. ل جمال فيه للعاطفة التي تفقد الطالبة فيها 
املفّكر  القلب  لغة  للتعامل  املثلى  فاللغة  الكثري،  عن  وتتخّلى  الكثري 

الر�شيد الأغلى والأعلى.
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29 القادمة: فقرتنا  املدر�صي" يف  "الزي 

الزي المدرسي

بو�شول الطالبة للمرحلة الثانوية تتخّلى عن لب�س الزي اخلا�س 
باملرحلة املتو�شطة ذي اللون الكحلي، لرتتدي الزي اجلديد ذي اللون 
الر�شا�شي، وحول ذلك الأمر ت�شاوؤلت وا�شتف�شارات وا�شتبانة ونتائج 

وبحوث ومناق�شة وتو�شيات. 

)الزي املدر�شي( عالمة �شامية متّيز طالبة الثانوية عن غريها 
فيه احل�شمة واحلياء ول�شيما يف هذه ال�شن املهمة والعقد احلرج من 
الزي  ولهذا  )املريول(،  ت�شميه  اأن  الطالبات  لبع�س  ويحلو  العمر.. 
اأو ق�شري  اأ�شفله  الفتحات يف  اإحداث  فيمنع  بها  اللتزام  اآداب يجب 
اخللف  من  تكون  بل  الأم��ام  من  اأزراره  جعل  يحظر  كما  منه،  الكم 
تفادًيا لأمور ل حتمد عقباها. ول مانع من كونه خفيًفا اأو غليًظا ح�شب 
الظروف املناخية، �شريطة اأن يكون �شاتًرا ليكمل الزي ويزدان جماًل 
ورونًقا، مبنع الكعب العايل واإك�ش�شوارات التجميل املختلفة، مع التاأكيد 
على اللتزام باحلجاب الإ�شالمي غطاًء وعباءة و�شراًبا �شاتًرا حلظة 

الدخول للثانوية واخلروج منها.

اأختي يف الثانوية: 

هل تعلمني اأّن كربى املوؤ�ش�شات التعليمية يف العامل تطالب بالزي 
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املدر�شي وتوحيده، لي�شاعد الطالبة على الرتكيز الداعي لفهم املادة 30
عدوانية،  اأقل  يجعلهن  كما  باملظهر،  بالهتمام  للوقت  اإ�شاعة  دون 
جمّرد  اإّل  هو  ما  الطالبات  بني  والتفا�شل  املقارنة  معايري  اإّن  حيث 
تفاهات تتعلق بنوعية املالب�س واألوانها، ومن ناحية ثالثة ت�شاعد رجال 
الزي  اإّن  بل  الطالبات يف هذه املرحلة من غريهن،  الأمن يف معرفة 
اإليك  الثانوية، دعوة  اأروقة  امل�شاحنات داخل  يقّلل من عدد  املدر�شي 
اأختي الطالبة باأن حتافظي عليه وتتم�ّشكي باآدابه واأّل تدخلي مع اإدارة 
الثانوية يف م�شاكل حول حقائق متفق عليها، فاللتزام بالنظام املدر�شي 
دليل العقالنية والنبوغ، فاأنت الفتاة امل�شلمة التي تعي�س يف اأهم بالد 
ا اإميانية، قد زرعت يف نف�شك  اهلل موقًعا واأطيبها بقعة واأخ�شبها اأر�شً
الثقة فعرفِت الهدف واملق�شد وترّفعتي عن النقائ�س باأ�شاليب عالية 

يف ظل الأمن والأمان. 

ن�صائح لطالبات اأوىل ثانوي

طويل،  العام  اأن  تظني  ول  الأول  اليوم  منذ  بالدرا�شة  ابداأ   -1
ا طويل. فاتبعي نظاًما درا�شًيا  ومعك مت�شع من الوقت؛ لأن املنهج اأي�شً
بجزء من  باأ�س  ول  يومًيا،  ومتابعته  تاأخذيه  ما  كل  درا�شة  على  يقوم 

التح�شري.

فيه  ت�شعرين  وال��ذي  لدرا�شتِك،  املنا�شب  الوقت  اختاري   -2
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31 البيت  باأنِك تكونني على قدر من الرتكيز و�شفاء الذهن، ويكون جو 
ا. والدار�شة منا�شبني اأي�شً

3- عندما تنتهنني من وحدة ما يف مادة ما راجعيها بالكامل، 
وقومي بالإجابة على اأ�شئلتها ب�شكل كامل، بعد اأن تكوين قد قراأِت كل 

در�س فيها ب�شكل منف�شل من خالل املتابعة اليومية.

4- عندما تنتهني من الوحدة الثانية اقرئي الثانية كاماًل، وقومي 
قد  تكونني  وبذلك  ال�شابقة،  الوحدة  وراجعي  اأ�شئلتها،  على  بالإجابة 

اأجنزِت كل وحدة مرتني.

5- قبل نهاية الف�شل الأول راجعي املنهج كاماًل وجيًدا.

6- خالل امتحانات ن�شف ال�شنة؛ اقرئي املنهج، وحاويل تقدمي 
وفهمِك  نف�شِك  لتقييم  فعاًل،  نهائية  امتحانات  يف  كاأنك  المتحانات 

للمواد.

     وبذلك تكونني قبل المتحانات النهائية قمِت مبراجعة املنهج 
مرتني مرة قبل نهاية الف�شل، ومرة خالل المتحانات.

7- راجعي املنهج كاماًل وب�شكٍل قوي قبل المتحانات النهائية، 
ثم ابدئي بحل مناذج امتحانات �شابقة دون الرجوع مطلًقا للكتاب.

امل��واد،  يف  �شعفِك  نقاط  على  تعريف  لالأ�شئلة؛  حلِك  بعد   -8
لتعيدي مراجعة ما وجدِت نف�شِك �شعيفًة فيه.
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لأن 32 المتحانات؛  ف��رتة  اأث��ن��اء  يف  وال��ه��دوء  بالراحة  عليِك   -9
القلق يولد خوًفا وارتباًكا قد ي�شرِك خالل المتحانات. والأيام بني 

المتحانات تكون للمراجعة ال�شريعة.

الإميان، والت�شال باهلل �شبحانه وتعاىل  ت�شلحي ب�شالح    -10
بالدعاء والت�شرع اإليه �شبحانه.

ال�شباح  اأذكار  والطاعات؛ خا�شة  العبادات  11- حافظي على 
وامل�شاء.

12- حافظ على �شيا�شة )الدرا�شة اأول باأول(.

13- حاول جتنب كل ما يعيق درا�شتِك.

مهما  درا�شتِك  عن  تلهيِك  م�شكالت  يف  نف�شِك  تدخلي  ل   -14
كانت الأ�شباب.

15- ل جتهدي نف�شِك، واجعلي لِك وقًتا للراحة .. �شي�شاعدِك 
ذلك يف ا�شتيعاب املادة ب�شكل اأف�شل.

16- اإياك وكرثة النوم؛ فاإنها مفتاح من مفاحت الك�شل.

17- تخ�شي�س دفرت لتذكري بالواجبات.

18- �شوؤال اهلل التوفيق دائًما.
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33 ونختم بهذه الفقرة:

يحصل على الثانوية بعد "45" عامًا

مل يتقاعد اأرفني ميللر على الرغم من بلوغه الرابعة وال�شبعني 
من الُعمر، غري اأنه متّكن يف عمره هذا من حتقيق حلمه، وهو احل�شول 

علي �شهادة الثانوية العامة.

ون�شاأ ميللر يف كنف عائلة تعّودت على التنقل كثرًيا، فلما و�شل 
اإيل ال�شف الأول الثانوي ا�شطر اإىل ترك املدر�شة والعمل يف مزرعة 

قبل اأن ُي�شبح يف وقت لحق جناًرا.

العام  يف  �شيكاغو  يف  الأمريكية  املدر�شة  اإىل  ميللر  وان�شم 
احلياة  ظ��روف  ب�شبب  الدرا�شة  ل��رتك  ا�شطر  اأن��ه  غري  )1962م(، 
الوقت  يف  )2008م(  عام  يف  املدر�شة  اإيل  عاد  ولكنه  اأولده،  وتربية 
الذي ل يزال ُيحافظ فيه علي وظيفته التي ي�شغلها منذ )45( عاًما.. 
كما ي�شري ميللر اإيل جانب ُطالب الثانوية ليت�شّلم �شهادة تخّرجه من 
ال�شخ�س  اأراد  اإذا  الُعمر  يهّم  ول  مهم،  اأمر  التعليم  وقال  املدر�شة، 
اأنه ُيخطط لاللتحاق باجلامعة وُمتابعة الدرا�شة يف  التعّلم، واأ�شاف 

مادتْي الريا�شيات واللغة الإ�شبانية.
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الطالبة من 34 ي��ح��ّول  ق��د  ث��ان��وي منعطف  اأول  ن��ق��ول:  خ��ت��اًم��ا 
ح�سنة  �سمعة  ومن  عا�سية،  اإىل  طائعة  ومن  مهملة،  اإىل  جمتهدة 

اإىل �سمعة �سيئة، فاحذرن يا معا�سر الطالبات من هذا املنعطف.

وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكّن  "وال�سلم 
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35 الصاحب ساحب

ٱ ٻ ٻ

احل��م��د هلل ال��ق��وي اجل��ّب��ار، املنتقم ال��ق��ّه��ار، م��ذل اجل��ب��اب��رة، قا�سم 
ال�سماء،  يف  ول  الأر����ص  يف  ���س��يء  يعجزه  ل  القيا�سرة،  مهلك  الأك��ا���س��رة، 
مبغ�ص  ال�ست�سهاديني،  حمب  املجاهدين،  قائد  على  وال�سلم  وال�سلة 

املنافقني، وعلى اآله و�سحبه الطيبني املجاهدين. ثم اأما بعد:

ال�ساحب �ساحب عبارة ل �سك يف �سحتها، فال�ساحبة الطيبة ت�سحب 
�ساحبتها اإىل الطيبات، وال�ساحبة ال�سيئة ت�سحب �ساحبتها اإىل ال�سيئات.

ومن هذا اليوم )         ( املوافق )   ( من �سهر )    ( لعام )              ( 
�ص احلديث عن ال�سحبة. ي�سّرنا اأن نخ�سِّ

نبداأ بالقراآن الكرمي:

القرآن الكريم

ڻ  ڻ  ڻ  ں    ں  ڱ   ڱ  زب  تعاىل:  قال 
ے   ے  ھ  ھ  ھ  ھ   ہ  ہ  ہ  ہ   ۀ   ۀ  ڻ 
ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ  ۇ ۆ ۆ 
ېې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۋۅ   ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ 

ى ى  ائ ائ رب )الزخرف(.
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ثانية فقراتنا احلديث ال�صريف:36

الحديث

ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  ر�شول  قال  قال:   - عنه  اهلل  ر�شي   - اأبي هريرة  عن 
قال:  اأعلُم،  ور�شوُله  اهلُل  قالوا:  الناَر  ُيدِخُل  ما  اأكرُث  ما  "اأتْدرون 
َة؟ تقوى اهلِل وُح�شُن  الأجوفاِن: الفرُج والفُم، وما اأكرُث ما ُيدِخُل اجلنَّ

اخُلُلِق" ح�شنه الألباين. 

ن�صل اإىل كلمتنا ال�صباحية:

أصدقاؤنا كيف نختارهم!
عالقات  لهم  تكون  اأن  خا�شة  وال�شباب  عامة  لالإن�شان  بد  ل 
فراغهم،  وق��ت  يف  اإليهم  ياأن�شون  واأح��ب��اب  واأ���ش��ح��اب  و���ش��داق��ات 
وي�شاعدونهم عند �شدتهم وي�شت�شريونهم فيما يلم بهم، وهذا اأمر قد 

جبلت وفطرت عليه النف�س الب�شرية، فال ميكن لها اأن تنفك عنه. 
ومن امل�شّلم به اأّن النا�س يختلفون يف اختيار ال�شديق واجللي�س 

باختالف اأفكارهم واآرائهم وطبائعهم وعاداتهم وميولهم.
ونظرا خلطورة ال�شديق وتاأثريه البالغ على الإن�شان، فاإنه ل بد 
اأن تكون هناك �شوابط وقواعد لختياره واإل اأ�شيب الإن�شان بال�شرر 
مو�شع  غري  يف  ال�شوء  �شديق  من  الكرمي  القراآن  يحذر  ولذا  والعنت 
من كتاب اهلل يف اإ�شارة اإىل �شرورة اختيار ال�شديق، وفق موا�شفات 

معينة يقول �شبحانه ويوم يع�س الظامل على يديه يقول: زب ڳ ڳ 
ۀ   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ں  ں  ڱ  ڱ      ڱ  ڱ  ڳ   
ڭ  ۓۓ   ے    ے  ھ      ھ  ھ ھ    ہ ہ  ہ  ۀ   ہ    
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37 ڭ ڭ  ڭ ۇ رب )الفرقان( ؛ فتاأّملي حفظِك اهلل كيف 
كان هذا ال�شديق واخلليل �شبًبا لدخول هذا البائ�س عذاب اهلل، وُبعده 

عن رحمته.
الأ�شعري  مو�شى  اأب��ي  حديث  يف  املعنى  ه��ذا  يوؤكد  ملسو هيلع هللا ىلص  والنبي 
واجللي�س  ال�شالح  مثل اجللي�س  »اإمنا  قال:  -ر�شي اهلل عنه - حيث 
اأي  اأن يحذيك  اإما  ال�شوء كحامل امل�شك ونافخ الكري، فحامل امل�شك 
يعطيك واإما اأن تبتاع منه واإما اأن جتد منه ريحا طيبة، ونافخ الكري 

اإما اأن يحرق ثيابك واإما اأن جتد منه ريحا خبيثة«. 

ونكمل احلديث عن ال�صحبة يف ثانية فقراتنا:

من أقوال الحكماء في الصُّحبة
له  الإن�شان  ملسو هيلع هللا ىلص جدير با�شتح�شار  النبي  هذا املثال الذي ذكره 
دائما، ليبني عليه الأ�ش�س التي من خاللها يقيم عالقته مع الآخرين، 

حبة لي�شت ق�شية عابرة وقدمًيا قال ال�شاعر: اإذ اإّن ق�شية ال�شُّ
ع��ن امل���رء ل ت�����ش��األ و���ش��ل ع��ن قرينه

ف���ك���ل ق���ري���ن ب����امل����ق����ارن ي��ق��ت��دي.
وقال الآخر: 

خيارهم ف�شاحب  ق��وم  يف  كنت  اإذا 
ول ت�شحب الأردى فرتدى مع الردي.

فاإنهم  ال�شوء،  واإخ���وان  اإي���اك  ل��ه:  فقال  ابنه  بع�شهم  ووع��ظ 
من  اأع��دى  وقربهم  �شادقهم،  من  ويف�شدون  رافقهم،  من  يخونون 
واملرء  والدين،  الأدب  ا�شتكمال  من  عنهم  والُبعد  ورف�شهم  اجلرب، 
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البالء، و�شديق 38 اثنان فمحافظ عليك عند  والإخوان  بقرينه،  يعرف 
فاإنه  العافية  �شديق  وجتّنب  البلية،  �شديق  فاحفظ  الرخاء،  يف  لك 

اأعدى الأعداء.

القادمة: فقرتنا  عنوان  ثالثة" هو  "الأ�صدقاء 

األصدقاء ثالثة

يختلفون  اإنهم  بل  واح��دة  درج��ة  على  كلهم  لي�شوا  الأ�شدقاء 
تفر�شه  وبع�شهم  اأخطرها،  وهذا  دائما  اإليه  بحاجة  اأنت  فبع�شهم 
�شرٌّ  وبع�شهم  تريدينه،  ل  كنت  واإن  احلياة  وطبيعة  الظروف  عليك 
ثالثة:  الأ�شدقاء  اهلل  القيم رحمه  ابن  يقول  ذلك  عليِك، ويف  ووبال 
اإليه يف وقت دون  اأحدهم كالغذاء ل بد منه، والثاين كالدواء يحتاج 

وقت، والثالث كالداء ل يحتاج اإليه قط. 
وقال اأحد ال�شلف الأخ ال�شالح خري لك من نف�شك؛ لأّن النف�س 

اأمارة بال�شوء والأخ ال�شالح ل ياأمر اإل بخري.
ويقول الإمام ال�شافعي رحمه اهلل لول القيام بالأ�شحار و�شحبة 

الأخيار، ما اخرتت البقاء يف هذه الدار. 

ونقف مع معايري اختيار اجللي�صة:

معايير اختيار الجليسة

تبحثني عنها  التي  ال�شديقة  توافرها يف  بد من  ل  ثمة �شفات 
وتختارينها، لتكون �شداقتك قائمة على اأ�شا�س متني قوي ولتجني من 
اأمامك  ت�شعي  اأن  بد  ل  ذلك  ولتحقيق  وتاأملينه،  ترجينه  ما  خاللها 
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39 دائما معيار الدين والتقوى وال�شالح يف اختيار ال�شديقة، فاإّن النبي 
ملسو هيلع هللا ىلص قد اأر�شد اإىل ذلك بقوله ل ت�شاحب اإّل موؤمًنا واهلل جّل وعال يقول: 

زب ڱ  ڱ   ں  ں    ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  رب )الزخرف(

باإخوان  "عليك   :  - عنه  اهلل  ر�شي   - اخلطاب  بن  عمر  يقول 
البالء،  يف  وع��ّدة  الرخاء  يف  زينة  فاإنهم  اأكفانهم،  يف  تع�س  ال�شدق 
واعتزل  منه،  يبغ�شك  ما  يجيئك  اأح�شنه حتى  على  اأخيك  اأمر  و�شع 
ول  اهلل،  يخ�شى  اإّل من  اأمني  ول  الأم��ني،  اإّل  واحذر �شديقك  عّدوك 
ت�شحب الفاجر فتتعلم من فجوره ول تطلعه على �شرك، وا�شت�شر يف 

اأمرك الذين يخ�شون اهلل تعاىل".

ونختم بهذه الفقرة:

العاقلة اللبيبة خير صديقة

ال�شديقات  اختيار  يف  اأ�شا�شي  اأمر  اللبيبة  العاقلة  ال�شديقة 
فاإنها تنفعك بعقلها ول ت�شرك بت�شرفاتها وتفيدك عند امل�شورة واأخذ 
فتجلبني  املغفلة  احلمقاء  م�شاحبة  من  احلذر  كل  واح��ذري  ال��راأي، 
الأ�شرار وامل�شاعب وكيف ت�شاحبني من ل يفّرق  لنف�شك كثرًيا من 

بني النافع وال�شار.
وليكن يف �شديقتك التي تختارينها مع ما �شبق ح�شن خلق تنفعك 
يف  معِك  وتقف  وم�شورتها  وراأيها  مبالها  وتوا�شيك  ع�شرك  وقت  يف 
امللمات وتعفو عن الزلت ومتلك نف�شها عند الغ�شب فكم من �شديقة 
يف الي�شر ل حتملها اأخالقها على موا�شاة �شديقائها ول على اإيثارهن 

www.alukah.net



وقت �شدتهن وع�شرهن وكم من �شديقة �شريعة الغ�شب وال�شيق يغلب 40
و�شداقة  �شحبة  من  وكم  غريها،  على  هواها  وتقدم  عقلها  غ�شبها 
ومودة اأف�شدها �شوء اخللق وقبح الكالم و�شوء التعبري و�شدة النفعال. 
وا�شمعي قول عمر بن اخلطاب - ر�شي اهلل عنه - : "لول ثالث 
يف الدنيا ملا اأحببت البقاء فيها، لول اأن اأحمل اأو اأجّهز جي�ًشا يف �شبيل 
الكالم  اأطايب  ينتقون  اأقوام  الليل، ولول جمال�شة  ولول مكابدة  اهلل، 

كما ُينتفى اأطايب التمر".
ختاًما نقول: ل بد يف ال�سديقة التي تختارينها اأن تكون جادة 
�سوية ذات همة عالية مبتعدة عن �سفا�سف الأمور و�سغائر الأعمال، 
ل متار�ص ما يكون �سبًبا للحكم عليها بالف�سق اأو قّلة العقل وال�سفاهة 
تتاأثرين من  �سمعتِك، وقد  اأثر على  له  ف��اإّن ذلك كله  والنحراف، 

طول �سبحتها ببع�ص اأخلقها و�سفاتها الذميمة.
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكّن  "وال�سلم 
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41 المعدّل التراكمي

ٱ ٻ ٻ

احل��م��د هلل ح��ك��م ب��ال�����س��داد وال��ف��لح لأه���ل الإمي����ان واأم����ر بتوحيده 
وطاعته، وحكم بالذل واخل�سران لأهل الكفر والطغيان. واأ�سهد اأن ل اإله اإل 
اهلل وحده ل �سريك له، ومن اتقاه وعمل مبا اأنزل وقاه وحماه، ومن اأعر�ص 
عنه وعمل بغري ما اأنزل اأذّله واأ�سقاه. واأ�سهد اأّن حمّمًدا عبده ور�سوله، ما 
من خري اإّل دّل عليه ون�سح اأّمته به. وما من �سرٍّ اأو هلك اإّل حّذرها ونهاها 
عنه، �سّلى اهلل عليه وعلى اآله و�سحابته والتابعني ومن مت�ّسك ب�سّنته اإىل 

يوم الدين. ثم اأما بعد:
يعي�ص طالبات الثانوية العامة حرًبا �سرو�ًسا لتحطيم رقم كبري يف 

ما ي�سّمى باملعّدل الرتاكمي.
ونحن يف هذا اليوم )         ( املوافق )   ( من �سهر )    ( لعام )              ( 

ي�سّرنا اأن نتحدث عن الدرجات واملعّدلت وطرق ك�سب الدرجات.

نبداأ بالقراآن الكرمي:

القرآن الكريم

ۆ   ۆ  ۇ  ڭۇ  ڭ  ڭ  ڭ  زب  تعاىل:  قال 
ى  ې  ې  ې   ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۋۅ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ 
ېئ  ۈئ  ۆئۈئ  ۆئ  ۇئۇئ   وئ  وئ  ەئ      ەئ  ائ  ائ  ى 
حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ   ېئ  ېئ 
ٱ  خت   حت  جت  يب  ىب  مب  خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  
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ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ  پ ڀ ڀ ڀ ڀ 42
ڤ  ڤ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ٿ  ٿ    ٿ  ٿ   ٺ  ٺٺ  ٺ 
ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ     ڦ  ڤ   ڤ 
ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ              ڍ  ڇ  ڇڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ    
گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ   ڑ  ژ  ژ  ڈڈ 
رب ڻ   ڻ  ڻ  ں  ں  ڱڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳڳ    گ 

 )البقرة(.

ثانية فقراتنا احلديث ال�صريف:

الحديث

عن جابر بن عبداهلل - ر�شي اهلل عنه - قال: جاء �شراقة بن 
الآن.  كاأنا خلقنا  ديننا  لنا  بنّي  اهلل!  ر�شول  يا  قال:  بن جع�شم  مالك 
فيما العمل اليوم؟ اأفيما جفت به الأقالم وجرت به املقادير، اأم فيما 
ن�شتقبل؟ قال: »ل، بل فيما جفت به الأقالم وجرت به املقادير« قال: 
ففيم العمل؟ قال زهري: ثم تكلم اأبو الزبري ب�شيء مل اأفهمه. ف�شاألت: 

ما قال؟ فقال: »اعملوا فكلٌّ مي�ّشر« رواه م�شلم.

ن�صل اإىل كلمتنا ال�صباحية:

كسب الدرجات

ح  تو�شّ منوذجية،  اإجابة  ا  اأي�شً ي�شعون  المتحان  وا�شعي  اإّن 
ح النقاط التي يجب  الدرجات املعطاة لكلِّ ق�شم ولكلِّ �شوؤال، كما تو�شّ
اأن ت�شملها الإجابة ال�شحيحة، وعند الت�شحيح تهتم امل�شححة بعدد 
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43 طول  عن  النظر  بغ�ّس  الإج��اب��ة،  يف  وردت  التي  ال�شحيحة  النقاط 
يف  اأ�شهبت  اأو  خاطًئا  كالًما  الطالبة  كتبت  اإذا  ق�شرها،  اأو  الإجابة 
اأمر لي�س مو�شوع ال�شوؤال، فلن جتني درجة واحدة من فعلها ذاك بل 

�شتكون قد اأ�شجرت امل�شححة واأ�شاعت وقتها. 
درجة  حترز  اأن  ال�شهل  من  اأنه  تدرك  اأن  املمَتَحنة  على  كذلك 
احلقائق  من  جمموعة  �شرد  عليه  الإج��اب��ة  تتطلب  ���ش��وؤال  يف  عالية 
املحّددة، ولي�س من ال�شهل اإحراز درجة عالية يف �شوؤال تتطّلب الإجابة 
عليه كتابة مقال عن مو�شوع وا�شع مت�شّعب، واإن كان بالإمكان الختيار 
بني ال�شوؤالني فالأف�شل للطالبة اأن تختار ال�شوؤال الذي تعتمد اإجابته 

على �شرد حقائق حمّددة. 
كل  على  جتيب  اأن  الطالبة  على  واملرّكبة،  الطويلة  الأ�شئلة  يف 
اأجزاء ال�شوؤال ول تركز على جزء معنّي وتغفل بقية ال�شوؤال، اأو جتيب 
يعّو�س  ل  ال�شوؤال  من  فرع  يف  اإ�شهابِك  لأّن  �شعيفة؛  اإجابات  عليها 
مهما  تتجاوزيها  لن  حمّددة  درجة  فرع  لكل  اآخر،  فرغ  يف  تق�شريك 
كانت اإجابتك جيدة، كما على الطالبة اأن تدرك اأّن الدرجات الأخرية 
يف الإجابة على اأّي �شوؤال �شعبة املنال، واأنه اإذا كان هناك �شوؤال من 
اأن  ب��دًل من  ف��رع،  كل  اأن حت��رزي 5 من 10 يف  الأ�شهل  فرعني فمن 

حترزي 10 من 10 يف فرع واحد. 
الكتابة  تتجنب  اأن  الطالبة  تن�شح  الطويلة  الأ�شئلة  يف  كذلك 
النرثية الطويلة، واأن جتتهد يف تق�شيم الإجابة تق�شيًما يربز النقاط 
املرّقمة،  والنقاط  اجلانبية،  العناوين  عرب  اجل��واب  يف  الأ�شا�شية 
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حة، واملعادلت املعّرفة، لأّن ذلك يريح امل�شححة، 44 والر�شومات املو�شّ
ين�شح  كما  والنظام،  الفهم  حيث  من  �شخ�شيتِك  عن  الكثري  ويبني 
الطالبة باملوازنة بني احلديث العام واخلو�س يف التفا�شيل الدقيقة، 
يتطلبه  ل  ا  خو�شً التفا�شيل  يف  تخو�س  ول  التعميم  كثرية  تكون  فال 

ال�شوؤال ول ي�شعه الوقت. 

القيا�ــس؟" هــو عنــوان فقرتنا  "كيــف ت�صتعديــن لختبــار 
القادمة:

كيف تستعدين الختبار القياس؟

والتطبيق،  ال��ف��ه��م،  على  ال��ق��درات  يقي�س  ال��ق��درات  اخ��ت��ب��ار 
تنمو  التي  العقلية  القدرات  على  يعتمد  وهو  والتحليل،  وال�شتدلل، 
وتتطّور بالجتهاد اخلا�س، والعمل العقلي امل�شتمر عرب ال�شنني، �شواء 
اأو  ا�شتعداد  اإىل  العامة. ولذا فهو ل يحتاج  اأم يف احلياة  يف املدر�شة 
ومن  والإج��اب��ة،  الأ�شئلة  طريقة  على  التعّود  حماولة  �شوى  ا�شتذكار 
التوجيهات التي لبد منها للح�شول على معّدلت مرتفعة يف الختبار 

ما يلي: 
التي ي�شدرها املركز الوطني  الن�شرة  اأو  - اطلعي على الكتيب 

للقيا�س والتقومي.
لِك  �شرت�شد  بل  الختبار،  يف  ر�شوب  اأو  جن��اح  هناك  لي�س   -
ولذا  ال�شحيحة؛  الإج��اب��ات  على  بناًء  عليها  ح�شلِت  التي  الدرجة 

تقدمي اإىل المتحان بكل هدوء وثبات ودون خوف اأو قلق. 
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45 - احر�شي على اأداء اختبارين يف ال�شف الثاين ثانوي ومثلهما 
على  وحت�شلي  الختبارات  جو  على  تعتادي  حتى  الثالث،  ال�شف  يف 

جميع الفر�س لختيار اأف�شلها.
والنوم  خفيفة  وجبة  تناول  على  احر�شي  المتحان  ليلة  يف   -
دون  �شاعات  الأربع  قرابة  المتحان  قاعة  �شتمكثني يف  فاأنِت  مبكًرا، 

راحة ومطالبة باإنهاء الأ�شئلة خالل الوقت املحدد.
الختبار  مكان  اإىل  واذهبي  به  وثقي  تعاىل  اهلل  على  توّكلي   -

بوقٍت كاٍف. 
- واأنِت يف القاعة ركزي جيًدا على التوجيهات والإر�شادات التي 

تذكرها امل�شرفة حول تعليمات المتحان. 
- انتبهي للوقت جيًدا والإجابة التي ل تعرفينها ل تتوقفي عندها 

طوياًل واإمنا خّمني اإجابتها ووا�شلي ما بعدها. 
التي ل  الإج��اب��ات  ���ش��وؤال ما فاحذيف  اح��رتِت يف ج��واب  اإذا   -

تتوقعينها و�شيتبقى اجلواب الأقرب. 

ونختم بهذه الفقرة:

التحضير الجيِّد وصفة النجاح

ما الفرق بني التي حت�شل على درجات عالية يف المتحان والتي 
حت�شل على درجات اأقل؟هل هو احلظ؟ الذكاء؟ اأم التح�شري اجليِّد؟ 
الطالبة  يجعل  ال��ذي  هو  اجلّيد  التح�شري  اأّن  وه��و  وا�شح،  اجل��واب 
حت�شل على اأعلى الدرجات، قد تكون الطالبة جمتهدة ولكنها ل تقوم 
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تقوم 46 ل  اأو  مثاًل،  ال�شابقة  المتحانات   حتل  فال  اجليد،  بالتح�شري 
قد  تكون  ل  المتحان  وقت  ياأتي  وعندما  جيد،  ب�شكل  امل��ادة  بحفظ 

ه�شمت املادة ب�شورة كافية، وبالتايل حت�شل على درجات اأقل.
الكثري  وهناك  الطالبة،  تتعلمها  اأن  يجب  مهارة  املذاكرة  اإن 
الطالبة خال�شة  وتعطي  املهارة،  تناق�س هذه  التي  القّيمة  الكتب  من 
يقومون  كانوا  اأنهم  وكيف  املنا�شب،  اأعلى  اإىل  و�شلوا  اأفكار مبدعني 
بالتح�شري لالمتحانات ب�شكل معنّي، واأنهم كانوا يتبعون ا�شرتاتيجيات 
الدرجات،  اأعلى  يبدعوا ويح�شلوا على  لكي  الفر�شة  معّينة متنحهم 
وهذه الكتب متوافرة يف املكتبات، وقد اأدرجُت بع�س اأ�شماء هذه الكتب 
الإنرتنت  اأّن �شفحات  كما  الكتاب،  اآخر  اأ�شفُتها يف  التي  املراجع  يف 

مملوءة باملقالت التي ت�شاعد الطالبة على التح�شري لالمتحانات.
اأن يبداأ قبل مو�شم الدرا�شة،  التح�شري للمادة الدرا�شية يجب 
فيجب على الطالبة اأن حت�شل على الكتب قبل بدء ال�شنة الدرا�شية، 
ثم تقوم بت�شّفحها والتعّرف على الأفكار الرئي�شية فيها، ثم حماولة 
مناق�شتها مع الأقران، وهكذا تكونني م�شتعدة قبل بدء العام الدرا�شي، 
وعندما يبداأ العام الدرا�شي وتبداأ الأ�شتاذة ب�شرح املادة، ف�شتكونني 
على  ق��درة  اأك��رث  و�شتكونني  امل��ادة،  فهم  يف  طويال  �شوطا  قطعِت  قد 
املادة  من  تتمكني  حتى  اأقل  جهدا  منِك  الأمر  و�شيتطلب  ال�شتيعاب 

وهكذا �شتكونني م�شتعدة اأكرث واأكرث لالإبداع فيها.
درجات  على  يردن احل�شول  ملن  بالتباع  فكرة جديرة  وهناك 
عالية، وتعتمد هذه الفكرة على ت�شجيل املعلومات التي تريدين حفظها 
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47 على اأ�شرطة كا�شيت، ثم تكرار �شماعها يف البيت اأو يف ال�شيارة، وترديد 
وا�شتيعابها  فهمها  من  الطالبة  �شيمكن  م��رات  ع��ّدة  املعلومات  هذه 

وحفظها.
على  يومًيا  �شاعتني  من  اأكرث  يق�شني  اجلامعة  طالبات  معظم 
الطرقات ولو ا�شتغل هذا الوقت يف �شماع اأ�شرطة مادة علمية ف�شوف 

تكون الفائدة عظيمة.
معّدل  م��ن  ل  تخايف  ل  جمتهدة:  طالبة  لكلِّ  ن��ق��ول:  ختاًما 
تراكمي ول من اأي معّدل اآخر ما دام اأن �سلحِك هو املذاكرة واجلد 

ل على اهلل تعاىل. والجتهاد وقبل هذا كله التوكُّ
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكّن  "وال�سلم 
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إياكِ والكبر48

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل املّطلع على ما تكّنه النفو�ص وال�سمائر، الذي اأحاط علمه 
بكل �سيء باطنه وظاهره، واأ�سهد اأن ل اإله اإل اهلل وحده ل �سريك له �سهادة 
اأّن حمّمًدا عبده ور�سوله ما  عبد يرجو بها النجاة يوم يلقى ربه، واأ�سهد 
ترك خرًيا اإّل دّلنا عليه ول �سًرا اإّل حّذرنا منه، �سّلى اهلل عليه وعلى اآله 

و�سحبه و�سلم ت�سليًما. ثم اأما بعد:

العظيمة؛  وال��ذن��وب  امل��ك��روه��ة،  والأخ����لق  امل��ذم��وم��ة،  ال�سفات  م��ن 
التكربُّ على عباد اهلل.

ونحن يف هذا اليوم )         ( املوافق )   ( من �سهر )    ( لعام )              ( 
ي�سّرنا اأن نحّذر من ُخلق الكرب.

نبداأ بالقراآن الكرمي:

القرآن الكريم

ڭ  ۓ  ۓ  ے   ے  ھ  ھ  ھ   ھ   ہ  زب  ت��ع��اىل:  ق��ال 
ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ٴۇۋ  ۈ  ۈ   ۆ  ۆ  ۇ   ۇ  ڭ  ڭ    ڭ 

ې ېې ې  ى ى ائ ائ     ەئ ەئ وئ وئۇئ ۇئ  

ۆئ  ۆئ    ۈئ ۈئ   ېئ ېئ ېئ    ىئ ىئ ىئ   ی ی ی     یجئ حئ مئ 

جث        يت      متىت  خت  حت  جت   يب  ىب  مب  خب  حب  جب          يئ  ىئ 

مث ىث يث   حج  رب )لقمان(.
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49 ثانية فقراتنا احلديث ال�صريف:

الحديث

 ِ َر�ُشوُل اهللَّ َقاَل   : الأ�ْشَعِريِّ - ر�شي اهلل عنه -  ُمو�َشى  اأبي  عن 
القراآِن؛  امل�شلِم، وحامِل  ال�شيبِة  اإك��راَم ذي  اهلِل  اإْج��الِل  "اإنَّ من  ملسو هيلع هللا ىلص: 
ال�شلطاِن املق�شِط" ح�شنه  واإكراَم ذي  الغايل فيه واجلايف عنه،  غرِي 

الألباين يف �شحيح اجلامع. 

ن�صل اإىل كلمتنا ال�صباحية:

الكبر.. مانع من الجنة

ع  والرتفُّ النا�س  باحتقار  م�شحوب  للذات،  زائف  تقدير  الكرب 
عليهم، والأ�شياء التي يكون بها الكرب كثرية، غري اأنها لي�شت ال�شبب يف 
تكربُّ اأ�شحابها، فهي من ِنعم اهلل، تكون يف اأيدي البع�س �شبًبا للكرب، 

ويف اأيدي اآخرين مدعاة للتوا�شع. 
وتظهر �شمات الكرب يف �شلوكيات مر�شاه؛ اإذ حتاول املتكرّبة اأن 
تتعاىل بكالمها وحركاتها و�شكناتها؛ لت�شع نف�شها يف مكانة اأعلى من 

الأخريات.
وقد حتاول املتكربة اأن تخفي تلك ال�شفة الذميمة اإذا انك�شف 
�شيئا  تنك�شف  ب�شفاتها  فاإذا  ت�شتطيع متاما،  ل  ولكنها  بع�س حالها، 

ف�شيئا يف زلفات الل�شان وخمتلف املواقف.
يف  خلق  فالباطن:  وظ��اه��ر.  باطن  اإىل  الكرب  العلماء  وق�ّشم 
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النف�س، والظاهر: اأعمال ت�شدر عن اجلوارح، والأ�شل هو اخللق الذي 50
يف النف�س، وهو الر�شا اإىل روؤية النف�س فوق املتكرّب عليه، وبه ينف�شل 

الكرب عن العجب، فاإّن العجب ل ي�شتدعي غري املعجب.
ويوؤدي الكرب اإىل كثري من النحرافات مثل: رف�س احلق، وازدراء 
الآخرين، و�شوء الظن بهم، والكذب يف مدح النف�س، وذكرها مبا فيها 
وما لي�س فيها، و�شرعة الغ�شب والنتقام، وحب ال�شيطرة، والفتخار، 
والرياء، واملن، ورّد الن�شيحة، كما يخفي الكرب حياًل دفاعية، كاإ�شقاط 

الأخطاء على الآخرين، وتربير الت�شّرفات وت�شويبها على كل حال.

ونقف مع هذه الفقرة:

ذروة الكبر

ما من ُخلق ذميم اإّل و�شاحبة الكرب م�شطرة اإليه لتحفظ عزه، 
وما من خلق حميد اإّل وتتنازل عنه لتحفظ كربها، فال يرتك لها هذا 
الكرب خلًقا من اأخالق اأهل اجلنة اإّل جردها اإياه، ول غرابة اأن يخربنا 
-�شّلى اهلل عليه و�شلم- باأنه ل يدخل اجلنة من كان يف قلبه مثقال 

حبة من خردل من كرب.
احل��ق،  وق��ب��ول  العلم،  ا�شتفادة  مينع  م��ا  الكرب  اأن���واع  �شّر  اإّنّ 
والنقياد له. فقد حت�شل املعرفة للمتكرّبة، ولكن ل تطاوعها نف�شها 

ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  زب  تعاىل:  اهلل  قال  للحق.  النقياد  على 
ٻ پپ رب  )النمل: 14(. ومن اأنواع الكرب الدعاوى واملفاخر وتزكية 
النف�س والتباهي بالن�شب، فتحتقر من لها ن�شب �شريف من لي�س لها 
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51 ذلك الن�شب، واإن كانت اأرفع منها عماًل. قال ابن عبا�س - ر�شي اهلل 
عنهما - : "يقول الرجل للرجل: اأنا اأكرم منك ولي�س اأحد اأكرم من 

اأحد اإل بالتقوى".
زب ىئ يئ  جب حب خب  وال��ول��د:  ب��امل��ال  ال��ت��ك��ربُّ  ال�����ش��وء   وم��ن 
مب رب )الكهف: 34(، زب ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں 
والتكربُّ   ،)247 )البقرة:  رب  ۀہ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں    

باجلمال والقّوة وكرثة الأتباع ونحو ذلك: زب چ چ چ چ ڇ 
زب ۉ ۉ ې ې   ،)51 )الزخرف:  ڇ     ڇ ڇ  ڍڍ رب 
ې ې  ى رب )هود: 27(. فكل ما ميكن اأن يعتقد كماًل -واإْن 
مل يكن كماًل يف نف�شها- اأمكن اأن تتكرب به، حتى اإّن الفا�شق ليفتخر 

بكرثة �شربه للخمر - مثال - لظنه اأّن ذلك كمال.

ون�صتمع اإىل روؤية الإ�صالم يف الكرب:

رؤية اإلسالم في الكبر

چ  چ  چ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  زب  تعاىل:  اهلل  ق��ال 
ڌ  ڌ  ڍ  زب  �شبحانه:  وق��ال   ،)146 )الأع����راف:  رب   ڇ  چ  
ھ  ھ    ھ      زب  وق��ال:   ،)35 )غافر:  رب  ژ  ڈ     ڈ  ڎ  ڎ 

ھ رب )النحل: 23(.
وقال ملسو هيلع هللا ىلص: »ل يدخل اجلنة من كان يف قلبه حبة خردل من كرب« 
والعظمة  ردائي  »الكربياء  تعاىل:  يقول اهلل  اأي�شا:  وقال  م�شلم.  رواه 
اإزاري فمن نازعني فيهما األقيته يف جهنم ول اأبايل« اأخرجه م�شلم عن 
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اأبي هريرة. وقال ملسو هيلع هللا ىلص: »األ اأخربكم باأهل اجلنة كل �شعيف مت�شاعف 52
لو اأق�شم على اهلل لأبّره األ اأخربكم باأهل النار كلُّ عتل جواظ م�شتكرّب« 

رواه البخاري.
وذكر �شفيان بن عيينة: "من كانت مع�شيته يف �شهوة فارجوا له 
التوبة فاإّن اآدم - عليه ال�شالم - ع�شى م�شتهًيا فغفر له، ومن كانت 
م�شتكرًبا  ع�شى  اإبلي�س  ف��اإّن  اللعنة،  عليه  فاخ�شوا  كرب  يف  مع�شيته 

فلعن".
نف�شه؛  لعبادته  وت��رت��اح  اهلل،  طاعة  امل��وؤم��ن  العبد  وي�شتعذب 
كتابه:  يف  وج��ّل  ع��ّز  ق��ال  تعاىل.  هلل  وال��ذل  اخل�شوع  نف�شه  علم   اإذا 

ک  ڑ   ڑ  ژ  ژ   ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ   ڍ  زب 

ال�شاحلني  وو���ش��ف  )ال�����ش��ج��دة(،  رب  گ  گ  ک  ک  ک 

ۇئ  ۇئ  وئ    وئ  ەئ  ەئ  زب  ف��ق��ال:  ع��ب��اده،  م��ن 
تعاىل:  وق��ال  )ف�شلت(،  رب  ىئ   ېئ  ېئ  ېئ     ۈئ  ۈئ     ۆئ   ۆئ   

 زب ۆئ ۈئ ۈئ ېئ  ېئ    ېئ  ىئ ىئ ىئ ی ی       ی 

ی  رب )الأعراف(.

القادمة: فقرتنا  الإن�صان؟" عنوان  يتكربرّ  "ملاذا 

لماذا يتكبّر اإلنسان؟

قد يكون الكرب ناجًتا عن �شعور بالنق�س اأو �شعور بالكمال، فهو 
يد  يف  توافرت  ف��اإذا  للذات،  خادع  اإدراك  عن  ناجت  احلالتني  كلتا  يف 
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53 ال�شخ�س الأدوات التي يعرّب بها عن هذا ال�شعور اخلادع ظهر الكرب 
يف �شلوكه.

والإن�شان حمبٌّ لنف�شه بالأ�شالة �شاٍع اإىل جتميل ذاته وتزيينها. 
وتكمن م�شكلة املتكرّب يف اأنه يرى نف�شه �شيًئا كبرًيا للغاية، وقد يعلم 
النق�س  بذلك  يعتز  لكنه  اجلوانب  من  جانب  يف  النق�س  نف�شه  عن 

اإعزاًزا ين�شيه م�شاوئه.
ولكنها  ال��َف��َخ��ار،  م��واط��ن  يف  نف�شها  م��ع  م�شطلحة  ة  وامل��ت��ك��ربِّ
املتكربات  فاأكرث  لذلك  توازنها؛  يف  وخمتلة  نف�شها  مع  مت�شارعة 
عن  يعرّبن  ل  مكان  يف  املكوث  يطقن  ل  لأنف�شهن،  الغ�شب  �شريعات 
اأنف�شهن فيه، كما اأّن كثريات من املتكرّبات على عالقة �شيئة باملحيطني 

بهن.
الظاهرة  فات  والت�شرُّ الباطن  ال�شعور  بني  التمييز  اأن  �شك  ول 
هنا عند املعاجلة حتى نعرف ماذا نعالج؟ فالذي يعالج هو ذلك  �شيوجِّ
الأفكار  تعّدلت  فاإذا  خاطئة،  واعتقادات  اأفكار  عن  النا�شئ  ال�شعور 

ف تبًعا لها. تغرّيت طريقة الت�شرُّ

ونختم ب�صبل العالج:

سُبل العالج

يبداأ عالج الكرب اأوًل بالوعي بهذا اخللق، و�شرورة تعديله، وقّدم 
القراآن العالج لهذا املر�س اخلبيث: زب ڻ ڻ ۀ ۀ     ہ  ہ 
ہ ہھ ھ ھھ رب )غافر: 56(، فاإذا تغرّيت نظرة املتكربة 
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الإ�شالم، 54 موازين  هي  عليه  احلكم  يف  موازينها  واأ�شبحت  للمر�س، 
اجتهدت للتخّل�س منه بخطوات العالج العلمي والعملي.

تعدل  واأن  وال�شّنة،  القراآن  من  ال�شتفادة  هو  العلمي  فالعالج 
"ال�شعيفة  ال��ذات:  عن  �شحيحة  نظرة  لتكون  نف�شها،  عن  اأفكارها 
الفقرية الذليلة الذي ما يلبث عمرها اأن ينتهي يف اأية حلظة وما تلبث 
اأن متر�س باأ�شغر واأقل فريو�س اأو بكترييا، وما يلبث اأن ينقطع جهدها 

زب ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ    تعاىل:  يقول  اأو عمل".  باأقل جمهود 
املري�س  الغزايل  ون�شح  )فاطر(،  رب  ۓ  ے    ے        ھ   ھ  ھھ 
اإزالة  يف  ذلك  ويكفيه  تعاىل،  ربه  ويعرف  نف�شه،  يعنف  "اأن  بالكرب: 
الكرب؛ فاإنه مهما عرف نف�شه حق املعرفة، علم اأنه اأذل من كل ذليل، 

واأقل من كل قليل، واأنه ل يليق به اإل التوا�شع".
وف�شلت جميع الأدوية البعيدة عن الإميان يف عالج الكرب؛ لأنه 
ينمو يف بيئة الأثرة وحب الذات، واأما العالج الإمياين فهو النافع فيه اإذ 
ياأمر الإميان باحلر�س على م�شلحة الآخرين والتوا�شع لهم وخف�س 

اجلناح قال اهلل تعاىل: زب ۇئ ۆئ ۆئ رب  )احلجر: 88(.
والعمل  بالتقوى  التفا�شل  على  القائمة  الإ�شالمية  املوازين  اإّن 
التكرّب باملال والّن�شب والعلم واجلمال والقّوة  ال�شالح هي التي متنع 
ال�شخ�س  لرتبية  متكاملة  منظومة  يف  الكرب  عالج  فيدخل  وغريها؛ 

على التعامل مبوازين الإ�شالم يف احلياة.
ومن عالج الكرب مقاومة مظاهره ال�شلوكية باملواظبة على اأخالق 
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55 التوا�شع، والطالع على �شري املتوا�شعني والتاأ�شي بهم، و�شحبة اأهل 
التوا�شع والفقراء وجمال�شة امل�شاكني، وت�شنع التوا�شع، وك�شر �شوكة 

النف�س كّلما كربت.
واأن  الأخ��لق،  و�سيئ  الكرب  يبعدنا عن  اأن  اهلل  ن�ساأل  ختاًما: 

يقّربنا من التوا�سع وح�سن الأخلق.
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكّن  "وال�سلم 
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االنتحــار56

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل الذي اأع��اد واأب��دى، واأج��زل علينا النعم واأ�سدى، ل هادَي 
ملن اأ�سّل، ول م�سّل ملن هدى، واأ�سهد اأن ل اإله اإل اهلل وحده ل �سريك له، 
واأ�سهد اأّن حمّمًدا عبده ور�سوله، اأكرم ر�سول، واأ�سرف نبي، �سّلى اهلل و�سلم 
عليه وعلى اآله و�سحبه، كانوا اأ�سّد النا�ص اقتفاًء لآثار الر�سول واأكرثهم به 

اقتداًء. ثم اأما بعد:

ظهرت يف الآونة الأخرية حوادث النتحار ب�سكل يلفت النظر اإىل اأّن 
هناك خطًرا يجب حماربته.

ونحن يف هذا اليوم )         ( املوافق )   ( من �سهر )    ( لعام )              ( 
�ص احلديث عن جرمية النتحار. ي�سّرنا اأن نخ�سِّ

نبداأ بالقراآن الكرمي:

القرآن الكريم

ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ     ٹ  زب  ت���ع���اىل:  ق����ال 
چ  ڃ  ڃڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڦ  ڦ  ڦ 
ڎ  ڎ   ڌ  ڌ    ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ         ڇ  چ  چچ  
گ  گ  ک  ک  ک   ک  ڑ  ڑ  ژژ  ڈ  ڈ 
ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ       ڳ  ڳ  گ  گ 
ڱ     ں  ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ     ھ 
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57 ھ ھھ ے ے ۓ ۓڭ  ڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ    ۆ 
ۈ ۈ ٴۇ  ۋ ۋ رب  )الن�شاء(.

ثانية فقراتنا احلديث ال�صريف:

الحديث

ملسو هيلع هللا ىلص:  – قال: قال ر�شول اهلل  – ر�شي اهلل عنه   عن اأبي هريرة 
ناِر  يف  بطِنه  يف  ِبها  َيَجاأُ  يِده  يف  فحديدُته  بحديدٍة  نف�َشه  قتَل  " من 
يِده  يف  ُه  ف�شمُّ ب�شمٍّ  نف�َشه  قتَل  ومن  اأب��ًدا،  فيها  خُملًَّدا  خاِلًدا  َم  َجهنَّ
ى من جبٍل فقتَل  َم خالًدا خُملًَّدا فيها اأبًدا، ومن تردَّ اُه يف ناِر َجهنَّ يتح�شَّ
َم خالًدا خملًَّدا فيها اأبًدا" �شححه الألباين.  ى يف ناِر َجهنَّ نف�َشه َفهَو يرتدَّ

ن�صل اإىل كلمتنا ال�صباحية:

قبل أن تقتل نفسك!

تقول الدكتورة/ هيا اإبراهيم اجلوهر:
ملاذا نكّف عن احلياة قبل اأن ت�شطرنا احلياة اإىل الكف عنها؟!

اإىل  بيته  اأع��وام يذهب من  اأّن رجاًل عمره )106(  هل ت�شّدق 
ا! واأنه ا�شرتك يف �شباق  عمله الذي يبعد نحو ع�شرة كيلو مرتات رك�شً
للجري، وقطع �شبعة اأميال يف اأقل من �شاعة، هل باإمكانكم فعل ذلك 

عندما تبلغون العمر نف�شه اأو حتى ن�شفه؟!
يقول الدكتور بول هوك، وهو طبيب نف�شي اأنه يف اإحدى الأم�شيات 
ال�شتوية ا�شتمع عرب املذياع اإىل مقابلة مع رجل يف ال�)60( من عمره، 
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من 58 ال���)30(  ويف  والع�شبية،  النف�شية  امل�شكالت  حياته  معظم  عانى 
عمره اأقعده مر�س القلب واعتالل الرئتني عن العمل، اإ�شافة اإىل اأنه 
كانت  املرتفعات(،  من  )اخلوف  املرتفعات  رهاب  مر�س  يعاين  كان 
حياته عبارة عن �شل�شلة من القيود واملخاوف والتحذيرات، ما يجهد 
نف�شه فت�شوء حالته، ا�شتمر �شنني على هذا املنوال ومل يتح�ّشن، وو�شل 
اإىل قرار اأن يفك كل تلك القيود.. ويف امل�شاء ذهب اإىل مطعم لتناول 
جبل  �شورة  يحمل  املطعم  ج��دران  اأح��د  على  مل�شًقا  ف��راأى  ع�شائه، 
"مونت بالن" يف فرن�شا، اأو اجلبل الأبي�س، حيث تغطي الثلوج قّمته 
طوال العام، وعندها قرر اأن يقهر خوفه من املرتفعات، واأخرب جميع 
اأ�شدقائه عن نّيته حتى ل يرتاجع في�شخرون منه، وفعاًل بداأ بربنامج 
تدريب �شاق �شافر بعده اإىل اأوروبا، ومتّكن فعليا من ت�شّلق اأعلى قمة 
يف اأوروبا، ومل يكتف بذلك، بل متّكن من بلوغ القمة �شت مرات قاهًرا 
بذلك عمره، ومر�شه، وخوفه من املرتفعات. يقول: "مونت بالن اأنقذ 
تنمية  من  الرجل  مّكن  عليها  والإ�شرار  احلياة  يف  فالأمل  حياتي"، 
ج�شده والتحوُّل من عاجز اإىل مت�شلِّق ماهر، بعد اأن متّكن من اجلري 

عّدة اأميال وال�شباحة ب�شعة اأ�شواط لأداء هذه املهّمة .
هذه الق�شة جعلتني اأتاأّمل حال كثري منا ممن جندهم يربطون 
الأع��ذار  من  كثرًيا  خمتلقني  الوظيفي  بعمرهم  ون�شاطهم  اأعمارهم 
ليربروا عجزهم وركونهم اإىل الّدعة، تاركني عجلة الزمن ت�شرّيهم، 
ل  ر  املبكِّ التقاعد  يبحثون عن  اأو  التقاعد،  وقت  يحني  متى  ينتظرون 
ليبداأوا حياة جديدة يعملون فيها ما يحّبون بعيدا عما تفر�شه عليهم 
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59 تكّف  اأن  وانتظار  والّدعة،  الراحة  اإىل  الوظيفة، لكن لريكنوا  ظروف 
اكتئاب  م��ن  النف�شية  ب��الأم��را���س  ي�شاب  وبع�شهم  عنهم،  احل��ي��اة 

وانطوائية .. ويا اأ�شفي حالة ت�شبه املوت )املوت البطيء(.
ل اأبالغ حني اأقول اإّن اأغلبنا حينما ي�شارف على ال�)50( ي�شعر 
باأنه �شارف على النهاية، واأّن كل �شيء انتهى بالن�شبة له، واأّن احلياة 
َتُعد له. من منا ل يعرف وين�شتون ت�شر�شل رئي�س وزراء بريطانيا  مل 
يف عام )1940م(، لكن الذي ل يعرفه البع�س اأنه توىّل هذا املن�شب 
اأول مرة وعمره )65( عاًما، وبعدما ا�شتقال من فرتة رئا�شته الثانية، 
وقد بلغ ال�)80( عاد كنائب عادي يف جمل�س العموم الربيطاين ثم فاز 
لوحة  لر�شوماته �شم )62(  ا  معر�شً واأقام  اأخرى،  انتخابية  دورة  يف 
وعمره )84( عاًما، وحقق العامِل الفلكي جاليليو اأهم اكت�شافاته وهو 

يف ال�)69(.
اجلرمية"  "تاريخ  كتابه  الفرن�شي  الكاتب  هيجو  فيكتور  واأّل��ف 
ال���)75(، فهم مل يكتفوا بالعمل بل  ُيَعد حتفة تاريخية وهو يف  الذي 

اأبدعوا.
فاإْن  ف�شيلة  اأحدكم  وبيد  ال�شاعة  قامت  »اإْن  ملسو هيلع هللا ىلص:  النبي  يقول 
ا�شتطاع اأن ل يقوم حتى يغر�شها فليفعل« رواه البخاري، الف�شيلة التي 
حتتاج اإىل �شنني لت�شبح نخلة وتوؤتي ثمرها يعّلمنا الر�شول الكرمي ملسو هيلع هللا ىلص 
من خالل هذا احلديث ال�شريف در�ًشا من درو�س احلياة باأن ن�شارك 

فيها باإيجابية حتى اآخر حلظاتها.
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ونقف مع هذه الفقرة:60

االنـتحار

من  بكثري  ن�شمع  املدر�شي،  المتحان  موا�شم  من  مو�شم  كل  يف 
ُربيت  ولو  والرا�شبات.  الطالبات  من  املتخلفني  بني  النتحار  حوادث 
الأخروية  �شعادتها  تخ�شر  اأن  عليها  هان  ملا  دينية،  تربية  التلميذة 
خ�شراًنا مبيًنا اأ�شًفا على اأن مل تنل كل حقها من ال�شعادة الدنيوية. ولو 
يت تربية اأدبية، ملا احتقرت الثمينة وازدرادها، ولّوت وجهها عنها  ُربِّ
لأنها مل تقدم اإليها يف لفافة ال�شهادة املدر�شية. ولو اأّن اأ�شتاذتها مالأ 
قلبها بنور الإميان، ولّقنتها فيما يلّقنه من قواعد الدين واأحكامه: اأّن 
جناية املرء على نف�شه اأكرب اإثًما عند اهلل، واأعظم جرًما من جنايته 
على غريه، ملا خاطرت لدينها يف اآخر �شاعة من �شاعات حياتها، وهي 
ال�شاعة التي تنيب فيها العا�شية اإىل ربها، وت�شتغفر فيها املذنبة من 

ذنبهاا.

ون�صتمع اإىل هذه الفقرة:

انتشار األمراض العصبية واالنتحار

ال�شويدية،  الجتماعية  ال�شئون  لوزارة  خطري  ر�شمي  تقرير  يف 
باأمرا�س  م�شابون  ال�شويد  �شكان  من   )%25( اأّن  احلكومة  اأعلنت 
ع�شبية، واأّن )30%( من جمموع امل�شروفات الطبية يف ال�شويد ُتنفق 

على عالج الأمرا�س الع�شبية والنف�شية.
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61 ترتاوح  التي  ال�شويديات  الن�شاء  انتحار  حالت  ت�شاعفت  وقد 
اأعمارهن بني )25( اإىل )29( �شنة، اإذ زادت من )2.6( حالت من 

كل األف امراأة اإىل )12.1( حالة.
امل��راأة  "اإّن  هاهو:  اأوف  بريجيت  ال�شويدية  القا�شية  وتقول 
احلرية  تق�شد   - هائاًل  وهًما  ا�شرتت  اأنها  اكت�شفت  فجاأة  ال�شويدية 

التي اأُعطيت لها - بثمن مفزع هو �شعادتها احلقيقية".
ختاًما نقول: النتحار �سلوك ل يقدم عليه اأهل اهلل وخا�سته، 

اأهل القراآن وال�سلوات والطاعات والقربات.
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكّن  "وال�سلم 

 

www.alukah.net



اإلصالح بين الناس62

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل عّلم الغيوب، املّطلع اإىل اأ�سرار القلوب، الب�سري ب�سرائر 
النيات وخفايا املَطِويَّات، يعلم ما يف الرب والبحر وما ت�سقط من ورقة ول 
حبة يف ظلمات الأر�ص ول رطب ول ياب�ص اإّل يف كتاب مبني، واأ�سهد اأن ل 
ور�سوله،  �سّيدنا حمّمًدا عبده  اأّن  واأ�سهد  له،  �سريك  وح��ده ل  اهلل  اإل  اإل��ه 

�سّلى اهلل عليه وعلى اآله واأ�سحابه، و�سلِّم ت�سليًما كثرًيا. ثم اأما بعد:

ال��ن��ا���ص، ت�سلح بني  ب��ني  م��ن��ا م�سلحة  اإح���دان���ا  ت��ك��ون  اأن  اأج��م��ل  م��ا 
جريانها،  بنات  بني  ت�سلح  اإخ��وان��ه��ا،  بني  ت�سلح  املتخا�سمات،  �سديقاتها 

ت�سحب الإ�سلح، وتكره الفرقة.

يف هذا اليوم )         ( املوافق )   ( من �سهر )    ( لعام )              ( ي�سّرنا 
�ص احلديث عن مو�سوع الإ�سلح بني النا�ص. اأن نخ�سِّ

نبداأ بالقراآن الكرمي:

القرآن الكريم

قال تعاىل: زب چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ   
ک  ک  ک      ڑ  ڑ  ژ  ڈژ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ 

ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   گ  گ  گ  گ  ک 

ڱ ڱ ڱ ں    ں ڻ ڻ  ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ   

ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ رب )اآل عمران: 86 - 89(.
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63 ثانية فقراتنا احلديث ال�صريف:

الحديث

عن اأم كلثوم بنت عقبة - ر�شي اهلل عنها - قالت: قال ر�شول 
ملسو هيلع هللا ىلص: »لي�س الكّذاب الذي ي�شلح بني النا�س فيقول خرًيا اأو ينمي  اهلل 
خرًيا قالت: و مل اأ�شمعه يرخ�س يف �شيء مما يقول النا�س من الكذب 
وحديث  امراأته،  الرجل  وحديث  النا�س،  بني  الإ�شالح  ثالث:  يف  اإّل 

املراأة زوجها« رواه البخاري.

ن�صل اإىل كلمتنا ال�صباحية:

اإلصالح بين الناس

�شبحانه  اهلل  يحبها   .. عظيمة  عبادة  النا�س  بني  الإ�شالح  اإّن 
جاهها  وتبذله  ومالها  جهدها  تبذل  التي  هي  فامل�شلحة  وت��ع��اىل؛ 
لت�شبح بني املتخا�شمني، قلبها من اأح�شن النا�س قلوًبا، نف�شها حتب 
تبذله مالها ووقتها، وتقع يف حرج مع ه�ذه ومع  اإليه،  ت�شتاق  اخلري، 

تلك، وحتمل هموم اأخواتها لت�شلح بينهن.
فهنيئ�ًا مل�ن وّفق�ها اهلل لالإ�شالح بني متخا�شمتني اأو جارتني اأو 

�شديقتني اأو �شريكتني، هنيًئا لها، ثم هنيًئا لها.
قال نبيُّكم ملسو هيلع هللا ىلص: »األ اأخربكم باأف�شل من درجة ال�شيام وال�شدقة 
وال�شالة« اأي: درجة ال�شيام النافلة و�شدقة نافلة وال�شالة النافلة، 
فقال اأبو الدرداء: "قلنا بلى يا ر�شول اهلل"، قال: »اإ�شالح ذات البني«.
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اأهل اخل�شومة 64 الكذب لالإ�شالح بني  ا  اأي�شً الإ�شالم  اأجاز  وقد 
اب الذي ي�شلح بني النا�س ويقول وينمي خرًيا«..  فق�ال ملسو هيلع هللا ىلص: »لي�س الك�ّذّ
قال ابن بابويه: "اإّن اهلل اأحّب الكذب يف الإ�شالح واأبغ�س ال�شدق يف 

الإف�شاد" فتنّبهوا لذلك.
اأمة اهلل، اإّن اخلالف اأمٌر طبيعي، ول ي�شلم منه اأحد من الب�شر، 

خرية الب�شر ح�شل بينهم اخلالف فكيف بغريهم!!
اأقاربِك،  اأح��د  اأو  عمك  ابنة  اأو  اأختك،  وبني  بينِك  يكون  فقد 
فال  طبيعي  اأم��ر  فهذا  اخل��الف  من  �شيء  �شديقتك  اأو  زوج��ك،  اأو 

زب پ ڀ ڀ  ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ رب   تنزعجي له، قال تعاىل: 
)هود(.

اهلل  اأن��زل  الذين  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  ر�شول  �شحابة   .. قباء  اأه��ل  ه�اهم 
رب  ڌ  ڌ  ڍ  ڇڍ   ڇ  ڇ  ڇ  چ  زب  قوله:   فيهم 
)التوبة: 108(، هوؤلء القوم ح�شل بينهم خالف، حتى رمز بع�شهم 

ا باحلجارة، فذهب اإليهم النبي لي�شلح بينهم!! بع�شً
فلي�س  اخل��الف،  من  �شيء  بينهما  ح�شل  وعمر  بكر  اأب�و  وهذا 
وال�شت�شالم  ال�شتمرار  هو  العيب  ولكن  اخلطاأ،  اأو  اخلالف  العيب 

لالأخطاء!!
وامل�شاحلة،  وامل�شافحة  لح  بال�شُّ ذلك  من  نتحّرر  اأن  فعلينا 

والتنازل واملحبة، والأخّوة حتى تعود املياه اإىل جماريها.
قال نبّيك ملسو هيلع هللا ىلص - وتاأّملي لهذا احلديث - : »ُتفتح اأبواب اجلنة يوم 
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65 اإًل رجاًل  �شيًئا  ي�شرك باهلل  فُيغفر لكل عبد ل  ويوم اخلمي�س  الثنني 
ي�شطلحا  حتى  هذين  انظروا  فيقال:  �شحناء  اأخيه  وبني  بينه  كانت 

انظروا هذين حتى ي�شطلحا، انظروا هذين حتى ي�شطلحا«.
فاتقي اهلل، وا�شطلحي مع اأختِك، وارجعي اإليها حتى تعود املياه 

اإىل جماريها.

ون�صتمع اإىل هذه الفقرة:

الحذر من إصالح خطأ يؤدي إلى خطأ أكبر

اأدنى املف�شدتني لدرء  اأّن من قواعد ال�شريعة حتّمل  من املعلوم 
اأعالهما، فقد ي�شكت الداعي عن خطاأ لئال يوؤدي الأمر اإىل وقوع خطاأ 

اأعظم . 
لقد �شكت النبي ملسو هيلع هللا ىلص عن املنافقني ومل يقتلهم مع ثبوت كفرهم، 
ا مع  و�شرب على اأذاهم لئال يقول النا�س حمّمد يقتل اأ�شحابه خ�شو�شً
خفاء اأمرهم، ومل يهدم النبي ملسو هيلع هللا ىلص الكعبة ليبنيها على قواعد اإبراهيم 
كانوا حديثي عهد بجاهلية، وخ�شي عليه  قري�ًشا  اأّن  اأجل  اخلليل من 
ال�شالة وال�شالم اأن ل حتتمل ذلك عقولهم، وَتَرك البنيان على ما فيه 
من النق�س والباب على ارتفاعه واإغالقه عن العامة مع اأّن يف ذلك 

نوًعا من الظلم.
وقبل ذلك نهى اهلل تعاىل عن �شّب اآلهة امل�شركني مع اأنه طاعة 
وقربة اإذا كان ذلك يوؤدي اإىل �شب اهلل - عّز وجّل - وهو اأعظم منكر.
فقد ي�شكت الداعية عن منكر اأو يوؤجل الإنكار اأو يغرّي الو�شيلة، 
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اإذا راأى يف ذلك تالفًيا خلطاأ اأو منكر اأكرب ول ُيعد ذلك تق�شرًيا ول 66
تخاذًل مادام �شادق النّية ل يخاف يف اهلل لومة لئم، وكان الذي منعه 

م�شلحة الدين ل اخلور واجلنب.
ومما ُيالحظ اأّن من الأ�شباب املوؤدية اإىل الوقوع يف خطاأ اأكرب 

عند اإنكار خطاأ ما، هو احلما�س غري املن�شبط باحلكمة.

ونختم بهذه الفقرة:

إقناع المخطئ

اإّن ال�شعي ملناق�شة املخطئ بغية اإقناعه يوؤدي اإىل اإزالة احلاجز 
ال�شبابي الذي يعرتي ب�شريته فيعود اإىل احلق واإىل طريق م�شتقيم، 
ومن اأمثلة ما ورد يف ال�شّنة ب�شاأن هذا ما رواه الطرباين - رحمه اهلل 
تعاىل - يف معجمه الكبري عن اأبي اأمامة - ر�شي اهلل عنه - اأّن غالما 
�شاًبا اأتى ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فقال: يا ر�شول اهلل ائذن يل يف الزنا ف�شاح 
به النا�س فقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: مه. فقال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »اأقروه، ادن، فدنا 
اأحتّبه  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  ر�شول  له  فقال  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  ر�شول  ي��دْي  بني  جل�س  حتى 
لأّمك؟ قال: ل، قال وكذلك النا�س ل يحبونه لأمهاتهم. اأحتبه لبنتك؟ 
قال: ل، قال: وكذلك النا�س ل يحبونه لبناتهم، اأحتبه لأختك؟ قال: 
ل قال وكذلك النا�س ل يحبونه لأخواتهم، اأحتّبه لعمتك؟ قال وكذلك 
النا�س ل يحبونه لعماتهم اأحتبه خلالتك؟ قال: ل قال وكذلك النا�س 
ل يحبونه خلالتهم. فو�شع ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يده على �شدره وقال اللهم 

ن فرجه«. املعجم الكبري للطرباين. كّفر ذنبه وطّهر قلبه وح�شّ
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67 نبيلة، وطاعة عظيمة، وعمل  الإ�سلح مهّمة   نقول:  ختاًما 
كبري، فل تبخلن على اأنف�سكّن يف الإ�سلح بني النا�ص، ول تدعن 
عن  غ��اف��لت  واأن����ن  ال��ن��ا���ص  ب��ني  يف�سد  لأْن  لل�سيطان  ال��ف��ر���س��ة 

الإ�سلح.
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكّن  "وال�سلم 
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خطر التنصير68

ٱ ٻ ٻ

اأحمده  احلمد هلِل عزَّ واق��َت��َدر، وَع��ل وقَهر، ل حميَد عنه ول مفّر، 
واأ�سَتغفره يقَبل  اإليه  واأتوب  �سكَر،  بالزيادِة ملن  تاأذَّن  واأ�سُكره وقد  �سبحاَنه 
اهلل  عبد  حمّمًدا  ونبّينا  �سّيدنا  اأّن  واأ�سهد  وا�ستغَفر،  اأن��اَب  اإذا  عبِده  توبة 
ع يف املح�سر، �سّلى اهلل و�سلَّم وَباَرك عليه  ور�سوله �سّيد الب�سر ال�سافع امل�سفَّ
والتابعني ومن تبعهم  الُغَرر،  ال�سادة  واأ�سحاِبه  الأخَيار  الأطهار  اآِله  وعلى 
باإح�سان و�سلِّم ت�سليًما كثرًيا ما اّت�َسلت عني بنظٍر واأُذن بخرب. ثم اأما بعد:
�ساهمت القنوات الف�سائية، واإذاعات الراديو يف انت�سار الغثِّ وال�سمني، 
والطيِّب واخلبيث، وال�سالح والفا�سد؛ لذا كان لزاًما علينا التنبيه عّما يدور 
ا ما يتعّلق يف اأمر العقيدة والدين؛ فهاهم يدخلون  من مفا�سد، وخ�سو�سً

ال�سليب والتن�سري يف األعاب الأطفال، والبلي�ستي�سن والأفلم وغريها.
ونحن يف هذا اليوم )         ( املوافق )   ( من �سهر )    ( لعام )              ( 

�ص احلديث عن خطر التن�سري. ي�سّرنا اأن نخ�سِّ

نبداأ بالقراآن الكرمي:

القرآن الكريم

قال تعاىل: زب گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ  
ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ں  ں  ڱ     ڱ  ڱ 
ہہ ہ ہ ھ ھ  ھ  ھ ے  ے ۓۓ ڭ ڭ ڭڭ 
ۉ  ۅ   ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ   ۇ 
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69 وئوئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ     ى  ى  ې  ېې  ې  ۉ 
ۇئ ۇئ    ۆئ  ۆئ  ۈئ  رب )احلج(.

ثانية فقراتنا احلديث ال�صريف:

الحديث
عن �شعيد بن زيد - ر�شي اهلل عنه - قال: قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 
يف  وطلحُة  ِة،  اجلنَّ يف  بكٍر  واأبو  ِة،  اجلنَّ يف  بيُّ  النَّ ِة:  اجلنَّ يف  " ع�شرٌة 
ِة،  ِة، و�شعُد بُن ماِلٍك يف اجلنَّ ِة، وُعثماُن يف اجلنَّ ِة، وعمُر يف اجلنَّ اجلنَّ
ِة، قال: َمن هَو؟ قال: �َشعيُد بُن زيٍد،  حمِن بُن عوٍف يف اجلنَّ وعبُد الرَّ
ِ يغرَبُّ  يُت العا�شَر مَل�شهُد رجٍل منُهم مَع ر�شوِل اهللَّ وقال: وَلو �شئُت ل�شمَّ
َر ُعمَر نوٍح" �شححه الألباين.  منه وجُهُه، خرٌي من عمِل اأحِدُكم، وَلو ُعمِّ

ن�صل اإىل كلمتنا ال�صباحية:

خطر التنصير

ڃ          ڃ  ڃ  زب  املكنون:  كتابه  يف   - وج��ّل  عّز   - اهلل  يقول 
ڌ  ڍ   ڍ  ڇ  ڇڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ    
رب  ک  ڑ  ڑ   ژ       ژ          ڈ  ڎڈ  ڎ   ڌ 

)الأنفال(. 
اإّن معاول التن�شري الهّدامة اجتهت منذ زمان بعيد اإىل الإ�شالم 
حماولة تدمريه وهّز اأركانه، وا�شتخدمت لذلك �شتى الو�شائل والطرق 

والأ�شاليب للو�شول اإىل اأهدافها اخلبيثة امل�شمومة.
تنت�شر اجلماعات امل�شيحية يف بلدان كثرية، وتعد هذه احلركات 
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اأّن األّد اأعدائها هو الإ�شالم، فهو مبثابة ال�شور املانع، واحلاجز املتني 70
ينقطع  حتى  بلًدا  الإ�شالم  يدخل  اإن  فما  اخرتاقه،  ت�شتطيع  ل  الذي 

رين يف ن�شر امل�شيحية فيه بكل هدوء. رجاء املن�شّ
متعّددة  غربية  جهات  من  املدعومني  رين  املن�شّ قوافل  تهاجم 
امل�شلمني م�شتخدمة عّدة اأ�شكال، ومت�شرتة بعّدة �شبغات؛ كاجلمعيات 
الثقافية،  الأن�شطة  واإقامة  وامل�شت�شفيات،  اليتامى،  لرعاية  اخلريية 

واملكتبات وغريها.
ع�شمة  هو  ال��ذي  دينه  من  امل�شلم  اإخ��راج  هو  اخلفي  والهدف 
وثقافًيا  روحًيا  عليه  ي�شيطرون  اأيديهم  يف  تافهة  لعبة  لي�شبح  اأمره، 

وح�شارًيا؛ ولكن ياأبى اهلل تعاىل اإّل اأن يتم نوره ولو كره الكافرون.

ونقف مع هذه الفقرة:

النصارى في التاريخ اإلسالمي

ملا ظهر الإ�شالم وتو�ّشعت الفتوحات يف عهد الر�شول �شّلى اهلل 
عليه و�شلم واخللفاء الرا�شدين، كان الن�شارى ق�شمني: 

الأول: الغالبية منهم دخلت الإ�شالم: 
طوًعا اأو كرًها، وهم ن�شارى اجلزيرة العربية والعراق وال�شام 
وما  فار�س  اأهل  من  الن�شارى  وكذلك  واإفريقيا،  وم�شر  وفل�شطني، 
حولها من بالد ال�شرق، وكان الن�شارى اأكرث قبوًل لالإ�شالم من اليهود 

واملجو�س والوثنيني. 
الثاين: البقية الذين مل يدخلوا الإ�شالم وهم  على حالني:
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71 ن�شارى  وه��م  الإ�شالمية،  الفتوحات  ت�شلهم  مل  ن�شارى  اأ- 
اأوروبا(، وهوؤلء مركزهم روما، ومنهم  اأوروبا )عدا الأندل�س و�شرق 
انطلقت الهجمات الن�شرانية على امل�شلمني يف ال�شام وم�شر واإفريقيا 
ي�شّمى  ما  عهد  اإىل  بعدها،  وما  قبلها  وما  ال�شليبية  احل��روب  اأي��ام 

ب�)الحتالل احلديث( امل�شّمى بال�شتعمار، بل وحتى اليوم. 
ال��دول��ة  داخ���ل  ن�شرانيتهم  على  ب��ق��وا  ال��ذي��ن  الن�شارى  ب- 
الإ�شالمية )اأهل الذمة( اأو حتت الرق، وكان لهوؤلء دور كبري يف الكيد 
لالإ�شالم وامل�شلمني، وكثرًيا ما يت�شامنون مع اليهود �شًرا يف ذلك، كما 
ح�شل يف مقتل عمر - ر�شي اهلل عنه - والفنت التي تلت ذلك، كما 
والفل�شفات  وال�شبهات  املعتقدات  بثِّ  يف  كبري  بجهد  قاموا  هوؤلء  اأّن 
الدخيلة على العقيدة الإ�شالمية، والتي اأ�شفرت عنها الفرق الكالمية 
كالراف�شة،  الباطنية:  وال��ف��رق  واملعتزلة،  واجلهمية،  كالقدرية، 
والإ�شماعيلية، واحللولية، والحتادية والجتاهات الفل�شفية، والطرق 
ال�شوفية، وكل هذه الفرق واملذاهب اأثر الن�شرانية فيها جلي وا�شح. 
امل�شلمني  غ��زو  يف  كبري  اأث��ر  احل��دي��ث  الع�شر  يف  وللن�شارى 

ع�شكرًيا و�شيا�شًيا، وفكرًيا، واأخالقًيا، واقت�شادًيا.

القادمة: فقرتنا  عنوان  التب�صري" هو  با�صم  "التن�صري 

التنصير باسم التبشير

التن�شري حركة دينية �شيا�شية تدمريية، بداأت بالظهور اإثر ف�شل 
دول  املختلفة يف  الأمم  بني  الن�شرانية  ن�شر  بغية  ال�شليبية  احلروب 
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اإحكام ال�شيطرة 72 العامل الثالث بعاّمة، وبني امل�شلمني بخا�شة، بهدف 
على هذه ال�شعوب.

وهو دعوة جاّدة لتن�شري امل�شلمني وغريهم، واإدخالهم يف ِعداد 
الأمم الن�شرانية، و�شمن نفوذهم ال�شيا�شي بل واجلغرايف. 

اأ�شماوؤه: اأطلقت على هذا النوع من الن�شاط الت�شميات الآتية: 
ال�شت�شراق،  وزوًرا(  كذًبا  ي�شّمونه  )كما  التب�شري  التن�شري، 

التكريز. 
�شه الن�شارى اإطالق ت�شمية عملهم  وقد جاء يف الكتاب الذي يقدِّ

بالتكريز وبالب�شارة. 
من  الأمم  اإنقاذ  اإىل  بالدعوة  رون  املن�شِّ يتظاهر  �شعارهم: 
الهالك وال�شقاء على يد امل�شيح الفادي عليه ال�شالم، ومع اأّن الديانة 
التي جاء بها نبي اهلل عي�شى عليه ال�شالم مل تكن عاملية- كما �شياأتي 
اأّن املنت�شبني اإىل امل�شيح - وخا�شة ذلك العدو اللدود  اإّل  اإي�شاحه - 
هذا  خالفوا   - طريقته  على  �شار  ومن  بول�س  وهو  احلقة،  للم�شيحية 
العامل،  على  ال�شيطرة  بذلك  ويق�شدون  عاملية،  بها  ون��ادوا  املبداأ، 
من  به  يحلمون  كانوا  ما  حتقيق  يف  اأخفقوا  وح��ني  الوثنية،  واإع��الء 
ال�شيطرة على العامل، الذي ُيراد به يف الظاهر اإنقاذ الب�شر، واخلال�س 
ما  حتقيق  الباطن  يف  به  يراد  ولكن  يزعمون-  كما  امل�شيح-  يد  على 
بالًغا،  اهتماًما  بالتب�شري  فاهتموا  احلربية،  بالو�شائل  عنه  عجزوا 
واأن�شوؤوا املدار�س على اختالفها؛ لتخريج جحافل التن�شري يف خمتلف 
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73 بلدان العامل، واأتبعوا ذلك بطباعة كتبهم اململوءة بالد�سِّ والغزو، كما 
وا بامل�شاعدات املادية، تدعمهم يف كل جهودهم الدول الطامعة  اهتمُّ
هوا  الغرب، وقد وجَّ اأمريكا وفرن�شا وبريطانيا وغريهم من دول  مثل 
جلَّ اهتمامهم اإىل الدول الإ�شالمية ذات الكثافة ال�شكانية، مثل م�شر 
واإندوني�شيا وغريها من البلدان التي توجد بها اأعداد من الن�شارى، 
لون راأ�س احلربة �شد امل�شلمني، والعيون  كانوا قّلة فاأ�شبحوا كرثة، ي�شكِّ
حتت  امل�شلمني  عوام  بني  وبثِّها  الن�شرانية،  قواعد  لتدعيم  ال�شاهرة 
امللك  هو  التن�شري  فكرة  اخرتع  من  اأول  اأّن  ُيذكر  ومما  اأقنعة.  عدة 
اأثناء هزميته يف  املن�شورة يف  مدينة  اعتقل يف  الذي  التا�شع،  لوي�س 
احلملة ال�شليبية ال�شابقة، وخلوته هذه يف معتقله باملن�شورة اأتاحت 
له فر�شة هادئة ليفرك بعمق يف ال�شيا�شة التي كان اأجدر بالغرب اأن 
يتبعها اإزاء امل�شلمني، وقد اأنهى به التفكري اإىل تلك الآراء واملاآخذ التي 
اأف�شى بها اإىل اإخوانه املخل�شني يف اأثناء رحلته اإىل عكا مقلًعا اإليها 
اإّل  امل�شلمون  اإليها  يفطن  ومل  اخلطة،  هذه  جنحت  وقد  دمياط   من 
رين- ومن يقف وراءهم  رين اأو املب�شِّ متاأخرين، ومل َيُعد غر�س املن�شِّ
فلقد  اأح��د،  على  خافًيا  احلكومية-  وغري  احلكومية  املوؤ�ش�شات  من 
علنية  غربية  موؤمترات  مو�شع  امل�شلمني  لبالد  الفكري  الغزو  اأ�شبح 
و�شّرية، وحمل مفاو�شات، يدر�شون اأقرب الآراء اإىل اإجناح احلمالت 
طون لقتحام البلدان التي يريدونها م�شرًحا لن�شر  التن�شريية، ويخطِّ
اأعلنتها  وقد  امل�شلمني،  جهة  من  خوف  اأي  دون  ونفوذهم  ن�شاطهم 

�شراحة يف مئات الن�شو�س.
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طريق ال�صالِّني يف فقرتنا القادمة:74

نعوذ باهلل من طريق "الضالِّين" النصارى
قال الإمام ابن القيم - رحمه اهلل - عن ًا�شناف الكفرة ال�شالل: 
"املثلثة، اأّمة ال�شالل، وعباد ال�شليب، الذين �شّبوا اهلل اخلالق م�شّبة 
الفرد  الأحد،  الواحد  باأنه  يقّروا  الب�شر، ومل  اأحد من  اإّياهم  �شّبه  ما 
ال�شمد، الذي مل يلد ومل يولد ومل يكن له كفًوا اأحد، ومل يجعلوه اأكرب 

ۈ    ۈ   ۆ   ۆ   زب  م��ا:  فيه  قالوا  بل  �شيء،  كل  من 
ٴۇ   ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  رب  )مرمي(. فقل ما �شئت يف طائفة 
امل�شيح  واأّن  �شاحبته،  واأّن مرمي  ثالثة،  ثالث  اهلل  اأّن  اأ�شل عقيدتها: 
ابنه، واأنه نزل عن كر�شي عظمته والتحم ببطن ال�شاحبة، وجرى له 
ودعاء  ال�شلبان،  عبادة  فدينها:  ودفن،  ومات،  قتل  اأن  اإىل  ما جرى 
ال�شور املنقو�شة بالأحمر، والأ�شفر يف احليطان، يقولون يف دعائهم: 
يا والدة الإله ارزقينا، واغفري لنا وارحمينا! فدينهم: �شرب اخلمور، 
كل  وا�شتباحة  بالنجا�شات،  والتعبُّد  اخلتان،  وترك  اخلنزير،  واأك��ل 
خبيث من الفيل اإىل البعو�شة، واحلالل ما حلله" الق�س" واحلرام ما 
حّرمه، والدين ما �شرعه، وهو الذي يغفر لهم الذنوب، وينجيهم من 

عذاب ال�شعري".

نختم بهذه الفقرة:

اإلسالم هو الحقُّ

دخل يهودي وم�شيحي وم�شلم على اأحد امللوك ف�شاألهم امللك: ما 
�شبب دخولكم اجلنة؟ فقام اليهودي، وقال: �شبب دخويل اجلنة، هو 
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75 الإميان مبو�شى عليه ال�شالم لأّن الإميان به �شبب دخول اجلنة. 
وقال امل�شيحي: �شبب دخويل اجلنة هو الإميان بعي�شى - عليه 

ال�شالم -. 
عليهم  الأنبياء  بكل  الإمي��ان  اجلنة  دخويل  �شبب  امل�شلم:  وقال 
اأنهم يدخلون اجلنة لإميانهم مبو�شى  ال�شالم، فاإْن كان اليهود يرون 
عليه ال�شالم، فنحن نوؤمن مبو�شى عليه ال�شالم، واإْن كان امل�شيحيون 
يرون اأنهم يدخلون اجلنة لإميانهم بعي�شى عليه ال�شالم فنحن نوؤمن 
بعي�شى عليه ال�شالم، فاإْن كان �شبب دخول اجلنة الإميان مبحمد ملسو هيلع هللا ىلص 
يوؤمنون  والن�شارى لأنهم ل  اليهود  فنحن �شندخل اجلنة ول يدخلها 

به. 
اأع��داء  لأّن  اإغ��ف��ال��ه؛  ميكن  ل  التن�سري  خطر  ن��ق��ول:  ختاًما 
بالكذب  الإ�سلم ل ين�سرون خبث معتقدهم، وكفرهم بل يزّينونه 
واخلرافات والأ�ساطري، فاحلمد هلل على نعمة الإ�سلم، واحلمد هلل 

على طهارة الإ�سلم، واحلمد هلل على عدل الإ�سلم.
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكّن  "وال�سلم 
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الرسول ملسو هيلع هللا ىلص76

ٱ ٻ ٻ

واأ�سكره، وهو  �سبحانه  اأحمده  الّر�ساد،  اأن��ار طريق  ال��ذي  احلمد هلل 
للطاغني باملر�ساد واأ�سهد اأن ل اإله اإل اهلل وحده ل �سريك له، واأ�سهد اأّن 
�سّيدنا حمّمًدا عبده ور�سوله �سفيع املوّحدين يوم التناد، اللهم �سّل و�سّلم 
وبارك على عبدك ور�سولك حمّمد وعلى اآله واأ�سحابه اأعظم الب�سر، واأكمل 

اخللق، خامت املر�سلني، نبّينا حممد ملسو هيلع هللا ىلص. ومن ثم اأما بعد:

 هذا اليوم )         ( املوافق )   ( من �سهر )    ( لعام )              ( ي�سّرنا 
�ص احلديث عن نبّينا حمّمد ملسو هيلع هللا ىلص. اأن نخ�سِّ

نبداأ بالقراآن الكرمي:

القرآن الكريم

ڀ  پ       پ  پ  پ  ٻ  ٻٻ  ٻ  ٱ  زب  ت��ع��اىل:  ق��ال 
ڀڀ  ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ  ٿ ٿٿ ٹ  ٹ ٹ ٹ 
ڤ   ڤڤ ڤ ڦ ڦ  ڦڦ ڄ  ڄ ڄ ڄ          ڃ ڃ ڃ 
ڌ   ڌ  ڍ  ڇڍ  ڇ   ڇ   ڇ  چ  چ  چ  چ   ڃ 

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ  رب )الفتح: 29(.
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77 ثانية فقراتنا احلديث ال�صريف:

الحديث

عن عمر بن اخلطاب - ر�شي اهلل عنه - قال: قال ر�شول اهلل : 
»ل تطروين، كما اأطرت الن�شارى ابن مرمي، فاإمنا اأنا عبده، فقولوا: 

عبد اهلل ور�شوله« رواه البخاري.

ون�صل اإىل كلمتنا ال�صباحية:

أسس عقيدة غيـرت مجرى التاريخ

يقول مار�شيل بوازار: "مل يكن حمّمد ملسو هيلع هللا ىلص على ال�شعيد التاريخي 
جمرى  غرّيت  �شيا�شة  �س  موؤ�شِّ كذلك  كان  بل  وح�شب،  بدين  مب�ّشًرا 

التاريخ، واأّثرت يف تطّور انت�شار الإ�شالم فيما بعد على اأو�شع نطاق".
غدت  املدينة،  يف  ملسو هيلع هللا ىلص  حمّمد  النبي  ا�شتقر  "منذ  ا:  اأي�شً وق��ال 
حياته جزًءا ل ينف�شل من التاريخ الإ�شالمي. فقد نقلت اإلينا اأفعاله 
فقد  احليوية،  �شديد  منظًما  كان  وملا  تفا�شيلها..  اأدق  وت�شّرفاته يف 
بث  ويف  اجلنيني،  الإ�شالمي  املجتمع  عن  الدفاع  يف  ن�شالية  اأثبت 
عند  يعفو  ك��ان  فقد  ومنافحته،  قتاليته  من  الرغم  وعلى  ال��دع��وة.. 
املقدرة، لكنه مل يكن يلني اأو يت�شامح مع اأعداء الدين. ويبدو اأّن مزايا 
النبي الثالثة، الورع والقتالية والعفو عند املقدرة قد طبعت املجتمع 
الإ�شالمي يف اإبان قيامه وج�ّشدت املناخ الروحي لالإ�شالم.. كما يظهر 
بالراأفة، ي�شوره كذلك  ملسو هيلع هللا ىلص قائًدا عظيًما قلبه مليء  الر�شول  التاريخ 
رجل دولة �شريًحا قوي ال�شكيمة له �شيا�شته احلكيمة التي تتعامل مع 
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اجلميع على قدم امل�شاواة، وتعطي كل �شاحب حق حقه. ولقد ا�شتطاع 78
عن  الإ�شالمية  باجلماعة  العرتاف  ينتزع  اأن  ونزاهته  بدبلوما�شيته 
بداأ  قد  الع�شكري  الن�شر  ك��ان  ال��ذي  الوقت  يف  امل��ع��اه��دات،  طريق 
يحالفه. واإذا تذكرنا اأخرًيا على ال�شعيد النف�شاين، ه�شا�شة ال�شلطان 
الذي كان يتمتع به زعيم من زعماء العرب، والف�شائل التي كان اأفراد 
املجتمع يطالبونه بالتحّلي بها، ا�شتطعنا اأن ن�شتخل�س اأنه ل بد اأن يكون 
حمّمد ملسو هيلع هللا ىلص الذي عرف كيف ينتزع ر�شا اأو�شع اجلماهري به اإن�شاًنا فوق 

م�شتوى الب�شر حًقا، واأنه لبد اأن يكون نبيًّا حقيقًيا من اأنبياء اهلل".
اجتماعًيا.  م�شلًحا  ل  نبيًّا  ملسو هيلع هللا ىلص  حمّمد  كان  "لقد  كذلك:  قال 
اأ�شا�شية  اآنذاك، تغيريات  واأحدثت ر�شالته يف املجتمع العربي القائم 

ما تزال اآثارها ماثلة يف املجتمع الإ�شالمي املعا�شر".

ون�صتمع اإىل هذه الفقرة:

 النبي ملسو هيلع هللا ىلص والمرأة

لقد رغب النبي ملسو هيلع هللا ىلص الأزواج يف النفقة على اأزواجهن، فقال عليه 
ال�شالة وال�شالم: »اإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه اهلل اإّل اأجرت 

عليها، حتى ما جتعله يف امراأتك« متفق عليه.
نفقات  اأف�شل  من  الأ�شرة  على  النفقة  جعل  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  اإّن  بل 
الرجل، فقال ملسو هيلع هللا ىلص: »اأف�شل دينار: دينار ينفقه الرجل على عياله« رواه 

م�شلم.
امراأته من  �شقى  اإذا  الرجل  »اإّن  وال�شالم:  ال�شالة  وقال عليه 

ال�شماء اأجر« رواه الإمام اأحمد.
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79 وقد �شمع هذا احلديث العربا�س بن �شارية - ر�شي اهلل عنه - ، 
ف�شارع اإىل املاء، ثم اأتى زوجته ف�شقاها، وحّدثها مبا �شمع من ر�شول 

اهلل ملسو هيلع هللا ىلص.
هكذا عّلم النبي ملسو هيلع هللا ىلص اأ�شحابه ح�شن ع�شرة الن�شاء والعطف عليهن 

وال�شفقة بهن، واإي�شال اأنواع اخلري لهن والنفقة عليهن باملعروف. 
نف�س  نبل  على  دليل  الن�شاء  ع�شرة  ح�شن  اأّن  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  وب��نّي 
الرجل وكرمي طباعه، فقال عليه ال�شالة وال�شالم: »خياركم خياركم 
لن�شائهم« رواه الإمام اأحمد، ونهى النبي ملسو هيلع هللا ىلص عن بغ�س الرجل زوجته، 
فقال عليه ال�شالة وال�شالم: »ل يفرك موؤمن موؤمنة - اأي ل يبغ�شها 

- اإن كره منها خلًقا، ر�شي منها اآخر« رواه م�شلم.
الإيجابيات  عن  بالبحث  الرجال  ياأمر  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  كان  وهكذا 
وال�شلبيات؛  الهفوات  عن  والتغافل  امل��راأة،  يف  احلميدة  وال�شلوكيات 
لأّن البحث يف ال�شلوك ال�شلبي والوقوف عنده طوياًل يوؤدي اإىل النفور 

والبغ�س بني الزوجني. 
ونهى النبي ملسو هيلع هللا ىلص عن �شرب الن�شاء، فقال عليه ال�شالة وال�شالم: 

»ل ت�شربوا اإماء اهلل« رواه اأبو داود.
حق  اأح��رج  اإين  »اللهم  ملسو هيلع هللا ىلص:  فقال  الن�شاء  ي��وؤذون  ال��ذي  وتوّعد 
ال�شعيفني: اليتيم واملراأة« رواه الإمام اأحمد. واملعنى: اأّن ظلم هذين 
الدنيا  يف  والعقوبة  للحرج  معّر�س  هو  بل  اهلل،  يحّله  ل  ال�شنفني 

والآخرة. 
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ونختم بهذه الفقرة:80

احتضار الرسول ملسو هيلع هللا ىلص

��ي��َب��ُت��َن��ا َوَج���لَّ���ْت َل���َق���ْد َع���ُظ���َم���ْت ُم�����شِ
��وُل ��َة ِق��ي��َل َق���ْد ُق��ِب�����سَ ال��ًر���شُ ��يَّ َع�����شِ

ابنته  ملسو هيلع هللا ىلص فاطمة  النبي  عن عائ�شة ر�شي اهلل عنها قالت: دعا 
ها   ها ِب�َشٍيء َفَبكت، ثم دعاها، َف�َشارَّ يف �شكواه الذي قب�س فيه، َف�َشارَّ
ين النبي ملسو هيلع هللا ىلص،  ِحَكْت، قالت: ف�شاألتها عن ذلك، فقالت: �شارَّ ب�شيء َف�شَ
؛ ف�شحكت!!. وقالت: كان ر�شول اهلل  ُل اأهل بيته اأتَبُعُهُ فاأخربين اأين اأوَّ
ه مَلْ ُيْقَب�ْس َنِبيِّ َقطُّ َحتَّى َيَرى َمْقَعَدُه ِمَن  يقول - وهو �شحيح - : "اإِنَّ
"، فلما نزل به َوَراأْ�ُشُه على فخذي، ُغ�ِشي عليه �شاعة،  ُ ِة ثم ُيخريَّ نَّ اجْلَ
ِفيَق الأَْعَلى" قلت: اإًذا ل  َرُه ثم قال: "اللَُّهمَّ الرَّ �ْشَخ�َس َب�شَ ثم اأفاق َفاأَ

يختارنا. وعلمت اأنه احلديث الذي كان يحدثنا وهو �شحيح. 
قالت: فكانت تلك اآخر كلمة تكلَّم بها النبي ملسو هيلع هللا ىلص. 

عن عائ�شة - ر�شي اهلل عنها - قالت: دخل عبد الرحمن بن اأبي 
بكر على النبي ملسو هيلع هللا ىلص واأنا ُم�ْشِنَدُتُه اإىل �شدري ومع عبد الرحمن �شواٌك 
ْمُتُه  َفَق�شَ ال�شواك  َفاأََخْذُت  َرَهُ  َب�شَ اهلل  ر�شوُل  ُه  َفاأَبدَّ به،  َي�ْشنَتٌ  َرْطٌب 
بته، ثم دفعته اإىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص فا�شنتَّ به، فما راأيُت ر�شول  ُتُه وطيَّ َوَنَف�شْ
اهلل ا�شنت ا�شتناًنا قطُّ اأَْح�َشَن منه، فما عدا اأن َفَرَغ ر�شوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َرَفَع 
ِفيِق الأَعَلى َثالًثا«، ثم ق�شى، وكانت  َبَعُه، ثم قال: »يِف الرَّ َيَدُه، اأو اإِ�شْ

تقول: مات بني َخاِقَنِتي َوَذاِقنِتي.
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81 وكانت عائ�شة - ر�شي اهلل عنها - تقول: اإّن ر�شول اهلل ملا دخل 
َلْل اأَْوِكَيُتُهنَّ  بيتي وا�شتدَّ به َوَجُعُه قال: "َهِريُقوا َعَليَّ ِمْن �َشْبِع ِقَرٍب مَلْ حُتْ
َة زوج النبي ملسو هيلع هللا ىلص،  ْف�شَ ِب حِلَ �شَ ا�ِس"، فاأجل�شناُه يف خِمْ َلَعلِّي اأَْعَهُد اإِىَل النَّ
ُب عليه من تلك اِلَقرِب حتى َطِفَق ي�شري اإلينا بيده اأن  ثم َطِفْقَنَا َن�شُ

 . قد َفَعْلنُتَّ
ا:  قالت: ثم خرج على النا�س ف�شلَّى بهم َوَخَطَبُهم. وقالت اأي�شً
ملا نزل بر�شول اهلل َطِفَق َخِمَي�شًة له على َوْجِهِه، فاإذا اْغَتمَّ َك�َشَفَها عن 
َخُذوا ُقُبوَر  اَرى اتَّ وجهه، وهو كذلك يقول: »َلْعَنُة اهلل َعلى اْلَيُهوِد َوالنَّ�شَ

َنُعوا. ُر َما �شَ اأَْنِبَياِئِهْم َم�َشاِجَد« ُيَحذِّ
فلرناجع  ل��ه،  �ساحل  ل  بحٌر  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  �سرية  ن��ق��ول:  ختاًما 

�سريته، ونقتب�ص من نور �سّنته، ولنم�سي على منهاجه ملسو هيلع هللا ىلص.
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكّن  "وال�سلم 
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الجرأة في مواجهة الجمهور82

ٱ ٻ ٻ

احلمد  اأب��ل��َغ  اأح��م��ده  اآلِئ���ه،  و�سوالف  اإنعاِمه  �سوابق  على  احلمد هلل 
واإذعاًنا  لربوبيَِّته  اعتقاًدا  اهلل  اإلَّ  اإلَه  ل  اأن  واأ�سَهد  واأ�سَملَه،  ��ه  واأمتَّ واأكملَه 
ِته، واأ�سَهد اأنَّ نبيَّنا و�سيِّدنا حَمّمًدا عبده وَر�سوله  جللِله وعظَمِته و�سَمديَّ
ِته، �سّلى اهلل عليه وعلَى اآله  امل�سَطفى ِمن خليَقِته واملخَتار املجَتبى من بريَّ

واأ�سحاِبه �سلًة مَت�ساِعَفة داِئَمة اإىل يوم الدين. اأما بعد:

مواجهة اجلمهور جراأة تتطّلب اإقداًما، لي�ست م�ستحيلة ول �سعبة 
بل هي اأهون من ذلك بكثري.

يف هذا اليوم )         ( املوافق )   ( من �سهر )    ( لعام )              ( ي�سّرنا 
�ص احلديث عن مو�سوع مواجهة اجلمهور. اأن نخ�سِّ

نبداأ بالقراآن الكرمي:

القرآن الكريم

قال تعاىل: زب ڻ ۀ ۀ ہہ ہہ ھ ھ ھ ھ ے  
ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۇۆ   ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ےۓ 
ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې   ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ 
ىئ  ېئېئ   ېئ  ۈئۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ   ەئەئ 
ىئ ىئ ی ی ی ی جئ  حئ مئ ىئيئ جب 
حب خب مب ىب  يب  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پڀ 
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83 ڀ ڀ    ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ  ٹ ٹڤ ڤ ڤ 
چ  ڃ  ڃ  ڃ    ڃ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڤ 

چ چچ ڇ ڇ       ڇ  ڇ ڍ ڍ ڌ رب )البقرة(.

ثانية فقراتنا احلديث ال�صريف:

الحديث

عن عبداهلل بن عمر - ر�شي اهلل عنهما - قال: اأنه قدم رجالن 
من امل�شرق فخطبا، فعجب النا�س لبيانهما، فقال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »اإّن 

من البيان ل�شحرا، اأو اإّن بع�س البيان ل�شحر« رواه البخاري.

ن�صل اإىل كلمتنا ال�صباحية:

أهميّة مواجهة الجمهور

التي ميكن  الأوىل  الو�شيلة  اأهمية كبرية فهي  ملواجهة اجلمهور 
اإي�شاله لالآخرين ، ول تعد الو�شائل  اأن ن�شتخدمها لإي�شال ما نريد 
و�شائل  هي  واإمن��ا  عنه،  مغنية  الغري  مع  للتوا�شل  واملبتكرة  احلديثة 
اأ�شلوب  ا�شتخدم  .وقد  وا�شتغاللها  منها  ال�شتفادة  ينبغي  م�شاعدة 
الإلقاء اأف�شل الب�شر وهم الر�شل وعلى راأ�شهم نبّينا حمّمد ملسو هيلع هللا ىلص ودخل 
النا�س ب�شبب ذلك يف دين اهلل اأفواًجا، وكذلك ا�شتخدمه خلفاء ر�شولنا 
وكثري من اأ�شحابه ر�شي اهلل عنهم، بل ل يقت�شر اأمر ال�شتفادة من 
الروؤ�شاء  منها  ا�شتفاد  حيث  ذكرهم،  �شبق  من  على  الإلقاء  مهارة 
والزعماء من كل جن�س ولون، وكانت و�شيلتهم يف ك�شب قلوب اتباعهم 
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والتفافهم حولهم، وميكننا اأن نقول جازمني اإنه ما من زعيم اأو قائد 84
برز ا�شمه وا�شتهر ذكره اإّل وله يف فّن الإلقاء واخلطابة ن�شيب وافر 

اإّل ما ندر.

ونقف مع "مفهوم الإلقاء الناجح":

مفهوم اإللقاء الناجح وخطواته

الإلقاء الناجح عبارة عن قيام املُلِقي بنقل بع�س من معلوماته 
وم�شاعره واأحا�شي�شه عن طريق الكالم اإىل املُلَقى اإليه، م�شتخدما يف 

ذلك ما ميكن ا�شتخدامه من اأجزاء ج�شده ونربات �شوته.
ومن خطوات الو�شول لالإلقاء الناجح: 

اأوًل: اختيار املو�شوع املنا�شب: وهذه اإحدى اأهم اخلطوات التي 
لبد من الهتمام بها واإيالئها فائق العناية؛ وذلك لأّن بقية اخلطوات 
مبنّية عليها ومتفّرعة عنها، فمهما كانت درجة جودة الإلقاء فلن يكون 
له كبري فائدة واأهمية، اإذا كان املو�شوع الذي يتكلم عنه غري منا�شب 

للكالم عنه اأو كان مو�شوًعا ل قيمة له.
ولكي يكون املو�شوع منا�شًبا، لبد من توّفر اأمور فيه من اأهمها :

1- اأن يكون املو�شوع منا�شًبا للزمان الذي ُيلقى فيه 
2- اأن يكون املو�شوع منا�شًبا للمكان الذي ُيلقى فيه 

3- اأن يكون املو�شوع منا�شًبا لالأ�شخا�س الذي ُيلقى اإليهم 
4- اأن يكون املو�شوع مما يحتاج ال�شامعون اإىل الكالم عنه 
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85 5- اأن ل يكرر املو�شوع باأ�شلوب واحد.
ثانًيا: التح�شري اجلّيد للمو�شوع: حيث يقراأ عنه ويحفظ اأدّلته 
اأو يكتبها واأن يعرف معانيها، وكذلك اأن يتقن قراءة الآيات والأحاديث 
ال�شائعة  الأخطاء  ومن  مو�شوعه.  يف  �شرتد  التي  والأماكن  والأ�شماء 
الرجوع  غري  من  الأحاديث  اأو  الآي��ات  بع�س  على  الكالم  امل�شتهجنة 
اإىل الكتب املعتمدة يف بيان معانيها ودللتها، بحيث يقت�شر بع�شهم 
على فهمه ال�شخ�شي املتبادر من لفظ الن�س ال�شرعي، وقد يكون هذا 
الفهم مغايًرا ملدلول الآية اأو احلديث، ويف هذا من اخلطورة والقول 

على اهلل بال علم ما ل يخفى.
يبداأ  اأن  ال��ت��درُّج  ويقت�شي  تدريجًيا:  الإل��ق��اء  ممار�شة  ثالًثا: 
ال�شخ�س بعد حت�شريه للمو�شوع باإلقائه ب�شوت مرتفع يف مكان خاٍل، 
ويتخيل اأّن اأمامه جمٌع من النا�س ويكرر ذلك، ثم يقوم بعد فرتة من 
يتحّرج  ل  اأنا�س  اأم��ام  اأو  مثاًل  ال�شغار  من  جمع  اأم��ام  باإلقائه  ذلك 
املو�شوع يف  ذلك  باإلقاء  الزمن  من  بفرتة  ذلك  بعد  يقوم  ثم  منهم، 
اأو  اأمامهم، كبع�س العمال  م�شجد يرتاده بع�س من ل ي�شعر باحلرج 
اأمام طالب ف�شل يف البتدائي، ثم بعد ذلك يقوم باإلقائه يف م�شجد 
اأكرب وفيه من ي�شعر باحلرج منهم ولكن عددهم قليل وهكذا يتدّرج يف 
امل�شاجد والأماكن ويكرث من تكرار ذلك، اإىل اأن تتكّون لديه ملكة يزول 
معها اأي حرج من الإلقاء، وهذا يح�شل عادة بعد زمن لي�س بالطويل، 
اإىل  وخربته،  وقدرته  ملكته  ازدادت  ممار�شة  ال�شخ�س  ازداد  وكلما 
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اأن ي�شري الإلقاء �شجية ل يتكلفها وميكنه القيام بها يف اأي وقت واأي 86
مكان.

اأن يكون للكلمة اأو اخلطبة اأهداف يريد املتكلم و�شول امل�شتمعني 
يراد  اأكرث  اأو  للكلمة هدف  يكون  بحيث  الأم��ور  اأهم  من  وهذا  اإليها، 
حتقيقها واإفادة ال�شامعني بها، ل اأن تكون الكلمة ملجّرد تفريغ العواطف 
والأحا�شي�س، من غري اأن يكون لها فائدة للم�شتمعني، ول اأن يكون لهم 
يد يف اإيقاعها اأو منعها. فاحلديث اإىل النا�س مثاًل عن اأمر ل يقوم به 
اإّل احلاكم اأو امل�شئول لي�س جمدًيا غالًبا ول مفيًدا، بل اإنه من املمكن 
لل�شامع ول  اأو غريه من غري فائدة تذكر ل  للملقي  ال�شرر  اأن ي�شبب 
لغريه، وميكن اإي�شال ما يراد اإي�شاله اإىل امل�شئول بطرق اأخرى اأكرث 
منا�شبة واأقوى فاعلية من غري مف�شدة. وجتب العناية بتحديد اأهداف 
اأمًرا  الكالم  َفَقد  واإّل  يلقى،  ما  خالل  من  لتحقيقها  وال�شعي  الكلمة 

اأ�شا�شًيا لن يكون ملا ُيذكر بعده كبري فائدة غالًبا.

ونختم بهذه الفقرة:

خطوات اإلخراج الفعلي للموضوع

1- الأداء ال�شوتي اجلّيد: باأن ل يكون ال�شوت �شعيًفا ل يكاد 
يكون  ل  واأن  ذل��ك،  بني  ولكن  ال�شامعني  ي��وؤذي  ج��ًدا  قوًيا  ول  ٌي�شمع، 
بل  ُيفهم  يكاد  ل  �شريًعا جًدا  ول  والنوم  الك�شل  بطيًئا يجلب  ال�شوت 
بينهما. ومن املفيد والنافع تنويع الأداء ال�شوتي، فال يكون على وترية 
وبني  وخف�شه  ال�شوت  رف��ع  بني  اأدائ��ه  يف  يخلط  بل  واح��دة،  �شوتية 
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87 ياأتي ب�شكل متجان�س و�شل�س ومن غري  ال�شرعة والبطء، جاعاًل ذلك 
رفع مزعج ول خف�س ل ُي�شمع.

عن  وذل��ك  الإل��ق��اء:  اأثناء  يف  املرئية  التعبريات  ا�شتخدام   -2
ميينا  واللتفات  الوجه  وتعبريات  واليدين  العينني  ا�شتخدام  طريق 
وعال  عيناه  احمّرت  اإذا خطب  "كان  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  اأّن  ورد  وقد  و�شماًل. 
�شوته وا�شتد غ�شبه حتى كاأنه منذر جي�س يقول �شبحكم وم�شاكم" 
�شوته  عال  ال�شاعة  ذكر  اإذا  "وكان  البيهقي:  رواية  ويف  م�شلم.  رواه 
�شبحكم  يقول  جي�س  منذر  ك��اأن��ه  غ�شبه  وا�شتد  وجنتاه  واح��م��ّرت 

م�شاكم".
اأداتان  وهما  الآخرين،  مع  الت�شال  و�شائل  اأهم  من  فالعينان 
لإي�شال امل�شاعر والأحا�شي�س واملعاين التي رمبا تعجز عنها الكلمات، 

ولذا فاإّن النظر اإىل امل�شتمعني اأمر مهم يف اأثناء الإلقاء. 
وحا�شريه  املكان  ي�شمل  لكي  و�شماًل  مييًنا  باللتفات  وي�شتعني 
للدللة  ي�شتخدمهما  واليدان  والعناية.  الهتمام  عن  املعرّب  بنظره 

والتاأكيد على املعاين التي يتحدث عنها. 
ا تعبريات الوجه مبا ينا�شب الكالم الذي يقوله  وي�شتخدم اأي�شً

فلها دللتها املعروفة.
وينبغي اأن يتدّرج يف ا�شتخدام هذه التعبريات حتى يتقنها وتكون 

اأمًرا عادًيا ياأتي بال تكّلف؛ لأّن التكلُّف يف اأداء اأي اأمر غري مرغوب.
لأّن  ال��ق��راءة:  ل  الإلقاء  بطريقة  املو�شوع  عر�س  يكون  اأن   -3
ذلك  يف  ولأّن   ، املُلِقي  اإىل  ال�شامعني  ويجذب  اأكرب  تاأثرًيا  يوؤثر  ذلك 
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ا�شتخداًما جلوارح مهّمة  يف اأثناء الإلقاء وهي العينان واليدان والتي 88
ياأتي  املهارة  هذه  واكت�شاب  القراءة.  اأثناء  يف  ا�شتخدامها  يتي�شر  ل 

بالتدرُّج كما �شبق.
مبقدمة  يبداأ  باأن  وذلك  منا�شب:  بت�شل�شل  املو�شوع  عر�س   -4
يختم  ثم  ي�شتوفيها  حتى  املو�شوع  عنا�شر  اإىل  ينتقل  ثم  منا�شبة 
باخلامتة. ومن اخلطاأ اأن يتكلم يف مو�شوع ثم يتخّبط يف التنقل بني 
عنا�شره بطريقة غري جيدة، كاأن يتحدث عن الهجرة مثاًل ثم يتكلم 
الأفكار  ترتيب  فاملطلوب  اأولها،  ثم  و�شطها  ثم  اأولها  ثم  اآخرها  عن 

وت�شل�شلها ح�شب وقوعها اأو ح�شب ارتباط كل عن�شر مبا يليه.
ي�شتويف  لكي  اأمكن: وذلك  5- القت�شار على مو�شوع واحد ما 
د املو�شوعات،  املو�شوع ولئال ي�شتت انتباه ال�شامعني وم�شاعرهم بتعدُّ
ا. وهذا هو الأ�شل الذي ينبغي انتهاجه اإّل  ولكي ل ين�شي بع�شها بع�شً
تتعّدد  منا�شبة  تكون  كاأن  املو�شوعات،  د  لتعدُّ حاجة  هناك  كانت  اإن 
فيها الأحداث اأو ما �شابه ذلك. واإذا كان املتكلم �شيتكلم عن اأكرث من 
مو�شوع؛ فالأف�شل اأن يجعل بني تلك املو�شوعات رابطا اأو اأكرث ينتقل 

بينها من خالله.
6- احلر�س على الخت�شار: فالخت�شار غري املخل مطلب مهم، 
ومنهج ينبغي اأن ي�شري عليه كل خطيب وداعية، وهو الأ�شل الذي يجدر 
بكل متكلم اأن ينهجه، اإّل اأن تكون هناك حاجة ما�شة اإىل الإطالة يف 
اأحيان قليلة فال باأ�س، ومعلوم حديث النبي �شّلى اهلل عليه و�شلم الذي 
اخلطيب.  فقه  على  دلياًل  ذلك  وع��ّد  اخلطبة،  ق�شر  على  فيه  اأثني 
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89 لأّن  والإثقال  الإم��الل  عدم  منها:  كثرية  الخت�شار  تف�شيل  واأ�شباب 
جراء  ا  بع�شً بع�شه  الكالم  ين�شي  ولئال  غالًبا،  ميل  الطويل  الكالم 
الإطالة، ولأّن يف النا�س من هو من�شغل اأو مري�س اأو متعب وي�شق عليه 

طول اخلطبة ولغري ذلك.
وي�سري  �سهل  اأم��ٌر  اجلمهور  ومواجهة  الإل��ق��اء  نقول:  ختاًما 
ولكن فائدته عظيمة وكبرية، فل تدعي فر�سة الإلقاء عرب املنرب 

الإذاعي تفوتِك.
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكّن  "وال�سلم 
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العام الهجري الجديد90

ٱ ٻ ٻ

اإىل  و�سيلة  للم�سلمني  فجعله  ع��ب��اده،  على  امل��وت  م��ق��ّدر  هلل  احلمد 
لقائه ، ومدخًل لهم يف دار اإح�سانه وح�سن جزائه. ول نعبد اإّل اإّياه، واأ�سهد 
�سائر خلقه  ا�سطفاه على  الذي  ور�سوله  �سّيدنا ومولنا حمّمًدا عبده  اأّن 
واجتباه، ولقد خرّيه �سبحانه بني الدنيا وبني ما عنده، فاختار ما عند اهلل 
.�سّلى  مثواه  الفردو�ص  اأعلى  وجعل  الأعلى،  الرفيق  اإىل  فنقله  وارت�ساه، 
اهلل عليه، وعلى اآله و�سحبه الثقات الهداة ، و�سلِّم ت�سليًما كثرًيا، واأدام ذلك 

مبدد ل يدرك منتهاه. ثم اأما بعد: 
ه��ل ه��ي �سفحة ع���ام ج��دي��د ت��زخ��رف، وه���ا ه��ي �سفحة ع���ام م��ا���ٍص 
تطوى، لتطوى معها �سحائف لأعمال، وُيكتب فيها اأعمار لأجيال، واأكفان 

لأ�سخا�ص.
يف هذا اليوم )         ( املوافق )   ( من �سهر )    ( لعام )              ( 

�ص احلديث عن العام الهجري اجلديد. ي�سّرنا اأن نخ�سِّ

نبداأ بالقراآن الكرمي:

القرآن الكريم

ڑ  ژ  ژ  ڈ     ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  زب  ت��ع��اىل:  ق���ال 
ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ    گ  گ   گ    ک  ک  ک     ک  ڑ 
ہ   ہ   ہ    ہ   ۀ  ۀ  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ں  ں   ڱ  ڱ 
ھھ ھ ھ   ے ے ۓۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ      ۆ ۆ ۈ 
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91 ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ    ۉ ۉ ې ې ې  ېى ى 
ائ  ائ  ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ   ۆئ     ۈئ 
يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی    ی   ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ    ېئ  ۈئ 
جب حبخب مب ىب  يب     جت    حت خت مت ىت     يت جثمث ىث           يث     

حج  رب )البقرة(.

ثانية فقراتنا احلديث ال�صريف:

الحديث

عن اأبي هريرة - ر�شي اهلل عنه - قال: قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: "اإذا 
، فابَدوؤوا باأيامِنُكم" �شححه الألباين.  اأمُتْ َلِب�ْشُتم، واإذا تو�شَّ

ن�صل اإىل كلمتنا ال�صباحية:

العام الهجري الجديد

امليمون  ال��ق��رار  ذل��ك  ك��ان  الهجرة،  من  ع�شرة  �شت  �شنة  يف   
النبي،   رّباه  الذي  اجليل  ذلك  طهارة  يحكي  طاهر،  عمري  مبر�شوم 
فها هو اأمري املوؤمنني عمر بن اخلطاب - ر�شي اهلل عنه - ي�شدر اأمًرا 
التاريخ،  من  �شواه  ما  ويرتكوا  الهجري  بالتاريخ  امل�شلمون  يتعامل  اأن 
اإليه  يرّدون  امل�شلمني،  عند  املقّدم  التاريخ  هو  الهجري  التاريخ  فغدا 

وي�شدرون عنه. 
اأختي امل�شلمة: وها نحن نقدم اخلطى لنعرب عتبات عام من�شرم 

لندخل عاًما جديًدا. 
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وما اأعظم اأن تدرك امل�شلمة عظمة هذا التاريخ، ولكن هل يكفي 92
هذا، وقد انفرط عقد النظام؟!!

امل�شلمة مو�شع قدميها،  يتجاوز نظر  اأن ل  موؤمل  اأختي: كم هو 
عام  مبيالد  يحتفلون  وزراف��ات  اأف��راًدا  امل�شلمني  جماعات  هي  فهذه 
يف  اأخ���ذوا  من  باأمر  ن�شوا  بذلك  يحتفلون  اإذ  وه��م  جديد،  هجري 
العزيز؟  باأمر من اهلل تعاىل يف كتابه  احتفالهم هذا؟ هل كان ذلك 
اخلطاأ  ملن  اإنه  ؟!  النبي  ب�شحابة  مقتدون  هم  اأم  ؟  ر�شوله  باأمر  اأم 
الوا�شح اأن يقدم امل�شلمون على فعل لي�س له اأ�شل من كتاب ول �شّنة، 

زب ڑ ڑ ک  اأن ل يتجاوز وحيه:   ملسو هيلع هللا ىلص ياأمره اهلل تعاىل  وهذا النبي 
)الأن��ع��ام(،  رب  ڱ  ڱ  ڳ   ڳ  ڳڳ  گ   گ  گ  کگ  ک  ک  
وقد اأمر النبي  اأّمته بالتباع ونهاها عن الإحداث واإّن من اأحدث حدًثا 
يف الدين فهو مردود عليه: »من اأحدث يف اأمرنا هذا ما لي�س منه فهو 

رد« رواه البخاري.
اأختي يف اهلل: األ اأدلِك على خري من ذلك كله، وهو خري لِك يف 
معا�شِك ومعادِك، ف�شاأن�شح عليِك من طيب الّن�شح، فهل من طالبة 

لأريج امل�شك ونفحات العطر؟!
وما  نعمة  كل  فاقت  التي  الإ���ش��الم؟  نعمة  ت��ذك��رِت  هل  اأخ��ت��ي: 
فاأخرج  الإ���ش��الم،  بدين  نبيه   اهلل  بعث  اأن  ي��وم  ميالد  من  اأعظمه 
العباد من الظالم اإىل النور ومن ال�شالل اإىل الهدى، قال الإمام ابن 
رجب: "رحم اهلل عباده باإر�شال حمّمد فاأنقذهم من ال�شالل كما قال 
ولهذا  )الأنبياء(،  ک ک گ        گ گ      گ رب  زب  تعاىل:  
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93  قال اهلل تعاىل: زب ڻ ۀ  ۀ ہ ہ ہہ ھ ھ  ھ ھ       رب 
)احلديد: 21(، فمن ح�شل لها ن�شيب من دين الإ�شالم فقد ح�شل 
اإىل  اأحوجها  فما  اهلل،  نعمة  عليها  عظمت  وقد  العظيم،  الف�شل  له 
املمات  اإىل  عليها  والثبات  دوامها  و�شوؤاله  النعمة  هذه  ب�شكر  القيام 

واملوت عليها فبذلك تتم النعمة".
ل  واأكرثهم  وامل�شلمات  امل�شلمني  على  الهجري  العام  مير  كم 
يتذّكر هذه النعمة اجلليلة، ول يلتفت اإليها اإّل اإذا مَرّ عليه راأ�س العام 
الهجري اجلديد، فال يتذّكر ذلك اإّل تذّكر الغافلني، فما اأعظمها من 

م�شيبة. 

ونقف مع هذه الفقرة:

هل خطر ببالكِ؟

فاذكر م�شابِك بالنبي حممد العام الهجري اجلديد هل خطر 
ببالِك ذلك امل�شاب العظيم الذي زلزل املدينة الطاهرة يوم حدوثه؟ 
وهو موت النبي  كم وكم من امل�شلمني ل ينتبهون لذلك، وهو احلدث 
لنا  النبي   ال�شاعة، نعم لقد ترك  اأ�شراط  باأول �شرط من  اآذن  الذي 
له وقعه اخلا�س على  َفْقده   الطاهرة، ولكن  كتاب اهلل تعاىل و�شّنته 
اإذا  املدينة  اأهل  من  الرجل  "كان  يقول:  اجل��وزاء  اأبو  هذا  النفو�س، 
اأخوه ف�شافحه ويقول: يا عبداهلل ثق باهلل فاإّن  اأ�شابته م�شيبة جاء 

ر�شول اهلل  اأ�شوة ح�شنة".
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ا�شرب لك���ل م�شيب��ة وجتل�ّ��د94
غي��ُر خمَلّد امل��رء  باأنًّ  واعل��م 

وا�شرب كما �شرَب الكراُم فاإنها
ُنوٌب َتُنوُب اليوَم ُتك�شُف يف غد

واإذا اأتتك م�شيبة ت�شجى به���ا
فاذك���ر م�شاب�َك بالنبي حممد

يتغرّي  الأعوام واحلال هي هي!! ل  امل�شلمة  اأختي: كم متر على 
ول يتبدل عما هو فيه من غفلة وق�شوة يف القلب ومعا�س بلغت عنان 
النا�س  ان�شغل  تنفذ  ال�شيطان  واأوامر  الرحمن معطلة  اأوامر  ال�شماء، 
العام  هو  هذا  قالوا:  اجلديد،  الهجري  العام  كان  ف��اإذا  باملعا�شي، 

اجلديد، ولكن 
اأخ��ت��ي الطالبة: اأي��ن اجل��دي��د م��ن اأف��ع��ال��ِك؟ اأي��ن اجل��دي��د من 
وان�شرم من  العمر  يفكر فيما م�شى من  ناٍه  األ يوجد قلب  اأقوالِك؟ 
ال�شاعات؟!! قال الإمام ابن رجب: "العجب ممن عرف ربه ثم ع�شاه 

ۓ  ے  ے  ھ  ھ  زب  اأطاعه:  ثم  ال�شيطان  وعرف 
اإىل  اآدم  اأهبط  ملا   .)50 )الكهف:  ۇ ۇ رب  ڭ ڭڭ  ڭ  ۓ 
الر�شل:   واتبع  يته  اآمن من ذرِّ اإىل اجلنة هو ومن  العود  ُوِع��َد   الأر���س 

ۆ    ۆ  ۇ  ۇ   ڭڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ    زب 
ۈ ۈ ٴۇ   ۋ ۋ ۅ رب )الأعراف(.

النفو�س  فيه  يجاهدون  جهاد  �شفر  يف  الدنيا  دار  يف  املوؤمنون 
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95 والهوى، فاإذا انق�شى �شفر اجلهاد عادوا اإىل وطنهم الأول الذي كانوا 
فيه يف �شلب اأبيهم، تكّفل اهلل للمجاهد يف �شبيله اأن يرده اإىل وطنه 

مبا نال من اأجر اأو غنيمة".

ونختم بهذه الفقرة:

مع بداية العام الهجري

اأختي يف اهلل: ها هي الأر�س تعجُّ باملعا�شي والذنوب وجتاأر اإىل 
اهلل من ذلك، وقد غاب عن القلوب الرقيب واملذّكر، فكانت امل�شائب 
وجماعات  في�شانات  زلزل  مرارتها،  امل�شلم  جت��ّرع  التي  وال��وي��الت 
اأح��د يرعوي ول مقلع عن  والآخ��ر، فال  وك�شوف بني احلني  وح��روب 

الهوى زب ی ی       جئ حئ   مئ ىئ يئ              جب حب  خب      مب 
ىب  يب جت حت خت  رب )الروم(. قال جماهد: "اأما واهلل ما هو 

بحركم هذا ولكن كل قرية على ماء جار فهو بحر".
قال  ازدي���اد،  وال�شرور يف  ال�شنون  ومت��ر  ب��الء  ب��الء يف  اأخ��ت��ي: 
جماهد: "اإّن البهائم تلعن ع�شاة بني اآدم اإذا ا�شتدت ال�شنة واأم�شك 
"دواب  عكرمة:  وق��ال  اآدم"،  ابن  مع�شية  ب�شوؤم  هذا  وتقول:  املطر 
الأر�س وهوامها حتى اخلناف�س والعقارب يقولون منعنا القطر بذنوب 
بني اآدم"، وقال بع�س ال�شاحلني وقد �شكا اإليه النا�س بالًء وقع: "ما 
اأرى ما اأنتم فيه اإّل ب�شوؤم الذنوب". وقال الإمام ابن القيم: "ومن اآثار 
املياه  الف�شاد يف  اأنواًعا من  الأر�س  اأنها حتدث يف  واملعا�شي  الذنوب 
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والهواء والزروع والثمار وامل�شاكن".96
اأختي امل�شلمة: اأما اآن لِك اأن تدركي واأنِت تدخلني عاًما هجرًيا 
جديًدا اأّن املعا�شي والذنوب �شبب من اأ�شباب الذل واملهانة، وكم تاأتي 

املعا�شي بت�شّلط العداء والذل وال�شغار.
فقد كان من عامة دعاء اإبراهيم بن اأدهم: )اللهم انقلني من 
ذّل املع�شية اإىل عّز الطاعة( ومن دعاء الإمام اأحمد بن حنبل: )اللهم 

اأعّزين بطاعتك ول تذّلني مبع�شيتك(.
اأن حتيي هذا العام  ُقّدر لِك  اإن  اأختي: هذه فر�شة جديدة لِك 
عليِك  حم�س  تعاىل  اهلل  فاإّن  رقيًبا،  نف�شِك  من  لِك  فليكن  اجلديد، 
ينبغي  ول  ينام  »اإّن اهلل ل  ملسو هيلع هللا ىلص:  قال  �شًرا،  اأو  اإن كانت خرًيا  اأعمالِك 
النهار  قبل  الليل  عمل  اإليه  ُيرفع  ويرفعه  الق�شط  يخف�س  ينام  اأن  له 
وعمل النهار قبل الليل حجابه النور لو ك�شفه لأحرقت �شبحات وجهه 

ما انتهى اإليه ب�شره من خلقه« رواه م�شلم.
اأختي امل�شلمة: هل فكرِت يف اأن ل يرفع لِك اإّل عمل �شالح؟ فاإّن 
�شاعات العمر حم�شوبة وكل يوم مي�شي من حياتك ينق�س به يوم من 

عمرِك يكتب لك فيه ما قلِته من قول اأو فعلِته من فعل:  زب ڤ ڤ ڤ 
اهلل  ر�شي   - عبا�س  ابن  قال   ،)18 )ق:  رب  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڤ 

عنهما - : "يكتب كل ما تكلم به من خري و�شر حتى اإنه ليكتب قوله: 
اأكلُت و�شربُت وذهبُت وجئُت وراأيُت حتى اإذا كان يوم اخلمي�س عر�س 
واأُلقي �شائره فذلك  قوله وعمله فاأقر منه ما كان فيه من خري و�شر 
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97 زب ڭ ڭ ۇ ۇ ۆۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ  رب   تعاىل:   قوله 
)الرعد(".

ختاًما نقول: اجعلي عامِك الهجري اجلديد عاًما جديًدا بكلِّ 
ما تعنيه هذه الكلمة من معاٍن، واإّياِك اأن جتعليه مير وك�سابقه.

وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكّن  "وال�سلم 
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اإلذاعة المدرسية98

ٱ ٻ ٻ

واأو�سح من  بتحميده،  ا�سمه  ذكر  بعد  كتابه  افتتح  الذي  احلمد هلل 
بعبادته  قام  ملن  وثوابه  بره  و�ساعف  عبيده،  ارت�ساه من  ملن  اأب��واًب��ا  العلم 
ا يف توحيده، ون�سهد اأّن �سّيدنا حمّمًدا عبده ور�سوله، �ساحب ال�سّنة  خمل�سً
ال�سريفة وال�سريعة الطاهرة، �سّيد النا�ص ومولهم يف الدنيا والآخرة، �سّلى 
اهلل عليه وعلى اآله ذوي اخللئق الر�سّية، واأ�سحابه اأويل الطرائق العلّية، 

وتابعي �سّنته ومقتدي طريقه املر�سية، و�سلِّم ت�سليًما كثرًيا. ثم اأما بعد:

من اأهم الربامج والن�سطة املدر�سية الإذاعة املدر�سية.

ونحن يف هذا اليوم )         ( املوافق )   ( من �سهر )    ( لعام )              ( 
�ص احلديث عن الإذاعة املدر�سية. ي�سّرنا اأن نخ�سِّ

نبداأ بالقراآن الكرمي:

القرآن الكريم

پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ     ٻ  ٱ  زب  ت��ع��اىل:  ق��ال 
ٹ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀڀ  پ   

ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤڦ   ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ 

ڇ   چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ     ڃ  ڄ 

ڇڇ ڇ ڍ ڍ   ڌ ڌ ڎ ڎ     ڈ                 ڈ ژ  ژ   ڑ 
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99 ڑ کک ک ک گ گگ  گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 

ڱ   ں ںڻ  ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ   ہ  ہ  ھ 

ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ      ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ 

ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ     ۈ  ۈ  ۆ 

ۇئ  ۇئ  وئ  وئ     ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  

حئ  جئ  یی  ی  ی  ىئ          ىئ  ىئ     ېئېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ 

مئ ىئ         يئ جب  رب  )127- 134(.

ثانية فقراتنا احلديث ال�صريف:

الحديث

عن عبداهلل بن عمرو - ر�شي اهلل عنهما - قال: قال ر�شول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص : "امل�شلُم من �شِلم امل�شلمون من ل�شاِنه ويِده، واملهاجُر من هجر ما 

نهى اهلُل عنه" رواه البخاري. 

ن�صل اإىل كلمتنا ال�صباحية:

منبر اإلذاعة المدرسية

الإذاعة املدر�شية .. مبثابة جهاز الإعالم الأول للمدر�شة . فكما 
توؤثر  كذلك  مكان،  اأي  يف  والعقول  الأفكار  يف  الإع��الم  و�شائل  توؤثر 

الإذاعة املدر�شية يف اأفكار وعقول الطالبات.
على  جمرب  الكل  اأّن  املدر�شية  الإذاع��ة  ممّيزات  اأهم  من  ولعّل 
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كلمة 100 َفُرّب  كارهني،  كانوا  واإن  وعلى احل�شور  بل  والإن�شات،  الهدوء 
تبّدل هذا الكره اإىل حمبة و�شوق لالإذاعة.

ب�شاأن  املعلمات  من  الكثري  ت�شاهل  اجلبني  له  يندى  مما  واإّن 
الإذاعة املدر�شية، وح�شورها؛ بل وال�شتماع لها .. بل منهن من تعد 
الطالبات  وقت  اإ�شاعة  �شلبياته  اأق��ّل  تافًها  اأم��ًرا  املدر�شية  الإذاع��ة 

واملعلمة، وقليل منهن من تعرف قيمة هذا الن�شاط املدر�شي.
اإىل  للدعوة  املدر�شية حقل خ�شب ومكان رحب ف�شيح  الإذاعة 
اهلل تعاىل على كل امل�شتويات، واإّن من هي يف مثل فطنتِك وحر�شِك 
الفر�س  ه��ذه  مثل  ت��دع  ل  العلم،  ون�شر  تعاىل  اهلل  اإىل  الدعوة  على 
خمذل  لكالم  ا�شتجابة  اأو  منِك  غفلة  الرياح  اأدراج  تذهب  العظيمة 
�شن  ال�شن يف  الطالبة يف هذه  اأّن  اهلل  رعاِك  يا  اعلمي  ثم  متخاذل، 
لو فرغِت ولو  .. فماذا عليِك  التوجيه والإر�شاد  اإىل  املراهقة بحاجة 

ن�شف �شاعة تطلعني فيها على فقرات الإذاعة وما حتتاجه.

ون�صتمع اإىل هذه الفقرة:

أهداف اإلذاعة المدرسية

تنبثق اأه��داف الإذاع��ة املدر�شية من اأه��داف الإع��الم الرتبوي 
عموًما بكل �شوره، وتقوم على فل�شفة املجتمع املدر�شي التي توجد فيه، 
واملعارف  الأخبار  اأو  باملعلومات  الطالبات  تزويد  اأهدافها:  بني  ومن 
التي تهمهن وت�شبع فيهّن حّب ال�شتطالع بحكم تكوينهن الف�شيولوجي، 
اأهداف الإعالم الرتبوي عموًما وهو: ربطهن  اأهم  اأحد  وهنا يتحقق 
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101 مبجتمعهن املدر�شي واملحلي، وتزويدهن باملعلومات واملعارف املت�شلة 
ب�شئون الدرا�شة واأن�شطتها ونظمها وبراجمها املتنّوعة، كما تقدم لهن 
األواًنا من العلوم واملعارف ب�شورة م�شّوقة، تقوم على ال�شرح والتحليل 
والتف�شري والتب�شيط، وهي ت�شعى بذلك اإىل اإك�شابهن مهارات الت�شال 
الإذاعي، ومهارة التعبري عن اأفكارهن، والثقة يف تفكريهن وقدراتهن 
العقلية، كما تنّمي فيهن اجلماعية والنظرة الواقعية، حينما ي�شهمن 
وجمتمعها  املدر�شة  واأن�شطة  تتنا�شب  التي  لرباجمها  التخطيط  يف 
وبالتايل  تطويرها،  على  ويعملن  الربامج  هذه  يقدمن  وهن  املحلي، 
تعّودهن على البحث والطالع، وتعّرفهن مب�شادر املعلومات والقدرة 
العلمي  وتنمية اخليال  العلمي،  التفكري  وت�شّجعهن على  التذّوق،  على 
والروح البتكارية، واكت�شاف املواهب ورعايتها، واملحافظة على الرتاث 
احل�شاري والثقايف، وتوجههن نحو الجتاهات والقيم الرتبوية العليا؛ 
الآخرين،  اآراء  وتقدير  املعلمة،  واح��رتام  والتعاون،  الرحم،  ك�شلة 

وحرّية التعبري عن الآراء واملواقف، والنقد الذاتي البّناء.

ونختم بهذه الفقرة:

المعلِّمون في قلب اإلذاعة المدرسيّة

جلاأ فريق العمل والطاقم الإداري يف مدر�شة ابتدائية بنجران، 
والإلقاء  اخلطابة  فنِّ  على  الطالب  لتعويد  جديد  تربوي  اأ�شلوب  اإىل 
ومواجهة اجلمهور، وذلك عندما قام مدير املدر�شة واملعلمون بتقدمي 

فقرات برنامج الإذاعة املدر�شية بدًل من الطالب.
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م�شفر 102 ناجي  بنجران  البتدائية  العطف  مدر�شة  مدير  واأو�شح 
فريق  ِقبل  من  ودرا�شته  فكرته  ج��اءت  الأ�شلوب  ه��ذا  اأّن  الدغي�س، 
العمل باملدر�شة، عندما لوحظ خجل بع�س الطالب يف اأثناء تقدميهم 
اأمام  الوقوف  من  الآخ��ر  البع�س  وتخوُّف  املدر�شية  الإذاع��ة  لفقرات 
م�شفر  واأ�شاف  للمدر�شة.  الزائرين  وال�شيوف  ومعلميهم  زمالئهم 
اإعداد  اأن يتم  "معلِّم باملدر�شة" اأّن الفكرة تتمّثل يف  اآل �شامل  حممد 
فقرات برنامج الإذاعة املدر�شية من ِقبل املعلمني خالل يوم من كلِّ 
اأ�شبوع، بحيث ت�شتمل على فقرات دينية وعلمية وثقافية وتربوية، ويتم 
الطالب  دور  ويكون  العمل،  وفريق  املدر�شة  مدير  ِقبل  من  تقدميها 

متابعة وم�شاهدة معلميهم يف اأثناء تاأدية هذه املهّمة  الرتبوية.
واأكد �شامل نا�شر اأبو حرثة "معلِّم باملدر�شة" اأّن نظرة الطالب 
اأ�شاليبهم  نهج  يف  تتبلور  البتدائية،  املراحل  يف  ا  وخ�شو�شً ملعلميهم 
معاجلة  يف  الأ�شلوب  هذا  ا�شتغالل  مت  حيث  الرتبوية،  وت�شرفاتهم 
امل�شكالت التي قد تواجه املتعلمني يف تقدمي فقرات الإذاعة املدر�شية، 
من  الكثري  النا�شئة  الأجيال  تك�شب  التي  الثقافية  الأن�شطة  من  وهي 
يف  املثالية  الرتبوية  ال�شخ�شية  لتكوين  الالزمة،  واملهارات  املعارف 

خمتلف املجالت.
اأّن  اإىل  باملدر�شة"،  "مر�شد طالبي  اأحمد خ�شي  واأ�شار حممد 
هذا الأ�شلوب الذي بادر املعلمون بتطبيقه، �شاهم ب�شكل كبري يف اإقبال 
وعالج  املدر�شية،  الإذاع��ة  فقرات  تقدمي  يف  امل�شاركة  على  الطالب 
الكثري من الأخطاء اللغوية والنحوية وخمارج احلروف التي كان يقع 
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103 فيها البع�س من طالب املدر�شة.
علي  جنران  بتعليم  الثقايف  الن�شاط  م�شرف  اأو�شح  جهته  من 
حممد اآل �شعد، اأّن هذا الأ�شلوب حقق جناًحا كبرًيا يف تعويد الطالب 
املعارف  من  الكثري  واأك�شبهم  والإل��ق��اء،  اخلطابة  وفن  احل��وار  على 
الإذاعة  لفقرات  تقدميهم  اأثناء  يف  معلميهم،  من  اللغوية  واملهارات 
املدر�شية يف كل اأ�شبوع، م�شرًيا اإىل اأنه �شوف يتم تعميم هذه الفكرة 
طالب  لدى  الثقافية  الأن�شطة  جوانب  لتنمية  املنطقة  مدار�س  على 

التعليم العام.
فلماذا  الطالبات  املدر�سّية حقُّ جلميع  الإذاع��ة  نقول:  ختاًما 
وال�ستفادة  وامل�ساهمة  بامل�ساركة  نف�سِك  على  الطالبة  اأيتها  تبخلي 

من الن�سمام اإىل جماعة الإذاعة املدر�سية.
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكّن  "وال�سلم 
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الوقت كالسيف104

ٱ ٻ ٻ

�سبحانه  اأحمده  اجلنة،  لدخول  �سبًبا  الطّيب  امل��ال  جعل  هلل  احلمد 
مقًرا باألوهّيته وربوبّيته ووحدانّيته، واأ�سهد اأن ل اإله اإل اهلل �سهادة �سادقة 
اأرجو ثوابها يوم لقاء اهلل، واأ�سهد اأّن نبّينا حمّمًدا عبد اهلل ور�سوله، �سّلى 
ثمرات  ودن��ت  الأغ�سان،  واهتزت  اجَلنان،  ما خفق  عليه  وب��ارك  و�سلم  اهلل 

اجِلنان، وتعاقبت حلظات الزمان، واأقام يف مكانه املكان. ثم اأما بعد:
�سمعناها،  ما  كثرًيا  حكمة  قطعك،  تقطعه  مل  اإْن  كال�ّسيف  الوقت 

وكثرًيا ما رّددناها، ولكن قليًل ما طّبقناها.
يف هذا اليوم )         ( املوافق )   ( من �سهر )    ( لعام )              ( 

�ص احلديث عن الوقت.  ي�سّرنا اأن نخ�سِّ

نبداأ بالقراآن الكرمي:

القرآن الكريم

قال تعاىل: زب ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ ڀ ڀ        
ڀڀ ٺ ٺ      ٺ ٺ  ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ  ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 

ڤ     ڤ ڦ ڦ  ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 

ڌ  ڍ  ڍ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  

گ  کگ  ک  ک  ک   ڑ  ڑ  ژژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ 

گگ ڳ ڳ ڳ     ڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ں ڻ ڻڻ ڻ 

ۀ     ۀ ہ رب )البقرة: 135- 138(.
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105 ثانية فقراتنا احلديث ال�صريف:

الحديث

ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  ر�شول  قال  قال:   - عنه  اهلل  ر�شي   - اأبي هريرة  عن 
ٌع و�شبعوَن �ُشعبًة. واحلياُء �ُشعبٌة من الإمياِن" رواه م�شلم.  "الإمياُن ِب�شْ

ن�صل اإىل كلمتنا ال�صباحية:

فنُّ إدارة الوقت

الق�شوى  ال�شتفادة  املرء على  تعني  التي  والو�شائل  رق  الطُّ هي 
من وقته يف حتقيق اأهدافه وخلق التوازن يف حياته ما بني الواجبات 

والرغبات والأهداف.
وال�شتفادة من الوقت هي التي حتدد الفارق ما بني الناجحات 
والفا�شالت يف هذه احلياة، اإذ اإّن ال�شمة امل�شرتكة بني كل الناجحات 
حتقيقها  يف  يرغنب  التي  الأه��داف  بني  ما  املوزانة  على  قدرتهن  هو 
تاأتي  املوازنة  وه��ذه  عالقات،  عدة  جتاه  عليهن  الالزمة  والواجبات 
من خالل اإدارتهن لذواتهن، وهذه الإدارة للذات حتتاج قبل كل �شيء 
اإىل اأهداف ور�شالة ت�شري على هداها، اإذ ل حاجة اإىل تنظيم الوقت 
اأهداف ي�شعها املرء حلياته؛ لأّن حياته �شت�شري  الذات دون  اإدارة  اأو 
يف كل الجتاهات، مما يجعل من حياة الإن�شان حياة م�شتتة ل حتقق 
نتيجة  وذلك  �شعيفا،  الإجناز  ذلك  ف�شيكون  �شيًئا  واإن حققت  �شيًئا، 

عدم الرتكيز على اأهداف معّينة.
حلياتِك،  اأهداًفا  ت�شعي  اأن  تبدئي،  اأن  قبل  منِك  املطلوب  اإًذا 
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اإجنازه 106 تريدين  الذي  ما  احلياة؟  هذه  يف  حتقيقه  تريدين  الذي  ما 
لتبقى كعالمات بارزة حلياتِك بعد اأن ترحلي عن هذه احلياة؟ ما هو 
�شني فيه؟ ل يعقل يف هذا الزمان اأن ت�شّتتي  �س الذي �شتتخ�شّ التخ�شُّ
الأ�شئلة،  هذه  تفكري يف  اأن  عليِك  لذلك  اجت��اه،  من  اأكرث  ذهنِك يف 
تاأتي  وبعدها  حلياتِك  بالتخطيط  وتقومي  لها،  الإج��اب��ات  وتوجدي 

م�شاألة تنظيم الوقت.

ونقف مع هذه الفقرة:

أمورٌ تساعدكِ على تنظيم وقتكِ

على  ت�شاعدِك  اأفعال،  اأو  اأم��ور  هي  �شُتذكر،  التي  النقاط  هذه 
تنظيم وقتِك، فحاويل اأن تطبقيها قبل �شروعِك يف تنظيم وقتِك.

وت�شعني  م�شبًقا،  حلياتِك،  تخططني  فعندما  خطة،  وج��ود   -
لها الأهداف الوا�شحة ي�شبح تنظيم الوقت �شهاًل ومي�ّشًرا، والعك�س 
الوقت  تنظيم  يف  مهمتِك  فت�شبح  حلياتِك  تخططي  مل  اإذا  �شحيح، 

�شعبة.
- لبد من تدوين اأفكارِك، وخططِك واأهدافِك على الورق، وغري 
ذلك يعد جمّرد اأفكار عابرة �شتن�شينها ب�شرعة، اإّل اإذا كنِت �شاحبة 
واإ�شافات  تعديالت  اإدخ��ال  على  �شي�شاعدِك  وذل��ك  خارقة،  ذاك��رة 

وحذف بع�س الأمور من خطتِك.
اإدخال  اإىل  �شتحتاجني  انِك  توّقعي  اخلطة  من  النتهاء  بعد   -
تعديالت كثرية عليها، ل تقلقي ول ترمي باخلطة فذلك �شيء طبيعي.
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107 وكما  تياأ�شي،  ل  حياتنا،  يف  طبيعي  �شيء  الإخفاق  اأو  الف�شل   -
قيل: اأتعّلم من اأخطائي اأكرث مما اأتعّلم من جناحي.

- يجب اأن تعّودي نف�شِك على املقارنة بني الأولويات؛ لأّن الفر�س 
تاأتيِك يف الوقت نف�شه، فاأيهما �شتختارين؟ باخت�شار  والواجبات قد 
اختاري ما ترينه مفيًدا لِك يف م�شتقبلِك ويف الوقت نف�شه غري م�شر 

لغريِك.
- اقرئي خطتِك واأهدافِك يف كل فر�شة من يومِك.

- ا�شتعيني بالتقنيات احلديثة لغتنام الفر�س وحتقيق النجاح، 
وكذلك لتنظيم وقتِك، كالإنرتنت واحلا�شوب وغريه.

بِك  يتعّلق  م��ا  وك��ل  �شيارتِك،  غ��رف��ت��ِك،  ملكتبِك،  تنظيمِك   -
جميل،  مبظهر  ويظهرِك  الوقت،  اإ�شاعة  عدم  على  اأكرث  �شي�شاعدِك 

فكوين مرنة يف اأثناء تنفيذ اخلطط.
- رّكزي، ول ت�شتتي ذهنِك يف اأكرث من اجتاه، وهذه الن�شيحة 
الأكرث  الأخ��رى  الأم��ور  لعمل  الوقت  من  الكثري  ف�شتجدين  طّبقت  اإن 

اأهمية واإحلاًحا.
- اعلمي اأّن النجاح لي�س مبقدار الأعمال التي تنجزينها، بل هو 

مبدة تاأثري هذه الأعمال ب�شكل اإيجابي على املحيطني بِك.
ما  جتّنبها  عليِك  فلذلك  كثرية؛  الوقت  لتنظيم  املعّوقات   -

ا�شتطعِت، ومن اأهّم هذه املعّوقات ما يلي:
- عدم وجود اأهداف اأو خطط.
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الوقت، 108 تنظيم  م��ع��ّوق��ات  اأ���ش��ّد  وه��ذا  وال��ت��اأج��ي��ل،  التكا�شل   -
فتجّنبيها.

- الن�شيان، وهذا يحدث لأّن ال�شخ�س ل يدّون ما يريد اإجنازه، 
في�شيع بذلك الكثري من الواجبات.

اأو  مهّمة   تكون  ل  قد  التي  واأ�شغالهم،  الآخرين،  مقاطعات   -
ملّحة، العتذار منهم بكل لباقة، لذا عليك اأن تتعّلمي قول ل لبع�س 

الأمور.
نتيجة  التنظيم  يف  ال�شتمرار  عدم  اأو  الأعمال،  اإكمال  عدم   -

الك�شل اأو التفكري ال�شلبي جتاه التنظيم.
- �شوء الفهم للغري مما قد يوؤدي اإىل م�شاكل تلتهم وقتِك.

ونختم بهذه الفقرة:

خطوات تنظيم الوقت

هذه اخلطوات باإمكانك اأن تغرييها اأو ل تطبقيها بتاًتا؛ لأّن لكل 
�شخ�س طريقته الفّذة يف تنظيم الوقت، املهم اأن يتبع الأ�ش�س العامة 
لأيّة  العامة  ال�شورة  هي  اخلطوات  هذه  تبقى  لكن  الوقت.  لتنظيم 

طريقة لتنظيم الوقت.
فكري يف اأهدافِك، وانظري يف ر�شالتِك يف هذه احلياة.

اأًما، وقد  اأدوارِك يف هذه احلياة، فاأنِت قد تكونني  اأنظري اإىل 
تكونني اأخًتا، وقد تكونني ابنة، وقد تكونني موظفة اأو عاملة اأو مديرة، 
بحاجة  فالأ�شرة  الأعمال جتاهه،  اإىل جمموعة من  بحاجة  دور  فكل 
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109 كنت  واإذا  عائلية،  معهم جل�شات  اأن جتل�شي  اإىل  وبحاجة  رعاية  اإىل 
مديرة ملوؤ�ش�شة، فاملوؤ�ش�شة بحاجة اإىل تقدم وتخطيط واتخاذ قرارات 

وعمل منتج منِك.
دور  لكل  ت�شعي  اأن  امللزم  من  ولي�س  دور،  لكلِّ  اأهداًفا  ح��ددي 
اإذا  املديرة  الأدوار قد ل متار�شينها ملدة، كدور  هدًفا معّيًنا، فبع�س 

كنِت يف اإجازة.
وت�شعي  اأ�شبوعًيا  ج��دوًل  ت�شعي  اأن  هو  التنظيم  وهنا  نظمي، 
الأهداف ال�شرورية اأوًل فيه، كاأهداف تطوير النف�س من خالل دورات 
اأو القراءة، اأو اأهداف عائلية، كاخلروج يف رحلة اأو اجللو�س يف جل�شة 
عائلية للنقا�س والتحدث، اأو اأهداف العمل كعمل خطط للت�شويق مثاًل، 

اأو اأهداًفا لعالقاتِك مع ال�شديقات.
يف  اأه���داف  م��ن  و�شعِت  مب��ا  تلتزمي  اأن  ح��اويل  وهنا  ن��ّف��ذي، 
اأ�شبوعِك، وكوين مرنة يف اأثناء التنفيذ، فقد جتدين فر�شا مل تخطر 
مل  جدولِك  اأن  من  تخ�شي  ول  فا�شتغليها  التخطيط،  اأثناء  يف  ببالِك 

ينفذ ب�شكل كامل.
التق�شري  اإىل جوانب  وانظري  نف�شِك،  قّيمي  الأ�شبوع  نهاية  يف 

فتداركيها.
مالحظة الطوارئ والتعامل معها دون اأن تفقدي الوقت لتنفيذ 

اأهدافِك واأعمالِك.
كيف ت�شتغلني وقتِك بفعالية؟

هنا �شتجدين الكثري من املالحظات لزيادة فاعليتِك يف ا�شتغالل 
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وقتِك، فحاويل تنفيذها: 1- حاويل اأن ت�شتمتعي بكل عمل تقومني به. 110
2- تفاءيل وكوين اإيجابية. 3- ل ت�شيعي وقتِك ندًما على ف�شلِك. 4- 
حاويل اإيجاد طرق جديدة لتوفري وقتِك كل يوم. 4- انظري لعاداتِك 
�شغرية  مفكرة  �شعي   -5 لوقتِك.  م�شيع  هو  ما  عن  وتخلي  القدمية 
وقلًما يف جيبِك دائًما لتدوين الأفكار واملالحظات. 6- خططي ليومِك 
من الليلة التي ت�شبقه اأو من ال�شبح الباكر، و�شعي الأولويات ح�شب 
اأهميتها وابداأي بالأهم. 7- ركزي على عملِك وانتهي منه ول ت�شتتي 
ذهنِك يف اأكرث من عمل. 8- توقفي عن اأي ن�شاط غري منتج. 9- اأن�شتي 
جيًدا لكل نقا�س حتى تفهمي ما ُيقال، ول يحدث �شوء تفاهم يوؤدي اإىل 
التهام وقتِك. 10- رتبي نف�شِك وكل �شيء من حولِك �شواء الغرفة اأم 
املنزل، اأم ال�شيارة اأم مكتبِك. 11- قللي من مقاطعات الآخرين لِك 
اأ�شتطيع فعله  الذي  ا�شاأيل نف�شِك دائما ما  لعملِك. 12-  اأدائِك  عند 
ل�شتغالل وقتي الآن؟. 13- احملي معِك كتيبات �شغرية يف �شيارتِك اأو 
عندما تخرجني ملكان ما، وعند اأوقات النتظار ميكنِك قراءة كتابِك، 
معامالت.  من  النتهاء  اأو  امل�شت�شفيات،  مواعيد  انتظار  اأوق��ات  مثل 
14- ات�شلي لتتاأكدي من اأي موعد قبل حلول وقت املوعد بوقت كاٍف. 
15- تعاملي مع الورق بحزم، فال جتعليه يتكّد�س يف مكتبِك اأو منزلِك، 
تخل�شي من كل ورقة قد ل حتتاجني لها خالل اأ�شبوع اأو احفظيها يف 
فر�شة  كل  يف  وخططِك  اأهدافِك  اقرئي   -16 ومنظم.  وا�شح  مكان 
يومًيا. 17- ل تقلقي اإن مل ت�شتطيعي تنفيذ خططِك ب�شكل كامل. 18- 
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111 ل جتعلي من اجلداول قيًدا يقيدِك، بل اجعليها يف خدمتِك.
ختاًما: ناأمل اأن حتر�ص كلُّ واحدة منا على وقتها كحر�سها 
على مالها اأو اأ�سد؛ لأّن املال قد ُيعّو�ص اأما الوقت الذي يذهب فاإنه 

ل يعود.
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكّن  "وال�سلم 
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اآلالت الموسيقيّة112

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل حمًدا ل ُيح�َسى عدُده، ول ينق�سي اأمُده، ول ينفد مدُده، 
لك احلمد ربنا على نعمائك، ولك ال�سكر على اآلئك، واأ�سهد اأن ل اإله اإل 
اهلل ل راّد لق�سائه، ول مانع لعطائه، ول حم�سي لنعمائه، واأ�سهد اأّن �سّيدنا 
ونبّينا حمّمد بن عبد اهلل املبعوث باحلنيفية ال�سمحة واملّلة القومية، �سّلى 
اهلل عليه وعلى اآله و�سحبه والتابعني، ومن �سلك �سبيله باإح�سان اإىل يوم 

الدين. ثم اأما بعد:
املو�سيقى باآلتها ومزمامريها اتن�سرت وظهرت واأ�سبحت كال�سرطان 

ي�سري يف املجتمع.
من هذا اليوم )         ( املوافق )   ( من �سهر )    ( لعام )              ( 

�ص احلديث عن املو�سيقى والآلت املو�سيقية. ي�سّرنا اأن نخ�سِّ

نبداأ بالقراآن الكرمي:

القرآن الكريم

پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  زب  ت��ع��اىل:  ق���ال 
ٿ  ٿ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  پ  
ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤڤ ڤ  ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ  ڄ 
ڄ ڄ   ڄ  ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ   چ چڇ ڇ 
ڑ  ژ  ژ     ڈ   ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  

ڑ      ک ک کک گ گ گ گ  رب )لقمان(.
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113 ثانية فقراتنا احلديث ال�صريف:

الحديث

الأ�شعري - ر�شي اهلل عنهما - عن  واأبي مالك  اأبي عامر  عن 
واحلرير  احل��ر  ي�شتحلون  اأق��وام  اأّمتي  من  »ليكونن  ق��ال:  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي 

واخلمر واملعازف..«  رواه البخاري.

ون�صل اإىل كلمتنا ال�صباحية:

الموسيقى واألغاني المصوّرة

اأيتها الغالية: ل تغرتي باأنهم يقولون اإّن املو�شيقى ترّقق القلوب 
ي�شاعد  واإنها مما  وال�شرور،  الفرح  العاطفة وجتلب  وتنّمي  وال�شعور، 
ج  على ال�شرتخاء، لي�س �شحيًحا بل هي تثري الأهواء والنزوات، وتُهيِّ
الغرائز ال�شهوات؛ لأنها ت�شلب احلياء وتذكي فيِك ال�شعور بالنق�س، 
وهي بريد الزنا ومدعاة اخلنا، ثم اإنه ل يجتمع يف قلب اإن�شان كالم 
العزيز الرحمن، وكالم ال�شيطان من معازف وطرب واأحلان، فاعمري 
قلبِك بذكر اهلل والقراآن، واجعلي روحِك متعّلقة بذكره �شبحانه وتعاىل، 
ول تعمريها بالأغاين والأحلان، فتجعليه كالبيت اخلرب الذي تع�ش�س 

فيه ال�شياطني، ول طريق اإليه لكالم اهلل احلق املبني.
ر  التب�شُّ عن  ت�شرفِك  الأغ��اين  هذه  اأّن  الغالية  اأيتها  تن�شي  ل 
حلقيقة وغاية خلقِت من اأجلها وهي عبادة اهلل وحده تبارك وتعاىل. 
اإنه ل يتحقق معنى الإميان الكامل ملن ي�شمع الأغاين ويتهاون يف  ثم 
ي�شتحلون  اأق��وام،  اأّمتي  من  »ليكونّن  ملسو هيلع هللا ىلص:  الر�شول  قال  فقد  حرمتها، 
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احلر واحلرير، واخلمر واملعازف، ولينزلّن اأقوام اإىل جنب علم، يروح 114
عليهم ب�شارحة لهم، ياأتيهم - يعني الفقري - حلاجة فيقولوا: ارجع 
اإلينا غدا، فيبيتهم اهلل، وي�شع العلم، ومي�شخ اآخرين قردة وخنازير 

اإىل يوم القيامة« رواه البخاري. 

ونقف مع هذه الفقرة:

أقوال أئمّة اإلسالم في الغناء و المعازف

اتفقت مذاهب الأئّمة الأربعة على اأّن اآلت الّلهو حرام:
- فمذهب الإمام اأبي حنيفة يف ذلك من اأ�شّد املذاهب، وقوله 
املالهي  �شماع  بتحرمي  اأ�شحابه  �شّرح  وقد  الأق��وال،  اأغلظ  من  فيه 
كلها كاملزمار والّدف، حتى ال�شرب بالق�شيب، و�شّرحوا باأنه مع�شية 
يوجب الف�شق وترد بها ال�شهادة، واأبلغ من ذلك اأنهم قالوا: اإّن ال�شماع 
ف�شق والتلّذذ به كفر، هذا لفظهم، ورووا يف ذلك حديًثا ل ي�شح رفعه، 
قالوا: ويجب عليه اأن يجتهد يف اأن ل ي�شمعه اإذا مر به اأو كان يف جواره، 
ادخل  واملالهي:  املعازف  �شوت  منها  ي�شمع  دار  يف  يو�شف  اأبو  وقال 
املنكر فر�س، فلو مل يجز الدخول  النهي عن  لأّن  اإذنهم  عليهم بغري 

بغري اإذن لمتنع النا�س من اإقامة الفر�س.
- و�شئل الإمام مالك - رحمه اهلل - عن �شرب الطبل واملزمار، 
ينالك �شماعه وجتد له لذة يف طريق اأو جمل�س؟ قال: فليقم اإذا التّذ 
الطريق  واأما  يقوم،  اأن  يقدر  اأو ل  يكون جل�س حلاجة،  اأن  اإّل  لذلك، 

فلريجع اأو يتقدم. وقال - رحمه اهلل - : اإمنا يفعله عندنا الف�ّشاق.
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115 على  املجمع  املكا�شب  من   :  - اهلل  رحمه   - الرب  عبد  ابن  قال 
على  الأج��رة  واأخ��ذ  �شا  والرِّ حت  وال�شُّ البغايا  ومهور  الربا  حترميها 
وعلى  ال�شماء  واأخبار  الغيب  وادع��اء  الكهانة  وعلى  والغناء  النياحة 

الزمر واللعب الباطل كله.
- و يف مذهب الإمام ال�شافعي - رحمه اهلل - : )و�شّرح اأ�شحابه 
العارفون مبذهبه بتحرميه واأنكروا على من ن�شب اإليه حله(، وقد عّد 
�شاحب كفاية الأخبار، من ال�شافعية، املالهي من زمر وغريه منكًرا، 
ويجب على من ح�شر اإنكاره، وقال: )ول ي�شقط عنه الإنكار بح�شور 
فقهاء ال�شوء، فاإنهم مف�شدون لل�شريعة، ول بفقراء الّرج�س - يق�شد 
كل  اأتباع  جهلة  فاإنهم   - بالفقراء  اأنف�شهم  ي�شّمون  لأنهم  ال�شوفية 

ناعق، ل يهتدون بنور العلم ومييلون مع كل ريح(.
- ويف مذهب الإمام اأحمد فقال عبد اهلل ابنه: �شاألت اأبي عن 
قول  ذكر  ثم  يعجبني،  ل  بالقلب،  النفاق  ينبت  الغناء  فقال:  الغناء 
مالك: )اإمنا يفعله عندنا الف�ّشاق(، وقال ابن قدامة – حمّقق املذهب 
�شرب  وهو  حمرم،  اأ�شرب؛  ثالثة  )املالهي  اهلل:  رحمه   - احلنبلي 
والرباب  واملعزفة  والطنبور  والعود  كلها،  واملزامري  والنايات  الأوت��ار 
ونحوها، فمن اأدام ا�شتماعها رّدت �شهادته(، وقال - رحمه اهلل - : 
الإنكار،  فاأمكنه  والزمر،  منكر، كاخلمر  فيها  وليمة  اإىل  ُدعي  )واإذا 

ح�شر واأنكر، لأنه يجمع بني واجبني ، واإن مل ميكنه ل يح�شر(.
- قال �شيخ الإ�شالم ابن تيمية - رحمه اهلل - : )مذهب الأئمة 
الأربعة اأّن اآلت اللهو كلها حرام، ثبت يف �شحيح البخاري وغريه اأّن 
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النبي ملسو هيلع هللا ىلص اأخرب اأنه �شيكون من اأّمته من ي�شتحل احلر واحلرير واخلمر 116
من  اأحد  يذكر  ومل  وخنازير،  قردة  مي�شخون  اأنهم  وذكر  واملعازف، 

اأتباع الأئّمة يف اآلت اللهو نزاًعا(.
وقال: )واملعازف خمر النفو�س ، تفعل بالنفو�س اأعظم مما تفعل 

حميا الكوؤو�س(.
الأغاين  : واملعازف هي  باز  - رحمه اهلل -  ابن  ال�شيخ  - قال 
ي�شتحلونها  الزمان قوم  اآخر  ياأتي  اأنه  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  اأخرب  واآلت املالهي 
ملسو هيلع هللا ىلص  نبّوته  عالمات  من  وه��ذا  واحلرير  والزنا  اخلمر  ي�شتحلون  كما 
ا�شتحلها  من  وذم  حترميها  على  يدل  واحلديث  كله،  وقع  ذلك  ف��اإن 
التحذير  والأحاديث يف  والآي��ات  والزنا،  ا�شتحل اخلمر  يذم من  كما 
الأغاين  اأباح  اأّن اهلل  اللهو كثرية جًدا، ومن زعم  واآلت  الأغاين  من 
العافية من  ن�شاأل اهلل  واأتى منكًرا عظيًما،  واآلت املالهي فقد كذب 
طاعة الهوى وال�شيطان، واأعظم من ذلك واأقبح واأ�شد جرمية من قال 
اإنها م�شتحبة، ول �شك اأّن هذا من اجلهل باهلل واجلهل بدينه بل من 

اجلراأة على اهلل والكذب على �شريعته .
على  الأربعة  املذاهب  اتفقت   :  - اهلل  رحمه   - الألباين  قال   -

حترمي اآلت الطرب كلها.
- قال الطربي - رحمه اهلل - : فقد اأجمع علماء الأم�شار على 
كراهة الغناء واملنع منه. وهو القائل بعد هذا: )قال ابو الفرج وقال 
القفال من اأ�شحابنا: ل تقبل �شهادة املغّني والرّقا�س، قلت: واإذا ثبت 
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117 اأّن هذا الأمر ل يجوز فاأخذ الأجرة عليه ل جتوز(. - قال القا�شم - 
رحمه اهلل - : الغناء من الباطل.

- وقال احل�شن - رحمه اهلل - : اإن كان يف الوليمة لهو، فال دعوة 
لهم.

ونختم بهذه الفقرة:

 أفضل أوقات سماع األغاني

لها ع�ّشاق الغناء يف �شماع الأغاين واملو�شيقى  الأوقات التي يف�شّ
ل ال�شتماع فيه. كثرية، ولكل وقت خا�س به يف�شّ

ل �شماع املو�شيقى وهو يتناول وجبات الطعام، ل  فالبع�س يف�شّ
وبل يختار مو�شيقى هادئة وغري مزعجة تتنا�شب واجلو الذي يعي�شه!!

والبع�س الآخر يف�شلها اأغاين ومو�شيقى �شاخبة!! مع زمالئه يف 
�شهرة يف اآخر الليل اإما يف ا�شرتاحة، واإما على �شاطئ البحر كمجاهرة 

باملع�شية والعياذ باهلل.
وبع�شهم يف�شلها وهو يتم�شى بال�شيارة، فتجده ي�شمع ال�شريط 

تلو الآخر.
فاملو�شيقى  الزفاف؛  حفالت  يف  عليها  يحر�س  الآخر  والبع�س 

ال�شاخبة التي ت�شاحب الزفة!!
وبع�س النا�س يف�شلها قبل النوم وهو على الفرا�س بحيث ت�شغل 
له مو�شيقى هادئة، ويعي�س معها حلظات حتى يت�شلل النوم بهدوء اإليه، 

وامل�شجل �شّغال!!
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ولكن؛ لنقف مع كل وقٍت وقفة.118
اهلل  بها  منَّ  خريات  واأمامه  الطعام  يتناول  وهو  لها  يف�شّ الذي 
عليه، األ يعلم اأّن هذا نوع من الكفر بالنعمة، واأّن هناك اأنا�شا كثريين 
يتمنون ربع ما ياأكل و ي�شرب، األ يعلم اأنها نعمة من اهلل �شبحانه اإذا 
مل ي�شكر اهلل تعاىل عليها قد تزول عنه بني ع�شية و�شحاها .. فليتاأّمل 

قول اهلل تعاىل: زب ٿ ٿ ٿ  ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 
ڤ ڤ  ڤ ڤ      ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ     ڄ 

ڃ ڃ ڃ ڃ چ رب )النحل(.
ومن يف�شل الأغاين يف اآخر الليل فليعلم باأن رب العزة واجلالل 
اأوق��ات  اأف�شل  م��ن  ال�شحر  وق��ت  واأن  الدنيا،  ال�شماء  اإىل  ن��زل  ق��د 

رب  گ      گ  گ  زب  تعاىل:  اهلل  قال  الدعاء  واإجابة   ال�شتغفار 
)الذاريات: 18(. ، فكيف ي�شتبدل الذي هو اأدنى بالذي هو خري؟!.

ومن يف�شلها وهو يتم�شى ويق�شي ال�شاعة تلو الأخرى بال�شيارة 
ي�شتفيد من وقته؟ ملاذا  األ يفكر كيف  الوقت �شاع؟  فليتذّكر كم من 
ل ي�شتمع ل�شريط مفيد، اإذاعة مفيدة، لينال الفائدة بالدنيا، والأجر 

والثواب بالآخرة؛ ثم ليعلم باأنه �شُي�شاأل عن وقته وماله يوم القيامة.
ومن يف�شلها ليلة زفافه، نقول له قد تكون هذه الليلة الوحيدة 
لتكوين مباركة عليِك وعلى ذريتِك وحياتِك  ال�شبل  فابذل  يف عمرك 

الزوجية. 
األ تخايف من ف�شل زواجِك ب�شبب الأغاين؟!! األ تعلم اأّن عليك 

وزر كل من �شمعها يف تلك الليلة؟!!
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119 لها قبل نومه، النوم موتة �شغرى فقد يقب�س  وناأتي الآن ملن يف�شّ
اآخر  اآخر كالمك ذكًرا هلل واجعل  اهلل �شبحانه روحك فيها، فاجعل 
�شماعك اآيات من القراآن، فقد يكون فرا�شك الذي ت�شمع فيه الأغاين 

فرا�س موتك، فتب اإىل اهلل الكرمي، والتزم باأذكار النوم.
ولتحر�س  �شبحانه،  اهلل  بِذكر  عامرة  اأوقاتنا  لنجعل  واأخ��رًيا.. 
من ابتليت ب�شماع الأغاين على جماهدة نف�شها برتكها، ولت�شتعن باهلل 

ثم بتالوة القراآن.
الغناء  م��ن  امل�سلمني  ���س��اب��ات  يحمي  اأن  اهلل  ن�����س��األ  خ��ت��اًم��ا: 
�سميع  اإن���ه  وت��لوت��ه،  ال��ق��راآن  قلوبهن  اإىل  يحبب  واأن  وم��ف��ا���س��ده، 

جميب.
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكّن  "وال�سلم 
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بيت المقدس120

ٱ ٻ ٻ

ال�سادقني  املوؤمنني ورفع ذكر  اأمر بال�سدق جميع  الذي  احلمد هلل 
ل  اأن  واأ�سهد  الأ�سفلني،  يف  ذك��ره��م  وو���س��ع  الكاذبني  واأه���ان  العاملني،  ب��ني 
اأّن  اإل اهلل وحده ل �سريك له احلكم العدل امللك احلق املبني، واأ�سهد  اإله 
حمّمًدا عبده ور�سوله اأف�سل ال�سادقني �سّلى اهلل عليه وعلى اآله واأ�سحابه 

والتابعني لهم باإح�سان اإىل يوم الدين و�سلَّم ت�سليًما. ثم اأما بعد:
ها نحن يف العقد ال�سابع من احتلل اليهود ال�سهاينة لبيت املقد�ص، 

فل �سلح يخرج، ول اإمام ي�سرخ.
ونحن يف هذا اليوم )         ( املوافق )   ( من �سهر )    ( لعام )              ( 

�ص احلديث عن بيت املقد�ص. ي�سّرنا اأن نخ�سِّ

نبداأ بالقراآن الكرمي:

القرآن الكريم

پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  زب  ت���ع���اىل:  ق���ال 
ٿ  ٿ      ٺٿ  ٺ  ٺ     ٺ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  پ     پ    

ڦ  ڦ  ڤ     ڤ  ڤ   ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ 

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ  ڄ ڃ ڃ ڃ ڃچ چ چ    چ 

ڈ  ڈ    ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ    ڇ  ڇ   ڇ 

ڳ  گ   گ  گ  گ   ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ 

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱڱ   ڱ  ڳ  ڳ  ڳ 
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121 رب  ھ   ھ  ھ     ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ    ۀ 

)الإ�شراء(.

ثانية فقراتنا احلديث ال�صريف:

الحديث

عن اأبي �شعيد اخلدري - ر�شي اهلل عنه - قال: قال ر�شول اهلل 
املراأة  ت�شافر  »ل  قال:  فاأعجبنني،  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  من  اأربًعا  "�شمعت  ملسو هيلع هللا ىلص: 
م�شرية يومني اإّل ومعها زوجها اأو ذو حمرم، ول �شوم يف يومني: الفطر 
والأ�شحى، ول �شالة بعد ال�شبح حتى تطلع ال�شم�س، ول بعد الع�شر 
اإّل اإىل ثالثة م�شاجد: م�شجد احلرام،  حتى تغرب، ول ت�شّد الرحال 

وم�شجد الأق�شى، وم�شجدي هذا« رواه البخاري.

ن�صل اإىل كلمتنا ال�صباحية:

إحراق المسجد األقصى

جاء احلريق املتعّمد للم�شجد الأق�شى املبارك يف بيت املقد�س، 
وت�شعة  وت�شعمائة  األ��ف  �شنة  اآب،  �شهر  من  والع�شرين  احل��ادي  ي��وم 
و�شتني، ليظهر مبلغ احلقد ال�شهيوين على الإ�شالم وامل�شلمني، وحلقة 
وثالث  القبلتني  اأوىل  على  ال�شهيوين  التاآمر  يف  اخلطورة  �شديدة 

احلرمني ال�شريفني.
لتقوي�س امل�شجد،  اأرادوه حمكًما  ا  َحْبَكً َحَبَك ال�شهاينة اخلطة 
فقبل اأربعة اأ�شهر من ذلك اليوم امل�شوؤوم، و�شل اإىل فل�شطني املحتلة 
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الإرهابي ال�شهيوين الأ�شرتايل "مايكل روهان" بهدف حمّدد ومتفق 122
امل�شجد  اإحراق  وهو  ال�شهيوين،  الكيان  الإره��اب يف  روؤ�شاء  مع  عليه 

الأق�شى.
امل�شجد وكذلك دخول  اإىل  "لروهان" الدخول  ال�شهاينة  �شّهل 
اأّن  اأكرث من مكان، ما يدل على  اإّن احلريق اندلع يف  اإذ  معاونني له؛ 
كانت  روه��ان  الإرهابي  مهّمة   واأّن  فقط.  واح��دا  ف��رًدا  لي�س  الفاعل 
اإح��راق  مهّمة   اآخ��رون  ت��وىّل  فيما  واملنرب  املحراب  يف  النار  اإ�شرام 

جوانب اأخرى.
اندلعت األ�شنة اللهيب يف امل�شجد، واأخذت ترتفع ومتتد، دون اأن 
قطع  اإىل  عمدوا  اإنهم  بل  �شاكًنا،  ال�شهيونية  ال�شرطة  اأفراد  يحّرك 
املياه عن احلرم القد�شي، جلعل مهّمة  اإطفاء احلريق �شعبة، ف�شاًل 

عن اأنهم اأعاقوا و�شول �شيارات الإطفاء.
القد�س  اأبناء  ال�شتغاثة عرب ماآذن احلرم وهّب  نداءات  تعالت 
واجتهوا  مفتوحة،  وبيوتهم  دكاكينهم  تركوا  وم�شيحيني،  م�شلمني 
اإىل �شاحة احلرم لإطفاء النريان التي حتّولت اإىل كتلة كبرية و�شط 

امل�شجد.
اأن  ميكن  ما  وك��ل  اجل��رار  يحملون  وه��م  القد�س  اأبناء  تقاطر 
اأن  بعد  التي  الحتالل  �شرطة  مع  وا�شتبكوا  امل��اء،  لنقل  وع��اًء  ي�شلح 
اأّمنت هرب الفاعلني وعلى راأ�شهم الإرهابي روهان، وقطعت املياه عن 
من  القد�س  اأبناء  منع  واأرادت  املنطقة  على  ح�شاًرا  �شربت  احلرم، 

اإنقاذ م�شجدهم.
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123 امل�شجد،  اهلل  عناية  رعت  و�شعبة،  مريرة  ال�شاعات  تلك  كانت 
املوجود يف  املنرب  التهمت  التي  النريان  اإطفاء  املقد�شيون من  ومتكن 
امل�شجد منذ حترير القد�س من الفرجنة، كما اأتت على �شقف اجلناح 
اجلنوبي ال�شرقي، وحمراب زكريا، حيث دّمرت �شقوف ثالثة اأروقة، 
وكادت تاأتي على قبة امل�شجد لول عناية اهلل وا�شتماتة املقد�شيني يف 

حما�شرة احلريق واإخماده.
يف  ال�شبب  كان  كهربائًيا  ما�ًشا  اأّن  البدء  يف  ال�شهاينة  ادع��ى 
اأّن احلريق  اأو�شحت بجالء  احلريق، ولكن تقارير املهند�شني العرب 
مت بفعل اأيد جمرمة، مع �شبق الإ�شرار والت�شميم، واأّن الفاعل اأكرث 
اأّن حريقني انطلقا يف اللحظة ذاتها داخل  من �شخ�س واحد، بدليل 

امل�شجد.
العربي  والعاملنْي  فل�شطني  يف  وا�شًعا  غ�شًبا  اجلرمية  خّلفت 
فاأعلنت  الفاعلني،  ك�شف  �شرورة  على  الإ�شرار  وجرى  والإ�شالمي، 
احلكومة ال�شهيونية اأّن الفاعل هو دين�س مايكل وليم روهان البالغ من 
العمر ثمانية وع�شرين عاًما، واأنها اعتقلته و�شوف تقدمه للمحاكمة، 
اأّن روهان هذا،  ال�شلطات ال�شهيونية  اأعلنت  ولكن بعد وقت ق�شري، 
اجلرمية  ه��ذه  �شّر  وليظل  بفعلته،  لينجو  �شراحه،  واأطلقت  معتوه 
الب�شعة،  اجلرمية  ه��ذه  الآن،  حتى  ك�شف  دون  الفعلية  وتفا�شيلها 
املقد�شات  له  تتعّر�س  الذي  اخلطر  اإىل  الإ�شالمي  العامل  نظر  لفتت 
اأعقابها،  يف  الإ�شالمي  املوؤمتر  منظمة  ت�شكيل  فجرى  فل�شطني،  يف 
ورغم اأّن اخلطر الذي يهّدد امل�شجد ل يزال ماثاًل، فاإّن حجم اجلهد 
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املبذول يف املواجهة مازال دون امل�شتوى املطلوب، ول يرقى اإىل م�شتوى 124
التحديات، خا�شة من ِقبل الهيئات التي انبثقت بفعل جرمية الإحراق 

الب�شعة.

ونقف مع هذه الفقرة:

الحرم القدسي الشريف

احلرم القد�شي ال�شريف .. هو من يعطي القد�س معناها، فهو 
البيت ولكاأنه املدينة كلها. ي�شفي على متّيزها وفرادتها، ما تباهي به 
املدن، لتكون القد�س زهرة املدائن، قلب العامل ت�شّده اإليها، وتبدو كمن 

مي�شك باأطرافه كافة، وباحلرم هي املقد�س، وغريها العادي.
ال���ذي ج��اء ذك��ره  الأق�����ش��ى  ال���ذي ي�شم امل�شجد  واحل���رم ه��و 
عرج  التي  ثقايف  روح��ي  الإ�شراء  �شورة  فاحتة  يف  الكرمي  القراآن  يف 
اإّل  ال�شماء.  اإىل  و�شّلم  و�شحبه  واآله  عليه  ر�شول اهلل �شلى اهلل  منها 
�شور  يت�شّمن كل ما هو داخل  الأق�شى  للم�شجد  ال�شرعي  املفهوم  اأّن 

احلرم القد�شي.
كما ي�شم بني جنباته الطاهرة، م�شاجد وزوايا، وبيمار�شتانات 
مبجمع  اأو  �شغرية،  مبدينة  و�شفه  البع�س  اأّن  حتى  و�شبالن،  وقباب 

روحي ثقايف.
ال�شريف، وبني  القد�شي  اأحياًنا، بني احلرم  ويقع بع�س اخللط 
كاًل  اأّن  على  ال�شخرة،  قبة  وبني  الأق�شى،  امل�شجد  اجلامع،  امل�شجد 

منها خمتلف عن �شواه.
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125 مدينة  من  ال�شرقية  اجلنوبية  اجلهة  يف  ال�شريف  احل��رم  يقع 
مائتان  �شلعه  ط��ول  املنحرف،  �شبه  �شكل  وياأخذ  القدمية،  القد�س 
من  اأم��ت��ار  وع�شرة  وثالثمائة  اجل��ن��وب،  م��ن  م��رًتا  وثمانون  وواح���د 
ال�شمال، واأربعمائة واثنان و�شتون مرًتا من ال�شرق، واأربعمائة وواحد 

وت�شعون مرًتا من الغرب.
ويحيط باحلرم �شور ي�شرتك من جهة ال�شرق واجلنوب مع �شور 
املدينة القدمية، ولذلك كان من الطبيعي اأن ي�شرتك احلرم واملدينة يف 
عدد من الأبواب القائمة على الأ�شوار، اإذ اإّن للحرم خم�شة ع�شر باًبا، 
اأكرثها يف اجلهتني الغربية وال�شمالية، اتخذت لها اأ�شماء تاريخية كان 

بع�شها يبتّدل مع الزمن.

ونختم بهذه الفقرة:

معركة دير ياسين ومجزرتها

بت�شييع  املجاهدين  ان�شغال  ال�شهيونية  الع�شابات  ا�شتغّلت 
املجاهد عبد القادر احل�شيني، لقرتاف املجزرة الب�شعة يف دير يا�شني.
الهجوم  ويندرج  القد�س  من  قلياًل  الغرب  اإىل  يا�شني  دير  تقع 
الذي تعّر�شت له، يف اإطار خطة )نح�شون( ال�شهيونية لفتح الطريق 
التخّل�س  اإىل  �شعت  ال�شهيونية  الع�شابات  بع�س  ولكن  القد�س،  اإىل 
من امل�شوؤولية عما حدث يف القرية باّدعاء اأّن الهاغانا مل ت�شارك يف 

الهجوم واملذبحة، واأّن الأمر اقت�شر على ع�شابتْي الأرغون و�شترين.
التن�شيق  اأّن  الوثائق،  من  الكثري  ك�شفت  ما  وح�شب  احلقيقة، 
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وّجه 126 وقد  املجزرة،  ع�شّية  اأَوَج��ه  بلغ  قد  ال�شهيونية،  الع�شابات  بني 
زعيم الهاغاناه برقية اإىل قائد الأرغون يقول فيها: "لقد بلغني اأنكم 
األفت  اأن  اأوّد  ال�شدد  هذا  ويف  يا�شني،  دير  على  للهجوم  تخططون 
نظركم اإىل اأّن غزو دير يا�شني، هو خطوة واحدة �شمن خطتنا، واأنني 

�شخ�شًيا ل اأعرت�س على هذه املهّمة ".
فجر العا�شر من ني�شان �شنة ثمانية واأربعني، بداأ الهجوم على 
دير يا�شني، حيث حتركت وحدات الأرغون، اإ�شافة اإىل عنا�شر الباملاخ 
وتبعتهم  اجلنوب،  اإىل  ال�شرق  من  يا�شني  دير  لكت�شاح  والهاغاناه 
لل�شوت،  مكرّب  عليهما  و�شع  م�شّفحتني،  ب�شيارتني  �شيرتن  جماعة 
ا�شتوعب املدافعون عن القرية املوجة الأوىل من الهجوم ال�شهيوين، 

وكادوا يرّدونه، لول قّلة الذخائر، وعدم اإمكانية و�شول جندات.
اإىل  بيت  من  القتال  ودار  جم��دًدا،  هجومهم  ال�شهاينة  ط��ّور 
دافعوا  العرب  اأّن  بيجن:  مناحيم  الإره��اب��ي  اع��رتاف  وح�شب  بيت، 
عن بيوتهم واأطفالهم ون�شائهم بقوة، مع بدء تقدم ال�شهاينة داخل 
القرية، اأخذوا بن�شف البيوت بيًتا بيًتا على من فيها، ووّجهوا نداءات 
عرب مكرّبات ال�شوت، ب�اأنهم تركوا الطريق باجتاه بيت كارم مفتوًحا 
ملن يريد اخلروج، وعندما خرج عدد من الأهايل ح�شدتهم ر�شا�شات 
داخل  القنابل  اإلقاء  جرى  فقد  يخرجوا،  مل  الذين  اأم��ا  ال�شهاينة، 
بوا�شطة  فيها  تبّقى  من  على  والإج��ه��از  اإليها  الدخول  ثم  منازلهم، 

ال�شكاكني والفوؤو�س والبلطات.
ب�شبب  بطيًئا  القرية  و�شط  اإىل  ال�شهاينة  تقدم  ظل  ذلك  مع 
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127 املقاومة التي اأبداها اأهلها، ولذلك  اأر�شل القادة ال�شهاينة ب�شحنات 
كبرية من املتفجرات اإىل دير  يا�شني، مع تعليمات بتدمري كل منازلها، 

واإبادة كل عربي فيها.
ا�شتمرت عمليات القتل والتدمري حتى الظهر، ومن اأ�شل اأربعمائة 
ن�شمة هم �شكان دير يا�شني ا�شتطاع مغادرة القرية اأربعون فقط، اأما 
الباقون فقد قتلهم ال�شهاينة جميًعا، وُدفن مائتان وخم�شون منهم يف 

قرب جماعي توّلت ع�شابة الهاغاناه حفره يف اأحد اأطراف القرية.
اأغلق ال�شهاينة البلدة يف اأثناء القيام بعمليات الدفن، ومنعوا 
بعثة لل�شليب الأحمر من دخولها، لكن رئي�س البعثة الفرن�شي متّكن 
يرف�شوا  "مل  له:  تقرير  يف  وكتب  اجلثث  اأك��وام  و�شاهد  الدخول  من 
م�شاعدتي فح�شب، واإمنا رف�شوا اأن يتحّملوا م�شوؤولية ما يحدث يل، 
وكانت الع�شابة ترتدي مالب�س امليدان وتعتمر اخلوذات، وكان جميع 
وكان  بال�شالح،  مدّججني  واإناًثا،  ذك��وًرا  ومراهقني  �شباًنا  اأفرادها 
الق�شم الأكرب منهم ل يزال ملّطًخا بالدماء، وخناجرهم الكبرية يف 
اأيديهم، وعر�شت  فتاة جميلة تطفح عنياها باجلرمية، يديها وهما 

تقطران دماًء وكانت حتّركهما وكاأنهما ميدالية حرب".
عبد  القائد  ل�شت�شهاد  نظًرا  �شعب،  ظرف  يف  املجزرة  وقعت 
تدرك  مل  حينه،  يف  الفل�شطينية  القيادة  اأّن  كما  احل�شيني،  القادر 
عن  احلديث  يف  التهويل  فجرى  املجزرة،  تريده  الذي  النف�شي  الأث��ر 
تعاطف  ك�شب  بهدف  يا�شني،  دير  اقرتفت يف  التي  والفظائع  الأرقام 
اإن�شاين، ولكن النتيجة جاءت ل�شالح ال�شهاينة، اإذ قام �شكان بع�س 
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القرى باإخالئها دون قتال وحتى و�شول ال�شهاينة اإليها، وهو ما يقول 128
ال�شهاينة اإنه كان خدمة كبرية لهم، وحققت اأهدافهم مما اقرتفوه 

يف دير يا�شني.
م�سلمة،  كل  قلب  يف  فل�سطني  ق�سية  تكون  اأن  يجب  ختاًما: 

فالأق�سى ينتظرِك فاأين اأنِت؟!!.
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكّن  "وال�سلم 
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129 اللغة العربية

ٱ ٻ ٻ

ن��ذي��ًرا،  للعاملني  ليكون  ع��ب��ده؛  على  الفرقان  ن��ّزل  ال��ذي  هلل  احلمد 
واأ�سهد اأن ل اإله اإل اهلل وحده ل �سريك له، اإنه كان بعباده خبرًيا ب�سرًيا، 
ال�ساعة  يدي  بني  اأر�سله  ور�سوله،  عبده  حممًدا  ونبّينا  �سّيدنا  اأّن  واأ�سهد 
ب�سرًيا ونذيًرا، وداعًيا اإىل اهلل باإذنه و�سراًجا منرًيا، �سّلى اهلل عليه وعلى 

اآله و�سحبه و�سلِّم ت�سليًما كثرًيا. ثم اأما بعد:

القراآن  لغة  اأنها  �سرًفا  ويكفيها  واأجّلها،  اللغات،  العربية خرُي  اللغة 
كلم اهلل تعاىل.

ومن هذا اليوم )         ( املوافق )   ( من �سهر )    ( لعام )              ( 
�ص احلديث عن اللغة العربية. ي�سّرنا اأن نخ�سِّ

نبداأ بالقراآن الكرمي:

القرآن الكريم

قال تعاىل: زب ىئ يئ جب حب  خب مب ىب يب جت 
ٱ ٻ ٻ ٻٻ پ پ پ پ  حت خت مت ىت يت جث  
ڀ ڀ  ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ  ٹ ٹ ٹ 

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ رب  )طه(.
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ثانية فقراتنا احلديث ال�صريف:130

الحديث

عن عبداهلل بن عمر - ر�شي اهلل عنهما - قال: قال ر�شول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص: »من ت�شّبه بقوم فهو منهم« �شححه الألباين.

ون�صل اإىل كلمتنا ال�صباحية:

كيف تعالج ضعفك اللغوي؟

يقول ال�شاعر/ عبدالرحمن �شالح الع�شماوي:
لديك و�شفًة  اأنَّ  الأ�شخا�س  قال �شاحبي: �شمعت من عدد من 
اٍل جتعل  فعَّ اأثٍر  ذاُت  الو�شفة  واأنَّ هذه  اللغوي،  ال�شعف  لعالج  نادرًة 
َمْن ي�شتخدمها قادًرا على التعامل اجليد مع اللغة العربية نطًقا وكتابًة 
هذه  على  ح�شل  قد  النا�س  من  عدًدا  واأنَّ  اأقل،  اأو  �شهور  �شتة  خالل 
ا على �شحة هذه املعلومة اأردُت اأن اآخذ اخلرب  النتيجة املذهلة، وحر�شً
اليقني من م�شدره، فما اآفُة الأخبار اإّل ُرواتها، فهل هذا الذي �شمعته 

�شحيح؟ مع اأنني ل اأ�شتبعُد املبالغَة فيما �شمعت. 
قلت له: اأ�شكرَك - اأوًل - على حر�شك اجلميل على التثبُّت من 
اخلرب حتى ل تن�شمَّ اإىل ُرواة وكالة )قالوا، ويقولون( الذين يت�شابقون 
ُر - ثانًيا - �شراحتك يف اإبداء  اإىل نقل ما ي�شمعون وهم ل يعون، واأُقدِّ
ما  ��ا  اأمَّ فيه.  املبالغة  ت�شتبعد  ل  واأن��ك  نف�شك جتاه هذا اخلرب  ما يف 
لك  و�شاأ�شرحه  �شحيح،  فهو  املو�شوع  هذا  يف  عني  نقل  من  �شمعت 
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131 ب�شيء من التف�شيل الذي يو�شح لك ال�شورة - باإذن اهلل عّز وجّل - 
واإليك البيان: 

لعلنا جميًعا نتفق على وجود �شعٍف لغويٍّ عاٍم عندنا نحن العرب 
يف هذا الع�شر يف معرفتنا بلغة القراآن الكرمي نطًقا وكتابًة، واأنَّ هذا 
الأمرا�س  واأنَّه مر�ٌس من  الأ�شل،  اأ�شبح هو  انت�شر حتى  ال�شعف قد 
التي حتتاج اإىل دواء، واأنَّه من اأ�شباب تخلُّف الأّمة، وتذبذبها وانهزامها 
نف�شًيا اأمام الآخرين، ولعّلنا نتفق كذلك اأنه ما من مر�س اإّل وله دواء 
اأوجده اهلل �شبحانه وتعاىل، واإمنا ي�شتفحل املر�س حينما ي�شت�شلم له 
النا�س ول يبحثون عن الدواء الذي يزيله، ويريح النا�س منه، ولعّلنا نتفق 
ا اأّن اإميان املري�س بحالته واقتناعه بوجود دواٍء ملر�شه، وحر�شه  اأي�شً
على بذل الأ�شباب لعالج ذلك املر�س من اأهم اأ�شباب العالج الناجع، 
يتمثَّل يف طريقة  اللغوي(  )ال�شعف  فاإنَّ عالج  كذلك  الأمر  دام  وما 
�شمعت،  ما  �شحة  عن  و�شاألتني  عنها،  �شمعت  التي  اللغوي  الغت�شال 
بت هذه الطريقة مع  فدفعتني اإىل كتابة هذه ال�شطور لبيانها، وقد جرَّ
اأن  باأ�س  عدٍد من الإخوة والأخ��وات فكانت ناجحًة جناًحا كبرًيا، ول 
اأقول: )جناًحا فتَّاًكا( بلغة الإعالنات التجارية هذه الأيام، مع الفرق 
ال�شا�شع بني النتائج الإيجابية لو�شفتنا اللغوية، والنتائج ال�شلبية لكثرٍي 

مما تّدعيه الإعالنات التجارية. 
واإليك الو�شفة اللغوية الناجحة: 

اذهْب - م�شكوًرا - اإىل املكتبة واقنِت واحًدا من الكتب التالية: 
اأو  الكاتب لبن قتيبة،  اأدب  اأو  اللغة والأدب للمربد،  الكامل يف 
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البيان والتبيني للجاحظ، اأو الأمايل لأبي علي القايل، اأو �شحر البالغة 132
و�شرُّ الرباعة لأبي من�شور الثعالبي؛ واإذا اأردت اأن تكرم نف�شك اأكرث 
فاقنِت هذه الكتب كلَّها لتكون نواًة ملكتبتك اللغوية الأدبية، وخْذ واحًدا 
ُل اأن يكون )الكامل يف اللغة والأدب للمربد(  من هذه الكتب واأنا اأُف�شِّ
لأّن جتاربي مع بع�س الإخوة والأخ��وات كانت مع هذا الكتاب وكانت 

ناجحًة جًدا. 
ابداأْ بقراءة �شفحاٍت من هذا الكتاب - بح�شب قدرتك - ب�شوٍت 
قراءتك  مراعًيا يف  معك،  جال�شنَي  اأ�شخا�ٍس  على  تقراأ  كاأنك  مرتفع 
)القراءة  هذه  يف  وانطلق  الكلمات،  على  املوجودة  احلركات  جميع 
على  اأحياًنا  تقراأ  اأن  ا�شتطعت  واإذا  انقطاع،  دون  يومًيا  التطبيقية( 
ب�شرط  لي�س  ولكنه  اأف�شل،  فذلك  الفح�شى  باللغة  دراية  له  �شخ�س 
واجب التحقيق، وهنا �شتجد النتيجة املذهلة بعد انتهائك من قراءة 
ًة لك، واأنك  الكتاب، حيث �شت�شعر باأنَّ النطق ال�شليم قد اأ�شبح �شجيَّ
�شرتاعي حركات الإعراب على اأ�شولها حتى واإْن كنَت ل تعرف �شببها، 
حينما  وباطمئنانك  النجاح،  وبن�شوة  بنف�شك،  بثقتك  �شت�شعر  واأنك 
تلقي اأمام اأحٍد خطاًبا، اأو كلمًة، لأنك قد داويت ل�شانك من ال�شعف 
اإىل هذه  اأ�شفت  واإذا  والرتباك،  بالرهبة  ُي�ْشِعُرَك  كان  الذي  اللغوي 
على  قلمك  لتدريب  بيدك  تقراأ  ما  بع�س  كتابة  التطبيقية،  القراءة 
الكتابة ال�شحيحة، ف�شوف جتد طريًقا �شهاًل للتخلُّ�س من اأخطائك 
الأ�شلوبية، والإمالئية، وهنا يتحقق لك )الغت�شال اللغوي( من اأَو�شار 

ودن�س ال�شعف اللغوي املنت�شر يف عاملنا العربي. 
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133 ما فائدة ذلك؟ 
�شتجيب اأنت عن ال�شوؤال بو�شوح حينما ت�شل اإىل هذه النتيجة 

املذهلة التي تو�شلك اإليها القراءة التطبيقية.
�شكت �شاحبي قلياًل ثم قال: �شاأبداأ على بركة اهلل.

ونقف مع هذه الفقرة:

أخطاء في بعض صيغ االستفهام

هذه اأخطاء يف بع�س �شيغ ال�شتفهام:
هل  لأّن  خاطئة؛  �شيغة  وه��ذه  تفهم؟(  مل  اأم  فهمت  )ه��ل  اأ- 
اإذن   . بال  اأو  بنعم،  الإجابة مع هل  تكون  اأن  للت�شديق فقط. فيجب 

فال�شيغة ال�شحيحة: هل فهمت؟.
ا - �شيغة خاطئة؛ لأّن  ب- )اأ�شربت �شاًيا اأم قهوة؟( وهذه - اأي�شً
"اأم" - هنا - ت�شّمى "املَُعاِدَلة" اأي: يجب اأن يكون ما بعدها معادًل ملا 
بعد همزة ال�شتفهام، و"اأم" هنا مل تعادل ما بعد الهمزة فال�شحيح 

حتى تكون "اأم" ُمَعاِدلة اأن تقول:
- اأ�شربت �شاًيا اأم مل ت�شرب ؟ اأو اأن تقول:

- اأ�شاًيا �شربَت اأم قهوة ؟.
فالحظ هنا يف هاتني ال�شيغتني اأّن ما بعد "اأم" معادل ملا بعد 

الهمزة ف�: مل ت�شرب معادلة ل�: اأ�شربت، وقهوة معادلة ل�: �شاًيا.
كان  ف��اإذا  ال�شوؤال،  على  املجيب  من  اخلطاأ  يكون  هنا  ج- 
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"بلى" والنفي بكلمة: 134 ال�شوؤال منفًيا فيجب اأن يكون الإثبات بكلمة: 
"نعم".

الدر�س  األي�س  اأو  ال��در���س؟،  تفهم  اأمل   : ال�شوؤال  ك��ان  ف��اإذا 
مفهوًما؟ فاإْن اأردَت الإثبات قلت: بلى، واإن اأردت النفي قلَت: نعم، 

وهكذا.

ة اللغة العربية: ونقطف �صيًئا من درر ودقرّ

أطعمة المناسبات العشر في اإلسالم؟

1- الوليمة: الطعام الذي يقّدم يف الأعرا�س )اإقامة الولئم(.
2- الوكرية: الطعام الذي يقدم عند الفراغ من البناء.

3- القرى: الطعام الذي يقدم لل�شيف.
4- التحفة: الطعام الذي يقدم للزوار على موعد.
5- اخلر�س: الطعام الذي يقدم مبنا�شبة الولدة. 

6- العقيقة: الطعام الذي يقدم يف �شابع يوم للمولود.  
�شني. 7- املاأدبة: الطعام الذي يقدم للمدعوين املخ�شّ

8- النقيعة: الطعام الذي يقدم للوا�شلني من ال�شفر.
9- الو�شيمة: الطعام الذي يقدم يف بيت العزاء.

10- العذيرة والإعذار: لطعام اخلتان اأي: بعد ختان مولود.

ونختم بهذه الفقرة:
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135 كل نوم له اسم

- اأول النوم.. ي�شّمي النعا�س.. وهو اأن يحتاج الإن�شان اإىل النوم!!
ي الَو�َشن!! - فاإذا ثقل النعا�س.. �شمُّ

ي الرتنيق!! - فاإذا خالط النعا�س النوم.. �شمِّ
ي الكرى اأو الغم�س!! - فاإذا كان بني النائم واليقظان.. �شمُّ

ي التنفيق!! - فاإذا كان نائًما وي�شمع كالم القوم.. �شمِّ
ي .. الإغفاء!! - فاإذا نام نوًما خفيًفا.. �شمِّ

ي التهومي والغرار والتهجاع !! - فاإذا نام نوًما قلياًل.. �شمِّ
ي رقاد!! - فاإذا نام نوًما طوياًل.. �شمِّ

ي الهجود والهبوع!! - فاإذا ا�شتغرق يف النوم.. �شمِّ
ي الت�شبيح وهو اأ�شّد اأنواع النوم!! - فاإذا نام نوًما �شديًدا.. �شمِّ

يتطّلب  بحر  فهي  عظيمة  لغة  العربية  لغتنا  نقول:  ختاًما 
قارًبا و�سفينة لل�ّسري فيه؛ ف�سرن و�سّبحن يف لغتكّن وتبّحرن فيها، 

وغ�سن يف اأعماقها.
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكّن  "وال�سلم 
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الماسونيّة136

ٱ ٻ ٻ

واأك��رم  بن�سره،  اأول��ي��اءه  اأع���ّز  احلمد هلل  اهلل،  احلمد  ث��م  احلمد هلل 
واأ�سهد  اأج���ًل،  �سيء  لكل  جعل  �سبحانه،  اأح��م��ده  وع��ده،  بتحقيق  املوؤمنني 
اإل��ه اإل اهلل وح��ده ل �سريك له، اأح��اط بكل �سيء علًما، ون�سر الفئة  اأن ل 
القليلة املوؤمنة على الفئة الكثرية الباغية، واأ�سهد اأّن �سّيدنا ونبّينا وحبيبنا 
وقائدنا حمّمد ر�سول اهلل، وال�سلة وال�سلم عليك يا �سيدي يا ر�سول اهلل 

وعلى اآلك واأ�سحابك اأجمعني. ثم اأما بعد:
تتعّدد اجلمعيات الهّدامة التي حتارب الإ�سلم واأهله واأر�سه.

ونحن يف هذا اليوم )         ( املوافق )   ( من �سهر )    ( لعام )              ( 
�سوف نتحدث عن املا�سونية.

نبداأ بالقراآن الكرمي:

القرآن الكريم

ے  ے  ھ   ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  زب  تعاىل:  قال 
ۈ  ۆ   ۆ  ۇ  ۇ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ 

ې  ې  ې  ۉۉ  ۅ   ۅ  ۋ     ۋ  ٴۇ   ۈ 

ېئ  ۈئ   ۈئ   ۆئ  ۇئۆئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ          ەئ  ائ  ائ  ىى   ې 

حب  جب  ىئيئ  مئ  حئ  جئ              ی  ی  یی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ 

خب مب       ىب يب  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ   

ٹ  ٹ  ٹ   ٹ   ٿ  ٿ  ٿ  ٺٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀڀ  ڀ             
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137 ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 

ڇ     ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ       چ  ڃ  ڃ  ڃ   ڄڃ  ڄ 

ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ   ڈ ژ ژ ڑ   ڑ کک ک ک     گ 

گ گگ ڳ ڳ ڳ  ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں 

ھھ  ھ   ہ  ہ  ہ  ۀہ  ۀ  ڻ  ڻڻ   ڻ 

ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ   ڭ  ڭڭ  ۓ  ۓ  ے            ے  ھ 

ۈ ۈ ٴۇۋ ۋ ۅ ۅ  ۉ ۉ ې رب )البقرة(.

ثانية فقراتنا احلديث ال�صريف:

الحديث

عن اأبي الدرداء - ر�شي اهلل عنه - قال: قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص : 
"ما �شيٌء اأثَقَل يف ميزاِن املوؤِمِن يوَم القياَمِة من ُخُلٍق ح�شٍن، فاإِنَّ اهلَل 

تعاىل ُيْبِغ�ُس الفاِح�َس البذيَء" �شححه الألباين. 

ن�صل اإىل كلمتنا ال�صباحية:

الماسونيّة وحكم اإلسالم فيها

على  الق�شاء  اإىل  تهدف  �شيا�شية  �شّرية  جمعية  هي  املا�شونّية 
والنظم غري  الو�شعية  القوانني  واإحالل  الفا�شلة،  والأخ��الق  الأدي��ان 
الدينية حملها، وت�شعى جهدها يف اإحداث انقالبات م�شتمرة واإحالل 
�ُشلطة مكان اأخرى، بدعوى حرية الفكر والراأي والعقيدة. ويوؤيد ذلك 
ما اأعلنه اأحدهم يف موؤمتر الطالب الذي انعقد يف )1865م( يف مدينة 
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لييج التي تعد اأحد املراكز املا�شونية من قوله: يجب اأن يتغّلب الإن�شان 138
وميزقها  ال�شموات  يخرق  واأن  عليه،  احل��رب  يعلن  واأن  الإل��ه،  على 
الأكرب �شنة )1922م(  املا�شوين  ويوؤيده ما ذكر يف املحفل  كالأوراق. 
الأف��راد بكل ما  �شفحة )98( ون�شه: �شوف نقوي حرية ال�شمري يف 
احلقيقي  العدو  على  �شعواء  حرًبا  نعلنها  و�شوف  طاقة،  من  اأوتينا 

للب�شرية الذي هو الدين. 
اأ�ش�س املا�شونية على نظريات فاأخذت من م�شادر  وقد و�شعت 
عدة، اأكرثها التقاليد اليهودية، ويوؤيد ذلك اأّن النظم والتعاليم اليهودية 
هي التي اتخذت اأ�شا�ًشا لإن�شاء املحفل الأكرب �شنة )1717م( ولو�شع 
اليهودي،  حريام  يقد�شون  يزالون  ل  املا�شونيني  واأن  ورموزه،  ر�شومه 
ويقد�شون الهيكل واملعبد الذي �شيده حتى اتخذوا منه مناذج للمحافل 
العمود  يزالون  ل  اليهود  الأ�شاتذة من  كبار  واأن  العامل،  املا�شونية يف 
الفقري للما�شونية، وهم الذين ميثلون اجلمعيات اليهودية يف املحافل 
املا�شونية، واإليهم يرجع انت�شار املا�شونية واإىل خوا�شهم ت�شند قيادة 
هونها �شًرا  خالياها ال�شّرية يدّبرون اأمرها وير�شمون اخلطط لها ويوجِّ
�شنة  املا�شونية  )اأكا�شيا(  ما جاء يف جملة  ويوؤيد ذلك  ي�شاءون،  كما 
)1908م( عدد )66( من اأنه ل يوجد حمفل ما�شوين خاٍل من اليهود، 
واأن جميع اليهود ل حتت�شن املذاهب، بل هناك املبادئ فقط، وكذلك 
ولذا  خلفتنا،  اليهودية  املعابد  تعد  العلة  ولهذه  املا�شونية؛  عن  احلال 

جند بني املا�شونيني عدًدا كبرًيا من اليهود ا.ه�. 
املا�شونية  جماعة  يف  ع�شوا  امل�شلمني  من  كان  فمن  هذا  وعلى 
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139 اأو  اأ�شرارها،  ودف��ني  بحقيقتها  ومعرفة  اأم��ره��ا،  من  بّينة  على  وه��و 
تاب  فاإن  ي�شتتاب،  كافر  فهو  كذلك  ب�شعائرها  وعني  مرا�شمها  اأقام 
واإّل ُقتل واإن مات على ذلك فجزاوؤه جزاء الكافرين، ومن انت�شب اإىل 
املا�شونية وكان ع�شًوا يف جماعتها وهو ل يدري عن حقيقتها ول يعلم 
ما قامت عليه من كيد لالإ�شالم وامل�شلمني وتبييت ال�شر لكل من ي�شعى 
جلمع ال�شمل واإ�شالح الأمم، و�شاركهم يف الدعوة العامة، والكلمات 
املع�شولة التي ل تتنافى ح�شب ظاهرها مع الإ�شالم فلي�س بكافر، بل 
هو معذور يف اجلملة خلفاء واقعهم عليه، ولأنه مل ي�شاركهم يف اأ�شول 
عقائدهم ول يف مقا�شدهم ور�شم الطريق ملا ي�شل بهم اإىل غاياتهم 
ملسو هيلع هللا ىلص: »اإمنا الأعمال بالنيات، ولكلِّ امرئ ما  النبي  املمقوتة، فقد قال 
اإذا تبنّي له اأمرهم   اأن يترّباأ منهم  نوى...« احلديث، لكن يجب عليه 
ويك�شف للنا�س عن حقيقتهم، ويبذل جهده يف ن�شر اأ�شرارهم وما بّيتوا 
للم�شلمني من كيد وبالء ليكون ذلك ف�شيحة لهم ولتحبط به اأعمالهم.

ونقف مع فقرة: "مفاهيم املا�صونية":

مفاهيم الماسونية

تو�شيح مفاهيم احلرية والإخاء وامل�شاواة يف الإ�شالم، والفرق 
تعميم  نف�شها، وهل يجوز  املفاهيم  اإىل  املا�شونية  الدعوى  بينها وبني 

هذه املفاهيم والدعوة اإليها.
ر من العبودية لغري اهلل  مفهوم احلرية يف الإ�شالم يعني التحرُّ
ر من الدين والقيم  تعاىل، اأما مفهوم احلرية يف املا�شونية فهو التحرُّ

www.alukah.net



ن�شرة ما�شونية �شادرة من لندن �شنة )1935م( 140 والأخ��الق. جاء يف 
)اإن اأمتنا هي تنظيم جماعة من النا�س يكونوا اأحراًرا جن�شًيا، نريد 
ولذلك  التنا�شلية(،  اأع�شائهم  من  يخجلون  ل  الذين  النا�س  خلق 
اأ�ش�شوا نوادي للعراة يف دول كثرية، و�شعوا بكل و�شيلة  لتدمري مقومات 
ال�شعوب غري اليهودية والق�شاء على القيم الأخالقية، ومفهوم الإخاء 
يف الإ�شالم اأّن امل�شلم اأخو امل�شلم. اأما مفهوم الإخاء يف املا�شونية، اأّن 
الب�شر � بغ�ّس النظر عن اأديانهم � اإخوة، فمن اأكرب �شعاراتهم: الأديان 
اأّن  يعني  الإ�شالم  يف  امل�شاواة  ومفهوم  جتمعنا...  واملا�شونية  تفّرقنا 
امل�شلمني جميًعا �شوا�شية، اأما مفهوم امل�شاواة يف املا�شونية فهو يعني 
امل�شاواة بني النا�س جميًعا موؤمنهم وكافرهم. واملا�شونية يف الظاهر 
تختلف عنها يف الباطن، فهى تبدو لل�شّذج كاأنها جمعية اأدبية تخدم 
الإن�شانية، وتنّور الأذهان وتن�شر الإخاء، وتوّطد احلب بني الأع�شاء، 
وحتثهم على فعل اخلري والإح�شان لإخوتهم املحتاجني، اأما يف حقيقتها 
فهي موؤ�ش�شة يهودية، ولي�س تاريخها ودرجاتها وتعاليمها وكلمات ال�شر 

فيها و�شروحها، اإّل اأفكاًرا يهودية من البداية اإىل النهاية.
بريطانيا، جعلوا  ما�شوين يف  اأول حمفل  املا�شونيون  اأ�ش�س  وفد 
التايل  القرار  لندن  يف  واأ�شدر  وامل�شاواة(،  والإخ��اء  )احلرية  �شعاره 

الذي يبنّي حقيقة اأغرا�شهم:
1� املحافظة على اليهودية.

2� حماربة الأديان عامة والكاثوليكية خا�شة.
3� بث روح الإحلاد والإباحية بني ال�شعوب.
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141 يف  وامل�����ش��اواة  والإخ���اء  احلرية  مفاهيم  اأّن  ل��ِك  يتبنّي  وبذلك 
املا�شونية،  يف  املفاهيم  تلك  عن  جوهرًيا  اختالًفا  تختلف  الإ�شالم، 
يتمّيز  ل  عامة  بطريقة  املفاهيم  تلك  اإىل  الدعوة  جتوز  فال  ثم  ومن 
فيها الفرق بني معنى هذه املفاهيم يف الإ�شالم ومعناها يف غريه. واهلل 

اأعلم.

ومن املنظمات املا�صونية ما يلي:

أندية الروتاري منظمّات ماسونيّة صهيونية

العاملية  ال�شهيونية  عليها  ت�شيطر  ما�شونية  منظمة  الروتاري 
ُتعرف با�شم اأندية الروتاري ح�شب تعريف املو�شوعة املي�ّشرة، وقد قام 
بتاأ�شي�س  فقام  )1905م(،  �شنة  هاري�س  بول  يدعى  حمام  بتاأ�شي�شها 
رجل  احلركة  بتو�شيع  وق��ام  �شيكاغو،  مدينة  يف  للروتاري  ن��ادي  اأول 
ُيدعى �شريىل بربى، وكان �شكرترًيا لهذه املنظمة اإىل اأن ا�شتقال �شنة 
)1942م(، امتدت احلركة اإىل العديد من الدول يف �شنة )1947م(، 
اأ�شبح لها انت�شار يف )80( دولة، واأ�شبح اأع�شاوؤها اأكرث من  اأن  اإىل 
يف  احلركة  ا�شتمرت  ن��اٍد.   )6800( من  اأك��رث  يف  ع�شو   )327000(
النت�شار حتى كان لها فروع كثرية يف الدول العربية، وقد تاأ�ش�س اأول 
ناٍد للروتاري يف فل�شطني �شنة )1921م(، ولها نواد يف م�شر والأردن 
وتون�س واجلزائر وليبيا واملغرب ولبنان، وُتَعد بريوت مركز جمعيات 
املخططات  نطاق  يف  بالعمل  اجلمعيات  هذه  وتقوم  الأو�شط.  ال�شرق 
بدورهم  هم  وال��ذي��ن  عليها،  املا�شون  �شيطرة  خ��الل  من  اليهودية 
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مرتبطون باليهودية العاملية نظريًّا وعمليًّا. وتتظاهر بالعمل الإن�شاين 142
اأهدافها  وحتقق  الطوائف،  خمتلف  بني  ال�شالت  حت�شني  اأج��ل  من 
اإىل  التي تدعو  والندوات،  الدولية واملحا�شرات  عن طريق احلفالت 
التقارب بني الأديان واإلغاء اخلالفات بني الأديان والتمييز بني الب�شر 
اليهود  ميتزج  اأن  هو  لهوؤلء  احلقيقي  والغر�س  الدين.  ح�شاب  على 
اإىل  والإخ��اء، وعن طريق ذلك ي�شلون  الود  با�شم  الأخرى  بال�شعوب 
وال�شيا�شية،  القت�شادية  اأغرا�شهم  حتقيق  يف  ت�شاعدهم  معلومات 
الجتماعي،  خ  التف�شُّ على  تعني  معّينة  ع��ادات  ن�شر  على  وت�شاعدهم 
البارزة  ال�شخ�شيات  اإّل  الع�شوية ل متنح  باأّن  اإذا علمنا  ويتاأكد هذا 
واملهّمة  التي لها تاأثري وثقل يف املجتمع، واأّن الع�شوية مُتنح ول ُتكت�شب.

ا من املنظمات املا�صونية ما يلي: واأي�صً

أندية الليونز وخطرها على األمّة اإلسالمية

الليونز هي جمموعة نواٍد ذات طابع خريي يف الظاهر، لكنها ل 
تعدو اأن تكون واحدة من املنظمات العاملية التابعة للما�شونية العاملية 

التي تديرها اأ�شابع اليهود.
وقد قامت فكرة اإن�شاء نواٍد لرجال الأعمال من خمتلف اأمريكا 

عام )1915م(، وهي �شبيهة بنوادي الروتاري.
الإ�شالمية  املجتمعات  بني  تنت�شر  التي  الأن��دي��ة  ه��ذه  مثل  اإّن 
الإ�شالم وامل�شلمني، ملا تنطوي عليه  والعربية، لهي خطر عظيم على 

من اأهداف واأفكار تخدم يف املقام الأول اأعداء الأّمة.
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143 اأخطر  ه��ي  باملا�سونية  امل�سّماة  اجلمعية  ه��ذه  ن��ق��ول:  ختاًما 
ب�سّرية ومكر  الإ���س��لم  الأر����ص، فهي حت��ارب  جمعية موجودة على 
واحل��ذر  والتنبيه  احل��ر���ص  ولكن  ول��لإ���س��لم،  لنا  فالغلبة  وده���اء، 

مطلوٌب فامل�سلم كيِّ�ص َفِطن.
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكّن  "وال�سلم 
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الصحة تحتاج إلى عناية144

ٱ ٻ ٻ

البحار،  الفلك جتري يف  اآدم و�سّخر لهم  بني  ك��ّرم  ال��ذي  احلمد هلل 
اآياته الدالة على عظمته عرب الفيايف والقفار، للّدكار والعتبار.  ون�سب 
واأ�سهد اأن ل اإله اإل اهلل وحده ل �سريك له، مقّلب القلوب والأب�سار، واأ�سهد 
اأّن نبّينا حمّمًدا عبده ور�سوله، بنيَّ اأحكام واآداب الأ�سفار، التي ترفع الأ�ستار 
وتك�سف الأ�سرار .�سّلى اهلل و�سلم عليه، وعلى اآله الأطهار، واأ�سحابه الأخيار، 

من املهاجرين والأن�سار، ما اأ�ساءت الأنوار، وغّردت الأطيار. ثم اأما بعد:
ال�سحة نعمة من اهلل، ل ن�ستطيع اأن نعرف طعمها احلقيقي اإّل عند 

فقدها - ل �سمح اهلل -.
ونحن يف هذا اليوم )         ( املوافق )   ( من �سهر )    ( لعام )              ( 

�ص احلديث عن ال�سحة والعناية بها. ي�سّرنا اأن نخ�سِّ

نبداأ بالقراآن الكرمي:

القرآن الكريم

ەئ  ەئ  ائ  ائ   ى  ى  ې  ې  ې  زب  ت��ع��اىل:  ق��ال 
ی  ىئ  ىئىئ  ېئ  ېئ  ېئ    ۈئ  ۆئۈئ  ۆئ   ۇئ  ۇئ  وئوئ 

ىب   مب  خب  حب  جب  ىئيئ  مئ  حئ  جئ  ی   ی  ی 

ڀ  ڀ  ڀ  پ   پپ  پ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  ٱ 
ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿٿ  ٿ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 
چ  ڃڃ   ڃ  ڃ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦڦ  ڦ  ڤڦ   ڤ  ڤ 
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145 ڎ  ڎ  ڌ  ڌ   ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ    چ  چ 
ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک   ڑک  ڑ  ژ  ژ  ڈڈ 
ڳ ڳ  ڱ  ڱ ڱڱ ں ں ڻ        ڻ ڻ  ڻ ۀ 
ۀ ہ   ہ ہ ہ  ھ ھ  ھ ھ ے ے ۓ 
ۈ   ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۓ 
ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ     ۉ ۉ 
رب  وئ  وئ  ەئ    ەئ  ائ  ائ  ى   ى  ې  ې  ې  ې 

)البقرة(.

ثانية فقراتنا احلديث ال�صريف:

الحديث
ر�شول  قال  ق��ال:   - عنهما  اهلل  ر�شي   - عبا�س  بن  عبداهلل  عن 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »نعمتان مغبون فيهما كثري من النا�س : ال�شحة والفراغ« رواه 

البخاري.

ن�صل اإىل كلمتنا ال�صباحية:

يجب أن يشتمل الغذاء اليومي

على البروتين الحيواني والنباتي
اإّن الربوتني هو مادة بناء وجتديد اخلاليا واأ�شا�س منّو اجل�شم 
الأخ��رى  الغذاء  مكّونات  عن  ويتمّيز  وال��دم،  والع�شالت  والأع�شاء 

ريات والن�شويات والدهون( التي تعد فقط م�شدًرا للطاقة. )ال�شكَّ
على  اليومي  الغذاء  يحتوي  اأن  يجب  البالغ  لالإن�شان  وبالن�شبة 
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الإن�شان عادة يف 146 )60-70( جرام بروتني، وهي كمية يح�شل عليها 
غذائه اليومي، لو تناول عّدة جرامات من اللحم اأو الدجاج اأو ال�شمك 
اأو البي�س اأو اللنب ومنتجاته، اإىل جانب البقوليات )فول اأو عد�س اأو 

ب�شلة اأو فا�شوليا( واخلبز.
من  الكمية  هذه  ن�شف  اأو  ثلث  يكون  اأن  املتخ�ش�شون  وين�شح 
اأو  بروتني حيواين، وهذا يعني بالن�شبة للكبار اأكل )50( جرام حلم 
)150( جرام حلم دجاج اأو �شمك اأو بي�شة مع كوب لنب اأو قطعة جنب. 
اأما بالن�شبة للكبار: فتناول البقوليات مع اخلبز مع اأحد منتجات 
الألبان، قد يغني عن اللحم والدواجن، املهم فقط هو تغرّي البقوليات 

ومنتجات الألبان وعدم والإ�شراف يف تناول البقوليات واخلبز.
ب�شبب  لي�س فقط  اللحوم �شار  تناول  الإ�شراف يف  فاإّن  وكذلك 
ا لأّن زيادة ن�شبة الربوتينات يف  اأي�شً الدهون امل�شاحبة للحم، ولكن 
الدم يعد عبًئا على اجلهاز اله�شمي والدوري، وقد يوؤدي اإىل اأمرا�س 

اأكرثها �شيوًعا "النقر�س".
وترجع اأهمية الربوتينات احليوانية لت�شابهها مع بروتينات ج�شم 
الأمينية  الأحما�س  من  وح��دات  على  تركيبها  يف  وحتتوي  الإن�شان، 
الأ�شا�شية غري املتوّفرة بكرثة يف الربوتينات النباتية، وهي وحدات ل 
ميكن جل�شم الإن�شان تخليقها من مركبات اأخرى؛ اأي يجب اأن يح�شل 
اأّن خلطة منا�شبة من بروتينات  اإّل  عليها الإن�شان يف غذائه اليومي، 
نباتية متعّددة، ميكن اأن تعطي يف النهاية بروتيًنا نباتًيا عايل القيمة. 
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147 العيون: �صحة  على  العيون" حتافظ  "متارين 

تمارين للعيون
باأن  جديرة  وهي  العيون.  اأطباء  اأحد  بها  ن�شح  التمارين  هذه 
مكتب،  فوق  الطوال  ال�شاعات  يق�شي  ممن  منا  واح��د  كل  ميار�شها 

حمّدًقا يف �شا�شة احلا�شوب. وهو اأطلق عليها ا�شم )20-20-20(.
امل�شتمر  النظر  من  دقيقة  ع�شرون  مّرت  كلما  الأوىل:  اخلطوة 
�شيء  اأي  على  النظر  ورّك��زي  راأ�شِك عنه  اأدي��ري  �شا�شة اجلهاز  على 
يبعد عنِك ع�شرين قدًما )6 اأمتار(. فهذا يغرّي الُبعد البوؤري لعد�شة 

العني. وهو �شيء واجب للعني املجهدة. 
ملدة  �شريع  بتتابع  وافتحيهما  العينني  اأغم�شي  الثانية:  اخلطوة 

ع�شرين مرة متتالية؛ وذلك لرتطيبهما.
اخلطوة الثالثة: ح�شب ات�شاع الوقت لديِك قومي بامل�شي ع�شرين 
فهذا  واح��د.  و�شع  يف  اجللو�س  من  دقيقة  ع�شرين  كل  بعد  خطوة، 

التمرين ي�شاعد على تن�شيط الدورة الدموية لكامل اجل�شم.
الذين  واأقاربك  �شديقاتك  على  الإر�شادات  هذه  بتوزيع  قومي 
النف�س،  مراآة  هما  العينني  اإّن  ُيقال  اأعينهم.  �شالمة  وتهمِك  تعّزيهم 

فعليكِ بالهتمام بهما لأنهما ل يقّدران بثمن.

اخل�صروات والفاكهة يف فقرتنا القدمة:

يجب أن يشتمل الغذاء اليومي على الخضروات 
والفاكهة الطازجة

من  للعديد  جيد  م�شدر  هي  الطازجة  والفاكهة  اخل�شروات 
الفيتامينات والأمالح املعدنية املهمة جًدا للج�شم. خا�شة اإذا تعّددت 
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اأ�شنافها يف الغذاء اليومي، فالبد اأن يكون لطبق ال�ّشلطة مكان على 148
الأخرى  نوع منها هي  باأّي  الفاكهة  تكون  واأن  والع�شاء،  الغداء  مائدة 
يجب تناولها، وميكن اأن توؤكل اخل�شر والفاكهة بني الوجبات الثالث.. 
وتناول اخل�شر والفاكهة يومًيا يح�شن من اأداء اجلهاز اله�شمي وذلك 

لحتوائها على الألياف الغذائية املن�شطة حلركة الأمعاء. 

ونقف مع هذه الفقرة:

تجنُّب السُّّكر واألغذية الغنيّة

اأو  الفيتامينات  على  حتتوي  ول  للطاقة  م��وّل��دة  م��ادة  ر  ال�شكَّ
مغّذيات. 

والإ�شراف يف تناول ال�شّكر والأغذية الغنّية به "احللويات" �شبب 
البدانة، لأّن كل جرام �شّكر زائد يتحّول اإىل دهن داخل اجل�شم وحتت 
ووظائف  الدموية  ال��دورة  على  ع��بء  من  ذل��ك  ي�شحب  وم��ا  اجللد، 
مل  ال��ذي  املر�س  هذا  الأ�شنان..  ت�شّو�س  على  ع��الوة  هذا  الأع�شاء، 
يكن معروًفا بهذه ال�شورة من قبل، والغذاء الأمثل لالإن�شان يجب اأّل 
ي�شاف اإليه �شّكر فمادة التحلية الطبيعية هي ع�شل النحل وهو غذاء 

جيد ومفيد.
والكثري منا يفرط يف تناول احللويات واملياه الغازية، فالكثري ل 
يعلم اأّن زجاجة املياه الغازية حتتوي على )25( جرام �شّكر، واحللويات 

حتتوي على ن�شب من ال�شّكر ت�شل اإىل )%90-80(. 
للحلويات  الأمثل  البديل  هي  وع�شائرها  الطبيعية  والفاكهة 

واملياه الغازية. 
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149 احذري من زيوت الأع�صاب الطبيرّة:

زيوت األعشاب الطبيّة

من  ت�شتخدمينها  التي  الزيوت  اعتبار  ال�شائعة  الأخطاء  من 
يوؤدي  الزيوت  هذه  فبع�س  بال�شحة،  ت�شر  ول  جًدا  مفيدة  الأع�شاب 
هذه  بع�س  ا�شتهالك  يوؤدي  كما  اجللد،  يف  باحل�شا�شية  الإ�شابة  اإىل 
امل�شتخرجة من الأع�شاب، وخا�شة بكمّيات كبرية اأو اأكرث من امل�شموح 

به اإىل ال�شمية وال�شرر بال�شحة.

ميكنك الوقاية من الأمرا�س - باإذن اهلل - ومع هذه الفقرة:

هل يمكن الوقاية من مرض السُكري؟

)2001م(،  ع��ام  )اأي��ل��ول(  �شبتمرب  �شهر  من  ع�شر  الثالث  يف 
الدرا�شات؛  اإحدى  نتائج  الأمريكية  ن�شر باحثون من جامعة هارفارد 
حيث وجد الباحثون اأّن اأهّم عامل على الإطالق ينذر بحدوث الإ�شابة 
اللتزام  وعدم  احلركة  قّلة  واأّن  ال��وزن(.  )زي��ادة  هو  ال�شّكر  مبر�س 
لالإ�شابة  الأخ��رى  املوؤهبة  العوامل  جملة  من  هما  ال�شحي  بالغذاء 

مبر�س ال�شّكر.
م�شاب  �شخ�س  مليون   )200( من  اأك��رث  هناك  اأّن  واملعروف 
مبر�س ال�شّكر يف العامل. وقد اأكدت درا�شتان ن�شرتا يف عام )2001م( 
الوقاية من  اأ�شا�شي يف  اأمٌر  كامل�شي  متو�شط  بدين  بن�شاط  القيام  اأّن 
)اآذار(  مار�س   )29( يف  ن�شرت  درا�شة  اأظهرت  فقد  ال�شّكر،  مر�س 
عام )2001م( يف جملة "طبيعة" اأّن النا�س الذين يبذلون اأكرب معّدل 
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العنيفة 150 الريا�شية  بالتمارين  يقومون  الذين  هم  لي�شوا  الطاقة،  من 
ولفرتات ق�شرية، ولكنهم هم الذين يداومون على امل�شي اأو ال�شباحة 
اأو ركوب الدراجة بن�شاطات متو�شطة. ويعزو الباحثون �شبب ذلك اإىل 
اأّن الذين يقومون بن�شاط ريا�شي عنيف ولفرتة ق�شرية، يحجمون عن 
القيام بالتمارين الريا�شية مرات متكّررة تالية، يف حني جند الذين 
اأف�شل حاًل،  اأو معتدلة هم  يداومون على ن�شاطات ريا�شية متو�شطة 
ر�شول  بحديث  يذّكرنا  وهذا  الأمرا�س.  من  الوقاية  يف  فعالية  واأكرث 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص الذي يقول فيه: »اأحّب الأعمال اإىل اهلل اأدَومها واإن قّل« متفق 

عليه.

ونختم بهذه الفقرة:

المشمش.. دواء للقلب

امل�شم�س  تناول  اأّن  بريطانية  يف  اأجريت  طبية  درا�شة  اأظهرت 
ي�شهم يف احلماية  اأن  الدم، وميكن  الكول�شرتول يف  يقّلل من م�شتوى 

من مر�س �شرايني القلب.
تتحّول  )كاروتينويدات(  ُتدعى  مرّكبات  على  امل�شم�س  ويحتوي 
للتخّل�س من  العني  الذي حتتاجه  )اأ(  الفيتامني  لتعطي  يف اجل�شم، 

املرّكبات الكيميائية ال�شارة التي توؤذي العني.
ت��زّود  امل�شم�س  م��ن  حبات  ث��الث  ت��ن��اول  اأّن  الباحثون  ويعتقد 
 اجل�شم بحوايل )2800(، وحدة دولية من فيتامني )اأ(، وهو ما يزيد 
على ن�شف حاجة اجل�شم اليومية من هذا الفيتامني. ويعد امل�شم�س 
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151 والفو�شوفور  والكال�شيوم  كالبوتا�شيوم  باملعادن  الفواكه  اأغنى   من 
وغريها.

ختاًما نقول: ال�سّحة تاج ونعمة وبركة ل يعرف قدرها اإّل من 
َفَقَدها، فا�سكروا اهلل على نعمه فبال�سكر تدوم النِّعم.

وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكّن  "وال�سلم 
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الشبكة العنكبوتية152

ٱ ٻ ٻ

مثالِب  َههم عن  ونزَّ الغدِر  التَّقوى عن  اأه��َل  اَن  �سَ ال��ذي  احلمُد هلل 
ي�سِلح  ول  املعتدين  يحبُّ  ل  �سبحانه  اأحمده  الَغاِدرين،  و�سنائِع  ونقائ�ِص 
عمَل املف�سدين، واأ�سهد اأن ل اإلَه اإّل اهلل وحَده ل �سريَك له، واأ�سهد اأّن �سّيدنا 
وبالعذاِب  بالف�سيحة  الغدر  اأه��َل  د  توعَّ ور�سوله،  اهلل  عبد  حمّمًدا  ونبّينا 
و�سحِبه  اآل��ه  وعلى  حمّمد  ور�سولك  عبدك  على  و�سلِّم  �سلِّ  الّلهّم  املهني، 

�سلة و�سلًما دائمني اإىل يوم الدين. ثم اأما بعد:

اأ�سبحت ال�سبكة العنكبوتية اليوم �سرورة يف العديد من الأماكن.

ونحن يف هذا اليوم )         ( املوافق )   ( من �سهر )    ( لعام )              ( 
�ص احلديث عن ال�سبكة العنكبوتية. ي�سّرنا اأن نخ�سِّ

نبداأ بالقراآن الكرمي:

القرآن الكريم

ېئ  ېئ  ۈئېئ  ۈئ   ۆئ  ۆئ  ۇئ   ۇئ  زب  تعاىل:  ق��ال 
ڀ   ڀ  ڀ  پپ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ىئ   ىئ  ىئ 
ٹ  ٹ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 
ڄ     ڄ  ڦ  ڦ  ڦ       ڦ  ڤ  ڤ    ڤ   ٹڤ  ٹ 
ڇ   ڇڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ     ڃ       ڄ    ڄ 
ک  ڑ  ڑ  ژژ   ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ   ڌ  ڍ  ڍ  ڇ 
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153 ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳڳ  گ   گ  گ  گ  ک  ک    ک 
ھ   ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ں  ں 
ۇ  ۇ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ےے  ھ  ھ 
رب   ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋۋ  ٴۇ    ۈ  ۈ  ۆ   ۆ 

)البقرة(.

ثانية فقراتنا احلديث ال�صريف:

الحديث

ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  ر�شول  قال  قال:   - عنه  اهلل  ر�شي   - اأبي هريرة  عن 
ٌع و�شبعوَن �ُشعبًة. واحلياُء �ُشعبٌة من الإمياِن" رواه م�شلم.  "الإمياُن ِب�شْ

ن�صل اإىل كلمتنا ال�صباحية:

بيرنرز لي.. الذي غير خريطة العالم باختراع 
الشبكةالعنكبوتية  

بداأت الق�شة يف جبال الألب ال�شوي�شرية، يف )1980م(، حيث 
كان برينرز يل يعمل كمهند�س برجميات يف م�شروع  حمدود التكلفة، 
يتبع املعمل الأوروبي للفيزياء الدقيقة يف جنيف، وكان يحاول اأن يبتكر 

و�شيلة ي�شتطيع بها تنظيم  مالحظاته واأوراقه املبعرثة.  
ال�شبكة  اخ���رتاع  و�شاحب  ال��ربي��ط��اين  ال��ربجم��ي��ات  مهند�س 
العنكبوتية، التي غرّيت وجه العامل احلديث، من خالل ن�شجه لآلف 
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اخليوط املتداخلة عرب ال�شبكة العنكبوتية وابتكار ال�شبكة العنكبوتية، 154
والع�شرين.  احلادي  يف  القرن  املعلومات  لنقل  هائلة  و�شيلة  اأوجد  ما 
طريق  للغاية  عن  املعّقد  الت�شالت  نظام  يحّول  اأن  ا�شتطاع  فقد 
ال�شبكة العنكبوتية، الذي مل يكن ي�شتطيع ا�شتخدامه اإّل النخبة، اإىل 

نظام ات�شالت �شائع بني جميع اأفراد العامل.  
ن�شاأ برينرز يل يف لندن يف ال�شتينيات، وكان طفاًل مثالًيا لع�شر 
يف  كانا  يعمالن  عندما  ببع�شهما  وال��داه  التقى  فقد  الآيل،  احلا�شب 
م�شروع ت�شنيع اأول جهاز حا�شب اآيل مت بيعه وهو "فريانتي مارك 1".
وقد عّلماه اأن يفكر ب�شورة غري  تقليدية، فقد كان يلعب األعاب 
بالأرقام، ويفكر يف افرتا�شات خيالية وهو على مائدة الطعام  ذكاء 

ل�)4("؟. اجلذر  الرتبيعي  هو  "ما 
كما قام ب�شنع حا�شبات ليلهو بها من �شناديق الكرتون ويلعب 
يل  ق��ام  بالإلكرتونيات،  ك��ان  �شغوًفا  كما  الطابعات،  ورق  ب�شرائط 
بدرا�شة الفيزياء التي كان يعدها مبثابة طريق و�شط بني الريا�شيات، 
لقد  الواقع  للغاية.. يف  كانت ممتعة  الفيزياء  اإّن  درا�شة  يقول:  حيث 
ا�شتطاع  اأك�شفورد،  اإىل  انتقل  عندما  ذلك  وبعد  الإلكرتونيات،  كانت 
اأن ي�شنع حا�شوبه الإلكرتوين اخلا�س به من  اأجزاء وقطع غيار بع�س 

الآلت واأجهزة تلفاز قدمية. 
وقد اأطلق على ذلك الربنامج ا�شم امل�شتعلم، وهو اخت�شار ل�شم 
مو�شوعة قدمية من الع�شر  الفيكتوري تذّكرها من فرتة طفولته وكان 
ا�شمها )امل�شتعلم(، وقام بت�شميم منظومة عناوين  ت�شتطيع اأن تعطي 
لكل �شفحة ويب مكاًنا متميًزا بها اأو حمدًدا عاملًيا للم�شدر، ثم قام 
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155 بربط ون�شج جمموعة من  القواعد التي ت�شمح لتلك امللفات، اأن ترتبط 
بع�شها ببع�س على احلا�شبات عرب الإنرتنت.  

و�شّمى تلك املجموعة من القواعد بروتوكول نقل الن�س الفائق.
معهد  يف  والإداري����ة  الأك��ادمي��ي��ة  احلياة  اإىل  يل  برينرز  توّجه 

ما�شا�شو�شت�س للتكنولوجيا.
العام،  مبتكر  جائزة  يل  برينرز-  ت�شّلم  )1995م(  ع��ام  ويف 
اجلوائز  من  الكثري  جانب  اإىل  اإم،  �شي  برامج  اأي  اأنظمة  وجائزة 
الإبداعية املهّمة  من عدة �شركات وموؤ�ش�شات،  ولديه درجات �شرف 
�شاوثامبتون،  وجامعة  نيويورك  يف  للت�شميم ،  مدر�شة  بار�شون�س  من 
اإيريك  وقد �شرح  الربيطانية.  الكومبيوتر  املتمّيز يف جمعية  والرجل 
قائاًل:  تاميز  النيويورك  جلريدة  )نوفيل(  موؤ�ش�شة  رئي�س  �شميديت 
لفاز  التقليدي  العلم  اأنواع  ابتكره برينرز  نوًعا من  الذي  كان هذا  لو 
بجائزة نوبل، لقد كان ما �شنعه رائًعا بحق، ورمبا تظن اأنه على الأقل 

قد  اأ�شبح غنًيا الآن، فقد كانت اأمامه العديد من الفر�س.

ال�صبكــة العنكبويتــة فر�صــة للدعــوة اإىل اهلل، ومــع هــذه 
الفقرة:

"6" طرق لخدمة اإلسالم عبر الشبكة العنكبوتية

ي�شع  املعلومات،  جم��ال  يف  عارمة  ث��ورة  من  العامل  يعي�شه  ما 
والإمكانات  اجلهود  ت�شافر  اإىل  حتتاج  كبرية  ثغرة  على  امل�شلمني 
ميكن  فكيف  ال��ث��ورة،  ه��ذه  نتاج  العنكبوتية  ال�شبكة  وُت��َع��د  ل�شّدها، 
ال�شتفادة من هذه ال�شبكة العاملية يف خدمة الإ�شالم؟ هناك العديد 

www.alukah.net



من الطرق والأ�شاليب التي يقدر الكثري منا عليها، ل�شيما ممن يتعامل 156
مع هذه ال�شبكة.

اأوًل: اإن�شاء مواقع )مواقع الويب( نافعة:
اأهم و�شيلة خلدمة الدين، واملق�شود باملواقع النافعة كل  وهذه 
املوقع  اأّن  ول�شك  دنياه،  اأو  دينه  يف  )املت�شّفح(  منه  ي�شتفيد  موقع 
قليلة مقارنة  تزال  الإ�شالمية ل  املواقع  اأّن  الأهم، خا�شة  الديني هو 
باملواقع غري الإ�شالمية، واأقّل من ذلك املواقع الإ�شالمية ال�شافية من 
َخن، ولبد من مراعاة بع�س الأمور يف اإن�شاء مثل هذه  ال�شوائب والدَّ

املواقع، من اأهمها:
1- اأن ي�شبق اإن�شاء املوقع درا�شة واقعية يتم من خاللها حتديد 
الهدف من املوقع وطبيعته ومدى حاجة النا�س اإليه، وفائدة مثل هذه 
الدرا�شة اأن نتفادى التكرار يف املواقع ون�شخها، فاإّن كثرًيا من املواقع 
تت�شابه يف امل�شمون اإىل حد بعيد، واإن اختلفت يف الظاهر، فنجد اأّن 
املوقع يبداأ من حيث بداأ غريه ويعيد التجارب والأخطاء، ب�شبب عدم 

اطالعه على منجزات الآخرين.
2- اأن ت�شرف على املوقع جلنة �شرعية متخ�ش�شة، اأو على الأقل 
اأحد العلماء اأو طاّلب العلم، حتى ل يعر�س املوقع ما يخالف �شرع اهلل.
3- اأن ي�شتقل املوقع بذاته قدر الإمكان، مبعنى اأن ل يكون تابًعا 
يكن  مل  واإن  جماًنا،  املواقع  ت�شميم  خدمة  يقدمون  ممن  اآخر  ملوقع 
بد من ال�شتعانة مبثل هذه املواقع، فليكن املوقع امل�شيف من املواقع 
اأقول ذلك  التي ل تعر�س ما يخالف الدين والأخالق، والذي جعلني 
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157 اأنني راأيت موقًعا يعنى بالقراآن وحتفيظه، ولكنه يعر�س بع�س ال�شور 
ت�شميمه  مت  موقعهم  اأّن  وال�شبب  �شفحاته،  بني  ل  التنقُّ حني  ال�شيئة 
لي�شت لديهم  الأمور، فلذا  من خالل موقع ل يبايل بعر�س مثل هذه 

�شيطرة تامة على موقعهم . 
4- الت�شميم اجليد للموقع، وهذا يتطّلب اأموًرا منها:

- ح�شن اختيار عنوان املوقع، وهذا يتطّلب ثالثة اأمور: اأن يكون 
اأن  والثاين:  طوياًل،  يكون  ل  اأن  ي�شتلزم  وهذا  ر،  التذكُّ �شهل  العنوان 
يدل العنوان على حمتوى املوقع، والثالث: اأن يكون العنوان جذاًبا يلفت 

انتباه املت�شّفحني.
اإّل  يتم  ل  وهذا  للزائر،  والت�شويق  اأ�شاليب اجلذب  ا�شتعمال   -
وال�شوت  الن�س  دمج  )وتعني  املتعّددة  الو�شائط  تقنيات  با�شتخدام 
واح��دة(،  بيئة  يف  املتحركة  والر�شوم  املرئية  والعرو�س  وال�شورة 
�شحن  بالطبع-   - يق�شد  ول  تفاعلي،  اأنه  املوقع  على  ُيطلق  وحينها 
اأو برجميات اجلافا، فاإّن كرثة  املوقع باملوؤثرات ال�شوتية والر�شومية 
البطء  ناهيك عن  امل�شتخدمني  من  كثرًيا  تزعج  قد  الأمور  مثل هذه 

الناجت عنها.
- مراعاة الت�شميم لطبيعة املوقع والهدف منه اإن كان جتارًيا اأو 

تعليمًيا اأو اإخبارًيا ونحو ذلك.
- اأن يكون املوقع �شهل ال�شتخدام ويحقق مفهوم ال�شداقة مع 

امل�شتخدم.
جميع  يف  الأ�شا�شية  املوقع  لغة  وجعلها  بالف�شحى  الهتمام   -
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ال�شفحات.158
- اأن يدعم املوقع اأكرث من لغة ل�شيما اللغات احلية كالإجنليزية 

والفرن�شية.
�س  يتخ�شّ اأن  فاإما  اجلودة،  ب�شرط  التخ�شي�س  اأو  التعميم   -
جهادي-  تربوي-  اإمي��اين-  دع��وي-  )علمي-  معنّي  جانب  يف  املوقع 
�س كل جانب من هذه اجلوانب  �شيا�شي- املراأة امل�شلمة(، وقد يتخ�شّ
اأو  بالفقه  اأو  بالعقيدة  يهتم  قد  العلمي  فاملوقع  الفروع،  من  فرع  يف 
املوقع كل  وبذلك يجعل  بالقراآن وعلومه وهكذا،  اأو  النبوي  باحلديث 
�س فيه فيلم به اإملاًما جيًدا، بحيث يكون  ثقله يف اجلانب الذي تخ�شّ
�س فيه، اأو اأن يكون املوقع  مرجًعا جلميع الزوار يف اجلانب الذي تخ�شّ
عاًما �شاماًل فيجمع بني جوانب خمتلفة من علم ودعوة وتربية.. الخ، 
ا، فاملهم الرتكيز على  وبغ�ّس النظر عن الختيار تعميًما اأو تخ�شي�شً

جودة املحتوى.
بياناته  واأم��ن  الخ��رتاق  �شيانته من  املوقع من حيث  اإدارة   -5
وملفاته وكذلك حتديثه بني فرتة واأخرى، مبا يجذب الزوار، وهناك 
اإدارة  اأعني  �شركات ت�شّمى )ويب باملجان( تقدم مثل هذه اخلدمة- 
املوقع من جميع النواحي- تتوىّل القيام مبثل هذه املهام، اإ�شافة اإىل 
بالإ�شراف  تقوم  الويب(،  خادم  )برامج  ت�شّمى  برجميات  هناك  اأّن 
على كفاءة املوقع، من حيث �شرعة حتميل ال�شفحة الرئي�شية، وكذلك 

معرفة الروابط املنقطعة بني ال�شفحات وغري ذلك.

ونقف مع هذا التحذير:
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159 كاميرا الالب توب قد تصوِّركم وتفضحكم

غري  بكامريا  م���زّودة  توبات  لب  انت�شرت  الأخ���رية  الآون���ة  يف 
برنامج خا�س  انت�شر  كما  الكامريات.  بهذه  يفتخر  وبع�شهم  متنّقلة، 
ي�شغل الكامريا املا�شنجر اأو ال�شكاي بي دون اأن تعريف اأنِت ذلك، اإىل 
ال�شخ�س الذي ميتلك الربنامج يدخل على اإمييلِك، حتى عندما تكون 
ا لديه  كامريتِك مغلقة ي�شغلها، والأدهي حتى اإّن كنِت ل تقبلني �شخ�شً
الفورية، وهي  الر�شالة  ت�شغيل كامريتِك عن طريق  الربنامج، ميكنه 
عليكّن  ونقرتح  ركن  نحذِّ املنطلق  هذا  ومن  بال�س.  م�شنجر  يف  ميزة 

التمعن بهذه املعلومات التي حتدث مع اأي اإحداكن. 
�شاب يبلغ من العمر "21 �شنة" ترك امل�شنجر مفتوًحا يف الالب 
توب الذي ميلكه، وبه كامريا اأ�شلية يف اأعلى ال�شا�شة، وبال�شدفة وهو 
املاألوف  امل�شنجر  �شوت  �شمع  حلظات  اإّل  هي  وما  مالب�شه،  ي�شتبدل 
لديه، وقد كتب له �شخ�س معنّي: كيف حالك؟ ومل مت�س اإّل دقيقتان، 
حتى قال له ال�شخ�س نف�شه: اأريدك اأن ت�شاهد هذا الفيديو، فقال له 
ال�شاب: ح�شًنا. واإذا به يرى نف�شه وهو ي�شتبدل املالب�س وهو �شبه عاٍر، 
فطلب منه ال�شخ�س احلقري اأن يدفع له مبلًغا معّيًنا مقابل عدم ن�شره 
للفيديو ما ي�شبب له ف�شيحة كربى، املهم اأّن الفيديو مهّدد بالنت�شار 
واأنِت  علمِك  دون  ت�شغليها  يتم  التي  توب  الالب  كامريا  ب�شبب  وكله 
الأهل  وحتذير  والنتباه،  ال�شديد  واحلذر  احلذر  فلذلك  الغرفة،  يف 
والأقارب من هذه الظاهرة اخلطرية، لتجنُّب الوقوع مبثل هذه املاآزق 
املدّمرة، ُيرجى تغطية الكامريا اأو فّكها: لأّن ال�شمري الإن�شاين اأ�شبح 
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جمّرد كلمة نلفظها ومل يبق من اأفعالها اإّل القليل. 160
ختاًما نقول: ال�سبكة العنكبوتية �سلح ذو حدين اإن ا�ستخدمِته 
يف اخلري ح�سلِت على خرٍي عظيم، واإن ا�ستخدمِتها يف ال�سرَّ جنيِت 

�سًرا عظيًما.
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكّن  "وال�سلم 
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161 وبالوالدين إحسانا

ٱ ٻ ٻ

ن��ع��م��اءه  ال��ق��ائ��ل��ون، ول يح�سي  ي��ب��ل��غ م��دح��ت��ه  ال����ذي ل  احل��م��د هلل 
ي��وؤدي حّقه املجتهدون، املعروف من غري روؤي��ة، واخلالق بل  العادون، ول 
بقدرته،  اخللئق  فطر  م�ّسقة،  بل  والباعث  خمافة،  بل  واملميت  حاجة، 
ون�سر الرياح برحمته، مبدئ اخللق ووارثه، واإله اخللق ورازقهم، ل تدركه 
الأب�سار وهو يدرك الأب�سار وهو اللطيف اخلبري. واأ�سهد اأّن حمّمًدا عبده 

ور�سوله: الب�سري النذير وال�سراج املنري. اأما بع��د:
الوالدان كنزان مي�سيان على الأر�ص ل نعرف قدرهما وقيمتهما حق 

املعرفة.
يف هذا اليوم )         ( املوافق )   ( من �سهر )    ( لعام )              ( 

�ص احلديث عن برِّ الوالدين. ي�سّرنا اأن نخ�سِّ

نبداأ بالقراآن الكرمي:

القرآن الكريم

زب ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ   ڱ ںں  تعاىل:  قال 
ڻ     ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ  ہ ہ ہ ہ  ھ ھ ھ 
ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۓ  ۓ  ے   ے  ھ 
ې  ې  ېې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ   ۈ  ۈ  ۆ  ۆ 
ى  ى ائ ائ     ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ  ۆئ 
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ی 162 یی  ی    ىئ  ىئ    ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ 
جئ حئ مئ        ىئ  رب )الإ�شراء(.

ثانية فقراتنا احلديث ال�صريف:

الحديث

عن عبداهلل بن م�شعود - ر�شي اهلل عنه - قال: �شاألُت ر�شوَل 
ُل؟ قال:  اهلِل �شلَّى اهلُل عليه و�شلَّم، ُقْلت: يا ر�شوَل اهلِل، اأيُّ العمِل اأف�شَ
؟ قال: )ثم ِبرُّ الواِلَديِن(.ُ قلُت:  )ال�شالُة عَلى ميقاِتها(. قلُت: ثم اأيٌّ
ِ �شلَّى اهلُل  (. ف�شكتُّ عن ر�شوِل اهللَّ ِ ؟ قال: )اجِلهاُد يف �َشبيِل اهللَّ ثم اأيٌّ

عليِه و�شلَم، ولِو ا�شَتَزدُتُه لزاَدين. رواه البخاري. 

ن�صل اإىل كلمتنا ال�صباحية:

فضائُل برِّ الوالدين

لربِّ الوالدين ف�شائُل كثرية منها:
على  يدل  ومما  الكربات:  وتفريج  الدعاء  لقبول  �شبب  اأنه   -1
فم  على  فانحدرت  غار،  يف  املبيت  اأواه��م  الذين  الثالثة  ق�شة  ذلك 
الغار �شخرة من اجلبل ف�شّدت عليهم الباب، فدعوا اهلل تعاىل باأعمال 
ا بوالديه  �شاحلة جعلها اهلل �شبًبا للتفريج عنهم، وكان اأحد الثالثة بارًّ
فقال يف دعائه: »اللهم اإنه كان يل والدان �شيخان كبريان وامراأتي ويل 
بوالدي  فبداأت  حلبت  عليهم  اأرحت  فاإذا  عليهم،  اأرعى  �شغار  �شبية 
ف�شقيتهما قبل بني، واإين ناأى بي ذات يوم ال�شجر فلم اآت حتى اأم�شيت، 
فوجدتهما قد ناما، فحلبت كما كنت اأحلب، فجئت باحلالب، فقمت 
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163 عند روؤو�شهما، اأكره اأن اأوقظهما من نومهما، واأكره اأن اأ�شقي ال�شبية 
قبلهما وال�شبية يت�شاغون اأي يبكون جوًعا عند قدمي، فلم يزل ذلك 
داأبي وداأبهم حتى طلع الفجر، فاإن كنت تعلم اأين فعلت ذلك ابتغاء 
فرجة  منها  اهلل  ففرج  ال�شماء،  منها  نرى  فرجة  لنا  فافرج  وجهك 

فراأوا منها ال�شماء..« متفق عليه. 
2- اأنه مقدم على الهجرة واجلهاد: فعن عبد اهلل بن عمرو بن 
العا�س، قال: اأقبل رجل اإىل نبي اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فقال: اأبايعك على الهجرة 
واجلهاد، اأبتغي الأجر من اهلل قال: »فهل من والديك اأحد حي؟« قال: 
نعم كالهما، قال: »فتبتغي الأجر من اهلل« قال: نعم قال: »فارجع اإىل 

والديك فاأح�شن �شحبتهما« رواه م�شلم.
ِك لوالديِك تنالني ر�شاهما، واإذا ر�شيا عنك دعيا  3- اأنِك بربِّ
ل  لهن  ُي�شتجاب  دعوات  »ثالث  ملسو هيلع هللا ىلص:  لقوله  م�شتجاب  ودعاوؤهما  لِك: 
رواه  لولده«  الوالد  امل�شافر، ودعوة  املظلوم، ودعوة  �شك فيهن: دعوة 

ابن ماجة.
تكفي  دعوتهما  اإجابة  اإّل  الف�شل  من  بهما  الربِّ  يكن يف  ولو مل 

فرمبا كتب لك بدعوة منهما اأن ل ت�شقى.
هم بك فالربُّ كما ُيقال �شلف،  يتك وبرِّ 4- اأنه �شبب يف �شالح ذرِّ
ين بك، واحلياة َدْيٌن ووفاء  ا بوالديك يكون اأبناوؤك بارِّ وكما تكون بارًّ

فعامل اأبويك مبا حتب اأن يعاملك به بنوك.
5- الطماأنينة وعدم ال�شعور بالندم اإذا مات الأبوان اأو اأحدهما، 
وطماأنينة  بالر�شا  وي�شعر  ي�شعد  فاإنه  بوالديه  باًرا  كان  اإذا  فالإن�شان 
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ول 164 يندم  ل  فاإنه  قبله  اأحدهما موت  اأو  والديه  قّدر على  واإذا  القلب، 
يقلق بخالف العاق لوالديه.

كر احل�شن عند النا�س والثناء على البار والدعاء له، فاإّن  6- الذِّ
ف بها، وق�شة اأوي�س القرين خري  الرّب �شفة حميدة مُيدح بها من يت�شّ

�شاهد على ذلك، و�شتاأتي اإن �شاء اهلل.
تعاىل  فقال  ال�شالم:  عليه  الأنبياء  �شفات  من  �شفة  اأن��ه   -7

رب  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ   ٿ   ٿ  زب  ال�شالم:  عليه  يحيى   عن 
)مرمي(، وقال عن عي�شى عليه ال�شالم زب ں ں ڻ ڻ  ڻ 
ڻ ۀ رب  )مرمي(، وحكى عن اإ�شماعيل قوله: زب يب جت  حت ختمت 

ىت يت  جث مث ىث يث رب  )ال�شافات: 102(.

ونقف مع ق�ص�س يف برِّ الوالدين:

قصص في برِّ الوالدين من حياة السَّلف

عن اأ�شري بن جابر قال: كان عمر بن اخلطاب - ر�شي اهلل عنه 
- اإذا اأتى عليه اأمداد اأهل اليمن �شاألهم اأفيكم اأوي�س بن عامر؟ حتى 

اأتى على اأوي�س فقال: اأنت اأوي�س بن عامر؟ قال : نعم، قال: من 
واإّل  َبر�ٌس فرباأت  مراد ثم من قرن؟ قال: نعم قال: فكان بك 
مو�شع دره��م؟ ق��ال: نعم. ق��ال: لك وال��دة؟ ق��ال: نعم. ق��ال: �شمعت 
ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »ياأتي عليكم اأوي�س بن عامر مع اأمداد اأهل اليمن 
اإّل مو�شع درهم، له  من مراد ثم من قرن، كان به بر�س فربئ منه 
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165 والدة هو بها بّر، لو اأق�شم على اهلل لأبّره، فاإن ا�شتطعت اأن ي�شتغفر لك 
فافعل« فا�شتغفر يل فا�شتغفر له.

اإىل  لك  اأكتب  األ  قال:  الكوفة،  قال:  تريد؟  اأين  له عمر:  فقال 
عاملها؟ قال: اأكون يف غرباء النا�س اأحب اإيّل. رواه م�شلم.

برِّ  مع  ال�ّشلف   اأح��وال  من  طائفة  فهذه  العزيزة:  اأختي  وبعد 
الوالدين تنمُّ عن ذوق رفيع، وفهم دقيق، وروح عالية، وتوحي مبدى 
عناية ال�ّشلف بربِّ الوالدين، وحر�شهم على رد بع�س جميل الوالدين، 
النا�س،  املعايري عند كثري من  املوازين واختّلت  انقلبت  الآن فقد  اأما 

واأ�شبح الكثريون ل يرون للوالدين حًقا، فاإنا هلل واإنا اإليه راجعون.

 ون�صتمع اإىل هذه الن�صبة:

90% من الشباب والشابات يلجأون لنصائح الشبكة 
العنكبوتية بدالاً من الوالدين

اأظهر ا�شتطالع للراأي اأجري يف بريطانيا اأّن )9( من كل )10( 
من  بدًل  للن�شح  طلًبا  لالإنرتنت  يلجاأون   )25( �شن  حتت  اأ�شخا�س 

ا�شت�شارة اأحد الوالدين.
وك�شفت الدرا�شة -التي اأُجريت ل�شالح موؤ�ش�شة 'جيت كوننكتد' 
التي تعنى بتقدمي ن�شائح تلفونية لالأ�شخا�س حتت �شن )25( عاًما- 
اأّن ثلث هذه ال�شريحة فقط تلجاأ لالأم ملناق�شة م�شكلة متر بها، بينما ل 

يلجاأ لالأب �شوى )5( يف املائة.
التليجراف  �شحيفة  نتائجها  ن�شرت  ال��ت��ي  للدرا�شة  ووف��ق��ا 
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�شخ�س(، 166  1000( ال�شتطالع  يف  امل�شاركني  ن�شف  فاإّن  الربيطانية، 
لون احلديث اإىل �شديق ب�شاأن امل�شاكل التي يواجهونها. يف�شّ

لت الدرا�شة اإىل اأّن اأكرث من ن�شف ال�شباب والأطفال  كما تو�شّ
الذين يلجاأون لالإنرتنت ي�شريون اأكرث حرية بعد ا�شتخدامهم ل�شبكة 

املعلومات.
من  فقط  امل��ائ��ة  يف   )20( ح��وايل  اأّن  اإىل  ال�شتطالع  وي�شري 
ح�شلوا  التي  املعلومة  من  بالتاأكد  يقومون  ال�شتطالع،  يف  امل�شاركني 

عليها عرب الإنرتنت من م�شدر اآخر. 
يدرون ملن  اأنهم ل  املُ�ْشتطَلعة،  العينة  املائة من  وقال )24( يف 

يلجاأون طلًبا للم�شاعدة ب�شاأن م�شكالت عاطفية.

ونختم بهذه الفقرة:

لمْ تكذب أمِّي عندما قالت لي

مل تكذب اأمي عندما قالت يل:
واق���راأي  ركعتني،  هلل  و�شلي  و���ش��وء،  على  واأن���ِت  اإّل  تنامي  ل 
بوجهِك،  النور  ي�شرق  بالدعاء؛  وت�شّرعي  يديك  وارفعي  اآيتني،  ولو 

وت�شعدين بنومِك، وت�شبحني بعيدة عن الهموم.
مل تكذب اأمي عندما قالت يل:

ل تفرطي يف �شالتِك، ول يغريِك حّب ذاتك، وراقبي اهلل يف كلِّ 
�شاعة.

مل تكذب اأمي عندما قالت يل:
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167 اإن�شانة جارحة، ا�شحكي مع اجلميع، عاملي  اإياِك اأن ت�شبحي 
النا�س بت�شامح، ول تفرطي يف حقوقِك، ول جتاملي يف الن�شائح، ول 
تنافقي ول  واإن مل�شِت عيب �شاحبتك فال  تثوري فت�شريين فا�شحة، 

ت�شارحي.
مل تكذب اأمي عندما قالت يل:

انتبهي عندما تبني دارك، قبل اأن تختاري جارتك، وفكري بحق 
اجلرية، ول تن�شي الإح�شان اإىل اجلريان.

مل تكذب اأمي عندما قالت يل:
اأو  املنا�شب  الأم���ور،  ه��ذه  تغرِك  ل  ك��رام��ة،  لها  اإن�شانة  ك��وين 
هذه  على  تخلدي  لن  باأنِك  فكري  القيامة،  بيوم  فكري  بل  الق�شور، 

الدنيا، فكري باأنِك يف رحلة �شغرية.
عظيمة  فر�سة  فهما  عظيمة،  نعمة  ال��وال��دان  نقول:  ختاًما 

هما، والعناية بهما. لدخول اجلنة ملن اأح�سن برَّ
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكّن  "وال�سلم 
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الخُُلق الرّفيع168

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل املنعم على عباده مبا هداهم اإليه من الإميان، احلمد هلل 
املتّمم اإح�سانه مبا اأقام لهم من جلّي الربهان، الذي حمد نف�سه مبا اأنزل 
من القراآن ليكون ب�سرًيا ونذيًرا وداعًيا اإىل اهلل باإذنه و�سراًجا منرًيا، وجعل 
كتابه دليًل على وحدانيته، ومر�سًدا اإىل معرفة عزته وعلمه، ومف�سًحا عن 
اأ�سمائه و�سفات جلله وعلّو �ساأنه وعظيم �سلطانه، وجعله حّجًة لر�سوله 
ا على �سدقه وبّينًة  على اأنه اأمينه على وحيه. ثم اأما  الذي اأر�سله به، وَعلَمً

بعد:
الأخلق عنوان امل�سلم، فامل�سلم بل اأخلق ك�سجرة بل اأوراق.

ونحن يف هذا اليوم )         ( املوافق )   ( من �سهر )    ( لعام )              ( 
�ص احلديث عن الأخلق. ي�سّرنا اأن نخ�سِّ

نبداأ بالقراآن الكرمي:

القرآن الكريم

ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى   ې  ې         ې  ې  زب  تعاىل:  قال 
ىئ  ىئ    ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۆئۈئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ    وئ  وئ 
ٱ ٻ  ىئ  ی ی ی          یجئ حئ     مئ      ىئ       يئ   جب حب   خب  
ٻ ٻ ٻ پ پ پ  پ ڀ ڀ ڀ ڀ   
ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 
ڃ  ڃ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڤ 
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169 ڃ ڃ چ چ چ چ  ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 
گ   گ  گ  ک  ک  ک  ڑک  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڎڈ   ڎ       ڌ 
گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں  ں ڻ ڻ ڻ ڻ 
ۀ ۀ ہ ہ  ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے 
ٴۇ  ۈ   ۈ  ۆ  ۇۆ  ۇ  ڭ     ڭ  ڭ  ڭ        ۓ  ۓ   ے  

ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې  رب )البقرة(.

ثانية فقراتنا احلديث ال�صريف:

الحديث

ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  ر�شول  قال  قال:   - عنه  اهلل  ر�شي   - اأبي هريرة  عن 
قال:  اأعلُم،  ور�شوُله  اهلُل  قالوا:  الناَر  ُيدِخُل  ما  اأكرُث  ما  "اأتْدرون 
َة؟ تقوى اهلِل وُح�شُن  الأجوفاِن: الفرُج والفُم، وما اأكرُث ما ُيدِخُل اجلنَّ

اخُلُلِق" ح�شنه الألباين. 

ن�صل اإىل كلمتنا ال�صباحية:

المسلم مضياف

وال�شيافة:  الإ���ش��الم،  يف  الأخ��الق  مكارم  من  ال�شيافة  ح�شن 
�شيًفا،  به  نزل  اأي  �شاف  والفعل  النزيل،  هو  وال�شيف:  القرى،  هي 
واأ�شافه وا�شت�شافه: اأنزله عليه �شيًفا، وامل�شياف: كثري ال�شيوف، ويف 
 التنزيل اأّن اإبراهيم ولوًطا كانا م�شيافني، فعن اإبراهيم يقول القراآن: 

زب حئ مئ ىئ يئ جب  رب )احلجر(.
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زب ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ   ۋ ۋ  رب 170 فقال:  وو�شفهم 
)الذاريات: 24(، فاأكد لإبراهيم �شفة الكرم. 

وعن لوط يقول: زب ڭ  ۇ ۇ ۆۆ رب  )هود: 78(.
 ويف احلديث عن الر�شول ملسو هيلع هللا ىلص: »واإن لزورك عليك حًقا«، والزور 
ا اأ�شياًفا  هو الزائر، يقال للواحد وللجمع، وكذلك �شيف، وتقول اأي�شً
بالإميان، فقال: »من كان  ال�شيافة  ملسو هيلع هللا ىلص ح�شن  الر�شول  وزواًرا، وقرن 
يوؤمن باهلل واليوم الآخر فليكرم �شيفه، جائزته يوم وليلة، وال�شيافة 
اأن  ال�شيف(  )اأي  يحل  ول  �شدقة،  فهو  ذل��ك  بعد  فما  اأي��ام،  ثالثة 
يثوى )اأي يقيم( عنده حتى يحرجه«، ويف احلديث ت�شريع جديد: اأّن 
اأيام، قيل يتكلف امل�شيف لل�شيف يف اليوم الأول، ثم  ال�شيافة ثالثة 
يف الثاين والثالث يقدم له ما يح�شره ول يزيد على عادته، فاإن زاد 
على الأيام الثالثة فهو �شدقة، �شّماها كذلك لتنفري ال�شيف اأن ميكث 
بعد الأيام الثالثة. واأما اجلائزة: فهي املوؤنة التي متّكن امل�شافر العابر 
اإذا نزل �شيًفا اأن يجوز بها مقدار يوم وليلة من هذا البلد اإىل البلد 
ا. وا�شتدل بجعل ما  اأي�شً الآخر الذي يق�شده، وت�شّمى لذلك اجليزة 
وكذلك  الثالثة،  الأي��ام  اأّن هذه  الثالثة �شدقة، على  الأي��ام  زاد على 
الأيام  بعد  الإقامة  يف  ي�شتمر  اأن  لل�شيف  يحل  ول  واجبة،  اجلائزة، 
امل�شيف وطلبه منه، وهو  لو قبل ذلك  اإل  الثواء،  الثالثة، وهو معنى 
وامل�شيف  ال�شيف  عن  احلرج  ارتفع  اإذا  لأنه  يحرجه«،  »حتى  معنى 
فاإّن الإقامة جتوز. ويف رواية مل�شلم »حتى يوؤثمه« اأي: يوقع امل�شيف يف 
الإثم؛ لأّن اإقامة ال�شيف اأكرث من الأيام الثالثة، جتعل امل�شيف يغتاب 
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171 ال�شيف، اأو يغلظ له يف القول، اأو يظن به ال�شوء، وكل ذلك اإثم. ويف 
الرواية اأّن ال�شحابي �شلمان نزل �شيًفا على اأبي الدرداء، واأقام اأكرث 
من الأيام الثالثة حتى ا�شطر لأبي الدرداء ح�شن �شيافته: احلمد هلل 
لو قنعت ما رهنت  اأبو الدرداء غا�شًبا:  الذي قنعنا مبا رزقنا. فقال 
بع�س ملكي كي اأ�شّيفك!- ويكره للم�شيف وال�شيف اأن يظهر الغ�شب 

اأو اجلزع ل�شيء يقع من اأحدهما.

ونقف مع هذه الفقرة:

كيف تجذبين الناس إليك؟

1- الأخ����الق: كوين خلوًقة تنالني ذكًرا جمياًل.
يظهروا  حتى  ب��الآخ��ري��ن.  اهتمامِك  اظ��ه��ري  اله��ت��م��ام:   -2

الهتمام بِك.
3 � التفاوؤل واحلما�س.

4- التوا�شع: توا�شعي لكل النا�س.
5- احللم: ل تغ�شبي اأبًدا.

ا بال�شحر احلالل. 6- البت�شامة: وهي ما ي�شّمى اأي�شً
7- التهادي: ل تن�شي تقدمي الهدايا.

8- الأناقة: اهتمي ب�شكلِك ومظهرِك.
9- التحدث: اأتقني فّن الكالم.

10- الإن�شات: اأتقني فن ال�شتماع والإ�شغاء.
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فوائد التحلِّي بالأخالق يف فقرتنا القادمة:172

فوائد التحلِّي باألخالق

بال�شعادة،  �شعوًرا  الإن�شان  يعطي  الأخالق  اأ�شا�س  على  التعامل 
فالإن�شان مرّكب من ج�شد وروح، وهو بالتاأكيد لي�س كالآلة، فالتعامل 
لأنه  كفاءة  اأكرث  ويجعله  لالإن�شان  �شهولة  اأكرث  الأخ��الق  اأ�شا�س  على 

يت�شّرف بارتياح واطمئنان.
يعي�س يف  الذي  فالإن�شان  الأم��ن،  عوامل حفظ  اأهم  والأخ��الق 
العالية،  بالأخالق  تت�شف  اأ�شرة  يف  اأو  عالية،  باأخالق  يتمتع  جمتمع 
بالتاأكيد اأنه �شيح�س بالأمان لأّن من حوله ل يتعاملون معه فقط من 

جهة امل�شالح ال�شخ�شية.
ب�شبب  وذلك  النظام،  حتفظ  التي  العوامل  من  ا  اأي�شً الأخ��الق 
الرتابط الجتماعي؛ لأّن املجتمع اإذا كان مفكًكا ي�شهل اختالل النظام 

فيه، واإذا كان مرتابًطا ي�شهل حفظ النظام.

ونختم بهذه الفقرة:

االبتسامة أثرها يخترق القلوب

اجلذابة،  البت�شامة  الرائعة،  البت�شامة  ال�شاحرة،  البت�شامة 
البت�شامة احلارة، ل بد اأن يكون لها واقع عملي مع اجلريان والأقارب 

وكل من نعرف ومن ل نعرف؛ لأنها بل�شٌم �شاٍف، ونوٌر حمّبب.
فَقْد َفَقَد بع�س الزوجات تلك البت�شامة اجلميلة التي تعرّب عن 
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173 هذه  ا�شتَمدَّ  حتى  ال��زوج،  ذلك  من  النقية  وال��روح  وال�شفاء،  احلب 
الوجه،  بلمحات  ا  بع�شً بع�شها  تعادي  اأ�شرة  فتكّونت  الأبناء  العادة 

وق�شوة التعامل.
واأح��زان  وهموم  اأك��دار  تعرتيها  حياتها  امل�شلمة يف  اأّن  �شك  ول 
ظلمتها  ويخرتق  حلكتها،  يجلي  من  اإىل  حقيقة  حتتاج  مما  وغموم، 
املرموقة،  والدعابة  املتزنة  وال�شحكة  الرفيعة  البت�شامة  من  ب�شيء 
النف�س، وطرد  ترويح  النافع يف  وال��دواء  الناجع  البل�شم  لأّن ذلك هو 
بني  بع�س  يعر�شه  ما  فيكفي  امل�شلمة،  عن  الأح��زان  وتخفيف  الآلم 
تنبئ  التي  واللمحات  البت�شامة،  وكتم  الوجه،  تقطيب  من  الإن�شان، 
بالكراهية والعداء.. �شواء كان ذلك للوالدين اأم الأقارب اأو العمال اأو 

من ا�شتحقر روؤيتهم واجللو�س معهم.
اأع��ل��ى الأخ����لق،  ي��ك��ون ك���ّل م�سلمة ع��ل��ى  اأن  ن��رج��و  خ��ت��اًم��ا: 

واأطهرها، واأجّلها.
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكّن  "وال�سلم 
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لماذا ال تنضمي إلى حلقات تحفيظ القرآن 174
الكريم؟

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل الذي جعل ملن لذ به من كل �سائقة خمرًجا، واأعقب �سيق 
�سريك  وح��ده ل  اهلل  اإل  اإل��ه  ل  اأن  واأ�سهد  فرًجا،  عليه  توكل  ملن  ال�سدائد 
له، �سهادة من اأ�سبح قلبه بالإميان باهلل واأ�سمائه و�سفاته مبتهًجا، واأ�سهد 
اأّن نبّينا حمّمًدا عبده ور�سوله العبد املجتبى، والنبي امل�سطفى، �سّلى اهلل 
عليه �سلة متلأ اأقطار الأر�ص وال�سماء، و�سلِّم ت�سليًما كثرًيا. ثم اأما بعد:

ولكن  تنت�سر يف بلدنا وهلل احلمد،  الكرمي  القراآن  حلقات حتفيظ 
حتتاج اإىل املزيد من الدعوة اإليها، والتذكري باأهميتها.

ونحن يف هذا اليوم )         ( املوافق )   ( من �سهر )    ( لعام )              ( 
�ص احلديث عن حلقات حتفيظ القراآن الكرمي. ي�سّرنا اأن نخ�سِّ

نبداأ بالقراآن الكرمي:

القرآن الكريم

ہ  ۀ  ۀ   ڻڻ  ڻ     ڻ  ں  ں  زب  تعاىل:  قال 
ہ ہ ہ           ھ ھ  ھ ھ ے ے  ۓ ۓ ڭ ڭ   ڭ ڭ 
ۇ ۇ                ۆ ۆ    ۈ  ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ             ۅ ۉ ۉ ې 
ې ې  ې    ى  ى ائ ائ ەئ ەئ وئ   وئ ۇئ ۇئ  ۆئ ۆئ 
ىئ  مئ         حئ  جئ  ی  ی  ی   ی    ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ        ۈئ 

يئ جب حب خب مب   ىب      يب رب )القمر(.
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175 ثانية فقراتنا احلديث ال�صريف:

الحديث

ر�شول  قال  قال:   - عنه  اهلل  ر�شي   - الأ�شعري  مو�شى  اأبي  عن 
طيب  ريحها  الأترجة،  مثل  القراآن  يقراأ  الذي  املوؤمن  »مثل  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل 
وطعمها طيب، ومثل املوؤمن الذي ل يقراأ القراآن مثل التمرة، ل ريح 
لها وطعمها حلو، ومثل املنافق الذي يقراأ القراآن مثل الريحانة، ريحها 
طيب وطعمها مر، ومثل املنافق الذي ل يقراأ القراآن كمثل احلنظلة، 
رواه  الفاجر«  املنافق(  )بدل  رواي��ة:  ويف  مر،  وطعمها  ريح  لها  لي�س 

م�شلم.

ون�صل اإىل كلمتنا ال�صباحية:

تحفيظ القرآن .. أرقام وحقائق

مناطق  جميع  يف  التحفيظ  ومدار�س  جمعيات  اإجن��ازات  تاأتي 
الداعم  الت�شكيك يف دور اململكة  اأبلغ رد على كل من يحاول  اململكة، 
الرباين،  املنهج  هذا  على  املجتمع  اأبناء  وتن�شئة  اهلل  بكتاب  للعناية 
الذي جعلته اأوىل املواد املنظمة ل�شيا�شة الدولة يف الداخل واخلارج، 
جميع  يف  رئي�شة  جمعية   )13( التحفيظ  جمعيات  ع��دد  يبلغ  حيث 
لها  التابعة  الن�شائية  والدور  التحفيظ  حلقات  وعدد  اململكة،  مناطق 
ن�شائية،  وداًرا  حلقة   )24.450( -1425ه�   1424 عام  اإح�شاء  وفق 
يبلغ عدد الدار�شني بها )503.0413( دار�ًشا ودار�شة، وقد اأمت حفظ 
والدار�شات خالل عام 1424  الدار�شني  العزيز من هوؤلء  اهلّل  كتاب 
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-1425ه� )6.381( طالًبا وطالبة، بينما بلغ عدد الطلبة والطالبات 176
الذين يحفظون خم�شة اأجزاء فاأكرث من القراآن خالل الفرتة نف�شها 
ويبلغ  احللقات،  ه��ذه  يف  وال��دار���ش��ات  الدار�شني  من   )105.103(
التابعة  وامل��دار���س  احللقات  يف  العاملني  واملدر�شات  املدر�شني  عدد 
جلمعيات التحفيظ يف جميع مناطق اململكة ما يقرب من )20.919( 
معلًما ومعلمة و)1647( موجًها وموجهة و)4126( موظًفا وموظفة، 
وهناك جمعيات حتفيظ اأخرى مثل حلقات حتفيظ القراآن بال�شجون 
من   )8310( من  اأكرث  منها  ي�شتفيد  حلقة،   )270( عددها  والبالغ 
اأمّتوا حفظ القراآن كاماًل العام  ال�شجناء، وبلغ عدد ال�شجناء الذين 
فاأكرث  اأج��زاء  خم�شة  يحفظون  من  عدد  زاد  بينما   ،)225( املا�شي 
املدين  الدفاع  حلقات  يف  الأم��ر  كذلك  ال�شجناء،  من   )1460( على 
عدد  بلغ  بينما   ،)2082( بها  يدر�س  حلقة،   )118( عددها  والبالغ 
اخلامتني للقراآن الكرمي كاماًل )41( دار�ًشا، وجتاوز عدد احلافظني 
خلم�شة اأجزاء فاأكرث )120( دار�ًشا خالل املدة نف�شها )كما ورد يف 
التقرير الإح�شائي للمجل�س الأعلى جلمعيات حتفيظ القراآن الكرمي 
لعام 1424 -1425ه�(، وت�شرف وزارة الرتبية والتعليم على مدار�س 
حتفيظ القراآن الكرمي، وتقوم بدور ل يقل عن دور اجلمعيات اخلريية، 
ووفًقا لإح�شائية الوزارة لعام )1424- 1425ه�(، يبلغ عدد مدار�س 
التحفيظ احلكومية والأهلية للبنني )722( مدر�شة للبنني، منها )35( 
مدر�شة اأهلية، ويبلغ عدد طالب مدار�س التحفيظ للبنني )83.166( 
طالًبا، وللبنات )769( مدر�شة، منها )38( مدر�شة اأهلية، تدر�س بها 

)89.971( طالبة.
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177 ڳ  ڳ  ڳ  زب  وتعاىل:  �شبحانه  اهلّل  قطعه  الذي  الوعد  وهذا 
ثقة  على  جميًعا  يجعلنا   ،)9 )احلجر:  رب  ں   ڱ  ڱ   ڱ  ڱ     
ويقني، باأّن جميع احلمالت التي ي�ش����ّنها اأعداء الإ�شالم �شد القراآن 
الكرمي واأهله، واملوؤ�ش����شات العاملة يف جمال حتفيظه ون�شره، م�شريها 
الف�شل، �شاأنها يف ذلك �شاأن كّل املكائد التي حاكها اأعداء الإ�شالم �شد 
القراآن الكرمي، من���ذ اأن هب�ط جربيل عليه ال�شالم بالوحي وحتى الآن.

ونقف مع هذه الفقرة:

تسرُّب الطالبات من حلقات التحفيظ، األسباب والعالج

حلقات  م��ن  الطالبات  خ��روج  ظ��اه��رة  ه��ي  ال��ظ��اه��رة:  تعريف 
ا بعد �شن اخلام�شة ع�شرة. التحفيظ وعدم ا�شتمرارهن خ�شو�شً

اأوًل: الأ�شباب:
1- �شعور الطالبة بالياأ�س من اإمتام حفظ امل�شحف.

2- عدم اقتناع الطالبة باحللقة.
3- �شعور الطالبة باأّن مدار�س التحفيظ تقيد احلريات.

4- عدم احت�شاب الطالبة لالأجر املرتّتب على احلفظ والقراءة.
5- وجود ح�شا�شيات بني الطالبات بع�شهن البع�س.

6- املزاجية املوجودة عند كثريات من الطالبات.
يجعل  مما  الواحدة  احللقة  يف  الطالبات  بني  ال�شن  فوارق   -7
الطالبة ت�شعر بعدم الرغبة يف ال�شتمرار مع من هب اأ�شغر منها �شًنا.

8- �شن املراهقة.
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العالج 178 هو  املو�شوع  هذا  يف  ما  اأه��م  اأّن  ل�شك  العالج:  ثانًيا: 
والعالج لهذه الظاهرة م�شوؤولية م�شرتكة، ت�شرتك فيها عدة اأطراف 
والإدارة  طرف  الطالبة  اأمر  وويل  طرف  والطالبة  طرف  فاملدر�شة 
طرف، �شواء كانت اإدارة املدر�شة اأم الإدارة التي ت�شرف عليها، ولكن 
له  الذي  الأ�شا�شي  الطرف  اأّن  التجربة  خالل  ومن  نظري  وجهة  يف 
الدور الأكرب يف عالج هذه الظاهرة هي املدر�شة، فاملدر�شة ت�شتطيع 
والإدارة  الأمر  وويل  الطالبة  مع  دور  لها  يكون  اأن  بحكمتها وخربتها 
والبيئة، لتكون هو الطبيبة التي ت�شع الدواء املنا�شب وباإذن اهلل تعاىل 

يتم العالج.
بع�س  اإليها  ون�شيف  ال�شابقة  الأ�شباب  بعك�س  يكون  والعالج 

الربامج العملية املقرتحة مثل:
املطلوب  الدور  لتنبيههن على  الأمهات  لقاء دوري مع  1- عمل 

منهن لعالج مثل هذه الظاهرة.
برنامج  لها  ويكون  الكبريات  للطالبات  خا�شة  حلقة  فتح   -2
خمتلف يتنا�شب مع نوعية الطالبات ويكثف فيه من الدرو�س الرتبوية.
املتقدمة  احللقات  طالبات  مع  الظاهرة  هذه  مثل  مناق�شة   -3

وال�شتفادة مما يطرحن.
4- ال�شتفادة من الطالبات الكبريات يف بع�س الأن�شطة الدعوية 

التي تقدمها مدر�شة التحفيظ.
مثل  ملناق�شة  اخل��ربات  واأ�شحاب  امل�شايخ  بع�س  ا�شت�شافة   -5

هذه الظاهرة مع املدر�شات.
6- ال�شتفادة من جتارب الآخرين.
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179 الأهداف الرتبوية للحلقات يف فقرتنا القادمة:

األهداف التربوية من الحلقات

الأهداف الرتبوية من احللقات هي :
1- تربية اأجيال م�شلمة على القراآن، تالوة واأخالًقا ومنهًجا.

2- اإنقاذهن من وطاأة الأخالق الذميمة والعادات امل�شينة.
3- �شغل ال�شابات مبعايل الأمور ورفيع املنازل.

4- تنمية روح العتزاز لدى الطالبة باإ�شالمها وهويتها وكتاب 
ربها.

5- فتح اآفاق جديدة ووا�شعة اأمام ال�شابات على معاين القراآن 
الآ�شرة، وحقائقه الفذة تفجر الطاقات الإبداعية.

6- اإمداد الأّمة واملجتمع بحافظات القراآن - لتبقى فيها امليزتان 
- حفظ ال�شدور، وحفظ ال�شطور، ان ت�شل اإحداهما فتذّكر اإحداهما 
الأخرى، فال ثقة لنا بحفظ حافظة حتى يوافق الر�شم املجمع عليه من 

اأ�شحاب النقول اإلينا جياًل بعد جيل.
7- مداواة مري�شات العقوق الالتي ي�شكو منهن الوالدان، وقد 

ا�شت�شرى املر�س يف الأّمة، ودواوؤه من �شيدلية القراآن.
8- تقدمي القراآن بطريقة م�شّوقة فيها اأ�شلوب الع�شر و�شرعته 

واإغراوؤه، وفيها اأ�شالة الرتاث الإ�شالمي وخلوده وعظمته.
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ونختم بهذه الفقرة:180

السمات الشخصية لطالبة الحلقة القرآنية

1- األ تكون الدنيا ومطالبها اأكرب همها وكل �شغلها.
2- التوا�شع وعدم التكرّب.

3- الإنفاق على تعّلم القراآن.
4- اهتمام طالبة العلم مبظهرها.

5-التزام الأدب التام مع معلمتها وقدوتها.
6- ترك كرثة الختالط ما اأمكن واختيار ال�شاحبة والرفيقة.

7- ح�شن املعاملة مع زميالتها ومع النا�س.
8- التدرُّج يف التعليم.

ّبة للقراآن اأن يكون لها مقعد يف  ختاًما: ندعو كلَّ طالبة حُمِ
حلقات حتفيظ القراآن الكرمي.

وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكّن  "وال�سلم 
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181 وقفات مع الهاتف النّقال

ٱ ٻ ٻ

احل��م��د هلل ال��ق��وي اجل��ب��ار، املنتقم ال��ق��ّه��ار، م��ذل اجل��ب��اب��رة، قا�سم 
ال�سماء،  يف  ول  الأر����ص  يف  ���س��يء  يعجزه  ل  القيا�سرة،  مهلك  الأك��ا���س��رة، 
مبغ�ص  ال�ست�سهاديني،  حم��ّب  املجاهدين،  قائد  على  وال�سلم  وال�سلة 

املنافقني، وعلى اآله و�سحبه الطيبني املجاهدين. ثم اأما بعد:
الكثريات من الطالبات  اليوم مو�سة يحملها  النقال  الهاتف  اأ�سبح 

حتى واإن كّن ل�سن بحاجة ما�سة له.
ونحن يف هذا اليوم )         ( املوافق )   ( من �سهر )    ( لعام )              ( 

�ص احلديث عن الهاتف النقال. ي�سّرنا اأن نخ�سِّ

نبداأ بالقراآن الكرمي:

القرآن الكريم

ے  ے   ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  زب  ت��ع��اىل:  ق���ال 
ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ   ۇ  ڭ  ڭڭ  ڭ  ۓ  ۓ 
ۋ ۋ ۅ ۅ  ۉ ۉ ې ې ې ې ى 
ۆئ  ۇئ  ۇئ   وئوئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  
ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ   ىئىئ ی ی ی ی جئ 
ڀ   پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  ٱ  يئ   ىئ    مئ  حئ 
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ 
ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ 
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ڃڃ  182 ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ     ڦ 
ڎ  ڌ  ڍڌ  ڍ   ڇ  ڇڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ 

ڎ ڈ رب )البقرة(.

ثانية فقراتنا احلديث ال�صريف:

الحديث
عن م�شروق بن الأجدع بن مالك - ر�شي اهلل عنه - قال: دخْلنا 
على عبِداهلِل بِن عمرو حني قِدم معاويُة اإىل الكوفِة. فذكر ر�شوُل اهلِل 
ملسو هيلع هللا ىلص فقال: مل يكن فاح�ًشا ول ُمتَفِح�ًشا. وقال: قال ر�شوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: " اإنَّ 

من خياِركم اأحا�شُنكم اأخالًقا " رواه م�شلم. 

ن�صل اإىل كلمتنا ال�صباحية:

بعض آداب استعمال الهاتف النقال
النقال  اأّن  اإّل  النقال،  حق  يف  يقال  الثابت  حق  يف  يقال  ما  اإّن 
ينفرد يف اأمور كثرية قد ل توجد يف الهاتف الثابتة؛ فالنقال يف الأغلب 
ا ب�شخ�س ل يرد عليه غريه، بخالف الهاتف الثابت، حيث  يكون خا�شً
يكون يف مكان عام، اأو مكتب اأو منزل، وقد يرد عليه اأكرث من �شخ�س. 
حاجاته  الإن�شان  بها  يق�شى  اهلل،  نعم  من  نعمة  النقال  اأّن  ريب  ول 
باأق�شر طريق، واأي�شر تكلفة. ولكن هناك مالحظات ي�شتوجب التنبيه 

عليها ومراعاتها واأهمها ما يلي:
يف  ا  انخفا�شً ي�شبب  اجلوال  اأّن  موؤخًرا  اكت�شف  قد  اأنه  مبا   -1
الزمن  حيث  من  ا�شتخدامه  يف  العتدال  يجب  لذلك  ال��دم،  �شغط 
املت�شل للمكاملة الواحدة ، وينبغي اأن يحذر من كرثة الت�شالت دون 
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183 داع، واأن يحذر ف�شول الكالم يف املهاتفة.
والتما�س  اأواأنثى(،  كان  )ذك��ًرا  عليه  املّت�شل  حال  مراعاة   -2
ا، اأو يف مكان ل ي�شمح له بالتف�شيل فاإذا مل  العذر له: فقد يكون مري�شً
يرد، اأو رّد رًدا مقت�شًبا، فعلى املت�شل اأن يب�شط له العذر.كما يح�شن 
ل به اأن يخرب املت�شل فيما بعد، اأو يرد عليه رًدا �شريًعا يبنّي من  باملَّت�شَ

خالله عذره.
الأكابر  وجمال�س  العلم  جمال�س  يف  اجلوال  ا�شتعمال  عدم   -3

عموًما، واإذا اأراد الت�شال فعليه اأن ي�شتاأذن ويخرج من املجل�س.
َل به  ُل املتَّ�شَ 4- احلذر من اإحراج املت�شل به: كاأن مَيتحن املتَّ�شِ
بقوله: هل تعرفني. فاأوىل باملت�شل اأن يخرب عن ا�شمه يف البداية اإن 

كان يريد اأن يعرف، واأن يبتعد عن الأ�شاليب املحرجة.
5- عدم ترك اجلوال يف الأماكن العامة كاإلقائه بني الزمالء، 

اأو الأطفال.
اأو و�شع اجلوال على مكرب ال�شوت  6- عدم ت�شجيل املكاملات، 

بح�شرة الآخرين دون علم الآخر.
7- احلذر من ا�شتعمال اجلوال يف الت�شوير، فبع�س اجلوالت 
ا  تتوافر فيها هذه اخلدمة، وقد ت�شتعمل يف ت�شوير املحارم خ�شو�شً

يف املنا�شبات العامة كالولئم وغريها.
اآداب الر�شائل كالتثبيت يف �شاأن الر�شالة، واحلذر  8- مراعاة 
من الر�شائل ال�شيئة، والتاأكد من �شحة الرقم، ومراعاة الّذوق، وحال 
الر�شائل  وا�شتعرا�س  الآخرين  النظر يف جوالت  اإليه، وعدم  املُر�شل 

دون ر�شاهم.
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القادمة:184 النقال" هو عنوان فقرتنا  الهاتف  "فوائد ر�صائل 

فوائد رسائل الهاتف النقال
اإّن ر�شائل اجلوال لها فوائد كثرية وهذه بع�شها:

-اإّن هذه الر�شائل التي ت�شتمل على موعظة، اأو التي تكون مب�شرة، 
اأو معزية، اأو م�شلية اأو ذكرى قد يفتح اهلل بها قلوًبا غلًفا واأعيًنا عمًيا 
لإن يهدي اهلل بك رجال  »فواهلل  الكرمية  اأختي  ولعلمِك  واآذًنا �شًما، 

واحدا خري لك من حمر النعم« رواه ابن عبد الرب.
يا اأختي اإّن تاأثري الكلمة لي�س قا�شًرا على الكلمة امل�شموعة بل اإّن 

هذه الر�شائل املكتوبة توؤّثر يف النف�س كثرًيا.
-اإّن فيها نوًعا من احلرية للرد على املر�شل من عدمه.

-فيها حرية اختيار الوقت املنا�شب للرد.
-اإّن فيها اخت�شاًرا للجهد والوقت واملال.

-اإنه ل يكون منها اأية اأ�شرار �شحية بخالف املكاملات.
-اإّن بها تر�شل دعوات الزواج.

ونقف مع هذه الفقرة:

من آداب الرسائل

هناك بع�س الآداب التي ينبغي مراعاتها عن تبادل الر�شائل منها:
• التثبيت.

اإىل  اأو  اهلل  اإىل  الدعوة  يف  ك��ان  اإذا  النية  يف  الإخ��ال���س   •
الإ�شالم.
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185 • التاأكد من رقم املر�َشل اإليه لكي ل يكون �شبب اإزعاج النا�س.
ال�شرعية. بال�شوابط  • اللتزام 

وعيد  الفطر  كعيد  الف�شائل  منا�شبات  فر�شة  اغتنام   •
الأ�شحى.

تعاىل:  قال  احل��دود  على  التعّدي  وع��دم  التجاوزات  ترك   •"
زب ڦ ڦ       ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ رب )الطالق: 1(.

ال�شلوات. واأذكار  بالأدعية  • التذكري 
ملسو هيلع هللا ىلص  • الدعوات ببع�س الف�شائل والأدعية كال�شالة على النبي 

يوم اجلمعة.
• الدعوات امل�شروعة يف الزواج والولئم واملنا�شبات واجتماعات 

الأقارب واجتماع الأخوات يف اهلل.
ال�شرعية  بال�شوابط  تكون  التي  والأخّوة  املوّدة  روح  اإحياء   •

بني املرتا�شالت.
اهلل  بتقوى  كالو�شية  العامة  الن�شائح  ببع�س  التذكري   •"

- عّز وجّل -.
للم�شلمني. �شار  خرب  اأو  ب�شرى  عن  • الإخبار 

القادمة: فقرتنا  ال" يف  نقرّ هاتف  دون  "احلياة 

الحياة دون هاتف نّقال

مل  الأع��وام،  تلو  اأعواًما  كذلك  وع�شنا  قبلنا  النا�س  عا�س  لقد 
يكن يعرف اأحد منا جهاًزا ا�شمه اجلوال، فما بالنا خالل اأعوام قليلة 
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ال�شغري 186 اجلهاز  هذا  وحظي  معنى،  بال  دون��ه  احلياة  نرى  اأ�شبحنا 
باهتمام الن�شاء والرجال، وال�شيوخ، والأطفال، ول�شان اأحدنا يقول ل 
اأكرث من �شرائح  نّقال، ولهذا نرى لدى  اأن نعي�س دون هاتف  تتخّيلوا 
خمتلفة  واأ�شكال  مبوديالت   ج��والت  م�شتوياتهم  جميع  ويف  املجتمع 
حتى باأحدث ما نزل يف الأ�شواق، ومن جانب اآخر ُيرى يف جمتمعنا هذا 
بع�س الأطباء وبع�س اأ�شاتذة جامعات حتى الآن لي�س لديهم جوالت، 
ولي�س هذا الأمر من البخل، واإمنا يجيبون اإذا �ٌشئلوا: ل نحتاجه، ول 

داعي اإليه، الهاتف الثابت يرافقنا اأينما كنا.  
ا. ومن باب املكر واخلديعة مع النا�س املقلب اأي�شً

وهو عبارة عن ت�شجيل ب�شوت امراأة يقوم �شاحب الهاتف النقال 
بت�شغيله لأي �شخ�س يت�شل به فيخيَّل للمت�شل عليه اأّن امراأة تكلمه.

ونختم بهذه الفقرة:

تقنية البلوتوث

هذه  يف  احلّدين  ذات  املوجودة  احلديثة  التقنيات  اأح��دث  من 
دون  منه  ال�شور  واإر�شال  ا�شتقبال  ميكن  ال��ذي  البلوتوث  الأجهزة، 
مواجهة اأية م�شكلة فنية يف حدود ع�شرة اأمتار مربعة اأو اأكرث، وتر�شل 
اأ�شخا�س يف حميط هذا الهاتف النقال  اإىل  مقاطع الفيديو وال�شور 
ليكون  التقنية،  هذه  بتقدم  امل�شافة  هذه  و�شتمتد  الأمتار،  بع�شرات 
املختلفة،  اللقطات  هذه  يلتقط  اجل��والت  هذه  من  ج��وال  حميط  يف 
وغريها  و�شور  فيديو  مقاطع  من  البيانات  نقل  الأ�شا�شية  ووظيفته 
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187 مبوافقة املر�شل اإليه، واأما ميزات اإر�شالياته والبث عنه، فقد و�شل اإىل 
درجة اأذهلت العقول، حيث ل ي�شعر به اأحد حتى �شركة الت�شالت.

وتطّورت هذه التقنية يف بع�س الدول اإىل درجة ل ي�شتطيع اأحد 
اأن يعرّب عنه بقلمه، حيث ميكن الطالع على ملفات جوال ال�شخ�س 
الآخر، ولي�س هذا فقط، بل ي�شتطيع اأن ي�شحب ملفات ال�شخ�س الآخر 

املوجودة يف جواله ال�شخ�شي عن طريق هذه التقنية. 
كل  يعرف  واح��ًدا  هناك  اأّن  /م�شتخدمة  م�شتخدم  ك��ّل  فلِعْلِم 
الذي  ه��و،  اإل  اإل��ه  ل  ال��ذي  الأح��د  ال��واح��د  وه��و  و�شكناتك  حركاتك 

ي�شتن�شخ كل اأعمالك كما يقول تعاىل: زب ې ې       ې  ې ىى ائ 
ائ         ەئ  ەئ وئ            وئ ۇئ رب )اجلاثية(. 

واإنها  نقمة،  جعلها  البع�س  لكن  نعمة،  التقنية  اإّن   .. اهلل  عباد 
اآمنوا.  الذين  والف�شيحة يف  الفاح�شة  لن�شر  و�شيلة  اإىل  اليوم  حتّولت 
اإّن الق�شية خطرية جًدا، واإّن �شفينة املجتمع �شتغرق، اإذا مل نقم هلل 

باحلجة واإذا مل نقم مبا اأمرنا به. 
ختاًما نقول: الهاتف النّقال نعمة عظيمة يف هذا الع�سر، فل 

نحّولها اإىل نقمة ب�سوء ا�ستخدامنا لها.
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكّن  "وال�سلم 
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التعامل مع غير المسلمين188

ٱ ٻ ٻ

احل��م��د هلل ح��ك��م ب��ال�����س��داد وال��ف��لح لأه���ل الإمي����ان واأم����ر بتوحيده 
وطاعته، وحكم بالذل واخل�سران لأهل الكفر والطغيان. واأ�سهد اأن ل اإله اإل 
اهلل وحده ل �سريك له، ومن اتقاه وعمل مبا اأنزل وقاه وحماه، ومن اأعر�ص 
عنه وعمل بغري ما اأنزل اأذّله واأ�سقاه. واأ�سهد اأّن حمّمًدا عبده ور�سوله، ما 
من خري اإّل دّل عليه ون�سح اأّمته به. وما من �سرٍّ اأو هلك اإّل حّذرها ونهاها 
عنه، �سّلى اهلل عليه وعلى اآله و�سحابته والتابعني ومن مت�ّسك ب�سّنته اإىل 

يوم الدين. ثم اأما بعد:
يحتاج غري امل�سلمني اإىل تعامل ح�سن من ِقبلنا لهم وذلك لرتغيبهم 

وحتبيبهم اإىل الدخول يف الإ�سلم.
ونحن يف هذا اليوم )         ( املوافق )   ( من �سهر )    ( لعام )              ( 

�ص احلديث عن التعامل مع غري امل�سلمني. ي�سّرنا اأن نخ�سِّ

نبداأ بالقراآن الكرمي:

القرآن الكريم

زب ڈ ژ ژ ڑ          ڑ ک ک کک گ    تعاىل:  قال 
گ گ گ ڳ  ڳڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ 
ے  ے  ھ  ھ    ھ  ہھ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ڻۀ  ڻ  ڻ  
ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ  ۇ ۆ ۆ ۈ 
ې     ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ   ۋ  ۋ   ٴۇ  ۈ 
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189 ۈئ   ۆئ   ۆئ  ۇئ  ۇئ     وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ىائ  ى 
پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ی  ی   ی  ىئ  ىئ    ېئىئ  ېئ   ېئ  ۈئ    
ٹ       ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀڀ  ڀ      ڀ  پ  پ 
ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ       ٹ    ٹ  ٹ 
ڇڇ  ڇ  چ  چ   چ  چ  ڃ    ڃ  ڃ    ڃ     ڄ  ڄڄ  ڄ 
ڇ ڍ     ڍ ڌ  ڌ ڎڎ ڈ ڈ ژ ژ    ڑ  ڑک ک 

ک ک  گگ گ گ           ڳ ڳ رب )البقرة(.

ثانية فقراتنا احلديث ال�صريف:

الحديث
عن اأبي الدرداء - ر�شي اهلل عنه - قال: قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص : "ما 
ُع يف امليزاِن اأثقُل من ُح�شِن اخللِق، واإنَّ �شاحَب ُح�شِن  ِمن �شيٍء يو�شَ

الِة" �شححه الألباين.  وِم وال�شَّ اخللِق ليبُلُغ ِبِه درجَة �شاحِب ال�شَّ

ن�صل اإىل كلمتنا ال�صباحية:

التعامل مع غير المسلمين

�شوؤال يحرّيين: كيف اأعامل جاري غري امل�شلم؟ 
هذا ال�شوؤال م�شدر حرية وقلق لكثري من امل�شلمني الذين يخ�شون 
على دينهم، ويريدون الو�شول اإىل قول ف�شل، حتى يكونوا على بّينة 
اأن  امل�شلم  على  ما  فكل  بعيد،  حد  اإىل  مي�ّشرة  والإجابة  اأمرهم،  من 
يفعله اأن يرجع اإىل كتاب ربه، و�شّنة نبّيه، و�شي�شل اإىل بغيته يف ذلك، 
م لنا حالًّ لَتَعاُي�س امل�شلم مع غريه  فالإ�شالم هو الدين الوحيد الذي قدَّ
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من اأ�شحاب امللل املختلفة، ومن تعليمات الإ�شالم واإر�شاداته ما ياأتي: 190
1- الرّب بهم والإح�شان اإليهم: ير�شدنا الإ�شالم اإىل اأن الأ�شل يف 
معاملة النا�س جميًعا م�شلمهم وكافرهم الرّب بهم، والإح�شان اإليهم، 

قال تعاىل: زب ڃ چ     چ چ چ  ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ   ڍ      ڌ ڌ 
گ  گ  گ  ک   ک  ک  ک     ڑ  ڑ  ژ  ڈژ  ڈ  ڎ  ڎ 
ڻ   ڻ  ںڻ  ں  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ      ڳ  ڳ  گ  

ڻ  ۀ ۀ    ہ رب )املمتحنة(.
ب الآيات يف العدل والإح�شان اإىل غري امل�شلمني فح�شب،  فلم ُتَرغِّ

ا.  بل رّغبت يف الربِّ اإليهم اأي�شً
يف  الرتّفق  على  الإ���ش��الم  ح��ّث  معهم:  احلديث  يف  الرتّفق   -2
نزًعا  ذل��ك  يف  لأّن  اأح�شن؛  هي  بالتي  وجمادلتهم  معهم،  احلديث 

زب ٻ    تعاىل:  قال  بها من حقد،  يعلق  للنفو�س مما  وتنقية  لالأحقاد، 
ٺ  ڀٺ  ڀ  ڀ    ڀ     پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 

ڤ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ    ٿ  ٿ  ٺ  ٺ 

ڤ ڤ  رب )العنكبوت(.

3- توفري احلياة الآمنة: كذلك حّث الإ�شالم على توفري احلياة 
غري  مع  وال�شالم  والعدل  التعامل  يف  ال�شدق  على  حّث  كما  الآمنة، 
فاأنا خ�شمه، ومن كنت خ�شمه  ا  اآذى ذميًّ ملسو هيلع هللا ىلص: »من  امل�شلمني، وقال 
ا،  خ�شمته يوم القيامة«، وقال ملسو هيلع هللا ىلص: »من ظلم معاهًدا، اأو انتق�س حقًّ
اأو كّلفه فوق طاقته، اأو اأخذ منه �شيًئا بغري طيب نف�س، فاأنا حجيجه 

يوم القيامة« رواه اأبو داود. 
4- الإهداء لهم: واأجاز الإ�شالم للم�شلم اأن يْهدي الهدايا اإىل 
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191 اأّن  ثبت  فقد  عليها،  ويجازيه  الهدية  منهم  يقبل  واأن  امل�شلمني،  غري 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »اأهدى اإليه امللوك، فقبل منهم، وكانوا غري م�شلمني، 
قال  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  اأّن   - عنها  اهلل  ر�شي   - املوؤمنني  اأم   - �شلمة  اأم  فعن 
لها: »اإين قد اأهديُت اإىل النجا�شي حّلة واأواقي من م�شك« رواه الإمام 

اأحمد.
حدود  يف  امل�شلم  غري  مع  تعامله  يكون  اأن  امل�شلم  على  ويجب 
للم�شلم  يجوز  وتقاليده، فال  عاداته  له  فكلٌّ  به،  التاأثر  ل  فيه  التاأثري 
الت�شبُّه بغري امل�شلم فيما يخالف مبادئ الإ�شالم، كاأن يت�شّبه بهم يف 
حالل  غري  طعاًما  اأو  ل�شيوفه،  حمّرًما  م�شروًبا  يقّدم  اأو  مالب�شهم، 

للم�شلمني، اأو ما �شابه ذلك.
هذه هي مبادئ الإ�شالم اخلالدة وقيمه ال�شامية التي تتعامل مع 
الإن�شان وحترتمه، فقد كان �شهل بن �شيف، وقي�س بن �شعد قاعدين 
بالقاد�شية، فمرَّ النا�س عليهما بجنازة فقاما، فقيل لهما: اإنها من اأهل 
الأر�س - اأي من اأهل الذمة - فقال: اإّن النبي ملسو هيلع هللا ىلص مّرت به جنازة فقام، 

فقيل له: اإنها جنازة يهودي، فقال: »األي�شت نف�ًشا« رواه البخاري. 

ونقف مع هذه الفقرة:

أصول في التعامل مع غير المسلمين عمومًا

ھ  ھ        ھ  ہ  ہ  زب  تعاىل:  ق��ال  ال��ع��دل:   -1
ۇۆ  ۇ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ےۓ  ے  ھ  
رب  ې  ې  ې  ۉ  ۉ   ۅۅ  ۋ  ٴۇۋ  ۈ  ۈ   ۆ 

)املائدة: 8(.
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ہ ہ      192 زب ۀ  ت��ع��اىل:  اهلل  ق��ال  احل���ّق:  اإىل  ال��دع��وة   -2
ۓرب  ے  ے    ھ  ھ  ھ  ھ  ہ    ہ 

)�شباأ: 28(.
3- الرباءة منهم، وعدم موالِتهم: الرباء: هو الُبعد واخلال�س 

والعداوة بعد الإعذار والإنذار، وهي �شّد الولء.
املحّبة  الولية:  واأ�شل  العداوة.  �شّد  "الولية:  تيمية:  ابن  قال 

والقرب. واأ�شل العداوة: البغ�س والُبعد".
ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڤ  ڤ  ڤ  زب  تعاىل:  قال 

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ  چچ رب )التوبة: 3(.
ال�شرع  َنهى  مبخالفتهم:  والأم���ر  م�شاَبهتهم،  عن  النَّهي   -4
اإليهم، عن  النفو�س مياًل  لأّنه يخلق يف  الكفار؛  احلنيف عن م�شاَبهة 
ابن عمر قال: قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »من ت�شّبه بقوم فهو منهم« رواه اأبو 

داود.
توجب  الظاهرة  الأمور  وامل�شاكلة يف  "امل�شاَبهة  تيمية:  ابن  قال 
والتدريج  امل�شارقة  وجه  على  الباطنة  الأم��ور  يف  وم�شاكلة  م�شاَبهة 

اخلفي".
اهلل  قال  لة:  وال�شِّ بال�شدقة  منهم  املحتاج  اإىل  الإح�شان   -5

ڎ  ڌ  ڌ  ڍ       ڍ    ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ   چ  چ  چ      ڃ  زب  تعاىل: 
ڎ ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ ک    رب )املمتحنة:  8(.
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193 ونختم بهذه الفقرة:

أصناف غير المسلمين

واأهله  الإ���ش��الم  من  موقفهم  حيث  من  امل�شلمني  غري  الكفار 
اأ�شناف، قال ابن القّيم: "الكفار: اإّما اأهل حرٍب، واإّما اأهل عهٍد. واأهل 
العهد ثالثة اأ�شناف: اأهل ذّمة، واأهل ُهدنة، واأهل اأماٍن"، وذلك لأّن 

لفظ الذّمة والعهد يتناول هوؤلء كلهم يف الأ�شل.
1- اأهل احلرب: هو الكافر الذي بني امل�شلمني وبني دولته حالة 

حرٍب، ول ذّمة له ول عهد.
ة امل�شلمني بدفع اجلزيَّة. ار املقيمون حتت ذمَّ 2- اأهل الذّمة: الكفَّ
3- اأهل العهد: املعاَهد: هو الكافر الذي بينه وبني امل�شلمني عهد 

مهادنة.
قال ابن بطال: "واملعاَهد: الذي بينه وبني الإمام عهد وهدنة".

ي م�شتاأمًنا. واإذا دخل ديار امل�شلمني �ُشمِّ
موؤقتة يف  اإقامة  املقيم  امل�شتاأمن: هو احلرِبي  الأم��ان:  اأهل   -4

ديار الإ�شالم.
ي موؤّبد،  ي وبني امل�شتاأمن هو اأّن اأمان الذمِّ والفرق بني اأمان الذمِّ
واأمان املعاهد وامل�شتاأمن موؤقت مبدة اإقامته التي ي�شري بتجاوزها من 

اأهل الذّمة، وت�شرب عليه اجلزية.
اإلينا م�شتاأمًنا مل  "واإذا دخل احلرِبي  ابن جنيم احلنفي:  قال 
ن اأن يقيم يف دارنا �شنة، ويقول له الإمام: اإن اأقمت متام ال�شنة  مُيكَّ

و�شعُت عليك اجلزية".
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ي اأو املعاهد اأو امل�شتاأِمن حربًيا باأن يلحق باختياره 194 وينقلب الذمِّ
اأو اإذا نق�س عهد ذّمته؛ فيحل دمه وماله،  بدار احلرب مقيًما فيها، 

زب ہ ہ   ہ ھ ھ ھ ھ ے ے  تعاىل:  قال 
رب  ۈ  ۆ   ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۓ   ۓ  

)التوبة(.
بن  واحل��ارث  بن حرب  �شفيان  اأِب��ي  يف  نزلت  عبا�س:  ابن  قال 
ه�شام و�شهيل بن عمرو وعكرمة ابن اأبي جهل و�شائر روؤ�شاء قري�س، 
بكر على خزاعة حلفاء ر�شول  بني  اأعانوا  العهد؛ حني  نق�شوا  الذين 

اهلل، فاأُِمَر ر�شوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص اأن ي�شري اإليهم، فين�شر خزاعة.
ي نق�َس عهَده، وكان ماله وولده  : "اإذا حارب الذمِّ قال القرطبيُّ

فيئا معه".
ملسو هيلع هللا ىلص بني قريظة، واأنزلهم على حكم �شعد بن  وقد حارب النبيُّ 
معاذ - ر�شي اهلل عنه -  فعن عائ�شة ر�شي اهلل عنها قالت: ملا رجع 
عليه  جربيل  اأت��اه  واغت�شل،  ال�شالح  وو�شع  اخلندق،  من  ملسو هيلع هللا ىلص  النبيُّ 
ال�شالم، فقال: قد و�شعت ال�شالح؟! واهلل ما و�شعناه، فاخرج اإليهم. 
اإىل بني قريظة، فخرج  واأ�شار  اأي��ن؟((، قال: ها هنا،  قال: ))فاإىل 

النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص اإليهم.
واأن  احل�سنة،  ب��الأخ��لق  التحلِّي  على  اجلميع  نحثُّ  ختاًما: 

يكون تعاملَُكّن طيًِّبا، مقتديات ب�سّنة نبّينا حمّمد ملسو هيلع هللا ىلص.
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكّن  "وال�سلم 
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195 بق الفضائي الطَّ

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل املّطلع على ما تكّنه النفو�ص وال�سمائر، الذي اأحاط علمه 
بكل �سيء باطنه وظاهره، واأ�سهد اأن ل اإله اإل اهلل وحده ل �سريك له �سهادة 
اأّن حمّمًدا عبده ور�سوله ما  عبد يرجو بها النجاة يوم يلقى ربه، واأ�سهد 
ا اإّل حّذرنا منه، �سّلى اهلل عليه وعلى اآله  ترك خرًيا اإّل دّلنا عليه ول �سرًّ

و�سحبه و�سلم ت�سليًما. ثم اأما بعد:

كانت�سار  الع�سر  هذا  يف  �ص  بالدِّ امل�سّماة  الف�سائية  الأطباق  انت�سرت 
النار باله�سيم، واأ�سبحت ت�سكِّل خطًرا حقيقًيا على املجتمع.

ونحن يف هذا اليوم )         ( املوافق )   ( من �سهر )    ( لعام )              ( 
�ص". �ص احلديث عن الّطَبق الف�سائي "الدِّ �سنخ�سِّ

نبداأ بالقراآن الكرمي:

القرآن الكريم

زب ی ی       جئ حئ   مئ ىئ يئ              جب حب   قال تعاىل: 
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  خت   حت  جت  يب  ىب   مب  خب      
ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ڀ     ڀڀ   ڀ  پ  پ  پ        پ     
رب  ڄ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ   ٿ        ٿ  

)الروم(.
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ثانية فقراتنا احلديث ال�صريف:196

الحديث

 ِ َر�ُشوُل اهللَّ َقاَل   : الأ�ْشَعِريِّ - ر�شي اهلل عنه -  ُمو�َشى  اأبي  عن 
القراآِن؛  امل�شلِم، وحامِل  ال�شيبِة  اإك��راَم ذي  اهلِل  اإْج��الِل  "اإنَّ من  ملسو هيلع هللا ىلص: 
ال�شلطاِن املق�شِط" ح�شنه  واإكراَم ذي  الغايل فيه واجلايف عنه،  غرِي 

الألباين يف �شحيح اجلامع. 

ون�صل اإىل كلمتنا ال�صباحية:

من أضرار القنوات الفضائية
)1( من الأ�شرار اإ�شعاف عقيدة الولء والرباء، وذلك مبحبة 
الن�شارى والإعجاب بهم، ممن يقدمون الربامج والأخبار �شواء من 

الرجال اأم الن�شاء.
)2( الت�شبُّه بالكفار والنبهار بعاداتهم وتقاليدهم وكثري ما تبثه 
القنوات وتظهر املجتمعات الغربية الكافرة بوجهها اجلميل فقط . وجد 
الكفرة،  الطرف عن جمتمع  وتغ�ّس  والإبداع  والإنتاج  والنظام  القوة 

من اخلواء الإمياين واجلرائم والفواح�س واملنكرات وال�شرقات.
النحراف  والأخالقية، فقد ح�شل  الرتبوية  الأ�شرار  اأما   )3(
فتلك  ون�شاء،  رج��اٍل  من  والكبار  وال�شباب  الأط��ف��ال  ل��دى  ال�شلوكي 
القنوات تظهر العالقات املحّرمة بني الرجل واملراأة باأنه �شبيل لبد اأن 
ي�شلكه كلُّ رجل وامراأة، والعجيب اأّن مثل هذه امل�شاهد تكرث وتعّززها 

القنوات العربية واهلل امل�شتعان.
اأنواعها ومن  )4( ومن الأ�شرار: ف�شو الفواح�س على اختالف 
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197 ذلك الوقوع على املحارم والعياذ باهلل.
)5( ومن الأ�شرار قتل الغرية لدى اجلميع رجاًل ون�شاًء، وذلك 

لعتياد م�شاهدة مناظر احلب والغرام املحّرم.
بنظر  الك��رتاث  وعدم  املنكرات  ا�شتظهار  الأ�شرار  ومن   )6(
قال �شّلى اهلل  كما  املجاهرين،  اإّل  اأّمتي معافى  وكلُّ  الآخرين،  وعلم 

عليه و�شلم.
باملناظر  والكتفاء  ال��زواج  عن  العزوف  الأ���ش��رار:  وم��ن   )7(
وتكاليف،  م�شوؤولية  الزواج  يقول  ال�شباب  بع�س  �شار  حتى  املحّرمة، 
املتزّوجون  يح�شله  ما  حت�شل  اخل��ارج  اإىل  ب�شفرة  يقول  وبع�شهم 

واأح�شن.
)8( اأما الأ�شرار الأمنية من القنوات الف�شائية، فمنها ا�شت�شاغة 
اجلرمية واعتيادها، وذلك ملا تعر�شه القنوات من الأفالم البولي�شية 
ا متكني املنحرفني من  وتكرير مناظر اجلرمية على امل�شاهدين، واأي�شً
ارتكاب اجلرمية املنظمة املدرو�شة حتى يعتادها الإن�شان وت�شري مهنة 

له.

القادمة: فقرتنا  عنوان  مزعجة" هو  "حقائق 

حقائق مزعجة

هذه بع�س الإح�شاءات احلديثة، من اإحدى املواقع التي اأثارت 
ده�شتي، لي�س لأنها حتكي اأرقاًما خميفة، بل لأنها حتكي واقًعا نعي�شه 
ِقبل  من  رعاية  حمل  كان  ولهذا  بالهتمام،  جديًرا  كان  ..املو�شوع 
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ني يف ال�شعودية.198 الباحثني املخت�شِّ
وعالقتها  الف�شائيات  تاأثري  ح��ول  تتمحور  كانت  الإح�شائية 

بالتعليم.
ذكر اأحد الباحثني يف هذا املجال اأّن الأبحاث والدرا�شات اأثبتت 
من  يتخّرج  عندما  العربية  البالد  التلميذات يف  التالميذ/  بع�س  اأّن 
الثانوية العامة، يكون قد اأم�شى اأمام التلفاز )15000 �شاعة(، فيما 

يق�شي يف ف�شول الدرا�شة )10800 �شاعة( فقط.
 600( الطالبة  الطالب/  فيق�شي  ال�شعودية  اجلامعات  يف  اأما 
اأمام  الفرد  يق�شيها  التي  ال�شاعات  متو�شط  بينما  �شنوًيا،  �شاعة( 

الف�شائيات مبعّدل )1000 �شاعة( �شنوًيا.
الأعياد  اأيام  وكذلك  واجلمعة  اخلمي�س  يومْي  ل  تعطِّ اجلامعات 
يف  �شاعة   )24( مدى  على  ي�شتمر  املبا�شر  البث  بينما  واملنا�شبات.. 

جميع الأيام دون انقطاع.
ويف اجلامعة اأو املدر�شة ي�شاب الطالب/ )الطالبة( بامللل اإذا 
الإر�شال  اأمام  امل�شاهد  يبقى  بينما  الدرا�شية،  ال�شاعات  عدد  زادت 

املبا�شر �شاعات طويلة دون اأدنى اإح�شا�س بامللل.
فيلم   )500( على  اأجريت  درا�شة  خالل  من  اأن��ه  ا  اأي�شً وذك��ر 
عب ي�شّكل ن�شبة )%72(  اأّن مو�شوع اجلن�س واحلب والرُّ طويل، تبنّي 

منها.
الإع��الن��ات  ي�شاهدون  من  الأط��ف��ال  من   )%98( هناك  ا  اأي�شً

ب�شورة منتظمة!.

www.alukah.net



199 ون�صتمع اإىل هذه الفتوى:

حُكم شراء الدِّش لمشاهدة القنوات اإلسالمية

�ُشئل ف�شيلة ال�شيخ/ عبدالرحمن ال�شحيم - حفظه اهلل - : ما 
اأ�شمن  باأين ل  �س مل�شاهدة القنوات الإ�شالمية، علًما  الدِّ ُحكم �شراء 
م�شيًعا  اعترب  وهل  ذلك؟  غري  يف  ا�شتخدامه  من  موتي  بعد  اأولدي 

للّرعية اإذا ا�شرتيته؟

اهلل  وجزاك   .. وبركاته  اهلل  ورحمة  ال�شالم  وعليكم  اجل��واب: 
خرًيا.

ل يجوز �شراء مثل تلك الأطباق، ملا فيها من ال�شرر، وهي لو مت 
عمل �ِشفرة لها، فاإّن فّك تلك ال�شفرة اأ�شهل ِمن و�شعها!

وقد اأخربين اأحد الأفا�شل باأّن طالب املرحلة املتو�ّشطة يّتفقون 
مع بع�س العّمال على فك تلك الرموز ُمقاِبل مبالغ زهيدة، ويتم هذا 

دون ِعلم اأهليهم.

اأّن هذا مَتّ واآباوؤهم على قيد احلياة، فكيف لو ماتوا وقد  يعني 
خّلفوا مثل تلك الأطباق؟ ل �شك اأّن ال�شرر �شيكون اأعظم.

م على جْلب امل�شالح. والقاعدة: درء املفا�ِشد ُمقدَّ

لها.  خا�شة  اأطباق  عرب  الإ�شالمية  القنوات  م�شاهدة  ومُيكن 
واهلل تعاىل اأعلم .
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ونختم بهذه الق�صيدة:200

يـا مَنْ جََلبتَ الدِّش

�����ا ي�����ا م�����ن ج��ل��ب��ت ال���د����س رف��ق��ا اإمنَّ
م��ن غلمان ال��ب��ي��ت  م��ا يف  اأف�����ش��دت 

الن�شا ويِف  ال�شباب  يِف  الأم��ان��ة  خنت 
وج��ع��ل��ت ب��ي��ت��ك م��ن��ت��دى ال�����ش��ي��ط��ان

ترى ول��ن  البن�ات  يِف  الأم��ان��ة  خنت 
م��ن�����ه�����ن ب���������ّرا اإن����ه���������ن ع���������واين

مفرط�ا ت��ك�����ون  اأن  لنف�شك  ت��ر���ش��ى 
ال��دي�����ن والأخ���������الق والإمي������ان يف 

مزعزع�ا ت��ك��ون  اأن  لنف�شك  تر�شى 
الإمي���������ان و  الإ�����ش���������الم  ل���ق���واع�������د 

م��رّوج�����ا ت��ك��ون  اأن  لنف�شك  ت��ر���ش��ى 
ل��ب�����ش��اع��ة ال��ك��ف�����ران واخل�����ش�����ران

اأخالق�ه م��ن  البيت  يِف  م��ا  اأف�����ش��دَت 
اإح�شان م��ن  البيت  يِف  م��ا  اأذه��ب��ت 

اخلنا مع  ال�شالل  البيت  يِف  اأدخ��ل��ت 
وال���ف�������ش���ق ب���ع���د ت���������الوة ال���ق�������راآن
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201 الأط��ب��اق  خطر  م��ن  جمتمعنا  يحمي  اأن  اهلل  ن�����س��األ  خ��ت��اًم��ا: 
الف�سائية، واأن يهلك من اأراد بالإ�سلم وامل�سلمني �سوًءا، اإنه �سميع 

جميب.
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكّن  "وال�سلم 
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اللغة اإلنجليزية مهمّة  في هذا العصر202

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل الذي اأع��اد واأب��دى، واأج��زل علينا النعم واأ�سدى، ل هادَي 
ملن اأ�سل، ول م�سل ملن هدى، واأ�سهد اأن ل اإله اإل اهلل وحده ل �سريك له، 
واأ�سهد اأّن حمّمًدا عبده ور�سوله، اأكرم ر�سول، واأ�سرف نبي، �سلى اهلل و�سلم 
عليه وعلى اآله و�سحبه، كانوا اأ�سّد النا�ص اقتفاًء لآثار الر�سول واأكرثهم به 

اإقتداًء. ثم اأما بعد:
ت��ع��د ال��ل��غ��ة الإجن��ل��ي��زي��ة م��ن ال��ل��غ��ات امل��ه��ّم��ة  يف ه���ذا ال��ع�����س��ر ن��ظ��ًرا 
لنت�سارها، ولكرثت البحوث العلمية احلديثة املطبوعة باللغة الإجنليزية.
ونحن يف هذا اليوم )         ( املوافق )   ( من �سهر )    ( لعام )              ( 

�ص احلديث عن اللغة الإجنليزية. ي�سّرنا اأن نخ�سِّ

نبداأ بالقراآن الكرمي:

القرآن الكريم

ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ   زب  ت��ع��اىل:  ق��ال 
ہھ  ہ   ہ  ہ  ۀ  ڻۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  
ھ ھ ھ ے     ے ۓ   ۓ ڭ  ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ 
ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ   ۈ  ۈ  ۆ  
ەئ  ەئ  ائ  ائ   ى  ى  ې  ې  ې  ې  
ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئۈئ   ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئوئ 
ڀ  ڀ   پ  پپ  پ    ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ی   ىئ 
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203 ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ            ٿ  ٿ ٹ ٹ 
ٹ ٹڤ ڤ ڤ   ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 
ڎ  ڌڌ  ڍ  ڍ   ڇ  ڇ     ڇڇ  چ  چ     چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  
گ      کگ  ک  ک  ک  ڑ  ژڑ   ژ  ڈ  ڈ  ڎ 

گ گ ڳ  ڳ ڳ  ڳ ڱ رب  )البقرة(.

ثانية فقراتنا احلديث ال�صريف:

الحديث

عن الأغر املزين اأبو مالك - ر�شي اهلل عنه - قال: قال ر�شول 
اإليه  اليوِم،  اأت��وُب، يف  اهلِل. فاإين  اإىل  توبوا  النا�ُس!  اأيها  "يا  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل 

مائَة مرٍة" رواه م�شلم. 

ون�صل اإىل كلمتنا ال�صباحية:

لماذا ندرس اللغات األجنبية؟

�ُشئل اأحد الدعاة هذا ال�شوؤال: ملاذا ندر�س اللغات الأجنبية؟.
ال�شائل الكرمي لقد �شاألتني عن جتربة قد مررت بها  اجلواب: 
�شخ�شيا عندما �شافرت اإىل بلد ل اأعرف لغة اأهله وهي ماليزيا وبقدر 
الطبع  ورقة  اخللق  ح�شن  من  البلد  تلك  اأهل  بطباع  �شعيدا  كنت  ما 
قدرتي  عدم  من  متاأملا  حزينا  كنت  ما  بقدر  بالإ�شالم  وال�شتم�شاك 
على احلديث بلغتهم وفهم حماوراتهم والدخول اإىل قلوبهم ومعرفة 
دواخل نفو�شهم كل ذلك مينعني منه عدم اإتقاين للغتهم ووجدت اأنني 
ل بد على اأن اأتعلم تلك اللغة واحلمد هلل قد وفقني اهلل اإىل ذلك اإىل 
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حد مقبول. هذه مقدمة ل�شوؤالك عن اأهمية درا�شة لغات ال�شعوب وهو 204
�شوؤال اأراه مهًما ويتبلور ردي عليك يف عدة نقاط: الأوىل: اأننا نعي�س يف 
ع�شر معلوماتي مفتوح ت�شرتك فيه املعلومات احلياتية والتكنولوجية 
والدرا�شات  البحوث  بها  كتبت  التي  اللغة  فهم  يكون  بحيث  والعلمية 
اأي مدى تنتفع الأمة بذلك.  اأ�شا�س لال�شتفادة منها واأنت تدرك اإىل 
الداعية  من  يحتاج  الإ���ش��الم  اإىل  الأخ��رى  ال�شعوب  دع��وة  اإن  ثانيا: 
ونقاط  ومنجزاتها  وتاريخها  وخ�شائ�شها  ال�شعوب  تلك  طبيعة  فهم 
قواتها و�شعفها ول �شك اأن الباب اإىل ذلك هو اإتقان لغتهم وفك رموز 
ل�شانهم. ثالثا: ل�شت يف حاجة اأن اأنبهك اإىل مدى ما يحاك لالإ�شالم 
من خطط وخمططات وحبائل وموؤامرات وتدابري ومناورات لهزمية 
لغات  ومعرفة  اأبنائها  �شمل  وت�شتيت  نفو�شها  ح�شانة  وك�شر  اأمتنا 
واإف�شال  تلك اخلطط  متابعة  اأ�شا�س كبري يف  م�شالكها  واإتقان  اأولئك 
تلك املوؤامرات وقد قيل قدميا )من عرف لغة قوم اأمن مكرهم( رابعا: 
اإن نقل الثقافة الإ�شالمية ال�شحيحة بال ت�شويه ول تزوير يحتاج اإىل 
مرتجمني اأكفاء يدينون بالولء لهذا الدين فيكونون اأمناء فيما ينقلون 
وما يكتبون. خام�شا: اإن الفقه بالواقع الذي نحياه ومتطلباته وحاجاته 
ي�شتلزم منا متابعة دائمة لكل متغرياته وتف�شريا م�شتمرا لكل مفرداته 
ول يتاأتى ذلك دون معرفة لغات القوم ورموزهم واإطالقاتهم.. واأخريا 
اأمر �شهل ملن �شمم عليه  اللغات  اأن تعلم  ال�شائل الكرمي  اأيها  اأعلم   :
اأن تتعلم  اأردت  اإذا  وتابعه واتخذ فيه خطوات عملية فاأو�شيك بذلك 

اللغة اأن جتعلها هلل �شبحانه وتعاىل ولنفع اأمتك ولالرتقاء بها.
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205 القادمة: فقرتنا  الإجنليزية" يف  اللغة  "اأهمية 

أهمية اللغة اإلنجليزية

والأو���ش��ع  الأويل  العاملية  اللغة  اأ�شبحت  الجنليزية  اللغة  اأ- 
انت�شاًرا يف العامل.

ب- اللغة الإجنليزية هي لغة الع�شر احلديث.
ج� - اللغة الإجنليزية لغة العلوم والتكنولوجيا والبحث العلمي.

اللكرتونية  وال��ت��ج��ارة  القت�شاد  لغة  الإجنليزية  اللغة   - ه��� 
والطريان.

و- اللغة الإجنليزية لغة احلا�شب الآيل والدرا�شة يف اجلامعات 
واملعاهد.

ز- اللغة الإجنليزية لغة ال�شياحة وال�شفر.

ونختم بهذه الدار�صة:

فوائد تعلم اللغات للذاكرة

اإيلني  الربوفي�شور  باإجرائها  قام  حديثة  كندية  درا�شة  تو�شلت 
بيالي�شتوك اأ�شتاذ علم النف�س بجامعة يورك الكندية اإىل اأن الأ�شخا�س 
ب�شورة  عقولهم  تتطور  مبكر  اأكرث يف عمر  اأو  لغتني  يتحدثون  الذين 
اإيجابية ول يقت�شر هذا التح�شن على قدراتهم الإدراكية فقط واإمنا 

يوؤدي اإىل تاأخري الإ�شابة باأعرا�س مر�س الزهامير.
وذكرت �شحيفة )ذي جارديان( الربيطانية اليوم الأحد حواًرا 
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مع اإيلني )62 عاًما( التي ح�شلت يف العام املا�شي على جائزة كيالم 206
التي تبلغ قيمتها )100( األف دولر لإ�شهاماتها يف علم الجتماع.

ويف حديثها حول اأهم املوؤ�شرات على اأن التحدث بلغتني له فوائد 
املوؤ�شرات  اأهم  اإن  اإيلني  قالت  الإدراكية  القدرات  اإيجابية يف حت�شن 
تاأتي من قدرة الأطفال على فهم بناء اللغة ومعناها. مو�شحة اأن تلك 
ا�شتخدام  اللغة وهي مفتاح  وراء  ب�����معارف ما  ي�شمى  القدرة هي ما 
املنطق. ولكي نقدر مدى  التفكري ويف  الأدب ويف  التعلم ويف  اللغة يف 
ن�شاأل الأطفال من عمر  اللغة كنا  تقدمهم يف جمال معارف ما وراء 
اأو  اإذا كانت جملة ما �شحيحة  اأن يقرروا ما  اإىل ت�شع �شنوات  خم�س 

خاطئة نحوًيا على الرغم من اأنها قد تكون غري ذات معنى.
واأ�شافت اإيلني: واملثال الذي ا�شتخدمته كثرًيا هو: ينمو التفاح 
على الأنوف. وقد كان من ال�شعب على الأطفال اأن يقولوا اإن اجلملة 
الأن��وف.  على  ينمو  ل  التفاح  اإن  يقولون  كانوا  فقد  نحوًيا  �شحيحة 

ووجدنا اأن الأطفال الذين يتحدثون بلغتني اأف�شل يف هذا املجال.
كما اأ�شافت قائلة: ويرتبط ذلك بامل�شكلة اجلوهرية يف التحدث 
فقد  يجيدهما  التي  اللغتني  باإحدى  �شخ�س  يتحدث  فعندما  بلغتني. 
يفر�س  ما  وهو  ذهنه  يف  ن�شطة  تكون  الثانية  اللغة  اأن  البحث  ك�شف 
حتدًيا اأمامه ويتمثل يف: كيف يختار من اللغة ما يحتاج اإليه دون اأن 

تدخل اللغة الثانية يف الطريق؟.
وا�شتدركت اإيلني اأن هذا الأمر يوؤدي اإىل مزيد من اليقظة التي 
يتدرب الذهن عليها بالتكرار واأ�شافت مو�شحة من وجهة نظري اأنت 
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207 الذي  التنفيذي  التحكم  نظام  ي�شمى  اإدراكًيا  نظاًما  وتطور  ت�شتخدم 
تتمثل وظيفته يف حل التناق�س وتركيز النتباه. فاإذا كنت تتكلم بلغتني 
تطويره  اإىل  ي��وؤدي  ما  وهو  الوقت  طوال  النظام  هذا  ت�شتخدم  فاأنت 
وتقويته. وهذا هو ال�شبب يف اأن الأطفال الذي يتكلمون بلغتني ميكنهم 
اأن يقولوا اإن جملة ينمو التفاح على الأنوف �شحيحة فهم معتادون على 

حل التناق�س بني ال�شكل واملعنى.
وبالن�شبة لدرا�شتها امليدانية عن العالقة بني التحدث بعدة لغات 
تورنتو  درا�شة يف مدينة  اأجرت  اإنها  اإيلني  قالت  بالزهامير  والإ�شابة 
مبر�س  الإ�شابة  يف  وا�شحة  حالة   )200( حتديد  فيها  مت  الكندية 
الزهامير. بعد ذلك عدنا اإىل خلفيات املر�شى لكي نرى ما اإذا كانوا 
اإىل عمر كل منهم  وبعد ذلك نظرنا  لغتني.  اأو  واحدة  بلغة  يتحدثون 
ومتى مت  اأ�شابهم  ما خطاأ  اأمًرا  اأن  عائالتهم  عليهم  عندما لحظت 
بالزهامير.  م�شابون  اأنهم  على  ر�شمية  ب�شورة  حالتهم  ت�شخي�س 
ويف كلتا احلالتني كان الذين يتحدثون بلغتني اأكرب عمًرا بحوايل اأربع 
�شنوات عند اإ�شابتهم بالزهامير. واأكملت: وكررنا هذه الدرا�شة على 

)200( مري�س اآخرين وتو�شلنا اإىل نتائج مطابقة.
قالت  الدرا�شية  املناهج  على  النتائج  هذه  لتاأثري  بالن�شبة  اأما 
ب�شبب  لي�س  ولكن  املنهج  من  مهًما  جزًءا  اللغة  تكون  اأن  يجب  اإيلني: 
يتطلب  ن�شاط عقلي  فاأي  الإ�شابة باخلرف  يوؤجل  بلغتني  التحدث  اأن 
تركيزا مكثًفا �شوف يحافظ على �شالمة العقل. وتعلم اللغات الأخرى 
مهم لأنه ي�شاعد على فهم ال�شعوب الأخرى والثقافات الأخرى والطرق 
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الأخرى يف التفكري. فحتى اإذا مل ي�شاعدك يف حت�شني قدراتك الذهنية 208
فهناك العديد من الفوائد الأخرى.

اللغة  تعلم  يف  الجتهاد  على  الطالبات  جميع  نحث  ختاًما: 
ا ملن يطمح يف التخ�س�سات العلمية، فمعظم  الإجنليزية وخ�سو�سً
اأن اأعظم لغة بل  الأبحاث اليوم هي باللغة الإجنليزية، ول نن�سي 

�سك هي لغة القراآن الكرمي.
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكّن  "وال�سلم 
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209 شهر اهلل المحرّم

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل عّلم الغيوب، املّطلع اإىل اأ�سرار القلوب، الب�سري ب�سرائر 
النيات وخفايا الَطِويَّات، يعلم ما يف الرب والبحر وما ت�سقط من ورقة ول 
حبة يف ظلمات الأر�ص ول رطب ول ياب�ص اإّل يف كتاب مبني، واأ�سهد اأن ل 
ور�سوله،  �سّيدنا حمّمًدا عبده  اأّن  واأ�سهد  له،  �سريك  وح��ده ل  اهلل  اإل  اإل��ه 

�سّلى اهلل عليه وعلى اآله واأ�سحابه، و�سلِّم ت�سليًما كثرًيا. ثم اأما بعد:
�سهر اهلل املحّرم من اأعظم ال�سهور، وهو من الأ�سهر احُلُرم.

ونحن يف هذا اليوم )         ( املوافق )   ( من �سهر )    ( لعام )              ( 
�ص احلديث عن �سهر اهلل املحّرم. ي�سّرنا اأن نخ�سِّ

نبداأ بالقراآن الكرمي:

القرآن الكريم

ڻ  ڻ    ڻ  ں  ں   ڱ  ڱ  ڱ  زب  ت��ع��اىل:  ق��ال 
ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ    ۀ  ۀ  ڻ 
ۈ  ۈ  ۆ      ۆ  ۇۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓۓ  ے  ے  
ىى  ې  ې  ې  ۉې   ۉ  ۅ     ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ 
ۈئ       ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ   ائ  ائ 
ٻ  ٻ  ٱ  ی   ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ    ېئېئ  ۈئ 
ٿ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀڀ  ڀ  ڀ  پ       پپ  پ  ٻ  ٻ 
ٿ ٿ    ٿٹ ٹ ٹ ٹڤ ڤ         ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ      ڦ ڄ 
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ڄ   ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ   چ     چ  چڇ ڇ ڇ ڇ   ڍ 210
ڍ       ڌ    ڌ         ڎ رب  )البقرة(.

ثانية فقراتنا احلديث ال�صريف:

الحديث

ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  ر�شول  قال  قال:   - عنه  اهلل  ر�شي   - اأبي هريرة  عن 
»اأف�شل ال�شيام بعد رم�شان �شهر اهلل املحّرم، واأف�شل ال�شالة بعد 

الفري�شة �شالة الليل« رواه م�شلم.

ن�صل اإىل كلمتنا ال�صباحية:

فضل شهر اهلل المحرم

احلرم  الأ�شهر  اأّي  يف  العلماء  اختلف  "وقد  رج��ب:  اب��ن  ق��ال 
اأف�شل؟ فقال احل�شن وغريه: اأف�شلها �شهر اهلل املحّرم، ورّجحه طائفة 
من املتاأخرين، وروى وهب بن جرير عن قرة بن خالد عن احل�شن، 
قال: اإّن اهلل افتتح ال�شنة ب�شهر حرام وختمها ب�شهر حرام، فلي�س �شهر 
يف ال�شنة بعد �شهر رم�شان اأعظم عند اهلل من املحّرم، وكان ي�شّمى 
اأبي  الن�شائي من حديث  واأخرج  �شّدة حترميه،  الأ�شم من  �شهر اهلل 
ذر - ر�شي اهلل عنه- قال: "�شاألت النبي ملسو هيلع هللا ىلص اأيُّ الليل خري واأيُّ الأ�شهر 
الذي  اهلل  �شهر  الأ�شهر  واأف�شل  جوفه،  الليل  "خري  فقال:  اأف�شل؟ 
تدعونه املحّرم"، واإطالق النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف هذا احلديث اأف�شل الأ�شهر، 

حممول على ما بعد رم�شان، كما يف رواية احل�شن املر�شلة" ا.ه�.
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211 ومما يدل على ف�شله ما رواه م�شلم عن اأبي هريرة - ر�شي اهلل 
عنه - قال: قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »اأف�شل ال�شيام بعد رم�شان �شهر اهلل 

املحّرم، واأف�شل ال�شالة بعد الفري�شة �شالة الليل«.
قال ابن قا�شم: "اأي اأف�شل �شهر تطّوع به كاماًل بعد �شهر رم�شان 
�شهر اهلل املحّرم؛ لأّن بع�س التطّوع قد يكون اأف�شل من اأيامه كعرفة 
اأف�شل  اأّن  كما  املحّرم،  اأف�شله  املطلق  فالتطّوع  احلجة،  ذي  وع�شر 

ال�شالة بعد املكتوبة قيام الليل" ا.ه�.
قال النووي: "فاإن قيل: يف احلديث اإّن اأف�شل ال�شوم بعد رم�شان 

�شوم املحّرم، فكيف اأكرث ال�شيام يف �شعبان دون املحّرم؟
قبل  احلياة  اآخ��ر  يف  اإّل  املحّرم  ف�شل  يعلم  مل  لعّله  فاجلواب: 
اإكثار  من  متنع  اأع��ذار  فيه  يعر�س  كان  لعّله  اأو  �شومه،  من  التمّكن 

ال�شوم فيه، ك�شفر ومر�س وغريهما" ا.ه�.
قال ابن رجب: "وقد �شّمى النبي ملسو هيلع هللا ىلص املحّرم �شهر اهلل، واإ�شافته 
اإليه  فاإّن اهلل - تعاىل - ل ي�شيف  اإىل اهلل تدل على �شرفه وف�شله، 
ويعقوب  واإ�شحاق  واإبراهيم  حممًدا  ن�شب  كما  خملوقاته،  خوا�س  اإّل 
كان  وملا  وناقته،  بيته  اإليه  ون�شب  عبوديته،  اإىل  الأنبياء  وغريهم من 
ا باإ�شافته اإىل اهلل - تعاىل - ، وكان ال�شيام من  هذا ال�شهر خمت�شً
بني  من  �شبحانه  له  فاإنه   ،  - تعاىل   - اهلل  اإىل  م�شاًفا  الأعمال  بني 
بالعمل   ، اهلل  اإىل  امل�شاف  ال�شهر  هذا  يخت�س  اأن  نا�شب  الأعمال، 
امل�شاف اإليه املخت�س به وهو ال�شيام، وقد قيل يف معنى اإ�شافة هذا 
ال�شهر اإىل اهلل - عّز وجّل -  اأنه اإ�شارة اإىل اأّن حترميه اإىل اهلل - عّز 
وجّل - لي�س لأحد تبديله كما كانت اجلاهلية يحلونه ويحرمون مكانه 
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فلي�س لأحد من خلقه 212 الذي حرمه،  �شهر اهلل  اأنه  اإىل  فاأ�شار  َفًرا،  �شَ
تبديل ذلك وتغيريه.

ونقف مع ف�صل يوم عا�صوراء:

 فضل يوم عاشوراء

مو�شى  كان  فقد  قدمية،  وحرمة  عظيم  ف�شل  له  عا�شوراء  يوم 
- عليه ال�شالم - ي�شومه لف�شله، بل كان اأهل الكتاب ي�شومونه، بل 
حتى قري�س كانت ت�شومه يف اجلاهلية، وقد وردت عدة اأحاديث عن 

ف�شل عا�شوراء و�شيامه، منها:
ما جاء يف �شحيح م�شلم عن اأبي قتادة اأّن رجاًل �شاأل النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
عن �شيام يوم عا�شوراء، فقال: »اإين اأحت�شب على اهلل اأن يكفر ال�شنة 
التي قبله« رواه م�شلم، وهذا من ف�شل اهلل علينا اأن جعل �شيام يوم 

واحد يكّفر ذنوب �شنة كاملة.
وعن ابن عبا�س - ر�شي اهلل عنهما - قال: "ما راأيُت النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
يتحّرى �شيام يوم ف�شله على غريه اإّل هذا اليوم يوم عا�شوراء، وهذا 
اأي:  يتحّرى،  )ومعنى  البخاري،  رواه   ، رم�شان"  �شهر  يعني  ال�شهر 

يق�شد �شومه لتح�شيل ثوابه والرغبة فيه(.

احلكمة من �صيام يوم عا�صوراء يف فقرتنا القادمة:

الحكمة من صيام يوم عاشوراء

احلكمة من �شيامه، اأّن يوم عا�شوراء هو اليوم الذي جّنى اهلل 
ف�شامه  وج��ن��وده،  فرعون  من  وقومه   - ال�شالم  عليه   - مو�شى  فيه 
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213 فقد  ب�شيامه،  واأمر  ملسو هيلع هللا ىلص  نبّينا  و�شامه   ،  - تعاىل   - �شكًرا هلل  مو�شى 
جاء يف ال�شحيحني من حديث ابن عبا�س - ر�شي اهلل عنهما - قال: 
ملسو هيلع هللا ىلص املدينة فوجد اليهود �شياًما يوم عا�شوراء، فقال لهم  النبي  "قدم 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص : ما هذا اليوم الذي ت�شومونه؟ قالوا: هذا يوم عظيم اأجنى 
�شكًرا  وقومه، ف�شامه مو�شى  واأغرق فرعون  وقومه،  فيه مو�شى  اهلل 
هلل فنحن ن�شومه، فقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: فنحن اأحق مبو�شى منكم، ف�شامه 

ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص واأمر ب�شيامه" .
اأما احلكمة يف �شيام اليوم التا�شع، فقد نقل النووي رحمه اهلل 

عن العلماء يف ذلك عّدة وجوه :
اأحدها: اأّن املراد من خمالفة اليهود يف اقت�شارهم على العا�شر.
اأن  نهى  كما  ب�شوم،  عا�شوراء  يوم  و�شل  به  امل��راد  اأّن  الثاين: 

ُي�شام يوم اجلمعة وحده.
ووقوع  الهالل  نق�س  العا�شر خ�شية  الحتياط يف �شوم  الثالث: 

غلٍط، فيكون التا�شع يف العدد هو العا�شر يف الأمر نف�شه.
واأقوى هذه الأوجه هو خمالفة اليهود كما اأ�شار اإىل ذلك �شيخ 

الإ�شالم ابن تيمية - رحمه اهلل تعاىل -.

ونختم بهذه الفقرة:

مراتب صيام يوم عاشوراء

اأف�شل املراتب؛  العا�شر، وهذا  التا�شع واليوم  اليوم  اأوًل: �شيام 
حلديث اأبي قتادة عند م�شلم اأّن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال يف �شيام يوم عا�شوراء: 
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»اأحت�شب على اهلل اأن يكفر ال�شنة التي قبله«، وحلديث ابن عبا�س عند 214
ا »لئن بقيت اإىل قابل لأ�شومّن التا�شع والعا�شر«. م�شلم اأي�شً

عبا�س  ابن  ع�شر؛ حلديث  واحلادي  العا�شر  اليوم  �شيام  ثانًيا: 
-ر�شي اهلل عنهما - ، اأّن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »خالفوا اليهود �شوموا يوًما 

قبله اأو يوًما بعده«، اأخرجه اأحمد.
ثالًثا: �شيام اليوم التا�شع والعا�شر واحلادي ع�شر؛ حلديث ابن 

عبا�س مرفوًعا »�شوموا يوًما قبله ويوًما بعده«.
م�شلم  قتادة عند  اأبي  ؛ حلديث  بال�شيام  العا�شر  اإفراد  رابًعا: 
»اأّن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال يف �شيام يوم عا�شوراء: »اأحت�شب على اهلل اأن يكّفر 

ال�شنة التي قبله«.
ي �سوم يوم عا�سوراء مع يوم قبله  ختاًما: نهيب باجلميع حترِّ

اأو بعده.
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكّن  "وال�سلم 
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215 الدروس الخصوصيّة

ٱ ٻ ٻ

اأحمده  احلمد هلِل عزَّ واق��َت��َدر، وَع��ل وقَهر، ل حميَد عنه ول مفّر، 
واأ�سَتغفره يقَبل  اإليه  واأتوب  �سكَر،  بالزيادِة ملن  تاأذَّن  واأ�سُكره وقد  �سبحاَنه 
اهلل  عبد  حمّمًدا  ونبّينا  �سّيدنا  اأّن  واأ�سهد  وا�ستغَفر،  اأن��اَب  اإذا  عبِده  توبة 
ع يف املح�سر، �سّلى اهلل و�سلَّم وَباَرك عليه  ور�سوله �سّيد الب�سر ال�سافع امل�سفَّ
والتابعني ومن تبعهم  الُغَرر،  ال�سادة  واأ�سحاِبه  الأخَيار  الأطهار  اآِله  وعلى 
باإح�سان و�سلِّم ت�سليًما كثرًيا ما اّت�َسلت عني بنظٍر واأُذن بخرب. ثم اأما بعد:
الدرو�ص اخل�سو�سية انت�سرت يف هذه الأيام اأكرث من اأي وقٍت م�سى، 

واأ�سبحت اإعلنات الدرو�ص اخل�سو�سية على ال�سوارع وخمتلف الأماكن.
ومن هذا اليوم )         ( املوافق )   ( من �سهر )    ( لعام )              ( 

�ص احلديث عن الدرو�ص اخل�سو�سية. ي�سّرنا اأن نخ�سِّ

نبداأ بالقراآن الكرمي:

القرآن الكريم

ک  ڑڑ  ژ  ژ  ڈ        ڈ        ڎ                زب  ت��ع��اىل:  ق��ال 
ک ک ک   گ گ گ گ ڳڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ  
ں ں ڻ ڻ ڻ  ڻ ۀ    ۀ ہ ہ     ہہ  ھھ ھ   ھ ے   
ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ  ۇ ۇ ۆ ۆ    ۈ ۈٴۇ ۋ ۋ 
ۇئ  وئ   وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې        ې  ېې  ۉ  ۉ    ۅ  ۅ  
ۇئ ۆئ  ۆئ ۈئ ۈئېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی       ی  ی ی   جئ حئمئ ىئ 
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مج 216 حج  يث   ىث  جثمث  يت  ىت  ختمت  حت      جت   يب  ىب  مب   خب  حب  جب  يئ 
ٱ  حض   جض  مص  حص  مس  خس  حس  جس  حخمخ  جخ  مح   جح  
ٺ  ٺ  ڀ    ڀ  ڀ  ڀ   پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻٻ  ٻ  
ڤڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٺٺ 

ڦ  ڦ ڦ ڄ رب )البقرة(.

ثانية فقراتنا احلديث ال�صريف:

الحديث

ملسو هيلع هللا ىلص:  ق��ال  ق��ال:   - عنه  اهلل  ر�شي   - الأ�شعري  مالك  اأب��ي  عن 
»الطهور �شطر الإميان، واحلمد هلل متالأ امليزان، و�شبحان اهلل واحلمد 
هلل متالآن � اأو متالأ � ما بني ال�شماء والأر�س، وال�شالة نور، وال�شدقة 
اأو عليك، كل الّنا�س يغدو  برهان، وال�شرب �شياء، والقراآن حجة لك 

فبائع نف�شه، فمعتقها اأو موبقها« رواه م�شلم.

ن�صل اإىل كلمتنا ال�صباحية:

إيجابيّات الدروس الخصوصية

ُمعتم،  والآخر  ُم�شرق  اأحدهما  جانبان،  الأعمال  من  عمل  لكل 
الرغم  فعلى  اخل�شو�شية،  ال��درو���س  ظاهرة  على  ينطبق  ما  وه��ذا 
م�شتوى  رفع  ُت�شاهم يف  فهي  ًا،  اأي�شً لها حما�شن  اأّن  اإّل  م�شاوئها  من 
حت�شيل الطالبات العلمي، والتدري�س فيها فردي يقوم على اأ�شا�س من 
ُمراعاة الُفروق الفردية لدى الطالبات وُت�شاعد الأهل - امل�شغولني - 
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217 يف الإ�شراف على درا�شة بناتهم، كما اأنها بديل عن املدر�شة يف اإعداد 
الطالبات امُلكّمالت لختبارات الدور الثاين.

واإن�شاًفا وعدًل، فاإننا �شنذُكر بع�س حما�شنها فيما يلي:
1� ت�شاهم يف رفع معدل الطالبة العلمي:

ومبا اأن واقع بع�س الطالبات العلمي يقل عن طموحاتهن العلمية 
اأن  اإّل  خيار  اأمامهن  فلي�س  اجلامعات،  مدرجات  ولوج  يف  ورغبتهن 
فريفعن  فيها،  بغيتهن  يجدن  عّلهن  اخل�شو�شية  ال��درو���س  يطرقن 

معدلت جمموع  موادهن ليتمكّن من القبول يف اجلامعات.
2� تراعي الفروق الفردية عند الطالبات:

بني  فردية  فروق  توجد  باأنه  النف�س  وعلم  الرتبية  رجال  يجمع 
املقررات  وا�شتيعاب  التعليم  على  قدراتهم  يف  والطالبات  الطالب 
الدرا�شية، ومن ثم اختالف م�شتوياتهم العلمية بدرجة كبرية، والتعليم 
من  اأ�شا�س  على  التعليم  والطالبات  للطالب  يتيح  ل  الراهن  بو�شعه 
الفروق الفردية لعّدة اأ�شباب على راأ�شها كثافة الطالب والطالبات يف 

ال�شف الدرا�شي وغريها.
ا: 3� بديل عن الأ�شرة يف الإ�شراف على بناتهن علميَّ

مع  هذا  تزامن  تعقيدا،  الجتماعية  احلياة  ت��زداد  يوم  كل  يف 
النه�شة ال�شاملة التي تعي�شها البلد، فتو�ّشعت الهتمامات القت�شادية 
لكثري من الأ�شر وزادت املهمات الجتماعية لها لدرجة كبرية، جعلتها 
ت�شتقدم كثرًيا من العمالة يف م�شاعدتها يف الأعمال املنزلية، لن�شغالها 

باأعمالها خارج املنزل.
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ونقف مع هذه الفقرة:218

سلبيات الدروس الخصوصية

متثِّل ظاهرة الدرو�س اخل�شو�شية خطورة كبرية؛ لأنها ل تتيح 
ا متكافئة من الناحية التح�شيلية، وتوؤثر على �شلوكهن  للطالبات فر�شً
التكّيف  على  قدراتهن  على  توؤثر  ثم  وم��ن  ال�شف،  داخ��ل  التعليمي 
الجتماعي، والتفاعل مع املعلمة �شرًحا ومناق�شة وتكليًفا بالواجبات؛ 
الأمر الذي يوؤدى اإىل فقدان ثقتهن يف املدر�شة كموؤ�ش�شة لها اأهداف 
اإ�شباع حاجتها  اأّن كرثتها حترم الطالبة من  تربوية واجتماعية. كما 
�ُشّقة  وتزيد  ماليًّا،  الأ�شرة  وترهق  النف�س،  عن  والرتفيه  الرتويح  يف 
اخلالف بني املدر�شة واملنزل وتوؤثر على �شيا�شة التعليم، وعلى عطاء 
�شلبياتها  ن�شّجل  اأن  و�شنحاول  الرتبوية،  ملوؤ�ش�شتها  �شة  املدرِّ وانتماء 
نذكر  الذاتي،  والتاأثري  التحّيز  عن  بعيدة  وعادلة  مو�شوعية  بطريقة 

منها ما يلي:
يف جمال الطالبة:

جوانب  له  اخل�شو�شية  الدرو�س  على  الطالبات  اعتماد  اإن   -1
�شلبية يف منتهى اخلطورة، على تكوين �شخ�شياتهن وتربيتهن تربية 
اعتماد  يف  ال�شلبية  املظاهر  هذه  وتتجّلى  جوانبها،  كافة  يف  �شاملة 
روح  وغر�س  النف�س  على  العتماد  وفقدان  غريهن،  على  الطالبات 
اأنها  ذلك  من  والأخطر  اأنف�شهن،  يف  ثقتهن  وتدين  فيهن،  التكالية 
تغر�س فيهن التعّود على الهروب من م�شكالتهن التي قد يواجهنها يف 
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219 حياتهن اليومية، والبحث عن ملجاأ ياأوين اإليه لي�شاعدهن يف حلها.
كان  اأيًّا  العاديني  النا�س  كل  اأّن  النف�شية  الدرا�شات  اأثبتت   -2
اإّل برقابة خارجية،  العمل  اأو الجتماعي يكرهون  موقعهم اجلغرايف 
ه الرهبة. هذا �شلوك الفرد العادي املوكل اإليه عمٌل   تدفعه الرغبة وت�شريِّ
واحٌد، فما حال الإن�شان العادي الذي يوكل اإليه عمالن متجان�شان يف 
زمنني خمتلفني، بالطبع لن يوؤدى اأي واحد منهما على الوجه الأكمل، 
هذا حال طالبة الدرو�س اخل�شو�شية، فلو لحظنا �شلوكها يف ال�شف 

لوجدناها تت�شف بال�شفات ال�شلبية الآتية:
تفقد اهتمامها ب�شرح املدر�س، ول ترى مربًرا لنتباهها  واإرهاق 
�شة اخلا�شة �شتقوم بهذه املهّمة  لها  ذهنها يف املدر�شة، طاملا اأّن املدرِّ
الدرو�س ومع زميالتها يف م�شتوى  املنزل، تفاعلها مع  اأخرى يف  مرة 
، تثري امل�شكالت مع زميالتها لتعطيل �شري الدر�س، كثرية التاأخر  متدنٍّ
عن دخول احل�ش�س يف وقتها، كثرية ال�شتئذان للخروج من ال�شف، 
كثرية الغياب عن املدر�شة، نادًرا ما حت�شر دفاترها كلها ومقرراتها 

ية. الدرا�شية والأدوات الالزمة للدر�س، ل تنجز التدريبات ال�شفِّ
3� توؤثر على عدم تكّيف الطالبة مع اجلو املدر�شي: ل �شك باأنه 
توجد فروق فردية بني املعلمات يف املخرب واملظهر واختالف يف كثري 
من ال�شفات اجل�شمية، والنف�شية، والجتماعية، والعقلية، والعاطفية.
التي  املرحلة  بطبيعة  عقليًّا  ن�شوجها  ع��دم  بحكم  والطالبة 
تعي�شها، جتدها تن�شاق وراء عاطفتها التي تتحكم فيها، فتبداأ عملية 
املقارنة واملفا�شلة بني معلمتها اخل�شو�شية ومعلمة املدر�شة. الطالبة 

www.alukah.net



يف بيتها ُتعد البنة املدّللة ملعّلمتها يف املنزل، حتدد بدء الدر�س ونهايته، 220
العتذار  الطالبة  وت�شتطيع  والواجبات،  املقرر  من  املقطوع  واملقدار 
ملعلمتها اخل�شو�شية يف األ ت�شرح در�ًشا هذا اليوم لن�شغال الطالبة، 
واإن �شعب عليها حل  م�شاألة ل تقول لها املدر�شة اخل�شو�شية حاويل، 
جربي، بل تبادر لتقدمي احلل لها جاهًزا، ُتعّد لها البحوث والن�شاطات 
املكلفة بها الطالبة، وهذه اخل�شو�شية يف التعامل ل جتدها الطالبة 

يف املدر�شة، ومن هنا تبداأ رحلة املتاعب ملدر�شات ال�شف.
اأما يف جمال الأ�شرة: فهي ترهق الأ�شرة ماليَّا:

فال مراء )جدال( باأّن الدرو�س اخل�شو�شية تثقل كاهل  معظم 
اأولياء الأمور ماديا، وحتدث بلبلة وخلخلة يف ميزانية ودخل الأ�شرة مبا 
ت�شّببه من اإرهاق مادي مل تاأخذه الأ�شرة يف ح�شابها، واإنني اأهم�س يف 
اآذان بناتي الطالبات باأّن عليهن اأن يدركن اأّن على اآبائهن التزامات 

مالية اأخرى غري م�شاريف الدرو�س.

واخرتنا َلُكنرّ هذه الفقرة:

تدنِّي عطاء المدرسة الخصوصية وانتمائها 
لمؤسستها

اأُذنيها  اإىل  تغو�س  التي  اخل�شو�شية  الدرو�س  معلمة  اأّن  ل�شك 
يف عمل الدرو�س اخل�شو�شية خارج اأوقات عمل موؤ�ش�شتها احلكومية 
وانتمائها  اأدائها  م�شتوى  وينخف�س  عطاوؤها  �شيتدنى  اخلا�شة،  اأو 
ملوؤ�ش�شتها وعملها فيها مهما بذلت من جهد للتوفيق بني العملني، "ما 

جعل اهلل لرجل من قلبني يف جوفه".
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221 اخل�شو�شية   الدرو�س  تتعاطى  التي  املعلمة  اأّن  املالحظ  ومن 
ت�شوء عالقتها الإن�شانية مع طالباتها واإدارتها �شاءت اأم مل ت�شاأ؛ لأنها 
يعود  الذي  امل��ادي  امل��ردود  اأ�شا�س  على  الآخرين  مع  عالقتها  �شتبني 
لدرجة  الطالبات  بناتها  باأ�شئلة  ذرًعا  ت�شيق  الف�شل  يف  فهي  عليها، 
فرتى  باملادة،  املتعلقة  اأ�شئلتهن  على  الإجابة  عن  اأحياًنا  امتناعها 
ح�س  ودون  وغلظة،  جفاء  فيها  بطريقة  درو�شهن  ي�شرحن  بع�شهن 
يغالطن  فهن  الطالبات،  بناتهن  فائدة  مبدى  يهتممن  ول  اإن�شاين، 
ول  ح�شيبة،  ل  اإذ  كواهلهن  على  امللقى  ال��دور  هو  هذا  ب��اأن  اأنف�شهن 
ب  رقيبة، واآمنات وظيفيًّا، اأو اأن الرقيبة جفَّ حلقها وجفًّ قلمها وت�شرَّ
اإىل قلبها الياأ�س هي الأخرى، وتعامل الطالبات بق�شوة ول تتجاوز عن 
ح اأو ت�شرح ب�شعوبة املادة حتى  اأخطائهن العفوية بروح اأمومة، وتلمِّ

تزداد م�شاحة املتعامالت معها يف الدرو�س اخل�شو�شية.

ونختم بهذه الفقرة:

نتائج الدروس الخصوصية
لت  تو�شَّ اخل�شو�شية،  الدرو�س  يف  املوؤثرة  العوامل  حتليل  بعد 

اإحدى الدرا�شات اإىل عدة نتائج، نوردها فيما يلي:
1- اأ�شارت اإىل اأّن �شوء العالقات الإن�شانية يف املجتمع املدر�شي 

ُي�شاهم يف دفع الطالبات للبحث عن الدرو�س اخل�شو�شية.
2- اأثبتت اأن تدنِّى م�شتوى املعلمة علميًّا دافع من دوافع الطالبات 

لالنخراط يف الدرو�س اخل�شو�شية.
اأّن �شوء الأ�شاليب والُطرق الرتبوية التي تنتهجها  اأو�شحت   -3
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يف 222 امل��ادة  �شعوبة  غر�س  اأ�شئلة،  �شعوبة  تهديد،  "تخويف،  املعلمات 
ل اأ�شئلتهن..." ُتَعدُّ دوافع لنت�شار الدرو�س  اأذهان الطالبات، عدم تقُبّ

اخل�شو�شية
العملية  �شلبية على  اآثار  لها  الدرو�س اخل�شو�شية  اأّن  نت  بيِّ  -4
التعليمية والرتبوية يف كثري من مناحيها، ويف مقدمتها عملية تقومي 
وجه  بغري  درج��ات  منح  اأ�شئلة،  ب  ت�شرُّ العلمي"  الطالبات  حت�شيل 
حق، �شمان النجاح، عدم تكافوؤ الُفر�س عند الطالبات يف التح�شيل 

العلمي...".
5- بّينت الدرا�شة اأّن مواد الريا�شيات والعلوم "كيمياء، وفيزياء" 
ما  اأو  للدرو�س اخل�شو�شية،  املواد طلًبا  اأكرث  الإجنليزية، هي  واللغة 
يها معلمات الدرو�س اخل�شو�شية "الثالثي املرح" مما يدل على  ُتُ�شمِّ

اأّن طالبات ال�شف الثالث الثانوي ُيعانني من �شعوبات تعليمية فيها.
الثالث  ال�شف  طالبات  عند  اخل�شو�شية  الدرو�س  تنت�شر   -6

الثانوي/الق�شم العلمي اأكرث من الأق�شام الأخرى.
طالبات  على  ُمقت�شًرا  لي�س  اخل�شو�شية  الدرو�س  انت�شار   -7
املدار�س  طالبات  ذل��ك  يف  ُت�شاركهن  بل  فقط،  احلكومية  امل��دار���س 

الأهلية.
ختاًما نقول: الدرو�ص اخل�سو�سية توؤخذ عند احلاجة املا�ّسة، 

واعتماد الطالبة على ربها ثم نف�سها هو الأوىل والأهم.
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكّن  "وال�سلم 
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223 االّطالع على الكتب

ٱ ٻ ٻ

واأ�سكره، وهو  �سبحانه  اأحمده  الر�ساد،  اأن��ار طريق  ال��ذي  احلمد هلل 
للطاغني باملر�ساد واأ�سهد اأن ل اإله اإل اهلل وحده ل �سريك له، واأ�سهد اأّن 
�سّيدنا حمّمًدا عبده ور�سوله �سفيع املوّحدين يوم التناد، اللهم �سلِّ و�سلِّم 

وبارك على عبدك ور�سولك حمّمد وعلى اآله واأ�سحابه. ثم اأما بعد:
تّطلع،  اأو  يّطلع  م��ن  وث��ق��اف��ة  �سعة  على  ي���دّل  الكتب  على  الّط����لع 

فالكتاب عنوان لعلوم ومعارف واأ�سرار.
ويف هذا اليوم )         ( املوافق )   ( من �سهر )    ( لعام )              ( 

�ص احلديث عن الّطلع على الكتب. ي�سّرنا اأن نخ�سِّ

نبداأ بالقراآن الكرمي:

القرآن الكريم

ڃ  ڃ  ڃ   ڄ  ڄ  ڄ  زب  ت���ع���اىل:  ق���ال 
ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   چ  چ  چچ  ڃ 
ڑ   ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ      ڎ  ڌڌ   ڍ    
ڑ ک ک ک ک گ گ گ  گ ڳ 
ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ڳ      ڳڳ 
ڻ ڻ   ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ  ھ   ھ ھ 
ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے 
ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ   ۋ  ٴۇ  ۈ 
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ٻ 224 ٱ  ۇئ   ۇئ  وئ  وئ  ەئەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  
ٺ   ٺ  ٺ  ڀ     ڀ  ڀ  ڀ   پ  پ  پپ  ٻ  ٻ  ٻ 
رب  ڦ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹٹ   ٿ  ٿٿ  ٿ      ٺ 

)البقرة(.

ثانية فقراتنا احلديث ال�صريف:

الحديث

ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  ر�شول  قال  قال:   - عنه  اهلل  ر�شي   - اأبي هريرة  عن 
الِم"  ا�ِس من بِخَل بال�شَّ عاِء، و اأبَخُل النَّ ا�ِس من عجَز َعِن الدُّ "اأعَجُز النَّ

�شححه الألباين. 

ون�صل اإىل كلمتنا ال�صباحية:

القراءة وسّلم الحاجات
وِنَحلهم  مللهم  اخ��ت��الف  على  الأر����س،  ه��ذه  على  الب�شر  ك��ل 
اأغلب  لكن  ينكرونها،  ول  القراءة  اأهمية  يدركون  واألوانهم،  واأديانهم 
وبح�شبما  لأن��ه  وذل��ك  ميار�شونها،  ل  ذل��ك  من  الرغم  على  النا�س 
ي�شبح  ل  نوعه،  كان  مهما  عقلي  اإدراك  كل  فاإّن  النف�س،  علم  يقوله 
من  اأ�شا�شية  بحاجة  وثيق  ب�شكل  مرتبطا  يكون  حني  اإّل  تطبيق  حمل 
احلاجات التي اأوردها العامل الأمريكي "اإبراهام ما�شلو" يف نظريته 
ال�شهرية عن �شّلم احلاجات. وكذلك القراءة ، فما مل ي�شعر الإن�شان 
باأنها ترتبط بحاجة من حاجاته الأ�شا�شية، مثل حاجاته الف�شيولوجية 
اأي ح�شوله على املاأكل وامل�شرب وامل�شكن وما اأ�شبه، اأو حاجته لل�شعور 
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225 بالأمان الفيزيائي والنف�شي، اأو حاجته لالإ�شباع الجتماعي كح�شوله 
على الأ�شدقاء والأحبة، اأو حاجته لل�شعور بتقدير الآخرين له والإ�شادة 
وبالتايل  والنجاح يف احلياة،  ذاته  لتحقيق  اأخرًيا حاجته  اأو  بف�شله، 

�شعوره بالر�شا عن نف�شه، فاإنه لن ميار�شها ولن يحر�س عليها.

ون�صتمع اإىل هذه الفقرة:

القراءة وتوفير حاجات األمم

بحاجاته  ال��ق��راءة  بارتباط  الإن�شان  �شعور  زاد  فكّلما  وهكذا 
املختلفة، زاد اقرتابه من القراءة والتعلُّم، والأمم التي نراها وقد علت 
وارتفعت عن غريها، دائًما ما تكون هي الأمم التي اأدركت الرتباط 
الوثيق للقراءة بتوفري احلاجات املختلفة لالأفراد واجلماعات، وهكذا 
جعلت القراءة وطلب العلم منهجها وطريقها، واأما يف اجلانب الآخر 
فالأمم التي غفلت عن ذلك ومل تدرك اأهميته ومل حتر�س على القراءة، 

�شارت يف اآخر َرْكب احل�شارة ويف اأ�شفل �شّلم التقدير والّرقي.
لكن امل�شلم، وعلى الرغم من ا�شرتاكه مع اأخيه الإن�شان، مهما 
كان دينه، يف اإدراكه العقلي لأهمية القراءة وطلب العلم، ويف اإدراكه 
الأ�شا�شية  احلاجات  بتوفري  العلم  وطلب  القراءة  لرتباط  النف�شي 
املختلفة له، فاإنه كذلك يتبع ديًنا يعد القراءة والتعلُّم، الأداة الأ�شا�شية 
التي يجب اأن يعتمد عليها امل�شلم امل�شتخلف يف الأر�س، من اأجل تنفيذ 
وظيفته الأ�شا�شية التي ا�شتخلفه اهلل من اأجلها على الأر�س، األ وهي 

العبادة واإجراء �شريعته �شبحانه فيها وعمارتها.  
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واخرتنا َلُكنرّ هذه الفقرة:226

اإلسالم يخاطب أتباعه بـ "اقرأ"

ر  املفكِّ يقول  الكرم،  ورب��ك  اق��راأ  عنوانه  جعل  ال��ذي  كتابه  يف 
اآخر  يف  كلمة  اأول  "اقراأ"  "كون  �شعيد  ج��ودت  املعا�شر  الإ�شالمي 
ر�شالة، اإ�شارة اإىل عهد جديد يف النبّوة ويف اأ�شلوب جديد يف التلّقي 
عن اهلل، اإنها اآيات اهلل يف الآفاق والأنف�س التي �شتظهر للنا�س احلق، 
وهذه الآيات اإمنا حتفظ دللتها بالعلم والقراءة، فبالقراءة يح�شل 
الإن�شان علم الأولني جميًعا. وبالقراءة يرقى الإن�شان الدرجات العال".

"دلئــل الكــرم الإلهــي لالأمم القارئــة" هو عنــوان فقرتنا 
القادمة:

دالئل الكرم اإللهي لألمم القارئة

قد يحّق للمرء اأن يت�شاءل عندما يقراأ الآية التي جاءت يف �شورة 
لفظة  ج��اءت  مل��اذا  فيقول  )العلق(،  رب  ڈ  ڈ  ڎ   ڎ  زب  العلق  
)الأكرم( ومل تاأت لفظة اأخرى كالأعلم مثال اأو الأعظم، اأو اأية لفظة 
قد تبدو متنا�شبة اأكرث يف ظاهرها مع �شياق الآية الداعي اإىل القراءة 

والتعلُّم.
لكن الإجابة تكمن يف القراءة املتعّمقة لهذه الآية، حيث �شيجد 
هو  الّرب  باأّن  القراءة  فاقرتان  فريًدا،  معنوًيا  بعًدا  حتمل  اأنها  املرء 
الأكرم يف هذه الآية اإ�شارة ظاهرة لتالزم الأمرين يف احلياة، اأي اأّن 
اأولئك الب�شر الذين �شينالون كرم اهلل وِغناه و�شيعلو �شاأنهم يف الأر�س، 
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227 هم القّراء واأكرث النا�س قراءة وطلًبا للعلم، وهذه �شّنة من �شنن اهلل 
التي اأجراها يف خلقه، في�شتوي فيها امل�شلمة مع غري امل�شلمة.

القراءة  عن  وتعزف  العلم،  طلب  يف  امل�شلمة  تت�شاهل  وح��ني 
والتعلُّم، فاإّن غريها من بني الإن�شان ولو كانوا على دين اآخر �شيفوقونها 
يف املرتبة و�شيعلو �شاأنها فوق �شاأنها. وال�شبب يف ذلك اأّن امل�شلمة وحني 
دينها،  ملقت�شيات  الفهم  اأ�شاءت  قد  يكون  والعلم  القراءة  عن  تعزف 
ما  امتالك  على  حتر�س  مل  لأنها  دائًما،  العلم  بطلب  ياأمرها  ال��ذي 
يوؤّهلها للقيام مبتطّلبات هذا الدين، وبذلك تكون كمن تعّلق بالق�شور 

وترك الّلباب.
يقول جودت �شعيد: "اإّن اأول كلمة يف اآخر ر�شالة هي كلمة )اقراأ(، 
ومل تكن كلمة اأخرى من الكلمات الأخالقية اأو العبادية التقليدية... اإّن 
الن�س يدل على الأمر بالقراءة، ويعقب الأمر باأّن الّرب اأكرم، ف�شار 
هنا اجتماع بني القراءة وكرم الّرب، اأي اأّن القراءة وكرم الّرب اقرتنا 

يف مكان واحد".
غري  اأدرك��ه��ا  الأر����س،  يف  اهلل  جعلها  التي  الإلهية  ال�شّنة  ه��ذه 
امل�شلمني، وتنا�شاها واأغفلها امل�شلمون يف يوم من الأيام، فكانت بداية 

النهاية للحقبة الزاهرة املا�شية من عمر احل�شارة الإ�شالمية!.

�صرعة القراءة يف فقرتنا التالية:

القراءة السريعة
ملاذا نحتاج اأن نقراأ ب�شرعة؟

يف  وحدها  املتحدة  الوليات  يف  كتاب  األف  خم�شون  •  ي�شدر 
كل عام.
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املتحدة 228 الوليات  يف  جملة  اآلف  ع�شرة  من  اأك��رث  ت�شدر   •
وحدها.

علمية. مقالة   )300( دقيقة  كل  يف  • يكتب 
العامل. يف  يومًيا  علمية  درا�شة  اآلف  �شبعة  • ت�شدر 

املعلومات تفوق  املا�شية كمية من  • �شدرت يف اخلم�شني �شنة 
ما �شدر يف اخلم�شة اآلف �شنة املا�شية!

كل  تت�شاعف  الأر�شية  الكرة  يف  املتوّفرة  املعلومات  كمية   •
خم�س �شنوات.

ا�شتحداثه  مت  قد  العلمية  املعارف  جميع  من   )%90( نحو   •
بالكامل يف العقود الثالثة الأخرية فقط.

اإْن نحن اأردنا اأن نطلق على الع�شر الذي نعي�شه ا�شًما يعرّب عن 
ق املعلومات واملعرفة، فالع�شر احلايل  اأبرز ما فيه، لأ�شميناه ع�شر تدفُّ
واملعارف،  املعلومات  وتناقل  الت�شالت  و�شائل  يف  كربى  ثورة  ي�شهد 
الثمانينيات،  منت�شف  يف  الإنرتنت  ل�شبكة  ال�شريعة  النطالقة  فبعد 
اأخذت و�شائل وتقنيات النقل ال�شلكي والال�شلكي بالتطّور ب�شكل يفوق 
الت�شوُّر، حتى �شار من املمكن اأن ينقل املحتوى الكامل لكتاب يتجاوز 
�شفحاته عّدة مئات من اأق�شى الأر�س اإىل اأق�شاها يف ثواٍن معدودة 

من خالل �شبكة الإنرتنت.
هذا العامل املت�شارع اأكرث واأكرث من حول الإن�شان، جعله ي�شاب 
متفاوتة.  درجات  على  املعلوماتي"  "القلق  النف�س  علماء  ي�شّميه  مبا 
لذلك �شار لزًما على الإن�شان اأن يتعّلم كيف يزيد من �شرعة قراءته، 
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229 املعلومات من  بها  تنتقل  التي  الفائقة  ال�شرعة  تلك  قليال  ولو  ليواكب 
حوله.

ونعطيكنرّ ن�صيحة يف فقرتنا القادمة:

ابتعدي عن كلِّ ما يشغلكِ

فتحيطها  ت�شارع  اأن  عليها  الذهبية  �شاعتها  القارئة  جتد  حني 
اقتحامها  م��ن  وامل�شاغل  ال�����ش��وارف  لتمنع  التقدي�س،  م��ن  ب�شياج 
وال�شتيالء عليها كالهوايات الأخرى، وال�شديقات واملعارف، والهاتف 
الذهبية  ال�شاعة  اأن جتعل هذه  القارئة  والتلفاز، وغريها. يجب على 

للقراءة ول �شيء غري القراءة.  
كذلك على القارئة اأن حتذر القراءة بعد اأوقات اخلمول وانح�شار 
الن�شاط، لأّن ا�شتيعابها فيها يكون قلياًل، فتتجنب القراءة بعد العمل 
الطويل اأو بعد تاأديتها ملجهود بدين اأو عقلي كبري مثل يوم عمل طويل 

�شاق و يوم درا�شي جمهد، اأو بعد الوجبات الغذائية الثقيلة الد�شمة.

ونختم بهذه الفقرة:

معدّل القراءة الجيّدة

�شرعة القراءة ال�شائدة بني النا�س هي ما بني مائتني وثالثمائة 
كلمة يف الدقيقة، اأي بحدود خم�س ع�شرة �شفحة من القطع املتو�شط 
لكّل ع�شر دقائق؛ لذا فاملعّدل الذي يقّل عن مائتي كلمة يف الدقيقة ُيعد 
الدقيقة  الثالثمائة كلمة يف  واأما ذلك الذي يكون فوق  معدل بطيًئا، 
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�شبعمائة 230 بني  ما  ت��رتاوح  اجليدة  القراءة  �شرعة  لكن  مقبوًل،  فُيعد 
وتقنيات  ط��رق  يتعّلمن  من  ب��اأّن  علًما  الدقيقة.  يف  كلمة  وثمامنائة 

القراءة ال�شريعة قد ي�شلن اإىل اأكرث من ذلك بكثري.
اإىل هنا نكون قد و�سلنا اإىل اآخر فقراتنا يف احلثِّ على القراءة 

والطلع.
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكّن  "وال�سلم 
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231 الصداقة مع الجنس اآلخر

ٱ ٻ ٻ

احل��م��د هلل ال��ق��وّي اجل��ّب��ار، املنتقم ال��ق��ّه��ار، م���ذّل اجل��ب��اب��رة، قا�سم 
ال�سماء،  يف  ول  الأر����ص  يف  ���س��يء  يعجزه  ل  القيا�سرة،  مهلك  الأك��ا���س��رة، 
مبغ�ص  ال�ست�سهاديني،  حم��ّب  املجاهدين،  قائد  على  وال�سلم  وال�سلة 

املنافقني، وعلى اآله و�سحبه الطيبني املجاهدين. ثم اأما بعد:

انت�سرت يف الآونة الأخرية ظواهر غريبة بني ال�سباب والفتيات منها 
ما ي�سّمى بال�سداقة واحلب.

ويف هذا اليوم )         ( املوافق )   ( من �سهر )    ( لعام )              ( 
�ص احلديث عن هذا املو�سوع. ي�سّرنا اأن نخ�سِّ

نبداأ بالقراآن الكرمي:

القرآن الكريم

ں  ڱڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳڳ  ڳ  گ  گ  زب  ت��ع��اىل:  ق��ال 
ھ  ھ    ہ  ہ  ہہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  
ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ    ۇ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۓ  ےۓ  ے  ھ  ھ 
ائ  ى  ېى  ې  ې  ې  ۉ   ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ٴۇۋ 
ۈئ   ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ   ائ 
حئ  جئ  ی  ی   ی  ىئی  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ 

مئ ىئ يئ جب حب خب مب  رب )املائدة(.
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ثانية فقراتنا احلديث ال�صريف:232

الحديث

عن عبداهلل بن م�شعود - ر�شي اهلل عنه - قال: قال ر�شول اهلل 
ا لَن�شتحيي  ِ اإنَّ ِ حقَّ احلياِء، ُقلنا: يا ر�شوَل اهللَّ ملسو هيلع هللا ىلص: "ا�شَتحيوا مَن اهللَّ
ِ حقَّ احلياِء اأن  واحلمد هلل، قاَل: لي�َس ذاَك، وَلِكنَّ ال�شتحياَء مَن اهللَّ
املوَت  ولَتذكِر  حَوى،  وما  الَبطَن،  وحتَفَظ  َوعى،  وما  اأ�َس،  الرَّ حتَفظ 
نيا، فَمن َفعَل ذِلَك فقَد ا�شتحيا  والِبلى، وَمن اأراَد الآخرَة تَرَك زينَة الدُّ

ِ حقَّ احلياِء" ح�شنه الألباين.  يعني: مَن اهللَّ

ن�صل اإىل كلمتنا ال�صباحية:

الحبُّ حسب تعبير بعض الفتيات

تقول اإحدى الفتيات: احلبُّ مبعنى الكلمات ما هو اإّل اخت�شار 
لأ�شياء يعجز الإن�شان عن و�شفها مهما تعّددت الأ�شاليب، فاحلبُّ كلمة 
الإن�شان  هو  بل  الكيان،  الوجدان،  الروح،  النب�س،  الإح�شا�س،  ت�شمل 
�شفة  فهو  وم�شتقبل...  وحا�شر  وما�ٍس  وروح  ج�شد  من  عام  ب�شكل 
ب�شوائب اخلداع  واقعها  امتزج  اأن  بعد  الوجود  نادرة يف  اأ�شبحت  كم 
والت�شلية وم�شيعة الوقت، فاحلبُّ تلك الوردة  التي تتفتح كّل يوم، بل 
هي الوردة التي ل تذبل مهما مّر عليها من الزمن.. احلبُّ هو ذلك 
الّنبع املتجّدد الذي ل تن�شب مياهه مهما مّر عليه من الظروف، فقبل 

اأن حتبي ابحثي عن معاين احلب الذي طاملا بحثت عنه.
وتقول اأخرى: احلبُّ هو جنة الدنيا وفردو�س احلياة، اإنه الأمل 
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233 القلوب  اإىل  ويدخل  في�شعدها،  احلزينة  القلوب  على  ي�شرق  ال��ذي 
فيغمرها  اجل��وان��ح  اإىل  ويت�شّرب  ظلمتها،  وي��ب��ّدد  فينريها  املظلمة 

ب�شيائه امل�شرق الو�شاء.
اإنه اللحن اجلميل الذي يوقع اأنغامه على اأوتار القلوب ونب�شاتها، 
فيكون عزاء املحروم وراحة املكموم ورجاء اليائ�س، اإنه النعيم الذي 
التي  واجلنة  خملوق،  كل  ين�شدها  التي  وال�شعادة  اإن�شان،  كل  يرجوه 

يحلم اأن يعي�س فيها كل فتى وفتاة.
ملحوظة مهّمة :

اعلمي اأّن احلب والكراهية وجميع النفعالت من القلب، والقلب 
ري  ل، فال تعكِّ ا، وهو م�شدر التعقُّ هو م�شدر ال�شعادة وال�شتقرار اأي�شً
وعاء ال�شعادة والإميان بحبٍّ ل ير�شاه اهلل تعاىل، اأو يكون يف مع�شية 

خالقنا �شبحانه وتعاىل؛ حتى ت�شعري بال�شعادة احلقيقية.

القادمة: فقرتنا  عنوان  وفتاة" هو  �صاب  بني  "العالقة 

العالقة بين شابٍّ وفتاة

فتاة ت�شاأل ال�شيخ: غازي بن عبدالعزيز ال�شمري: اأنا فتاة ملتزمة 
وقعت يف عالقة مع �شاب يظهر من حاله التديُّن.. طلبت منه اأن يتقدم 
خلطبتي اإْن كان جاًدا، غري اأنه اعتذر باأّن والده مل يوافقه على الزواج 
الآن لأّن �شّنه �شغرية! على الرغم من اأنه جتاوز اخلام�شة والع�شرين 
من العمر.. حاولت البتعاد عنه، لكنه يقول: اإنني ظلمته.. واأنا ل اأحب 
اأن اأكون ظاملة.. ويف الوقت نف�شه ل اأريد اأن اأكون خائنة ملن �شريتبط 

بي م�شتقباًل.. اأر�شدوين ماذا اأفعل؟
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يحفظِك 234 اأن  الكرمي  العر�س  رّب  العظيم،  اهلل  اأ�شاأل  اجل��واب: 
بحفظه، واأن يحيطِك برعايته وف�شله، واأن ي�شرف عنِك �شّر الأ�شرار 

وكيد الفّجار.. اإنه �شميع قريب.
عليِك  اهلل  وم��ّن  بالإ�شالم  عليِك  اهلل  مّن  لقد  العزيزة:  ابنتي 
باأحلى م�شاعر احلب، وعاطفة  ا  ناب�شً قلًبا  لِك  باللتزام، ووهب اهلل 
جّيا�شة ليوؤهلِك لأجمل واأعظم مهّمة  لك يف هذا الوجود وهي الزواج 
والأمومة. فم�شاعرِك التي وهبها اهلل لِك هي كنزِك الثمني اأنف�س من 
قارعة  على  جواهرِك  عقد  تلقي  اأن  ي�شح  فهل  واليواقيت..  الالآلئ 
الطريق ليلتقطه قاطع طريق اأو يطم�شه الرتاب؟.. اأمل ت�شاأيل نف�شِك: 
ملاذا الإح�شا�س بالندم ووخزات ال�شمري بعد هذه اللقاءات املختل�شة 
تفهمي  اأمل  اللوامة،  والنف�س  احلي  ال�شمري  اإنه  الهاتفية؟  واملكاملات 
ملاذا يتهّرب هذا ال�شاب من خطبتِك ويّدعي اأّن والده يرف�س زواجه 

ل�شغر �شّنه وهو ابن اخلام�شة والع�شرين؟!
يريده  ما  الفتاة  من  يطلب  اأن  ي�شتطيع  ل  �شاب  اأّي  اإّن  ابنتي: 
مبا�شرة، بل يبداأ بخطوة اأوىل تعقبها خطوات تدريجية، فهو اأوًل يطلب 
منها فقط اأن تكلمه يف الهاتف اأو ترّد على ر�شالته؟ اأو تقابله يف مكان 
ما لتجاذب اأطراف احلديث والتعارف، ثم يبّثها م�شاعره ويلعب على 
الوتر احل�شا�س لأنه يعلم اأّن كل فتاة ت�شتاق ملن يقول لها: )اأحبِك(، 
اأكرث �شهولة عندما حتبه الفتاة ويكون كل ما يهمها  ثم ي�شبح الأمر 
ال�شاب  منها  يطلب  عندما  لكن  اجلّيا�شة،  وامل�شاعر  احللوة  الكلمات 
والكلمات  باحلب  حتتفظ  كي  ت�شتجيب  اللم�شات  مثل  ية  ح�شِّ اأ�شياء 
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235 احللوة، وهكذا تتدّرج الفتاة يف خطوات العالقة وت�شتفيق فجاأة لتجد 
اأنها انحدرت اإىل فعل اأ�شياء مل تكن تتخّيلها، واإىل م�شتوى من العالقة 
مل يكن هو هدفها الأ�شلي، وهذا ما يفكر فيه اأغلب ال�شباب. فاحذري 
يف  كان  واإذا  ال�شلة،  هذه  واقطعي  نف�شِك  يف  اهلل  واّت��ق  اخلطوات، 
ال�شاب حر�س وخري، فعليه اأن ياأتي البيوت من اأبوابها، واإذا كان فيه 
اأهلِك الكرام، والرجال اأعرف بالرجال، وعّفتِك  اأن يكلم  خري فعليه 
و�شمعتِك ل تقّدر بثمن، واملوؤمنة ل متلك بعد اإميانها اأغلى من حيائها 

وُطهرها.
يف  اإّي��اِك  ومراقبته  عليِك،  اهلل  اطالع  دوًم��ا  ا�شت�شعري  ابنتي: 
ِك وعالنيتِك، يف خلطتِك وعزلتِك، دائًما تذّكري قوله تعاىل: »اأمل  �شرِّ
واخلوف  اهلل  و�شتجدين خ�شية  ذلك  ا�شت�شعري  يرى«.  اهلل  باأّن  يعلم 
منه واحلياء من اطالعه ي�شري يف قلبِك وميلوؤه.. وتخّيلي دائًما اأنِك 
ا�شتمررِت على هذه العالقة � اأعاذِك اهلل من ذلك � لكن تخّيلي لو اأنها 
ت�ّشعبت وتوّثقت، فاإّن هذا ال�شاب الذي تتوّهمني حبه قد ي�شّلطه اهلل 
عليِك.. فيف�شحك اإما بت�شجيل مكاملة بينِك وبينه، اأو اأن ي�شجل عليِك 
مقطًعا مرئًيا ين�شر بالبلوتوث بني ال�شباب، فيف�شح اأمرِك، ويلحق بِك 

العار واخلزي مدى حياتِك.. فاحذري.
كحفظ  املفيدة،  الأعمال  ببع�س  نف�شك  ت�شغلي  ب��اأن  اأن�شحِك 
 � مثاًل   � اليوم  اآي��ات يف  بتحديد حفظ خم�س  تعاىل،  كتاب اهلل  بع�س 
بالإ�شافة اإىل حفظ حديث اأو حديثني من اأحاديث ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص اأو 

اأكرث من ذلك ح�شبما ت�شتطيعني.
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ونقف مع هذه الفقرة:236

الفتاة هي التي ستخسر
اإّن  اأق��ول:   اأّيتها الفتاة يا من وقعِت يف فخِّ احلب املزّيف.. لِك 
لأنِك يف  اأنِت؛  �شيخ�شر هو  اإّن من  لديه ما يخ�شره،  لي�س  يكلمِك  من 
لِك هذه اخلطيئة؛  تغتفر  اأنِت فال  اأما  للرجل خطيئته،  يغفر  جمتمع 
حياءِك  وتخد�س  وعّفتِك،  عر�شِك  من  وتنال  �شمعتِك  ت�شّوه  لأنها 
واأنوثتِك، وال�شاب بعد اأن ينال منك وطره، واهلل ما يبقي لك اإّل اأمله 
واأثره، و�شتبقني اأنِت بعدما يرحل، اأ�شرية الهمِّ واخلوف والوجل؛ لأنِك 
ويف  والدمار  العار  اإىل  الدنيا  هذه  يف  نف�شِك  �شرّيِت  هذه  بخطيئتِك 
الآخرة اإىل النار، واأّن خطيئتِك هذه رمبا تفقدِك ن�شيبك من الزواج؛ 
لأّن حظِك فيه رمبا ينعدم؛ لأّن �شمعتِك قد ُخد�شت وعّفتِك قد �ُشلبت 
واأنوثتِك اجلميلة قد ُجرحت، و�شوف يبقى حظ ذلك ال�شاب يف الزواج 
قائًما و�شيجد من تتزوجه، ثم اإّن حلم عمرِك الزواج واأن تكوين ملكة 
اإّل زوًجا  الدنيا  ولأنِك ل تطلبني من هذه  الزوجية(؛  بيتِك )بيت  يف 
�شاحًلا يقّدر لك م�شاعرِك ويغدق عليِك احلب، فلماذا تبيعني كل هذا 
بعالقة تافهة حقرية لي�س بها من احلب �شيء؟! اإمنا هي م�شاعر زائفة 

واأحا�شي�س كاذبة وعواطف رخي�شة خادعة.

وفقرتنا القادمة حتت عنوان "احلبُّ لأجل الزواج":

الحبُّ ألجل الزواج

بيت  يف  ملكة  تكوين  واأن  ال��زواج،  تتمنني  من  يا  الفتاة:  اأّيتها 
روح��ِك  ومتلئي  باحلب،  اجليا�شة  عاطفتِك  ت�شبعي  واأن  الزوجية، 
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237 الفرحة بامل�شاعر الزوجية ال�شادقة واأحا�شي�س احلب اخلافق.
فاإذا  زوًجا،  اإّل  الدنيا  تطلب من  ل  الفتاة  )اإّن  �شك�شبري:  يقول 

جاء طلبْت كّل �شيء(. 
وجّل  احلياة  يف  واأملها  وغايتها،  فتاة  كل  اأمنية  هو  ف��ال��زواج 
الباب  هذا  من  وال�شعادة  ال��زواج  اإىل  الطريق  لي�س  ولكن  �شعادتها، 
اأن تبحثي عن زوج من خالل عالقة حمّرمة، لي�س  املوح�س، لي�س يف 
ال�شاب  عن  بنف�شِك  وتبحثي  وامل���روءة،  احلياء  ب��اب  تك�شري  اأن  يف 
الذي تتمنني القرتان به باحلالل امل�شروع، فاحلرام لي�س طريًقا اإىل 
احلالل، فال تغررِك تلك الأفالم الغرامية، والروايات العاطفية، التي 
توحي لِك بذلك، واأنه ل �شري يف اأن تبحث الفتاة بنف�شها عن زوجها، 
فاحلب الذي ت�شّوره هذه الأفالم والروايات ما هو اإّل ن�شيج اأحالم، 
العالقة  يبداأ من عالقة عابرة ثم �شداقة، وتتطّور  الأمر  فهي جتعل 
اإىل اأن ت�شبح عالقة عاطفية يتخللها حب، ثم يرتجم هذا احلب اإىل 
وتقرئني  الغرامية،  وامل�شل�شالت  الأفالم  تتابعني  عندما  فاأنِت  زواج، 
�شعور  من  داخلك  يف  ين�شاأ  ما  ف��اإّن  العاطفية،  والق�ش�س  الروايات 
ين�شاأ عن الأماين والت�شّورات، فهم  اإمنا  باحلب والرغبة يف عالقة، 
يعر�شون هذه العالقات باأ�شاليب منّمقة، و�شور معّدة من قبل من�ّشقة، 
فيجعلِك ذلك ترين اأّن الأمر يبدو طبيعًيا، واأنه ل �شري يف اأن تقيمي 
للرجل  اأنه �شورة  اإن�شان  ترين يف  الزواج، فهذا يجعلك  لأجل  عالقة 
املثايل الذي تتمنني اأن يكون زوًجا لِك، وهذه من الأمور التي ل ميكن 
اأن يحياها اإن�شان يف عامل الواقع، فيقودك ذلك اإىل اأن تبحثي بنف�شِك 
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عن الزوج املنا�شب، وهذا مما يخالف املنهج الذي و�شعه لنا ر�شولنا 238
وقدوتنا ملسو هيلع هللا ىلص يف قوله: »اإذا اأتاكم من تر�شون دينه وخلقه فزّوجوه اإل 
وهذا هو  الرتمذي،  رواه  وف�شاد عري�س«  الأر�س  فتنة يف  تكن  تفعلوا 
املنهج. فالإ�شالم قد اأعطى املراأة حق احلريَّة يف انتخاب رجلها ليقوم 
الزواج على اأ�شا�س احلب؛ لذا ينبغي على الفتاة اأن حت�شن ا�شتخدام 
الرجل  بجمال  تغرت  ول  الهوجاء،  للعواطف  ت�شت�شلم  فال  احلق  هذا 
وحده، فاإّن اجلمال - كما يقولون - عارية م�شرتّدة قد تزول؛ بل هي 
بالأخالق  املتحلِّي  ال�شالح  الزوج  تختار  اأن  فعليها  الزمن،  مع  زائلة 
الطبية واملعاملة احل�شنة واملعا�شرة ال�شليمة، وحب اجلد والعمل، فهي 
مزايا ثابتة مع الدهر، تن�شئ احلب وتولده مع الأيام، وتكّون ال�شعادة 

امل�شتمرة. 
فكيف بِك تبحثني عن زوج من وراء عالقة حمّرمة؟!. 

ختاًما: ن�ساأل اهلل اأن يحمي ويحفظ فتيات الإ�سلم من الوقوع 
يف �سباك العلقات املحّرمة، اإنه �سميع جميب.
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكّن  "وال�سلم 
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239 الصالة تناديكِ

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل مقّدر املوت على عباده، فجعله للم�سلمني و�سيلة اإىل لقائه 
واأ�سهد   ، اإّي��اه  اإّل  نعبد  ول  جزائه.  وح�سن  اإح�سانه  دار  يف  لهم  ومدخًل   ،
�سائر خلقه  ا�سطفاه على  الذي  ور�سوله  �سّيدنا ومولنا حمّمًدا عبده  اأّن 
واجتباه، ولقد خرّيه �سبحانه بني الدنيا وبني ما عنده، فاختار ما عند اهلل 
�سّلى  مثواه.  الفردو�ص  اأعلى  وجعل  الأعلى،  الرفيق  اإىل  فنقله  وارت�ساه، 
اهلل عليه، وعلى اآله و�سحبه الثقات الهداة ، و�سلِّم ت�سليًما كثرًيا، واأدام ذلك 

مبدد ل يدرك منتهاه. ثم اأما بعد:
ال�سلة تناديِك هو عنوان اإذاعتنا لهذا اليوم )         ( املوافق )   ( من 

�سهر )    ( لعام )              (.

نبداأ بالقراآن الكرمي:

القرآن الكريم

ڀ  ڀ  پپ  پ  پ  ٻ  ٻ       ٻ  ٻ  ٱ  زب  تعاىل:  قال 
ڤ  ٹ  ٹ    ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  
ڃ  ڃ  ڄڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ    ڦڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ 
ڌ   ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ   چ      چ  ڃ 
گ  کک  ک  ک  ڑ    ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 
گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ  ڱ ڱ ڱ ڱ ںں ڻ ڻ 
ۓ  ے      ے  ھ  ھ  ھ  ہھ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ   ڻ  
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ۋ 240 ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ   ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ 
ۋۅ ۅ ۉ ۉ  ې ې ې ې ى ى ائ ائ 

ەئ  ەئوئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ ۆئ ۈئ رب )البقرة(.

ثانية فقراتنا احلديث ال�صريف:

الحديث
اهلل  ر�شول  قال  قال:   - عنه  اهلل  ر�شي   - الغفاري  ذر  اأبي  عن 
ُحها، وخاِلِق النا�َس  ِق اهلَل حيُثما كنَت، واأَْتِبِع ال�شيئَة احل�شنَة مَتْ ملسو هيلع هللا ىلص: "اتَّ

بُخُلٍق َح�َشٍن. ح�شنه الألباين. 

ون�صل اإىل كلمتنا ال�صباحية:
العالقة بين الصالة والصحة)))

اأوًل: �شالة الفجر: ت�شتيقظ امل�شلمة يف ال�شباح لت�شلي �شالة 
ال�شبح وهي على موعد مع ثالثة حتّولت مهّمة :

من  يخّف�س  مما   ، موعده  يف  ال�شوء  ل�شتقبال  ال�شتعداد   -1
العمليات  وين�شط  امليالتونني،  وينق�س  ال�شنوبرية،  الغّدة  ن�شاط 

الأخرى املرتبطة بال�شوء.
لياًل  املهدئ  ال��ودي(  الع�شبي )غري  �شيطرة اجلهاز  نهاية   -2

وانطالق اجلهاز )الودي( املن�شط نهاًرا.

)1( بالن�شبة لربط العبادات كال�شالة واحلج وال�شوم بالتقوية البدنية؛ فالعبادة اأمر حم�س 
ل تخالطه نوايا اأخرى .. وذكرنا هذا املو�شع هنا؛ لتتعريف على اأ�شرار ال�شالة من ناحية 
ال�شحة .. اأما نية تاأديتها فيجب اأن تكون خال�شة هلل �شبحانه، ولي�س لأجل �شحة ول غريها.
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241 3- ال�شتعداد ل�شتعمال الطاقة التي يوفرها ارتفاع الكورتيزون 
�شباًحا. وهو ارتفاع يحدث ذاتًيا، ولي�س ب�شبب احلركة والنزول من 
يف  يرتفع  ال�شرينونني  هرمون  اأّن  كما  ال�شتلقاء،  و�شع  بعد  الفرا�س 

الدم وكذلك الأندرفني.
ثانًيا: �شالة الظهر:

ت�شلي امل�شلمة الظهر وهي على موعد مع ثالثة تفاعالت مهّمة :
1- تهدئ نف�شها بال�شالة اإثر الرتفاع الأول لهرمون الأدرينالني 

اآخر ال�شباح.
من  الإم��دادات  بزيادة  اجل�شم  البيولوجية  ال�شاعة  تطالب   -2

الطاقة اإذا مل يقع تناول وجبة �شريعة.
وبذلك تكون ال�شالة عاماًل مهدًئا للتوتر احلا�شل من اجلوع.

ثالًثا: �شالة الع�شر: مع التاأكيد البالغ على اأداء ال�شالة لأنها 
مرتبطة بالقمة الثانية لالأدرينالني، وهي قمة ي�شحبها ن�شاط ملمو�س 
يف عّدة وظائف، خا�شة الن�شاط القلبي: كما اأّن اأكرث امل�شاعفات عند 
مر�شى القلب حتدث بعد هذه الفرتة مبا�شرة، مما يدل على احلرج 

الذي مير به الع�شو احليوي يف هذه الفرتة.
ومن الطريف اأّن اأكرث امل�شاعفات عند الأطفال حديثي الولدة 
ا يف هذه الفرتة، حيث اإّن موت الأطفال حديثي الولدة يبلغ  حتدث اأي�شً
اأق�شاه يف ال�شاعة الثانية بعد الظهر، كما اأّن اأكرث امل�شاعفات لديهم 

حتدث بني الثانية والرابعة بعد الظهر.
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رابًعا: �شالة املغرب: فهي موعد التحّول من ال�شوء اإىل الظالم، 242
وهو عك�س ما يحدث يف �شالة ال�شبح، ويزداد اإفراز امليالتونني ب�شبب 
وباملقابل  والك�شل،  بالنعا�س  الإح�شا�س  فيحدث  الظالم  دخ��ول  بدء 

ينخف�س ال�شريوتني والكورتيزون والأندروفني.
اإىل  الن�شاط  من  النتقال  موعد  يف  الع�شاء:  �شالة  خام�ًشا: 
الراحة. عك�س �شالة ال�شبح. وت�شبح حمطة ثابتة لنتقال اجل�شم من 
�شيطرة اجلهاز الع�شبي )الودي( اإىل �شيطرة اجلهاز )غري الودي(، 
لذلك فقد يكون هذا هو ال�شر يف �شٌنة تاأخري هذه ال�شالة اإىل قبيل 
هذا  ويف  بعدها.  مبا�شرة  النوم  ثم  امل�شاغل  كل  من  لالنتهاء  النوم 

الوقت تنخف�س حرارة اجل�شم ودّقات قلبه وترتفع هرمونات الدم.

ون�صتمع اإىل �صيٍء من اآداب ال�صالة:

من آداب الصالة

1- من الآداب املرعية يف ال�شالة: اأن يكون نهو�شها يف كل ركعة 
ذلك  ذكر  كما   فخذيها.  على  معتمدة  وركبتيها  قدميها  �شدور  على 
وائل واأبو هريرة، ول تعتمد على الأر�س بيديها اإّل اإذا �شعفت، وهذا 
الأدب �شّنة ي�شتحب الإتيان بها، فرتفع اأوًل راأ�شها ثم ركبتيها، فرتتفع 
اإذا  فاإنه  البعري،  ا عك�س فعل  اأي�شً الأعلى فالأعلى، وهذا  الأر�س  عن 

نه�س نه�س برجليه اأوًل وتبقى يداه على الأر�س وهو منهيٌّ عنه.
ال�شّنة  من  ما  تخفيف  ال�شالة:  يف  املرعية  الآداب  وم��ن   -2
الت�شهد جًدا حتى  ملسو هيلع هللا ىلص يخفف هذا  كان  الأول، فقد  كالت�شهد  تخفيفه 
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243 كاأنه على "الر�شف" وهي احلجارة املحماة، ومل ينقل عنه يف حديث 
اأنه كان ياأتي بالت�شهد الأخري ول الدعوات التي قبل ال�شالم يف الت�شهد 
الأول، ومن ا�شتحبها فقد ا�شتدل بعموميات مقّيدة بالت�شهد الأخري، 
اإذا جل�س يف الركعتني  اأبا بكر كان  »اأّن  اأبي �شيبة  فقد ثبت عند ابن 
و�شط  كان يف  اإن  »ثم  واإ�شناده �شحيح، وحديث:  الر�شف«  كاأنه على 
بعد  دعا  اآخرها  يف  كان  واإن  ت�شهده،  من  يفرغ  حني  نه�س  ال�شالة 

ت�شهده مبا �شاء اهلل اأن يدعو ثم ي�شلم« رواه الإمام اأحمد.

ون�صتمع اإىل هذه الفتوى:

الروائح الكريهة في المسجد

امل�شجد  دخول  يجوز  هل  مراد:  م�شطفى  ال�شيخ:  ف�شيلة  �ُشئل 
برائحة الدخان؟

اجلواب: يحرم اأن يدخل امل�شلم امل�شجد وبه رائحة كريهة كالثوم 
والب�شل والكّراث والتدخني والفجل، و�شاحب البخر )رائحة كريهة 
الرائحة، و�شاحب اجلورب  الفم( و�شاحب اجلرح املننت  تنبعث من 
يدخلوا  ثم  الكريهة  الرائحة  يغرّيوا  اأن  ه��وؤلء  وعلى  الرائحة،  الننت 

امل�شجد.

"اخل�صــوع عــالٌج لالأمرا�ــس امل�صتع�صية" هو عنــوان فقرتنا 
القادمة:
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الخشوع عالجٌ لألمراض المستعصية244

هناك مراكز خا�شة يف الغرب تعالج املر�شى بالتاأّمل، ويقولون 
التي عجز الطب عنها؛ ولذلك  التاأّمل ي�شفي من بع�س الأمرا�س  اإّن 
جتد اليوم اإقباًل كبرًيا. وكلما قراأُت عن مثل هذه املراكز اأقول �شبحان 
اخل�شوع  القراآن جعل  لأّن  العالج،  بهذا  منهم  اأوىل  نحن  األ�شنا  اهلل! 
والتاأّمل والتفّكر يف خلق اهلل عبادة عظيمة، وانظرن معي كيف مدح 

ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ      ڈ  زب  فقال:  املّتقني  عبادة  اهلل 
ڳ      ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک     ک  ک 
ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ     ں  ں  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ 

ۀ ہ ہ ہ ہ      ھ  رب )اآل عمران(.
ولذلك يا اأخواتي اإذا كان لدى اإحداكن مر�س م�شتع�س اأو مزمن، 
�شاعة مع معجزة من معجزات  ملدة  يوم  كل  اأن جتل�س  اإّل  عليها  فما 
القراآن، يف الفلك اأو الطب اأو اجلبال والبحار وغري ذلك، وحتاول اأن 
تتعمق يف خلق اهلل ويف عظمة هذا القراآن، وهذه الطريقة اأعالج بها 
نف�شي من بع�س الأمرا�س وكذلك من اأية م�شكلة نف�شية؛ولذلك اأن�شح 

كّل موؤمنة اأن تلجاأ اإىل هذه الطريقة يف العالج.

ونختم بهذه الفتوى:

موقف المأموم من اإلمام إذا كان واحدًا

من  ال�شوؤال:  هذا   - اهلل  رحمه   - باز  ابن  ال�شيخ:  ف�شيلة  �ُشئل 
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245 املعروف اأّن موقف املاأموم اإذا كان واحًدا عن ميني الإمام. فهل ي�شرع 
اأن يتاأّخر عنه �شيًئا كما يالحظ عند البع�س؟ 

ميني  عن  يقف  اأن  واح��ًدا  كان  اإذا  للماأموم  امل�شروع  اجل��واب: 
الإمام م�شاوًيا له ولي�س يف الأدلة ال�شرعية ما يدل على خالف ذلك. 

واهلل ويل التوفيق.
ما  اأدراِك  وم��ا  ال�سلة  ع��ن  فقراتنا  اآخ��ر  اإىل  ن�سل  هنا  اإىل 

ال�سلة؟.
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكّن  "وال�سلم 
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المكتبة المدرسية246

ٱ ٻ ٻ

واأو�سح من  بتحميده،  ا�سمه  ذكر  بعد  كتابه  افتتح  الذي  احلمد هلل 
بعبادته  قام  ملن  وثوابه  ب��ّره  ارت�ساه من عبيده، و�ساعف  ملن  اأب��واًب��ا  العلم 
ا يف توحيده، ون�سهد اأّن �سّيدنا حمّمًدا عبده ور�سوله، �ساحب ال�سّنة  خمل�سً
ال�سريفة وال�سريعة الطاهرة، �سيد النا�ص ومولهم يف الدنيا والآخرة، �سّلى 
اهلل عليه وعلى اآله ذوي اخللئق الر�سية، واأ�سحابه اأويل الطرائق العلّية، 

وتابعي �سّنته ومقتدي طريقه املر�سية، و�سلِّم ت�سليًما كثرًيا. ثم اأما بعد:
املكتبة املدر�سية هي عنوان اإذاعتنا لهذا اليوم )         ( املوافق )   ( من 

�سهر )    ( لعام )              (.

نبداأ اأوىل فقراتنا بالقراآن الكرمي:

القرآن الكريم

ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ   ېئېئ  ېئ  ۈئ  زب  ت��ع��اىل:  ق���ال 
ىب  مب  خب  حب  جب  ىئيئ  مئ  حئ    جئ  ی  ی 
ڀ   پ  پ  پپ  ٻ          ٻ   ٻ  ٻ  ٱ  خت   حت  جت   يب 
ڤ  ٹ  ٹ  ٹٹ   ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ڀ  ڀ  ڀ 

ڃڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڦ    ڦ    ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ    

ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ   چ  چ  چ 

گ  ک  ک       ک  ک  ڑڑ  ژ  ژ  ڈ  ڎڈ  ڎ  ڌ    

ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ   ڳ  ڳڳ  گ  گ  گ 
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247 ہ  ہ  ۀہ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ں 

ڭ  ڭ   ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ہھ  

رب  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۈ  ۈٴۇ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ   ڭ 

)البقرة(.

ثانية فقراتنا احلديث ال�صريف:

الحديث
ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  ر�شول  قال  قال:   - عنه  اهلل  ر�شي   - اأبي هريرة  عن 
َ ل ي�شتجيُب دعاًء  َ واأنُتم موِقنوَن بالإجاَبِة، واعَلموا اأنَّ اهللَّ "ادعوا اهللَّ

من قلٍب غافٍل لٍه" ح�شنه الألباين. 

ن�صل اإىل كلمتنا ال�صباحية:

حال ُأمتنا اليوم مع القراءة
- توجد يف الكويت مكتبة عامة واحدة لكل )30( األف ن�شمة.

- ي�شري تقرير التنمية الإن�شانية العربية للعام )2003م( والذي 
ي�شدره برنامج الأمم املتحدة الإمنائي اإىل اأّن معّدل الأمّية يف العامل 
العربي هو الأعلى يف العامل اأجمع، حيث ي�شل اإىل )43%( من اإجمايل 

ال�شكان، وذلك يف منت�شف الت�شعينيات من القرن املا�شي.
- ي�شري التقرير ال�شابق اإىل اأّن الأمّية تنت�شر بني الإناث يف العامل 

العربي ب�شكل كبري جًدا حيث ت�شل اإىل اأكرث من )%55(.
- يذكر التقرير اأنه بلغ جمموع الكتب املرتجمة اإىل العربية منذ 
ع�شر املاأمون وحتى الآن نحو مائة األف كتاب، وهو يوازي تقريًبا ما 
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ترتجمه اإ�شبانيا يف عام واحد!248
- ت�شري بع�س امل�شادر اإىل اأّن متو�شط ما ُيطبع من معظم الكتب 
يف البالد العربية ل يتجاوز ثالثة اآلف ن�شخة للكتاب الواحد، وهذا 

العدد ل ينفد يف الغالب يف اأقل من ثالث �شنوات.
- متو�شط القراءة يف العامل العربي )قلب العامل الإ�شالمي(= 
�شت دقائق يف ال�شنة، بينما متو�شط القراءة يف اإحدى الدول الأوروبية= 

)200( �شاعة يف ال�شنة.
- ي�شدر كتاب لكل ربع مليون مواطن عربي، بينما ي�شدر كتاب 

لكل )15( األف مواطن يف العامل املتقدم.
تطبعه  ما  ن�شف  من  اأق��ل  العربية  الن�شر  دور  كل  تطبعه  ما   -

اإ�شرائيل يف الفرتة نف�شها!

ون�صتمع اإىل هذه الفقرة:

مواصفات الجلسة السليمة للقراءة

)1( املقعد املثايل: لبد من اأن حتر�س القارئة كذلك بالإ�شافة 
اإىل ما �شبق، على توفري املقعد اجليد املريح الذي يتيح له ال�شتمرار 
لفرتات مقبولة يف القراءة، قبل اأن ت�شعر باإرهاق وتعب ي�شده ويبعده 
عن الكتاب، وموا�شفات املقعد اجليد اأنه لي�س قا�شًيا ول ليًنا ب�شورة 

مبالغ فيها، ويجب اأن يكون ظهره م�شتقيًما لكن لي�س �شلًبا.
ال�شليمة  اجلل�شة  على  ي�شجعِك  ال��ذي  ذاك  هو  املثايل  املقعد 
تكون  اأن  يت�شّمن  للجلو�س  املثايل  والو�شع  يريحك.  نف�شه  الوقت  ويف 
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249 يكون  واأن  بالكامل،  القدمني  مل�شند  اأو  لالأر�س  مالم�شتني  القدمني 
الظهر م�شتقيًما لي�شمح با�شتطالة الع�شالت و�شهولة تدّفق الدم فيها.

)2( الو�شعية واملكان املريحان:
كذلك يجب اأن حتر�س القارئة على اأن تكون امل�شافة بني العني 
واملادة املقروءة يف حدود اخلم�شني �شنتيمرًتا. وهي امل�شافة الطبيعية 

التي �شتن�شاأ اإذا اتخذ القارئ اجلل�شة التي ذكرناها قبل قليل. 
منا�شب  التهوية،  جّيد  مكان  على  حتر�س  اأن  كذلك  ويجب 
كلها عوامل �شد  العوامل  تكون هذه  الإ�شاءة حتى ل  احل��رارة، جيد 
القارئة  تتجاهل  ل  اأن  كذلك  املهم  ومن  ال��ق��راءة.  عن  تبعده  وط��رد 
اأخذ فرتات راحة منا�شبة بني وجبات القراءة، لت�شتعيد بها ن�شاطها 
وي�شاعد من خاللها جريان الدم يف ع�شالتها التي ح�شرها اجللو�س 
خالل وقت القراءة، وكذلك اأن تعطي لعينيها فرتة من الراحة تنظران 
خاللها اإىل م�شهد بعيد مريح، كلوحة ملنظر جميل اأو عرب نافذة تطل 
نحو الأفق البعيد، فالعينان تتعبان كما يتعب �شائر اجل�شد من طول 

فرتة القراءة.

التالية: فقرتنا  عنوان  للقراءة" هي  الذهبية  "ال�صاعة 

الساعة الذهبية للقراءة

لكلِّ منا �شاعة ذهبية للقراءة كما ي�شميها الدكتور عبد الكرمي 
بكار يف كتابه )القراءة املثمرة(.

املعريف  حت�شيلها  اأّن  القارئة  جتد  الذهبية  ال�شاعة  هذه  ويف 
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تكون 250 ل  قد  م�شتوياته.  اأعلى  يكون يف  تقراأ  وا�شتمتاعها مبا  والفكري 
وقد  بكثري  ذلك  عن  تطول  قد  متاًما،  دقيقة  �شتني  الذهبية  ال�شاعة 
تق�شر كذلك، لكنها فرتة مليئة باحليوية الذهنية و�شفاء النف�س. قد 
ال�شالة  عليه  الر�شول  اأّن  ورد  التي  الباكر  ال�شباح  �شاعات  تكون يف 
وال�شالم دعا ربه اأن يبارك فيها لأّمته، وقد تكون يف منت�شف النهار 
حتى  اأو  امل�شاء،  قبيل  اأو  النهار  منت�شف  يف  حتى  اأو  امل�شاء،  قبيل  اأو 
اأي وقت،  العامل. قد تكون يف  يهداأ �شجيج  الليل عندما  يف منت�شف 
تتوافق  التي  الذهبية  �شاعتها  تعرف  اأن  النهاية  القارئة يف  على  لكن 
مع طبيعتها اخلا�شة والتي يكون فيها تركيزها يف اأوج ن�شاطها، ولقد 
وجد الباحثون اأّن الإن�شان يختلف تركيزه الفكري �شّدة و�شعًفا ح�شب 
�شاعات النهار، فبع�س الأ�شخا�س يكون تركيزهم الفكري على اأ�شّده 

يف الظهر واآخرون يف فرتة ما بعد الظهرية.

ون�صرتيح مع هذه الفقرة:

نماذج طريفة لكيف يقرأ بعض المشاهير

يروى اأّن "�شيللي" ال�شاعر الإجنليزي كان ميّزق اأوراق كل كتاب 
�شغرية،  زوارق  الأوراق  من  لي�شنع  قراءته،  من  الفراغ  بعد  يقروؤه 

يطلقها يف مياه البحريات والنهار ويتفّرج عليها وهي تبحر بعيًدا.
عمر  رباعيات  مرتجم  وه��و  فيتزجريالد،  اإدوارد  اأّن  وي��روى 
�شّلة  يف  ويلقيه  يعجبه،  ل  ال��ذي  الكتاب  بتمزيق  يقوم  كان  اخليام، 
املهمالت اأو النار، ولذلك مل يكن يف مكتبه اإّل ب�شع ع�شرات من الكتب 
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251 التي اأحبها.
ال�شهري،  الأنواع  اأ�شل  كتاب  داروين �شاحب  ت�شارلز  اأّن  ويروى 
كان يق�ّشم الكتاب اإىل ن�شفني ويحمل كل ن�شف يف جيب من جيوبه، 
وكان يقول اأنه ل ي�شتطيع حمل الكتاب بيده، وكذلك من ال�شعب و�شع 

الكتاب كله يف جيب واحد.
كان  املعروف،  ال�شاخر  الإجنليزي  الكاتب  �شو  برناردو  وكذلك 
القمي�س  فيلب�س  مالب�شه،  ارت��داء  اأثناء  يف  الكتاب  ق��راءة  يف  يبداأ 
ويجل�س ليقراأ قلياًل، ثم يلب�س البنطال، ثم يعود ليقراأ، ثم يلب�س ربطة 
العنق، وينكب على القراءة، ثم اجلوارب، ثم احلذاء، ويفعل ال�شيء 

نف�شه عندما يخلع مالب�شه!
لكلِّ ر�شامة طريقتها يف خلط الألوان وم�شك الفر�شاة وحتريكها 
على اللوحة، ومبا اأّن القراءة فن، وكما اأّن لكلِّ فنانة اأ�شلوبها وطريقتها.
فيجب اأن يكون للقارئة، اإن اأرادت التمّيز واأن تتعّلم كيف تقراأ 
ب�شورة �شحيحة، اأن تتعّلم اأ�شاليب القراءة املختلفة، واأن تعرف كيف 

ومتى تطبقها. وللحديث حول اأ�شاليب القراءة جعلت باًبا منف�شاًل.

ونختم بهذه الفقرة:

الوليد بن عبد الملك والحجّاج

كتب الوليد بن عبد امللك اإىل احلّجاج بن يو�شف ياأمره اأن يكتب 
فاأدنيت  ه��واي،  واأمن��ت  راأي��ي  اأيقظت  اإين  اإليه،  فكتب  ب�شريته،  اإليه 
ال�شيد املطاع يف قومه، ووليت احلرب احلازم يف اأمره، وقلدت اخلراج 
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املوفر لأمانته. وق�ّشمت لكلِّ خ�شم من نف�شي ق�شًما، اأعطيته حًظا من 252
لطيف عنايتي ونظري، و�شرفت ال�شيف اإىل النظيف امل�شيء، والثواب 
املح�شن  العقاب، ومت�ّشك  املريب �شولة  الربيء، فخاف  املح�شن  اإىل 

بحظه من الثواب.
ختاًما نقول: مكتبة املدر�سة حقٌّ من حقوقِك فل تبخلي على 

نف�سِك بزيارتها وال�ستفادة منها.
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكّن  "وال�سلم 
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253 فاحشة الزنا

ٱ ٻ ٻ

�سبحانه  اأحمده  اجلنة،  لدخول  �سبًبا  الطيب  امل��ال  جعل  هلل  احلمد 
مقًرا باأُلوهيّته وربوبّيته ووحدانّيته، واأ�سهد اأن ل اإله اإل اهلل �سهادة �سادقة 
اأرجو ثوابها يوم لقاء اهلل، واأ�سهد اأّن نبّينا حمّمًدا عبد اهلل ور�سوله، �سّلى 
ثمرات  ودن��ت  الأغ�سان،  واهتزت  اجَلنان،  ما خفق  عليه  وب��ارك  و�سّلم  اهلل 

اجِلنان، وتعاقبت حلظات الزمان، واأقام يف مكانه املكان. ثم اأما بعد:

خطر فاح�سة الزنا هو عنوان اإذاعتنا لهذا اليوم )         ( املوافق )   ( 
من �سهر )    ( لعام )              (.

نبداأ اأوىل فقراتنا بالقراآن الكرمي:

القرآن الكريم

گ  گ  ک   ک  ک      ک     ڑڑ  ژ  ژ  زب  تعاىل:  قال 
گ گ ڳ ڳ   ڳ ڳ ڱ ڱڱ ڱ  ں ں ڻ ڻ ڻ  
ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ     ہ   ہہ  ہ   ۀ  ۀ  ڻ 
ۓ   ڭ  ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈۈ ٴۇ ۋ ۋ   ۅ ۅ 
ۉ ۉ ې ې     ې ې   ىى  ائ ائ   ەئ ەئ وئ رب  

)الإ�شراء(.
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ثانية فقراتنا احلديث ال�صريف:254

الحديث

لأحدثّنكم حديًثا  قال:   - - ر�شي اهلل عنه  مالك  بن  اأن�س  عن 
اأ�شراط  »م��ن  يقول:  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  ر�شول  �شمعت  بعدي،  اأح��د  يحدثكم  ل 
الن�شاء،  وتكرث  الزنا،  ويظهر  اجلهل،  ويظهر  العلم،  يقل  اأن  ال�شاعة 
ويقل الرجال، حتى يكون خلم�شني امراأة القّيم الواحد« رواه البخاري.

ن�صل اإىل كلمتنا ال�صباحية:

الزنا

ملا كان من مقا�شد ال�شريعة حفظ العر�س وحفظ الن�شل، جاء 
زب ژ ژ ڑڑ ک    ک     ک  تعاىل:  اهلل  قال  الزنا  فيها حترمي 
الذرائع  جميع  ال�شريعة  و�شّدت  بل  )الإ���ش��راء(،  رب  گ  گ  ک  
والطرق املو�شلة اإليه، بالأمر باحلجاب وغ�ّس الب�شر وحترمي اخللوة 

بالأجنبية وغري ذلك.
رجمه  وهي  واأ�شّدها،  عقوبة  باأ�شنع  يعاَقب  املح�شن  وال��زاين 
وليتاأمل كل جزء من ج�شده  اأمره،  وبال  ليذوق  باحلجارة حتى ميوت 
كما ا�شتمتع به يف احلرام، والزاين الذي مل ي�شبق له الوطء يف نكاح 
�شحيح ُيجلد باأكرث عدد يف اجللد ورد يف احلدود ال�شرعية وهو مائة 
املوؤمنني  من  طائفة  ب�شهادة  الف�شيحة  من  له  يح�شل  ما  مع  جلدة، 
عاًما  اجلرمية  مكان  عن  وتغريبه  بلده،  عن  باإبعاده  واخلزي  لعذابه 

كاماًل.
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255 اأعاله  اأنهم يكونون يف تنور  وعذاب الزناة والزواين يف الربزخ 
اأوق��دت  ف��اإذا  ع��راة،  فيه  يكونون  نار  حتته  يوقد  وا�شع  واأ�شفله  �شيق 
اأخمدت  فاإذا  يخرجوا  اأن  يكادوا  حتى  وارتفعوا  �شاحوا  النار  عليهم 

رجعوا فيها، وهكذا يفعل بهم اإىل قيام ال�شاعة.
ويزداد الأمر قبًحا اإذا كان الرجل م�شتمًرا يف الزنا، مع تقّدمه 
ر�شي   - اأبي هريرة  فعن  له،  اهلل  واإمهال  القرب  من  وقربه  ال�شن  يف 
اهلل عنه - قال: قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ثالثة ل يكلمهم اهلل يوم القيامة 
األيم: �شيخ زان وملك كذاب  اإليهم ولهم عذاب  ول يزكيهم ول ينظر 
ما  وهو  البغي  مهر  املكا�شب  �شرِّ  ومن  م�شلم.  رواه  م�شتكرب«  وعائل 
تاأخذه مقابل الزنا، والزانية التي ت�شعى بفرجها حمرومة من اإجابة 
احلاجة  ولي�شت  الليل.  ن�شف  يف  ال�شماء  اأبواب  تفتح  عندما  الدعوة 
والفقر عذًرا �شرعًيا مطلًقا لنتهاك حدود اهلل، وقدمًيا قالوا: "جتوع 

احلّرة ول تاأكل بثدييها" فكيف بفرجها.
ويف ع�شرنا فتح كل باب اإىل الفاح�شة، و�شهل ال�شيطان الطريق 
مبكره ومكر اأوليائه واتبعه الع�شاة والفجرة، فف�شا التربُّج وال�شفور، 
وعّم انفالت الب�شر والنظر املحّرم، وانت�شر الختالط وراجت جمالت 
اخلنا واأفالم الفح�س، وكرث ال�شفر اإىل بالد الفجور وقام �شوق جتارة 
وحالت  احلرام  اأولد  عدد  وازداد  الأعرا�س  انتهاك  وكرث  الدعارة، 
من  وع�شمة  و�شرتك،  ولطفك  رحمتك  اللهم  فن�شاألك  الأجّنة،  قتل 
ر قلوبنا وحت�شن  عندك تع�شمنا بها من الفواح�س، ون�شاألك اأن تطهِّ

فروجنا، واأن جتعل بيننا وبني احلرام برزًخا وحجًرا حمجوًرا.
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القادمة:256 فقرتنا  الزنا" يف  مفا�صد  "من 

من مفاسد الزنا

للف�شاد  وتعري�شها  امل�شونة،  امل��راأة  اإف�شاد  فيه  الرجل  زنا   -1
والتلف. 

املراأة  اأهل  بني  النتقام  نار  ويذكي  العداوات،  يهيج  الزنا   -2
على حمارمه  الإن�شان  عليها  ُطبع  التي  الغرية  اأّن  ذلك  الزاين؛  وبني 
لوقوع  مظّنة  ذلك  فيكون  موطوءته،  على  مزاحمته  عند  �شدره  متالأ 
وذوي  للزوج  احلرمة  هتك  يجلبه  ملا  املحاربات؛  وانت�شار  املقاتالت، 
اأو  امراأته  اأّن  الرجل  بلغ  ولو  الكربى،  والف�شيحة  العار  من  القرابة 

اإحدى حمارمه قتلت كان اأ�شهل عليه من اأن يبلغه اأنها زنت.
مع  رج��اًل  راأي��ت  "لو   : عنه-  اهلل  ر�شي   - عبادة  بن  �شعد  قال 

امراأتي ل�شربته بال�شيف غري م�شفح".
فبلغ ذلك ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فقال: »اأتعجبون من غرية �شعد؟ واهلل 
لأنا اأْغرَي منه، واهلل اأْغرَي مني، ومن اأجل غرية اهلل حّرم الفواح�س ما 

ظهر منها وما بطن«. 
3- للزنا اأثر على حمارم الزاين، ف�شعور حمارمه بتعاطيه هذه 
عليهن  وي�شهل   - مر  كما   - له  مهابتهن  من  جانًبا  ي�شقط  الفاح�شة 
بذلك اأعرا�شهن - اإْن مل يكن ثوب عفافهن من�شوًجا من تربية دينية 

�شادقة -. 
هذه  فاإّن  لغريه،  ير�شاه  ول  ويتجّنبه،  الزنا،  ينكر  من  بخالف 
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257 اأن يكون بيته  ال�شرية تك�شبه مهابة يف قلوب حمارمه، وت�شاعده على 
طاهًرا عفيًفا. 

عالجها،  ي�شعب  ال�شحة  على  ج�شيمة  اأ���ش��رار  للزنا   -4
والهرب�س،  كالإيدز،  الزاين،  بحياة  اأودت  رمبا  بل  عليها،  وال�شيطرة 

والزهري وال�شيالن ونحوها. 
اأنه  5- الزنا �شبب لدمار الأمة، فلقد جرت �شّنة اهلل يف خلقه 
اأن  عند ظهور الزنا يغ�شب اهلل - عّز وجّل - وي�شتد غ�شبه، فال بد 

يوؤثر غ�شبه يف الأر�س عقوبة. 

ون�صتمع اإىل هذه الفقرة:

حذار من المواقع اإلباحية

اأ�شبح  بل  املدمرة،  املواقع  تلك  �شرك  يف  وقعوا  وفتيات  �شباب 
والفاح�شة، وقد  العري  القاتل مل�شاهد  الإدمان  البع�س منهم �شرعى 

يكون دافع الف�شول واكت�شاف املجهول �شبًبا يف الدخول!.
فكيف تتجّنبني هذا امل�شتنقع الوحل؟:

فال�شبكة  احلاجة،  عند  اإّل  اأ�شا�ًشا  الإنرتنت  ت�شتخدمي  ل   -1
�شالح ذو حّدين، اأحدهما نافع، والآخر �شار، فاإن مل تكن ثمة حاجة 
اأو  لأخبار،  متابعة  اأو  مقال،  ق��راءة  اأو  معلومة،  ا�شتخراج  اأو  لبحث 
ح والقرتاب من  م�شاركة يف منتدى خري اأو نحوها، فما الداعي للت�شفُّ

مواقع الفنت؟!.
2- ل تفتحي الر�شائل املجهولة امل�شدر لأّن اأغلبها اإّما اإباحية، 
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واملال 258 للوقت  م�شيعة  دعاية  اأو  للجهاز،  مدّمرة  لفريو�شات  حاملة  اأو 
واجلهد.

3- اجتنبي ا�شتخدام الإنرتنت قدر الإمكان يف وقت تكونني فيه 
نحو  العزم  وتهييج  للو�شو�شة  فر�شة  �شيجدها  ال�شيطان  لأّن  وحدِك؛ 

البحث عن املواقع الإباحية، وليكن ذلك بوجود الآخرين يف البيت.
تثور  فالبع�س  ال�شهوة،  تهاجمِك  عندما  ح  الت�شفُّ جتّنبي   -4
ال�شهوة يف �شدرها قبل فتح "النت"، فتبادر اإليه بدعوى قراءة اأخبار، 
اأو مطالعة بريد، فال تلبث اأن تنتقل اإىل موقع اإباحي موهمة نف�شها اأنه 

ان�شاق اإليها- قدًرا- ل ق�شًدا!..
5- جتّنبي ا�شتخدام حمّركات البحث للتفتي�س عن مو�شوعات 

ذات �شلة باجلن�س!..
6- جتّنبي �شديقات ال�شوء يف املدر�شة اأو يف احلي؛ لأنهن غالًبا 
ما يكّن �شبًبا يف تبادل عناوين املواقع الإباحية على ال�شبكة، ولئن تبقى 
ال�شابة بال �شديقات خرٌي لها من اأن ت�شادق من تزين لها الفاح�شة 

وحتببها اإليها!..
اأو  ك�شالة  البيت،  عام يف  مكان  الكمبيوتر يف  �شعي جهاز   -7
غرفة الطعام، ول تغلقي الأبواب.. �شعي اجلهاز بجهة معاك�شة لباب 
الغرفة، بحيث يكون باب الغرفة خلف املت�شّفحة، فقد مينعها احلياء 

ح مثل تلك ال�شفحات!. من الدخول فجاأة عن ت�شفُّ
8- تذّكري مراقبة اهلل - عّز وجّل – واأّن اهلل يعلم ما تو�شو�س 
الفتنة  اأ�شباب  يجنبِك  اأن  واإخال�س  ب�شدق  اهلل  وا�شاأيل  نف�شِك،  به 

وال�شر!.
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259 حديًثا  اأو  قراآنية  اآي��ة  الرتحيبية  ال�شا�شة  افتتاحية  اجعلي   -9
هذه  وغرّيي  معرّبة..  جملة  اأو  موؤثرة  حكمة  اأو  الوعيد،  اأحاديث  من 

الفتتاحية كل اأ�شبوع.
العلم،   وكتب  الأحاديث  كتب  من  عدًدا  املكتب  على  �شعي   -10

فرمبا جتعل املرء ياأنف من الدخول اإىل املواقع الإباحية.
11- حاويل اأن تقرئي �شفحة من القراآن الكرمي على الأقل قبل 

ح "النت" ترقيًقا للقلب، وطرًدا لو�شاو�س ال�شياطني. ت�شفُّ
12- ابتعدي عن املثريات يف الأ�شواق ونحوها، واهجري القنوات 

الهابطة واملجالت اخلليعة.. 

ونختم بهذه الق�صيدة:

ال حياة بال حياء

ه�������������ّذب ف������������������وؤادك ب�����احل�����ي�����اء 
ف�����������اهلل ق���������د م�����������دح احل������ي������اء 

راأى  اإذا  احل��������ي��������ي  وه������������و 
ع�������ب�������ًدا ت�������������ش������ّرع ب�����ال�����دم�����اء

ُخ�������ل�������ق امل�������الئ�������ك�������ِة ال�������ك�������رام
و��������ش�������م�������ُت ك���������ل الأن�������ب�������ي�������اء

وح������������ي������������اء اأح������������م������������د ك��������ان
ال���ن���ق���اء  ِخ����������ْدِر  يف  ك�����ال�����ع�����ذراء 
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ه������و خ������ري م������ا ح����م����ل ال�����رج�����ال260
ه����و خ����ري م����ا اك���ت�������ش���ب ال��ن�����ش��اء 

ه������������و ح����������اف����������ز الأج������������ي������������ال
ال���ن���ج���اة  درب  يف  ل�����ل�����خ�����ريات 

ه����������و ع�����������ش�����م�����ة ال����������وج����������دان 
ع����ن جل����ج ال������رذائ������ل وال�������ش���ق���اء 

ال�����دن�����ا  يف  ي�����������ش�����رق  ك������ال������ن������ور 
ك��������امل��������اء ي�����ح�����ي�����ي ك������ال������ه������واء 

اجل�������ش���وم يف  ت���ن���ب�������س  ك������ال������روح 
ف�����������ال ح���������ي���������اة ب�����������ال ح������ي������اء

ي���������ش����ت����ِح  مل  اإن  وامل�������������������رء 
���������ش��������رتاه ي����ف����ع����ل م��������ا ي���������ش����اء 

ختاًما: ن�ساأل اهلل اأن يحمينا من الفواح�ص ما ظهر منها وما 
َبَطن، واأن يحفظنا بحفظه، واأن يغنينا بحلله عن حرامه.

وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكّن  "وال�سلم 
 

www.alukah.net



261 ال تعيشي دون هدف

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل حمًدا ل ُيح�َسى عدُده، ول ينق�سي اأمُده، ول ينفد مدُده، 
لك احلمد ربنا على نعمائك، ولك ال�سكر على اآلئك، واأ�سهد اأن ل اإله اإل 
اهلل ل راّد لق�سائه، ول مانع لعطائه، ول حم�سي لنعمائه، واأ�سهد اأّن �سّيدنا 
ونبّينا حمّمد بن عبد اهلل املبعوث باحلنيفية ال�سمحة واملّلة القومية، �سّلى 
اهلل عليه وعلى اآله و�سحبه والتابعني، ومن �سلك �سبيله باإح�سان اإىل يوم 

الدين. ثم اأما بعد:
 ل تعي�سي دون هدف هو عنوان اإذاعتنا لهذا اليوم )         ( املوافق 

)   ( من �سهر )    ( لعام )              (.

نبداأ اأوىل فقراتنا بالقراآن الكرمي:

القرآن الكريم

ائ         ى  ى  ېې  ې   ې  ۉ  ۉ  زب  تعاىل:  ق��ال 
ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۇئۆئ  ۇئ  وئ   وئ   ەئ  ەئ  ائ 

ٻ  ٱ  جئ   ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ    ىئ  ېئېئ   ېئ 

ٺٺ  ٺ  ٺ  ڀڀ  ڀ   ڀ       پ  پپ  پ  ٻ  ٻٻ 
ڦ  ڦ   ڦ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ 
چ  چ  چ  چ   ڃ  ڃ  ڃڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  
ڇڇ ڇ ڇ ڍ ڍ  ڌڌ ڎ ڎ ڈ   ڈ ژ ژ   
ڑڑ ک  ک ک    کگ گ گ گ ڳ ڳ ڳڳ  ڱ 
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ہ 262 ۀ  ۀ  ڻڻ  ڻ  ڻ   ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ 
ڭ  ڭ  ۓ  ےۓ  ے  ھ  ھ  ھھ   ہ  ہ  ہ 
ڭ ڭ  ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ  ۋ    ۅ  ۅ  ۉ 
ۉ ې ې ې ېى ى ائائ  ەئ ەئ وئ وئ ۇئۇئ 

ۆئ ۆئ   ۈئ رب )البقرة(.

ثانية فقراتنا احلديث ال�صريف:

الحديث

عن �شفيان بن عبد اهلل - ر�شي اهلل عنه - قال: قلت يا ر�شول 
اهلل قل يل يف الإ�شالم قوًل ل اأ�شاأل عنه اأحًدا غريك، قال: »اآمنت باهلل 

ثم ا�شتقم« رواه م�شلم.

ن�صل اإىل كلمتنا ال�صباحية:

لكلِّ نجاح نقطة بداية

يقول الكاتب الدكتور/ حممد اأحمد ال�شديري.
اأي اإن�شان ل ميكنه اأن يعي�س على �شطح الب�شيطة دون هدف، اأو 
اأهداف. ولكن امل�شكلة اأّن هذا الإن�شان - يف اأحيان كثرية - ل يعرف 
يدري  ل  وعندما  اأولوياتها،  بح�شب  يرّتبها  ل  اأنه  كما  جيًدا،  اأهدافه 
اإمكاناته  ومن  الوقت،  من  ال�شتفادة  يف  يخفق  حتقيقها  ميكنه  متى 
ا يف اإجناز الكثري من املهام التي تنعك�س اإيجاًبا على اأدائه املهني،  اأي�شً

والجتماعي. 
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263 وحلظة  انطالقة،  نقطة  الب�شيطة  ه��ذه  �شطح  يف  جن��اح  ولكلِّ 
تكون  قد  منها،  لينطلق  مهّمة   منا�شبة  له  يختار  من  فالكثري  بداية، 
�شهًرا مهًما، اأو عيًدا �شنوًيا، اأو بداية عام هجري اأو ميالدي.. فتكون 
يعزم على حتقيقه من  ملا  العام،  التخطيط  بداية   - املنا�شبة  - هذه 
اأهداف ير�شمها لنف�شه، حيث ل ميكن النجاح دون حتقيق الأهداف، 
ول ميكن حتقيقها دون حتديدها، كما ل ميكن حتديدها دون معرفة 
امل�شار  ر�شم  من  نتمّكن  مبعرفته  ال��ذي  املنظور،  الغد  يف  نريد  م��اذا 

ال�شحيح لتحقيق تلك الأهداف والتطّلعات. 
كنت يف حلقة نقا�س مع م�شتويات قيادية كبرية يف الدولة حول 
الإنتاجية، يديرها املدرب العاملي ال�شهري براين تر�شي، وطلب منا اأن 
نكتب ع�شرة اأهداف ثم نرّتبها ح�شب الأولوية، اأو نكتب ع�شرة اأهداف 
�شاعة  رب��ع  الوقت  من  ومنحنا  �شنة،  بعد  حتقيقها  يف  نرغب  ح��اًل 
وم�شتوى  معي،  الكثريين  وو�شع  و�شعي  تتخّيلي  اأن  ول��ِك  لكتابتها.. 
د والذهول الذي اأ�شابنا، اأنا �شفحتي وب�شراحة بي�شاء  احلرية والرتدُّ
نا�شعة، ومن كان عن مييني وعن ي�شاري اأبي�س من اللنب �شفحاتهم، 
وبدوْت وكاأين طفل ل اأعرف �شيًئا، ل اأعرف ماذا اأريد يف غٍد، ول بعد 

غٍد، ول حتى بعد �شنة، ولي�س حلايل من بيان اإّل كلمات جويدة: 
ووقفت اأنظر يف العيون، تتبعرث الأحالم يف الأعماق، تهوى فوق 

اأ�شالء ال�شموع، تتعرّث اخلطوات يف قدمي وت�شاألني.. الرجوع. 
لقد اأغلق علّي متاًما.. اأتعرفني ملاذا.. بب�شاطة لأنني مل اأخّطط 
للغد، مل اأحدد اأهداف امل�شتقبل.. وبالطبع ذهب ما بي حينما عرفت 
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اأين واحد من كل، وعوٌد من حزمة، فكل من كان معنا كان كما كنت، 264
ي�شارع يف البحث عن اأهدافه، انتهى الدر�س وذهبت اإىل املطار واأنا 
�شارد الذهن، اأفكر يف كل ما قاله براين تر�شي، لقد قال بب�شاطة: ل 
وكيف  له،  وتخطط  الهدف  على  تتعرف  مل  ما  النجاح  حتقيق  ميكن 
واأنت ل تعرف مقيا�س النجاح، وكيف تتحقق من النجاح دون  تنجح 

وجود مرجعية لذلك. 
وهنا تذكرت فريدريك �شميث موؤ�ش�س �شركة ''فيديرال اإك�شرب�س" 
عندما يقول: )لكي تبني موؤ�ش�شة كبرية وناجحة عليك اأن تدفع الثمن 
غالًيا، كثري من النا�س يعتقد اأنه ي�شتطيع اأن ينجح بالكالم والأحالم 
فقط، لكن الواقع يختلف، وهو يحتاج اإىل �شجاعة وت�شميم ومغامرة 

وفعل(. 
حتقيقها  على  وعزمت  اأه��داف  ثالثة  كتبت  املطار  �شالة  ويف 
الأهداف  تلك  اليوم، حتققت - بف�شل اهلل -  العام من ذلك  بنهاية 
ولكنها زادت على املخطط العام قلياًل )�شهرين تقريًبا(. ومبقيا�شي 
اخلا�س ُيَعد ذلك اإجناًزا كبرًيا. ومن بعدها واأنا اأكتب اأهدايف واأعمل 

على حتقيقها قدر امل�شتطاع. 
لتحقيقها،  حياتنا  يف  ن�شعى  وروؤى  اأح��الم  لنا  تكون  اأن  بد  ل 
�شعي نقطة البداية بنف�شِك، واختاريها بعناية، ورتبي اأهدافِك واآلية 
ن�شف  اأو  �شنوية  الأه��داف  تلك  وق�ّشمي  واقعية،  اجعليها  حتقيقها، 
اقرتاب  اأو  تاأكدي يف كل مرحلة من حتقق  ثم  �شنوية،  ربع  اأو  �شنوية 
تداركه  لتدارك ما ميكن  وقّيمي و�شعِك  التحقق،  الأه��داف من  تلك 

قبل فوات الأوان. 
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265 جناًحا  الأ�شخا�س  اأك��رث  بني  الفرق  اأّن  ترا�شي:  براين  يذكر 
وغريهم؛ اأنهم ميلكون القدرة على اإجناز املهام والأهداف اأكرث من 
غريهم يف الوقت نف�شه املحدد للجميع. واأن جناحهم ياأتي من خالل 
اأهداف وا�شحة وحمددة، يتم و�شع تنظيم زمني لها يجعلهم يرّكزون 
على حتقيقها. وبالتايل فاإّن نظرتنا للوقت و�شلوكنا جتاهه ُيعد عن�شًرا 

مهًما يف كل ما نعمل ونحقق. 
اأطّل  الثاين من عام جديد  ال�شهر  وختاًما: نحن الآن يف بداية 
بطوله  واأحزانه،  ب�شروره  واإخفاقاته،  بنجاحاته  م�شى  وعام  علينا، 
مّر  من  ومنا  منه،  وا�شتفاد  ا�شتثمره  من  منا  ومّره.  وبحلوه  وق�شره، 
عليه مرور الكرام، نهل منه الي�شري وندم فيه على الكثري. فاجعلي منه 

بداية.. واجعلي منه انطالقة وو�شيلة لتحقيق النجاح يف احلياة. 

ونقف مع هذه الفقرة:

ماذا يجب أن أعمل؟

على الفتاة اأن تتذّكر اأنها ل ت�شتطيع اأن تقوم بهدف ما، فالهدف 
هو نتيجة لن�شاط معنّي يف اإطار زمني حمّدد، اإذا فهي ت�شتطيع اأن تقوم 
واإذا كان  واأذاكر،  اأدر�س  اأن  النجاح فعلّي  اإذا كان هديف  بن�شاط ما. 
هديف اإنقا�س وزين فعلّي اأن اأتبع نظاًما غذائًيا معّيًنا، واإذا كان هديف 
�شحيح،  ب�شكل  الريا�شة  ممار�شة  ف�شبيلي  البدنية  اللياقة  اكت�شاب 
فعلها  علّي  الواجب  الأم��ور  فمن  اأولدي  تربية  ح�شن  هديف  كان  واإذا 
اإليهم، واإذا  اأن اأعطيهم من وقتي، واأعي�س معهم يف عاملهم، واأ�شغي 
كان هديف بناء عالقة ح�شنة مع جرياين فطريقي اإىل ذلك دعوتهم، 
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واإذا 266 اإليهم،  امل�شاعدة  يد  ومد  وال�شوؤال عنهم  واإهداوؤهم،  وزيارتهم، 
كان هديف نيل ر�شا اهلل �شبحانه فطريقة ذلك الئتمار باأوامره وهي 

ا.. وما �شابه ذلك.  كثرية، والنتهاء عما نهى عنه وهو كثري اأي�شً

ونختم بهذه الفقرة:

ضعف الرّغبة .. وسموّ الهدف!!

بحجم  وتتقّل�س  اأه��داف��ن��ا،  ق��در  على  قيمتنا  تكرب  احلياة  يف 
كربت  وكلما   .. العمل  يف  اأفقك  زاد  اأهدافِك  كربت  كلما   .. رغباتنا 
نف�شِك  �شاقت  وكلما   .. الإجن���از  يف  م�شاحتِك  ات�شعت  طموحاتِك 
برغباتِك �شغرت طموحاتِك وتقّل�شت .. فنحن ن�شغر بحجم رغباتنا 

ونكرب بقدر اأهدافنا.
من اأ�شرار النجاح اأن حتددي اأهدافِك وتقل�شيها .. واأن ترّكزي 
يف حتقيقها متتالية .. فال ميكن حتقيق كافة الأهداف دفعة واحدة 
.. اجعلي ليلِك للتخطيط .. ونهارِك للتنفيذ .. ونومِك لتعميق الإميان 
ل   .. اأولوياتِك  اأوىل  اجعليه  هدًفا  ت�شعني  عندما   .. الأه��داف  بتلك 
تن�شريف عنه .. ول تن�شغلي اإل به .. قبل اأن تنامي فلتكن اأهدافك اآخر 

ما تقرئينها لتنامي وهي بداخلِك فتت�شبع روحِك بها. 
قّلة منا من يجيدون التخطيط ، واأقّل هم اأولئك القادرون على 
تنفيذ خططهم .. وقيادة طموحاتهم اىل حّيز التنفيذ .. ل تكوين اأمة 

لرغباتِك وكوين �شيدة لأهدافِك.
لطرد  وا�شعي   .. حياتِك  اىل  الإي��ج��اب��ي��ة  الأف��ك��ار  ا�شتقطبي 
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267 الآخرون  ظّن  واإن  حتى  للتنفيذ  قابلة  اأهدافِك  واجعلي   .. ال�شلبيات 
اأنِك ت�شعني للم�شتحيل .. فامل�شتحيل هو الذي قاد العلماء العظماء اىل 
واملكت�شفات  املخرتعات  واأعظم  والأدوية  والكهرباء  الهاتف  اكت�شاف 
التي غرّيت وجه الب�شرية .. ما يظن الآخرون اأنه م�شتحيل اجعلي منه 

حلمِك وهدفِك واعملي على حتقيقه.
.. وحتقيق  ب�شمو هدفه  .. ويكرب  الإن�شان بقدر حاجته  ي�شعف 
الأهداف ل يتاأتى اإّل بامتالك الأ�ش�س واملقّومات التي ت�شهل تلك املهّمة  
.. وكي حتققي هدفِك يجب اأن متتلكي اأدواتِك التي متكنِك من ذلك .. 
فالأماين ل ت�شنع املعجزات اأبًدا .. لكننا باأيدينا قادرون على اإحداث 

الفرق الذي نريده ونطمح اإليه .. ويجعلنا خمتلفني عن الآخرين.
هناك اأهداف ثابتة واأخرى متغرّية ح�شب املتغريات التي تطراأ 
على حياتنا .. اأهدافِك الثابتة هي تلك القائمة على قيمِك ومبادئِك .. 
واأهدافِك املتحركة اأو املتغرّية هي املتعّلقة بظروف احلياة ومتغرّياتها 
.. التي اأحياًنا كثرية ل منلك من اأمرها �شيًئا �شوى قدرتنا على التعاي�س 

معها.
يف  التوازن  ت�شنعني   .. اأه��داف��ِك  وح��ددي   .. برغباتِك  ارتقي 

حياتِك .. ودمنّت �شاملات.
ختاًما نقول: اجعلي لِك هدًفا يف احلياة ت�سعني من اأجله، ول 

تكوين �سائعة ل هدف لِك.
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكّن  "وال�سلم 
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التدخين سبب وفاة الماليين268

ٱ ٻ ٻ

ال�سادقني  املوؤمنني ورفع ذكر  اأمر بال�سدق جميع  الذي  احلمد هلل 
ل  اأن  واأ�سهد  الأ�سفلني،  يف  ذك��ره��م  وو���س��ع  الكاذبني  واأه���ان  العاملني،  ب��ني 
اأّن  اإل اهلل وحده ل �سريك له احلكم العدل امللك احلق املبني، واأ�سهد  اإله 
حمّمًدا عبده ور�سوله اأف�سل ال�سادقني �سّلى اهلل عليه وعلى اآله واأ�سحابه 

والتابعني لهم باإح�سان اإىل يوم الدين و�سلِّم ت�سليًما. ثم اأما بعد:
التدخني هو عنوان اإذاعتنا لهذا اليوم )         ( املوافق )   ( من �سهر 

)    ( لعام )              (.

نبداأ اأوىل فقراتنا بالقراآن الكرمي:

القرآن الكريم

ىئ   ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  زب  ت��ع��اىل:  ق���ال 
ٻ   ٻ  ٻ  ٱ  يئ   ىئ  مئ  حئ  یجئ  ی  ی  ی 
ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ڀ  ڀڀ  ڀ          پ  پ  پ  پ  ٻ 
ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ٿ    ٿ  ٿ 
چچ  چ  چ  ڃ     ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ 
ڑک  ڑ   ژ  ژ  ڈ          ڈ  ڎ  ڎ   ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ 
ڱڱ   ڱ  ڱ   ڳ  ڳ  ڳڳ  گ  گ     گ  گ  ک   ک  ک 
ھ  ھ  ہ  ہہ   ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻڻ  ں  ں 
ۆ  ۆ  ۇ       ۇ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ   ۓ  ۓ  ے  ھے  ھ 
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269 ائەئ  ائ   ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋۋ  ٴۇ   ۈ  ۈ 
رب  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ   ېئ  ۈئ  ۈئ   ۆئ  ۇئۆئ  ۇئ  وئ  وئ   ەئ 

)البقرة(.

ثانية فقراتنا احلديث ال�صريف:

الحديث

 : ملسو هيلع هللا ىلص  اأبي هريرة - ر�شي اهلل عنه - قال: قال ر�شول اهلل  عن 
ُة باملكاره" �شححه الألباين.  هوات، وُحِجَبِت اجلنَّ اُر بال�شَّ "ُحِجَبِت النَّ

ن�صل اإىل كلمتنا ال�صباحية:

دراسات حديثة

نحن نعرف الكثري عن م�شار التدخني، ورغم ذلك فاإّن الكثريين 
يدخنون، فما اأحدث الدرا�شات حول اآثار التدخني على �شحة الإن�شان؟. 
الأن�شاري،  للدكتور حمدي  الكويت(  اأ من   . )غ  ما وجهه  هذا 

فكان اجلواب: 
اأّن اأكرث  هناك درا�شة جديدة �شدرت يف الأيام املا�شية تو�شح 
من )250( مليون �شخ�س يف الدول ال�شناعية �شيلقون حتفهم ب�شبب 

اأمرا�س مرتبطة بالتدخني. 
عام  بحلول  �شنوًيا  مدخن  ماليني  �شبعة  وفاة  اخل��رباء  ويتوقع 
نتيجة  يعد  ال��ذي  الرئة  �شرطان  ف�شيكون  الوفاة  �شبب  اأم��ا  2020م، 
حتمية لهذه العادة، بالإ�شافة اإىل اأمرا�س  قاتلة اأخرى ك�شرطان الفم 
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واحلنجرة واأمرا�س القلب والأن�شجة. 270
وقد ارتكز اأ�شحاب الدرا�شة على اإح�شاءات للم�شابني ب�شرطان 

الرئة يف )32( دولة قبل الك�شف عن نتائج درا�شتهم.
يتقدم  عندما  يقتل  التدخني  ب��اأّن  العتقاد  اأّن  الدرا�شة  وتوؤكد 
الإن�شان يف ال�شن هو اعتقاد خاطئ، وقد اأو�شحت الدرا�شة اأّن املدخنني 

من ال�شباب �شيدفعون من )20 - 30( �شنة على الأقل من حياتهم.
ا اإىل اأن )21( مليون �شخ�س �شيذهبون  كما ت�شري الدرا�شة اأي�شً
�شحية التدخني يف العقد احلايل، واأن ن�شف هذا العدد �شيموت يف 

مقتبل العمر. 
 )300( اأن  اإىل  بريطانيا  يف  اأجريت  اأخ��رى  درا���ش��ات  وت�شري 

�شخ�س �شيموتون  ب�شبب التدخني من بني كل األف ن�شمة. 

ون�صتمع اإىل �صيٍء من م�صار التدخني:

مضار التدخين

1- اإنه مع�شية هلل تعاىل يعاقب فاعلها. 
2- اإن اهلل تعاىل يبغ�شه ويبغ�س متعاطيه. 

3- اإن متعاطيه يوؤذي املالئكة والكرام الكاتبني. 
4- اإنه يوؤذي املوؤمنني غري املدخنني، ويجلب عليهم ال�شرر. 

5- اإنه يف�شد الهواء النقي. 
رب  ېئ  ېئ  ۈئ  زب  ي���ق���ول:   ت��ع��اىل  واهلل  ت��ب��ذي��ر،  اإن����ه   -6

)الإ�شراء:26(.
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271 7- اإنه اإ�شراف، واهلل تعاىل يقول:  زب ۆ ۈۈ ٴۇ     ۋ ۋ 
ۅ رب )الأنعام: 141(.

8- اإنه اإعانة على الإثم والعدوان، واهلل تعاىل يقول:  زب ەئ 
وئ وئ ۇئۇئ ۆئ ۆئ  ۈئ ۈئ    ېئېئ رب )املائدة: 2(.

9- اإنه اإعانة لأعداء الإ�شالم على امل�شلمني وتقوية لهم. 
املجاهر  اأن  ومعلوم  باملع�شية،  املجاهرة  ب��اب  م��ن  اإن��ه   -10

باملع�شية اأ�شّد اإثًما من امل�شّر بها.
11- اإنه خبيث، ومننت، و�شاحبه ي�شاكله يف �شيء من و�شفه. 

12- اإنه �شياع للوقت فيما ل يفيد بل ي�شر. 
13- اإن متعاطيه فيه ت�شّبه باأعداء اهلل الكافرين؛ لأّن الدخان 

ظهر يف بادئ الأمر يف بالد الكفار. 
14- اإنه يذهب املروءة. 

15- اإنه يدّل على خفة العقل؛ لأّن العاقل ل يرتكب �شيًئا يتيّقن 
�شرره. 

16- اإنه يجعل �شاحبه قدوة �شيئة لأبنائه فيقّلدونه يف تعاطيه. 
17- اإنه يثقل على �شاربه العبادات والطاعات. 

كر.  18- اإنه يزهده يف جمال�س العلم والذِّ
19- اإنه يدعوه اإىل خمالطة الأ�شرار والأنذال. 

20- اإنه يكّره ال�شيام ملتعاطيه؛ لأّن ال�شيام يحرمه منه. 
21- اإن التجارة فيه والك�شب منه حرام. 
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22- اإنه يوؤدي اإىل الوفاة، وقد ذكرت هيئة ال�شحة العاملية اأّن 272
الوفيات الناجتة عن التدخني اأكرث من الوفيات الناجتة عن اأي وباء 

اآخر. 
23- اإنه يوؤدي اإىل الإ�شابة ب�شرطان الرئة والتهاب الرئة املزمن. 
24- اإنه يوؤدي اإىل الإ�شابة مبر�س ال�شّل الرئوي والربو املزمن. 

25- اإنه يوؤدي اإىل الإ�شابة ب�شرطان احلنجرة. 

ونختم بهذه الفقرة:

اإلقالع عن التدخين يحسّن الشخصية

التدخني  عن  لالإقالع  املعروفة  ال�شحية  الفوائد  اإىل  اأ�شيفت 
ال�شيجارة  ال�شتغناء عن  اأّن  اأمريكي  بنّي بحث  بعدما  فائدة جديدة، 

يوؤدي دوًرا اإيجابًيا يف حت�شني ال�شخ�شية.
ووجد الباحثون اأّن التدخني يحفز املرء على التهّور والت�شّرف 
من دون تفكري، والتعامل مع الأمور بع�شبّية وقلق وعاطفّية، ل�شيما 

بني الرا�شدين دون ال�)35(.
من  يتخّل�شوا  اأن  ميكنهم  التدخني  عن  املقلعني  اأّن  واكت�شفوا 

بع�س ال�شفات ال�شيئة ويح�ّشنوا �شخ�شياتهم.
ال���������)18 و35(، م��ع  ب����ني  ب����ني م���دخ���ن���ني  ال���ب���اح���ث���ون  وق�������ارن 
 اأ�سخا�ص من الفئة العمرية نف�سها من غري املدخنني، فوجدوا اأّن 
ال�سبان  اأّن  لح��ظ��وا  كما  وع�سبية.  ت��ه��ّوًرا  اأك��رث  الأوىل  املجموعة 
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273 موؤذية  باأمور  القيام  اإىل  ميًل  اأك��رث  كانوا  وع�سبية،  تهّوًرا  الأك��رث 
مثل التدخني.

ختاًما: ن�ساأل اهلل اأن يع�سم �سبابنا وفتياتنا من خطر التدخني، 
واأن يحميهم من رفقة ال�سوء التي تزّين لهم التدخني.

وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكّن  "وال�سلم 
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األنوثة فطرة في المرأة274

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل الذي جعل ملن لذ به من كل �سائقة خمرًجا، واأعقب �سيق 
�سريك  وح��ده ل  اهلل  اإل  اإل��ه  ل  اأن  واأ�سهد  فرًجا،  عليه  توكل  ملن  ال�سدائد 
له، �سهادة من اأ�سبح قلبه بالإميان باهلل واأ�سمائه و�سفاته مبتهًجا، واأ�سهد 
اأّن نبّينا حمّمًدا عبده ور�سوله العبد املجتبى، والنبي امل�سطفى، �سّلى اهلل 
عليه �سلة متلأ اأقطار الأر�ص وال�سماء، و�سلِّم ت�سليًما كثرًيا. ثم اأما بعد:

الأنوثة واحلياء وخف�ص ال�سوت كلها فطرة اأنثوية يف املراأة، فاملراأة 
مكانها البيت، وهو جّنتها وح�سنها، والرجل عك�ص ذلك.

ويف هذا اليوم )         ( املوافق )   ( من �سهر )    ( لعام )              ( 
�ص احلديث عن الأنوثة. ي�سّرنا اأن نخ�سِّ

نبداأ بالقراآن الكرمي:

القرآن الكريم

ڳ  ڳ       ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  زب  ت��ع��اىل:  ق��ال 
ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں   ڱ      ڱ  ڱ  ڱ 
ۓ  ے  ے  ھھ  ھ  ھ  ہ      ہہ  ہ  ۀ  ۀ 
ۋ  ۋ  ٴۇ   ۈ  ۈ  ۆ  ۆ     ۇۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓڭ  
ى  ى  ېې  ې     ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ 
ۈئ ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئەئ  ائ    ائ 

ۈئ  رب )الن�شاء: 31- 33(.
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275 ثانية فقراتنا احلديث ال�صريف:

الحديث

عن عبداهلل بن عبا�س - ر�شي اهلل عنهما - قال: قال ر�شول اهلل 
هني من الرجال بالن�شاء، واملت�شّبهات  ملسو هيلع هللا ىلص: »لعن ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص املت�شبِّ

من الن�شاء بالرجال« رواه البخاري.

ن�صل اإىل كلمتنا ال�صباحية:

العـجـوز

جارتنا  وكانت  بريطانيا  يف  اأدر���س  كنُت  الأط��ب��اء:  اأح��د  يقول 
عجوًزا يزيد عمرها على ال�شبعني عاًما، كانت ت�شتثري �شفقة كل من 
راآها، قد احدودب ظهرها ورّق عظمها ويب�س جلدها، ومع ذلك فهي 
وحيدة بني جدران اأربعة تدخل وتخرج ولي�س معها من ي�شاعدها من 
ولد ول زوج، تطبخ طعامها وتغ�شل لبا�شها، منزلها كاأنه مقربة لي�س 
فيه اأحد غريها ول يقرع اأحد بابها، دعتها زوجتي لزيارتنا ذات يوم، 
فاأخربتها زوجتي باأّن الإ�شالم يجعل الرجل م�شئوًل عن زوجته يعمل 
من اأجلها، يبتاع طعامها ولبا�شها، يعاجلها اإذا مر�شت وي�شاعدها اإذا 
ا�شتكت، وهي جتل�س يف بيتها جتب عليه نفقتها ورعايتها بل وحماية 
ا بّرها، ومن  عر�شها ونف�شها، فاإذا ُرزقت باأولد وجب عليهم هم اأي�شً
عّقها من اأولدها نبذه النا�س وقاطعوه حتى يرّبها، فاإْن مل تكن املراأة 
ذات زوج وجب على اأبيها اأو اأخيها اأو ولّيها اأن يرعاها وي�شونها. كانت 
تدافع  كانت  بل  واإعجاب  بكل ده�شة  زوجتي  اإىل  ت�شتمع  العجوز  هذه 
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عرباتها، وهي تتذّكر اأولدها واأحفادها الذين مل ترهم منذ �شنوات، 276
ل يزورها اأحد منهم بل ل تعرف اأين هم، وقد متوت وتدفن اأو حترق 
وهم ل يعلمون؛ لأنها ل قيمة لها عندهم، اأنهت زوجتي حديثها، فبقيت 
العجوز واجمة قلياًل ثم قالت: يف احلقيقة اإّن املراأة يف بالدكم ملكة 
... ملكة ... نعم واهلل اأيتها الأخت الكرمية اأنت عندنا ملكة، نعم ملكة 
اأجلك الدماء فمن قتل دون عر�شه فهو �شهيد، وترخ�س  ت�شفك من 
لأجلِك الأرواح وتنفق الأموال؛ ولأنك ملكة م�شونة اأمر الرجال حولك 

اأن يحفظوِك. 

ف يف هذه الفقرة على حال املراأة الغربية: ونتعررّ

المرأة الغربية

النف�شية  الأم��را���س  دكتور  اخلاطر  اهلل  عبد  الدكتور/  يقول 
احلديث  اإىل  اأع��ود  بريطانيا"  يف  "م�شاهداتي  كتابه:  يف  بربيطانيا 
اإقامتي  بداية  عند  اأ�شتغرب  كنت  فاأقول:  والزواج  الغربية  املراأة  عن 
يف بريطانيا، اأّن املراأة هي التي تنفق على الرجل، وكنت اأ�شاهد هذه 
قامو�س  يف  لي�س  اإذ  املطعم؛  اأدخل  اأو  القطار  اأركب  عندما  الظاهرة 
ال�شتغراب،  ه��ذا  زال  ح��ني  وب��ع��د  )ك���رم(،  ا�شمه  ���ش��يء  الغربيني 
واأخربين املر�شى عن اأ�شباب هذه الظاهرة، وفهمت منهم اأّن الرجل 
وامل��راأة  )�شديقة(،  اأ�شموه  ما  ل  ويف�شّ زواج  بعقد  الرتباط  يحب  ل 
ت�شميه )�شديًقا(، ولي�س هو اأو هي من ال�شدق يف �شيء، وكم اأ�شاءوا 
لهذه الكلمة النبيلة! فال�شديق يعني ال�شدق واملحبة واملروءة والنخوة 
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277 وال�شديق  كرمية،  طيبة  معاٍن  من  ذل��ك  اإىل  وم��ا  وال��وف��اء،  والكرم 
عندهم يعي�س مع امراأة �شهوًرا اأو �شنني ول ينفق عليها، بل هي التي 
تنفق عليه يف معظم احلالت، وقد يغادر البيت متى �شاء اأو قد يطلب 
منها مغادرة بيته اإن كانت تعي�س معه يف بيته؛ ولهذا فاملراأة عندهم 
بامراأة  �شديقها  يرتبط  اأن  وتخ�شى  �شديدين،  وخوف  قلق  يف  تعي�س 
ثانية ويطردها، ثم ل جتد �شديًقا اآخر، وكما يقولون: )باملثال يت�شح 
املراأة  تبنّي و�شع  اأمثلة كثرية  واحًدا من  اأختار مثاًل  فل�شوف  املقال( 
الع�شرينيات  يف  ام��راأة  النف�شية  الأمرا�س  عيادة  يف  راأي��ت  عندهم: 
الزمن  من  حني  وبعد  منهارة،  النف�شية  حالتها  وكانت  عمرها،  من 
�شعرت ب�شيء من التح�ّشن، واأ�شبحت تتحدث عن وعي، ف�شاألتها عن 
حياتها، فاأجابت والدموع تنهمر من عينيها، قالت: م�شكلتي الوحيدة 
اأنني اأعي�س يف قلق وا�شطراب ول اأدري متى �شينف�شل عني �شديقي 
اأتخذه،  موقف  من  اأخ�شى  لأنني  مني؛  بالزواج  مطالبته  اأ�شتطيع  ول 
يف  يرغبه  الطفل  هذا  لعل  منه  طفل  اإجن��اب  على  بالعمل  ون�شحت 
الزواج، وها اأنت ترى الطفل كما اأنك تراين ما ينق�شني جمال، ومع 
هذا وذاك فاأبذل كل ال�شبل من تقدمي خدمات واإنفاق مال ومل اأجنح 
يف اإقناعه بالزواج، وهذا �شر مر�شي و�شبب قهري!! اإين اأ�شعر باأنني 
اأعباء احلياة،  ي�شاعدين على  وحدي يف هذا املجتمع، فلي�س يل زوج 
ويل اأهل ولكن وجودهم وعدمهم �شواء، وليتني بقيت دون طفل لأنني 
ل اأريد اأن يتعّذب وي�شقى يف هذه احلياة كما تعّذبت و�شقيت!! وهذه 
املراأة املري�شة لي�شت من �شواذ املجتمع الغربي بل ال�شواذ هم الذين 
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يعي�شون حياة هادئة، ومع ذلك ينقد الغريبون جمتمعاتنا الإ�شالمية، 278
ل  ونحن  حمزنة،  بائ�شة  حياة  بالدنا  يف  تعي�س  امل��راأة  ب��اأّن  ويزعمون 
من  نريد  ولكن  �شلوك،  ح�شن  منه  نطلب  ول  فينا  الغرب  راأي  يهمنا 
ن�شائنا اأن يحمدن اهلل �شبحانه وتعاىل على نعمة الإ�شالم، فلقد كانت 
يف اجلاهلية ذليلة مهينة، وجاء الإ�شالم لريفع مكانتها، وبف�شل من 
الزواج  ويطلب  امل��راأة  عن  يبحث  الرجل  اأ�شبح  وتعاىل  �شبحانه  اهلل 
زواجها،  اأمر  دور كبري يف  ولأهلها  ترف�س،  وقد  تقبل  قد  منها، وهي 
و�شواء كانت عند زوجها اأم يف بيت اأبيها فهي عزيزة كرمية، والرجال 
هم الذين ينفقون عليها، بل والذي ن�شكو منه يف بالدنا: الغلو يف املهور 

والتكاليف الباهظة التي تفر�س على الرجل حتى يح�شل على زوجة.

وا�صتمعــن حلــال املراأة يف الغرب عندما تخلرّــت عن اأنوثتها .. 
ماذا ح�صل لها:

ضرب وإيذاء

زوجته،  �شرب  للزوج  اأباح  اأنه  الإ�شالم  على  الغربيون  يعرت�س 
بعد  ونحوه،  بال�شواك  املربح  ال�شرب غري  الإ�شالم رخ�س يف  اأّن  مع 
ا�شتنفاد كل و�شائل الإ�شالح من الوعظ والهجر والرتغيب والرتهيب، 
وذلك حفاًظا على احلياة الزوجية حتى ل يقع الطالق ويت�شتت الأبناء. 
والنبي ملسو هيلع هللا ىلص قال عن الذين ي�شربون زوجاتهم: »لي�شوا ذلك بخياركم« 
زوجاتهم  �شرب  للرجال  اأب���اح  ق��د  الإ���ش��الم  اإّن  اإذن:  يقال  فكيف 
ي�شربون  اأنهم  وجدنا  الغرب،  اأهل  واقع  اإىل  نظرنا  واإذا  با�شتمرار، 
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279 الن�شاء با�شتمرار، ودومنا هدف اأو مرّبر.
فقد اأ�شارت درا�شة اأمريكية اإىل اأّن )79%( من الرجال يقومون 
اأ�شارت  وق��د  منهن.  متزوجني  كانوا  اإذا  بخا�شة  الن�شاء،  ب�شرب 

الدرا�شة اإىل اأّن ا�شتعداد الرجال ل�شرب زوجاتهم عاٍل جًدا.
وذكرت درا�شة اأملانية اأّن ما ل يقل عن مائة األف امراأة يتعّر�شن 
�شنوًيا، لأعمال العنف اجل�شدي اأو النف�شاين، التي ميار�شها الأزواج اأو 
الرجال الذين يعا�شرونهن مع احتمال اأن يكون الرقم احلقيقي يزيد 

على املليون.
واأظهر ا�شتطالع ن�شرت نتائجه يف بريطانيا تزايد العنف �شد 
الن�شاء، ففي ا�شتطالع �شاركت فيعه �شبعة اآلف امراأة قالت )%28( 

منهن: اإنهن تعّر�شن لهجوم من اأزواجهن اأو اأ�شدقائهن.
والتحقيق،  للفح�س  املركزية  الأمريكية  للوكالة  تقدير  وح�شب 
فاإّن هناك زوجة ي�شربها زوجها كل )18( ثانية يف اأمريكا، وذكرت 
ل  واأنه  زواجهما،  بداية  منذ  �شربها  اعتاد  زوجها  اأّن  الن�شاء  اإحدى 
ال�شرب من  اأنواع  بل ميار�س جميع  ال�شرب..  واحد من  بنوع  يكتفي 
بعر�س  الراأ�س  و�شرب  والّرف�شات،  والّركالت  واللكمات،  اللطمات 

احلائط.
باأعناق  فيه  مي�شكون  حد  اإىل  الرجال  ببع�س  الأم��ر  يبلغ  وقد 
زوجاتهم ثم ي�شيقون عليهن اخلناق.. ويجّن جنون بع�شهم فيحرقها 
بال�شجائر اأو يكبلها بال�شال�شل والأغالل ثم يغلق عليها الباب ويذهب.
الأمريكية،  امل�شت�شفيات  اإح��دى  بها  قامت  درا�شة  يف  جاء  وقد 
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اأّن )25%( من حماولت النتحار التي تقدم عليها الزوجات ي�شبقها 280
تاريخ من �شرب الأزواج لهن، اأّي اأنهّن ل يجدن جناة من هذا ال�شرب 

اإّل يف النتحار.

ونختم بهذه الفقرة:

قيمة األنثى

كتب الثعالبي يف التهنئة مبولودة قال:
الأ�شهار  وجالبة  الأب��ن��اء..  واأم  الن�شاء..  بعقلية  و�شهاًل  اأه��اًل 

والأولد الأطهار.
ول������و ك������ان ال���ن�������ش���اء ك���م���ث���ل ه���ذه

ل��ف�����ش��ل��ت ال��ن�����ش��اء ع��ل��ى ال���رج���ال
ف��م��ا ال��ت��اأن��ي��ث ل���ش��م ال�����ش��م�����س عيب

ل���ل���ه���الل ف����خ����ر  ال�����ت�����ذك�����ري  ول 
واهلل يعرفكم الربكة وال�شعادة يف مطلعها.. وال�شعادة مبوقعها.

والذكور يعدونها. والنا�س يخدمونها ..   فالدنيا موؤنثة ..  
والأر�س موؤنثة .. ومنها خلقت الربية ..  وفيها كرثة الذرية.

بالنجوم  وحليت   .. بالكواكب  زينت  وق��د   .. موؤنثة  وال�شماء 
الثواقب. 

والنف�س موؤنثة .. وهى قوام الأبدان .. ومالك احليوان.
واحلياة موؤنثة .. ولولها مل تت�شرف الأج�شام ول حترك الأنام.
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281 وبها وعد املتقون .. وفيها تنعم املر�شلون.  واجلنة موؤنثة ..  
واأطال  اأعطيت...  ما  �شكًرا  اهلل  واأوزع��ك   .. اأوليت  ما  فهنيًئا 

بقاءك ما عرف الن�شل، وما بقي الأبد.
ختاًما نقول: الأنوثة فطرة يف املراأة، وهي �شرُّ جمالها وجاذبّيتها.

وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكّن  "وال�شالم 
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االغترار بالغرب282

ٱ ٻ ٻ

واأك��رم  بن�سره،  اأول��ي��اءه  اأع���ّز  احلمد هلل  اهلل،  احلمد  ث��م  احلمد هلل 
املوؤمنني بتحقيق وعده، اأحمده �سبحانه، جعل لكل �سيء اأجًل، واأ�سهد اأن ل 
اإله اإل اهلل وحده ل �سريك له، اأحاط بكل �سيء علًما، ون�سر الفئة القليلة 
املوؤمنة على الفئة الكثرية الباغية، واأ�سهد اأّن �سّيدنا ونبّينا وحبيبنا وقائدنا 
حمّمًدا ر�سول اهلل، وال�سلة وال�سلم عليك يا �سيدي يا ر�سول اهلل وعلى 

اآلك واأ�سحابك اأجمعني. ثم اأما بعد:
الغرتار بالغرب هو عنوان اإذاعتنا لهذا اليوم )         ( املوافق )   ( 

من �سهر )    ( لعام )              (.

نبداأ اأوىل فقراتنا بالقراآن الكرمي:

القرآن الكريم

پ   پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  زب  تعاىل:  قال 
پ پ   ڀڀ ڀ ڀ ٺ ٺ  ٺ ٺ  ٿ ٿ ٿ ٿ 

ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ٹ   ٹ  ٹٹ 

ڇ  ڇ  ڇ   چ  چ  چ  ڃچ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ     ڄ 

ڑ  ژ  ژ  ڈ   ڎڈ   ڎ  ڌ  ڌ  ڍ    ڍ  ڇ 

ڑ ک ک کک  گ گ گ گ ڳ ڳ  ڳ ڳڱ ڱ  

ھ  ہ  ہ  ہ  ہ    ۀ  ۀ      ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں     ں    ڱ  ڱ 

ھ ھ ھے ے ۓ  ۓ         ڭ ڭ ڭ   ڭ  ۇ ۇۆ 
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283 ې  ې   ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ          ۈ  ۆ 
ې ى ى ائ ائ     ەئ ەئ وئ وئ   ۇئ ۇئ  ۆئ ۆئۈئ 
ۈئ ېئ ېئ ېئىئ  ىئ ىئ ی یی ی   جئ حئ مئ ىئ 

يئ  رب )البقرة(.

ثانية فقراتنا احلديث ال�صريف:

الحديث
عن اأبي هريرة - ر�شي اهلل عنه - قال: قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: "اآيُة 
َث كذَب. واإذا وعَد اأخلَف. واإذا ائُتمن خان" رواه  املنافِق ثالٌث: اإذا حدَّ

م�شلم. 

ون�صل اإىل كلمتنا ال�صباحية:

هذا هو المجتمع الذي يدعونك لتقليده
الدكتور حممد على البار- امل�شت�شار يف مركز امللك فهد للبحوث 
موؤخًرا،  ب���الأردن  عمان  يف  الإ�شالمي  امل�شت�شفى  يف  األقى  الطبية- 
الناجتة  والأمرا�س  املحّرمة  اجلن�شية  العالقات  عن  قّيمة  حما�شرة 

عنها، مدعًما كالمه بالإح�شاءات املّوثقة وبال�شرائح امل�شّورة.
ونرى اأختي املوؤمنة اأّن من املهم اأن ننقل لِك اإ�شارات مهمة وردت 
ب�شريعة اهلل  اإمياًنا  تزيدنا  البار، وهي جميعها  الدكتور  يف حما�شرة 

اخلامتة.. ر�شالة الإ�شالم العظيم:
الذين  الأق���وام  جميع  يف  تنت�شر  كانت  اجلن�شية  الأوب��ئ��ة  اإّن   -
يف  الأوبئة  هذه  ت�شّببت  ولقد  بها،  ويتباهون  الفاح�شة  يرّوجون  كانوا 
موت املاليني، اأما يف وقتنا احلا�شر، ونتيجة حتمية لنت�شار الفاح�شة 
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واإعالنها والتباهي بها.. فاإّن الأمرا�س التي نتجت عن هذه الإباحية 284
الغرب..  على  انت�شارها  يقت�شر  ول  معروفة  اأ�شبحت  )الفاح�شة(، 
بها..  وتتباهي  الفاح�شة  تعلن  التي  املجتمعات  تنت�شر يف جميع  واإمنا 

واإن كانت املجتمعات الغربية ت�شتاأثر باحلجم الأكرب.
فالعلم  العالج،  على  ت�شتع�شي  اأن  اجلن�شية  الأمرا�س  تكاد   -
وظن  ال��زه��ري،  ملر�س  ع��الج  اإيجاد  اإىل  ما  ف��رتة  يف  تو�شال  والطب 
يفاجاأون  بهم  فاإذا  له،  وجود  ل  ا  مر�شً اأ�شبح  قد  الزهري  اأن  اأولئك 
الآن باأن الزهري عاد من جديد ليفتك باملاليني من ممار�شي الإباحية 

اجلن�شية يف خمتلف اأنحاء الأر�س.
وباء  اأمرا�س جن�شية مل تكن معروفة من قبل، فربز  - ظهرت 
الإيدز)مر�س نق�شان املناعة( كاأبرز مثال على النتيجة احلتمية معه 

ا جن�شًيا وبائًيا ي�شتع�شي على العالج. لبد اأن تكون مر�شً
ونحن- امل�شلمون - نعتقد اعتقاًدا جازًما اأّن انت�شار هذا املر�س 
وغريه كالهرب�س والزهري وال�شيالن والإيدز، اإمنا هو �شكل من اأ�شكال 
ملسو هيلع هللا ىلص  الر�شول  حلديث  منا  ت�شديًقا  وذلك  الدنيوية،  الربانية  العقوبة 
ف�شت  اإل  بها  وا�شتعلنوا  قوم  الفاح�شة يف  ف�شت  »ما  فيه:  يقول  الذي 

فيهم الأمرا�س التي مل تكن يف اأ�شالفهم«.

ون�صتمع اإىل هذه الفتوى:

حكم مقولة: "الغربيون ال يكرهون اإلسالم"

�س: �شئل ف�شيلة ال�شيخ: ابن عثيمني - رحمه اهلل - هذا ال�شوؤال: 
واإمنا  واأهله  الإ�شالم  يكرهون  ل  الغربيني  اأّن  يعتقد  فيمن  راأي��ك  ما 
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285 كانوا  وافقت م�شاحلهم م�شاحلنا  فاإن  ي�شريون ح�شب م�شاحلهم، 
معنا، واإن خالفت م�شاحلهم م�شاحلنا اأ�شبحوا علينا؟ 

الغربيني  اأّن  ذلك:  ودليل  نظرة خاطئة،  هذه  اأّن  اأرى  الذي  ج: 
ي�شاعدون الرجال الذين يخرجون يف البالد الإ�شالمية لين�شروا دين 

الن�شارى. 
ولو كانوا ل يكرهون الإ�شالم ما �شاعدوا هوؤلء على ن�شر دعوتهم 
ا اأّن كثرًيا منهم ول�شيما الزعماء ماديون، يعني  الباطلة، ول �شك اأي�شً
ل تهمهم الأديان اإمنا تهمهم امل�شالح، فهم يتبعون م�شاحلهم املادية 
فقط، لكن مع ذلك ل نرى اأنهم يحبون الإ�شالم، بل نرى اأنهم يكرهون 
اأرا�شي  يف  ال�شعي  من  الن�شرانية  لدعاة  متكينهم  بدليل  الإ�شالم، 

امل�شلمني وم�شاعدتهم يف هذا. 

ون�صتمع اإىل و�صف رفاعة الطهطاوي لباري�س:

بلد فيها كلُّ شيء

الف�شوق كله، ولكن فيها  اإّن يف باريز )باري�س( كل �شيء: فيها 
العلم.

فاإْن اأنت عكفت على زيارة املكتبات و�شماع املحا�شرات وجدت 
من لّذة العقل ما ترى معه لذة اجل�شم �شفًرا على ال�شمال )كما يقول 
اأ�شحابك الريا�شيون(، ووجدت نفعها ما يعلقك بها حتى ل تفكر يف 

غريها. فعليك بها، ا�شتق من هذا املورد الذي ل جتد مثله كل يوم.
ودع  العالية،  ال�شماء  وان�شر، وع�س يف هذه  واأّلف  وابحث  راجع 
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من �شاء يرتع يف الأر�س، ويغ�س على اجليف املعطرة.286
عرب اأنك واجد يف ثنايا هذه الكتب التي كتبها القوم امل�شت�شرقون 
يلقونها  التي  املحا�شرات  هذه  غ�شون  ويف  والإ���ش��الم،  العربية  عن 
فانتبه  كثرًيا على احلق،  الإعالم( عدواًنا  وو�شائل  املجالت  )ومثلها 

له.
يف  واإميانك  راأ�شك،  يف  وعقلك  ت�شمع  ملا  واأ�شغ  تقراأ  ما  واق��راأ 

�شدرك.
ل تاأخذ كل ما يقولون ق�شية م�شلَّمة وحقيقة مقّررة، فاحلق هو 
الذي ل يكون باطاًل، ولي�س احلق ما كان قائله اأوروبًيا، فانظر اأبًدا اإىل 

ما قيل، ودع من قال.

ونقف مع اأقوال الغربيني الذين نغرترّ بهم وبثقافتهم:

 ماذا قال صاحب فكرة ستار أكاديمي 
عن المسلمين؟!

يف لقاء مع اخلبيث الإ�شرائيلي "ماحلوم اخنوف" �شاحب فكرة 
�شتار اأكادميي، كان هذا اللقاء باحلرف الواحد كالتايل:

وهى  اأمانيك؟  اأكرب  حققت  واأن��ت  اليوم  �شعورك  هو  ما  �شوؤال: 
�شتار اأكادميي يف عقر دار الإ�شالم؟

جواب: �شعور ل يو�شف؛ ولكن اأخذ من عمرنا الكثري حتى متكّنا 
من الو�شول اإىل غايتنا.

�شوؤال: ما ق�شدك باأخذ من عمرنا الكثري؟
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287 جواب: نعم؛ فهو تطّلب �شنني و�شنني حتى متكّنا من اإدراجه يف 
الدول الغربية، ثم اإىل الدول العربية، وكنا نعلم اأن فكرتنا �شتتحول 

اإىل اأجنح خطة يف م�شرية الدولة الإ�شرائيلية.
�س: ملاذا كنتم متاأكدين باأنكم �شتنجحون بهده الفكرة؟

وفى  دينهم،  عن  ابتعدوا  اليوم  امل�شلمني  اأّن  نعلم  لأننا  جواب: 
الوقت نف�شه ال�شباب امل�شلم اأ�شبح مييل اإىل اللتزام الإ�شالمي الذي 

لو كرب �شيق�شي على دولتنا.
و�شيلة  هو  اأكادميي  �شتار  يكون  اأن  على  حر�شتم  مل��اذا  �شوؤال: 

للو�شول للم�شلمني؟
جواب: لأننا نريدهم اأن يبتعدوا عن دينهم.

�شتار  بعد  الإ�شالم  على  للهجوم  اليوم  تخططون  ماذا  �شوؤال: 
اأكادميي؟

جواب: نخطط لغزو املراأة امل�شلمة.
�شوؤال: وملاذا املراأة امل�شلمة ولي�س الرجل امل�شلم؟

اإذا انحرفت املراأة امل�شلمة �شينحرف جيل  جواب: لأننا نعلم.. 
كامل من امل�شلمني وراءها.

�شوؤال: مباذا ت�شفون غزوكم للمراأة امل�شلمة؟
واإف�شادها  امل�شلمة  املراأة  غزو  على  نحر�س  اليوم  نحن  جواب: 

عقلًيا وفكرًيا وج�شدًيا اأكرث من �شنع الدبابات والطائرات احلربية.
�شوؤال: وهل لكم يد يف �شتار اأكادميي املقامة حالًيا يف لبنان؟
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جواب: بالتاأكيد؛ فنحن نترّبع كل يوم لهم مببلغ كبري من املال، 288
وهى حتت اإ�شرافنا با�شتمرار �شواء كانت الأوىل اأم الثانية اأم الثالثة.
�شوؤال: وفى نهاية اللقاء ماذا تقول لأّمتك الإ�شرائيلية وتب�شّرهم؟
ي�شتغلوا  باأن  الإ�شرائيليني  املفكرين  جلميع  القول  اأريد  جواب: 
نوم الأّمة الإ�شالمية، فاإنها اأّمة اإذا �شحت ت�شرتجع يف �شنني ما �شلب 

منها يف قرون.
اأخ��لق،  ب��ل  جمتمع  فهو  بالغرب  ت��غ��رترن  ل  ن��ق��ول:  ختاًما 
فيه ول  اأم��ن  ل  باجلرمية، جمتمع  م���اّدي، جمتمع مليء  جمتمع 
اأم��ان، وثقن باأّن يوًما هنا يف اأي بلٍد اإ�سلمي خرٌي من األف يوٍم يف 

بلٍد غربي ينعدم فيه الإميان والأمن والأمان.
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكّن  "وال�سلم 
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289 اعتمدي على ربِّك ثم نفسك

ٱ ٻ ٻ

البحار،  الفلك جتري يف  اآدم و�سّخر لهم  بني  ك��ّرم  ال��ذي  احلمد هلل 

اآياته الدالة على عظمته عرب الفيايف والقفار، للّدكار والعتبار.  ون�سب 

واأ�سهد اأن ل اإله اإل اهلل وحده ل �سريك له، مقّلب القلوب والأب�سار، واأ�سهد 

اأّن نبّينا حمّمًدا عبده ور�سوله، بنيَّ اأحكام واآداب الأ�سفار، التي ترفع الأ�ستار 

وتك�سف الأ�سرار. �سّلى اهلل و�سلم عليه، وعلى اآله الأطهار، واأ�سحابه الأخيار، 

من املهاجرين والأن�سار، ما اأ�ساءت الأنوار، وغّردت الأطيار. ثم اأما بعد:

يكون  النف�ص  على  والعتماد  احل��ق،  هو  �سبحانه  اهلل  على  العتماد 

ببذل الأ�سباب، اأما التكال على النا�ص فهو راأ�ص الذّلة وال�سعف.

يف هذا اليوم )         ( املوافق )   ( من �سهر )    ( لعام )              ( 

�ص احلديث عن هذا املو�سوع. ي�سّرنا اأن نخ�سِّ

نبداأ بالقراآن الكرمي:

القرآن الكريم

زب ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ   تعاىل:  قال 
ٿ      ٿ  ٿ  ٺ    ٺ  ٺٺ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ 
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ڦ 290 ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ٿ 

ڦ ڦ  ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ ڃ ڃ  چ چ 

ڎ  ڎ   ڌ  ڍڌ  ڍ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ 

گ       ک  ک  ک  ک  ڑ  ژڑ  ژ   ڈ  ڈ 

ں  ں  ڱ  ڱ    ڱ   ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ 

ھ  ھ  ھھ  ہ  ہ  ہ  ہ   ۀ  ۀ    ڻ  ڻ  ڻ  ڻ 

ۆ  ۇ   ۇ  ڭ  ڭ  ڭ    ڭ  ۓ  ۓ   ے   ے  

ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ  رب )البقرة(.

ثانية فقراتنا احلديث ال�صريف:

الحديث

عن اأبو مالك الأ�شعري - ر�شي اهلل عنه - قال: قال ر�شول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص: "اإ�شباُغ الو�شوِء �شطُر الإمياِن و احلمُد هلِل متالأ امليزاَن، و�شبحان 

اهلِل واحلمُد هلِل متالآِن اأو متالأ ما بني ال�شماِء والأر�ِس، وال�شالُة نوٌر، 
كلُّ  عليك،  اأو  لك  ٌة  ُحجَّ والقراآُن  �شياٌء،  وال�شرُب  برهاٌن،  وال�شدقُة 

النا�ِس َيغدو، فبائٌع نف�َشه، فُمعِتُقها اأو موِبُقها" �شححه الألباين. 
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291 ون�صل اإىل كلمتنا ال�صباحية:

اعتمدي على نفسك وأخرجيهم من الحفرة

اأمل يقع مرة اأن اأحرجتِك اإحداهن يف جمل�س عام بكلمة جارحة، 
اأو رمبا �شخرت منِك باأي �شيء واإن كان �شغرًيا .. بلبا�شِك، اأو كالمِك، 
اأو اأ�شلوبِك .. فدافعت عنِك اأخرى ما ف�شعرِت بامتنان عظيم لها؛ لأنها 

كاأمنا اأم�شكْت بطرف ثوبِك عندما دفعتِك غريِك اإىل هاوية.
مار�شي هذه املهارة مع الآخريات، و�شرتين لها تاأثرًيا �شاحًرا.

طعام،  فيه  طبًقا  يحمل  ولدها  واأقبل  �شديقتك  على  دخلِت  لو 
الأم  فانطلقت  الأر�س،  الطبق على  يقع  اأن  قلياًل فكاد  ا�شتعجل  لكنه 

عليه ثائرة .. ملاذا العجلة؟ كم مرة اأعلمك؟
فاحمرَّ وجه الولد وا�شفرَّ ..

فقلِت اأنِت: ل، بل فالن بطل .. رُجل .. ما �شاء اهلل عليه يحمل 
ا. كل هذا لوحده، ولعّله ا�شتعجل لأّن فيه اأغرا�س اأخرى اأي�شً

بالِك  ال�شغار، فما  لِك؟ هذا مع  الغالم  به  امتنان �شي�شعر  اأّي 
مع الكبار.

لو اأثنيِت على زميلة يف اجتماع بعدما �شبوا عليها واباًل من اللوم، 
اأو اأثنيِت على اأحد اإخوانِك بعدما انكّب اأفراد الأ�شرة عليه معاتبني.

ري يا فالنة ..  �شابة اأحرجتها اإحداهن ب�شوؤال اأمام النا�س: َب�شَّ
كم ن�شبتِك يف اجلامعة؟!

ب�شراحة .. هل هذا �شوؤال ت�شاأله عاقلة اأمام النا�س؟!!
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اأم 292 يا  ملاذا  بلطف:  قائلة  فاأنقذِتها  متلوًنا؛  ال�شابة  وجه  فانقلب 
فالن �شتزوجها؟!! اأو عندِك وظيفة لها؟ اأو .. ف�شحكوا وُن�شي ال�شوؤال.
اأو لو عاتبتها على دنوِّ معّدلها الدرا�شي فقلِت: يا اأختي ل تلوميه، 

تخ�ش�شها �شعب، لكن �شت�شد حيلها اإن �شاء اهلل.
َك�ْشب حمّبة النا�س فر�س يقتن�شها الأذكياء والذكيات:

ف��اغ��ت��ن��م��ه��ا ري����اح����ك  ه����ّب����ت  اإذا 
ف����������اإّن ل�����ك�����لِّ خ����اف����ق����ة ����ش���ك���ون.

كان عبد اهلل بن م�شعود - ر�شي اهلل عنه - مي�شي مع النبي ملسو هيلع هللا ىلص، 
فمرا ب�شجرة فاأمره النبي اأن ي�شعدها ويحتزَّ له عوًدا يت�شّوك به.

فرقى ابن م�شعود وكان خفيًفا، نحيل اجل�شم، فاأخذ يعالج العود 
لقطعه.

�شاقان  هما  ف��اإذا  �شاقيه،  وك�شفت  ثوبه  فحّركت  الريح  فاأتت 
دقيقتان �شغريتان، ف�شحك القوم من دّقة �شاقيه.

والذي  �شاقيه؟!  دّقة  من   .. ت�شحكون؟!  »مّم  ملسو هيلع هللا ىلص:  النبي  فقال 
نف�شي بيده اإنهما اأثقل يف امليزان من اأُحد« رواه الإمام اأحمد.

 - عنه  اهلل  ر�شي   - م�شعود  بن  عبداهلل  �شعور  �شيكون  فماذا 
و�شلم  النبي �شّلى اهلل عليه  دافع عنه  ثم  النا�س منه،  بعدما �شحك 

واأثنى عليه.
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293 اعتمدي على قدرتِك بالإقناع:

كيف تعززين قدراتكِ على اإلقناع؟!

ا�شتخدام  حتا�شيِت  ما  هة  مفوَّ متحدثة  ت�شبحي  اأن  باإمكانك 
الكلمات التي تثري غيظ النا�س وا�شتع�شِت عنها بالكلمات التي تدفعهم 

للعمل والتفاعل.
رواب��ط  وت��ع��ززي  ون��اج��ح��ة  ومتحدثة  اإن�شانة  ت�شبحي  ول��ك��ي 

�شداقتِك مع الآخريات عليِك باتباع الآتي:
حيث  امل�شتمعة.  تنّفر  اأو  جتذب  التي  الكلمات  تعريف  اأن  اأوًل: 
حّذر نيد كوبني )موؤّلف العديد من الكتب( من ا�شتعمال كلمات مثل 
)تعرف؟ تفهم؟ هل ترى ما اأعني؟ ل تقل يل؟ ولكن باأمانة لأن؟ لي�س 

متاًما؟ األ تعلم؟ �شوف اأخربك! �شديق قدمي(. 
ثانًيا: ل تواظبي على ترديد العبارات عدمية اجلدوى التي تبدو 
اأو  متابعتي؟  ت�شتطيعني  )هل  مثل  اإليِك.  ت�شتمع  من  ت�شاألني  وكاأنك 
كاأن تقويل لها: اأنِت ل�شِت بال�شخ�س الذكي ولكن على كل حال �شوف 
النا�س  انتباه  ت�شتت  الكلمات  هذه  فمثل  معِك(..  احلديث  يف  اأم�شي 
اأنا  وتزعجهم. ولكن ا�شتخدام عبارات مثل: هل لِك من م�شاعدتي؟ 
من   ! تهاينَّ لِك..  فخورة  اأنا  لِك..  �شكًرا  غلطتي..  اإنها  جًدا..  اآ�شفة 
�شروري..  دواعي  من  عذًرا..  اأ�شتبيحِك  جًدا..  اأنِت كرمية  ف�شلِك.. 
مثل هذه العبارات جتعل النا�س يتعاونون معِك واإن ا�شتخدام كلمات 
النتائج..  ادخ��ر..  �شمان..  موؤكد..  الأم��ان..  احلب..  النقود..  مثل: 

حتّفز النا�س على العمل.
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ين�شح 294 ولهذا  امل�شتمعني؛  من  العديد  جتذب  اأنها  وج��دوا  وقد 
با�شتخدامها ل�شمان نتائج �شريعة.

ثالًثا: اأن تطلبي من الآخريات تقدمي خدمات لِك يوؤدي بالفعل 
الخت�شا�شي  الدكتور  ويقول  معهن..  �شداقتِك  رواب��ط  تعزيز  اإىل 
النف�شي رت�شارد كورير: )اإن تطلب اخلدمة يقوي اأوا�شر ال�شداقة.. 
عندما تطلب خدمة تكون اأكرث اإن�شانية واحلاجة اإىل م�شاعدة �شخ�س 
ما تقوي اأوا�شر العالقة وتنمي الثقة بينكما. ويجب اإىل طالب اخلدمة 
اإىل  ول مييل  و�شوح  بكل  يذكر حاجته  باأن  ووا�شحا؛  دقيقا  يكون  اأن 
ا�شتخدام عبارة: هل باإمكانك اأن ت�شدي يل خدمة؟ دون اأن يذكر نوع 

اخلدمة التي يريدها.
ل�شديقه:  تقول  واأن  ال�شوؤال  يف  تلح  ول  لطيًفا  يكون  اأن  ويجب 
اأكون عاتًبا عليك،  فاإنني لن  اإ�شداء هذه اخلدمة يل  اإذا مل  ت�شتطع 
ويجب على طالب اخلدمة ب�شورة دائمة(. كما يحّذر الدكتور كورير 
من اأن يتحّول طلب اخلدمة اإىل �شفقات؛ لأنك اإذا وعدت اأو اأوحيت 

ل�شديقك باأنك �شتقوم برّد هذه اخلدمة له فاإنه ذلك ُيعد اإهانة. 

ــاِك اأن ت�صت�صغري نف�صِك، ومع هذه  اعتمــدي على نف�صك، واإيرّ
الفقرة:

 ال تستصغري نفسكِ

يحكى عن املفكر الفرن�شي )�شان �شيمون(، اأنه عّلم خادمه اأن 
فاإّن  الكونت..  يقول )انه�س �شيدي  يوقظه كّل �شباح يف فرا�شه وهو 

اأمامك مهام عظيمة لتوؤديها للب�شرية!(.
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295 واحليوية،  والأم��ل  بالتفاوؤل  ممتلًئا  ون�شاط،  بهّمة  في�شتيقظ 
منه  تنتظر  التي  احلياة  خلدمة  وج��وده  واأهمية  اأهميته،  م�شت�شعًرا 

الكثري.. والكثري!.
املده�س اأّن )�شان �شيمون(، مل يكن لديه عمل م�شريي خطري 
ليوؤديه، فقط القراءة والتاأليف، وتبليغ ر�شالته التي تهدف اإىل املناداة 
اأُ�ش�س التعاون ل ال�شراع الراأ�شمايل  باإقامة حياة �شريفة قائمة على 

واملناف�شة ال�شر�شة.
لكنه كان يوؤمن بهدفه هذا، ويعد نف�شه اأمل احلياة كي ت�شبح 

مكاًنا اأجمل واأرحب واأروع للعي�س.
فلماذا ي�شت�شغر املرء منا �شاأن نف�شه وي�شتهني بها!؟.

ملاذا ل ن�شع لأنف�شنا اأهداًفا يف احلياة، ثم نعلن لذواتنا وللعامل 
�شرًبا  اأو حتى   � الأر�س  وجه هذه  ونغرّي  اأهدافنا،  لنحّقق  قادمون  اأّنا 

منها � لالأف�شل.

ل على اهلل: ونقف مع نعمة التوكُّ

ل على اهلل نعمة التوكُّ

يحكى اأنه كان هناك رجل �شالح ا�شمه: حامت الأ�شم، اأراد يوًما 
اأن يذهب لأداء فري�شة احلج فجمع اأولده وقال لهم: يا اأولدي اأريد 

اأن اأذهب لأداء فري�شة احلج فماذا تقولون؟.
فبكوا وقالوا له: اإىل من تكلنا؟ ومن ياأتينا بالطعام وال�شراب؟ 

واليقني،  ل  التوكُّ بنعمة  اهلل  رزقها  قد  مباركة  ابنة  له  وك��ان 
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فقالت: دعوه يذهب برازق، فخرج فباتوا جياًعا فجلعوا يوبَّخون تلك 296
البنت، فقال: اللهم ل تخجلني بينهم، فمّر بهم اأمري البلد فقال لبع�س 
اأ�شحابه: اطلب يل ماًء ... فناوله اأهل  حامت كوًزا جديًدا وماًء بارًدا 
ف�شرب فقال: دار من هذه؟ فقال: دار حامت الأ�شم؛ فرمى فيها �شّرة 
من ذهب وقال: من اأحّبنى فلي�شنع مثلما �شنعُت، فرمى الع�شكر ما 
معهم من املال يف هذا الإناء فجعلت البنت تبكى فقالت اأمها: ما يبكيك 
اإلينا نظرة فاغتنينا،  وقد و�ّشع اهلل علينا.. فقالت: لأّن خملوًقا نظر 

فكيف لو نظر اخلالق اإلينا؟

اعتمدي على نف�صِك يف �صناعة م�صتقبلِك، ومع اآخر فقراتنا:

اصنعي مستقبلكِ بنفسكِ

كل اإن�شان يف هذه احلياة قادر- حًدا ما- اأن ي�شنع حياته فقرية 
اأو غنية خ�شبة اأو جمدبة �شعيدة اأو �شقية با�شمة اأو عاب�شة ... 

حياة  وتكوين  التداخل  يف  كبري  دور  والبيئة  وللوراثة  للظروف 
قادرة  نف�شه  وتربيته  وعزمه  الإن�شان  اإرادة  ولكن  الفرد،  ال�شخ�س 
قدرة كبرية – باإذن اهلل - على التغّلب على الأزمات والعقبات، فهما ل 
تعوقانه عن اإ�شعاد حياته؛ اإذ منحه اهلل الأمل والهّمة الطموح والإرادة 
الغاّلبة والتفكري ال�شحيح وحب اخلري، مهما كان ذاك الإن�شان فهو 
من يوم ُولد على الفطرة ال�شليمة.. )لأّن ال�ّشر املح�س لي�س موجوًدا 

اأ�شاًل(.
ل تياأ�شي، وتوقعي اخلري يف غدِك ول حتطمي كالتوافه، زاعمة 
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297 اأّن غريِك قد ُمنح له وان لي�س لِك ن�شيٌب، وو�ّشعي اأفقِك واعتقدي اأّن 
العناية الإلهية مل ولن حترمِك ثمرة كفاحِك اإذا كنِت خمل�شة وواثقة 

من نف�شِك. 
فاعتقادِك اأْن ل م�شتقبل لِك ول خري ينتظرِك ول اأمل يف حياتِك، 

�شمٌّ قاتل ي�شني الإن�شان حتى مييته. 
وعلى النقي�س من ذلك توقعِك اخلري واأملِك يف احلياة، فاإنهما 
يو�ّشعان اأفقِك ويحفزانِك اإىل تنمية معارفِك وخرباتِك، واإىل اجلد يف 
ما تختارينه لنف�شِك من �شنوف العي�س، واإىل ا�شتخدام املادة التي يف 

يدِك خري ا�شتخدام. 
ل  فالعامل  تواتيِك،  ل  الظروف  واأّن  نابغة  ل�شِت  باأنِك  تعّللي  ول 

يحتاج اإىل الّنبغاء وحدهم والنجاح لي�س وفًقا عليهم. 
اإّن كثرًيا من النا�س يعتقدون اأّن هناك من ُمنحوا قدرة على اأن 
م�شّقة.  غري  من  بالعجائب  ياأتوا  واأن  جهد.  بال  غريهم  على  يتغّلبوا 
واأن يجعلوا الرتاب ذهًبا بع�شا �شحرية ، لكن كل هذه اأفكار تثبط عن 

العمل وعن النجاح. 
اأعلى عظيم،  مثٌل  لك  يكون  اأن  للنجاح يف احلياة  و�شيلة  وخري 
تطمحني اإليه وتن�شدينه وت�شعينه دائًما ن�شب عينيِك، وت�شعني دائبة 

يف الو�شول اإليه. 
فمن قنعت بالأدنى مل ت�شل اإىل �شيٍء �شواه. 

ونحن ن�شاهد يف حياتنا العادية اأن من عزم اأن ي�شري مياًل واحًدا 
اأميال  ي�شري ع�شرة  اأن  ولكن من عزم  منه،  الفراغ  التعب عند  اأح�ّس 
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قطع مياًل وميلني وثالثة من غري تعب؛ لأّن غر�شه اأو�شع واأبعد وهّمته 298
املدّخرة اأكرب واأقوى. 

اأعذاًرا واأوهاًما  اأن نخلق لأنف�شنا  اأ�شباب الإخفاق  اأكرب  اإن من 
وحيًنا  الظن،  �شوء  حيًنا  حجارته  كبرًيا  ا  �شدًّ لنا  تكون  حتى  وعوائق 
العثار  من  اخل��وف  اأو  العاقبة،  يف  ال�شك  واأح��ي��اًن��ا  النف�س،  تخذيل 

وال�شقوط، اإىل غري ذلك من اأ�شباب. 
فيجب دائًما اأن نتيّقظ وننظر اإىل اجلانب امل�شرق حتى نتقدم 

ونزدهر، ل ننتك�س ونخذل ب�شبب اأوهامنا وخوفنا الزائف. 
اإّن هذا املثل الذي �شتجعلينه ن�شب عينيِك وت�شعني يف حتقيقه، 
يجب اأن ل يكون املال وحدُه، وما ياأتي عن طريق الحتيال وا�شتغالل 
عليها  �س  املوؤ�شَّ والنجاح  املفل�شة  الو�شائل  من  و�شيلة  فتلك  الآخرين، 

جناح رخي�س . 
اإمّنا النجاح احلق اأن يجمع الإن�شان اإىل جناحه يف عمله و�شعيه، 
ُنْبَلَه يف خلق �شدقه وت�شاحمه وعطفه وبّره بال�شعفاء وذوي احلاجة، 
ليتبادل  ُخلقوا  اإمنا  النا�س حوله ليكونوا مادة ل�شتغاللها،  فلم ُيخلق 

معهم املنافع واخلري العام.
ختاًما نقول: ل ت�ست�سغري نف�سِك اأّيتها الإن�سانة، ول تن�سي 

رّبِك، وكوين �سلبة �سلدة ل تعتمدي اإّل على ربِك ثم نف�سِك.
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكّن  "وال�سلم 
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299 ترتيب الوقت

ٱ ٻ ٻ

مثالِب  َههم عن  ونزَّ الغدِر  التَّقوى عن  اأه��َل  اَن  �سَ ال��ذي  احلمُد هلل 
ي�سِلح  ول  املعتدين  يحبُّ  ل  �سبحانه  اأحمده  الَغاِدرين،  و�سنائِع  ونقائ�ِص 
عمَل املف�سدين، واأ�سهد اأن ل اإلَه اإّل اهلل وحَده ل �سريَك له، واأ�سهد اأّن �سّيدنا 
وبالعذاِب  بالف�سيحة  الغدر  اأه��َل  د  توعَّ ور�سوله،  اهلل  عبد  حمّمًدا  ونبّينا 
و�سحِبه  اآل��ه  وعلى  حمّمد  ور�سولك  عبدك  على  و�سلِّم  �سلِّ  الّلهّم  املهني، 

�سلة و�سلًما دائمني اإىل يوم الدين. ثم اأما بعد:
ترتيب الوقت هو عنوان اإذاعتنا لهذا اليوم )         ( املوافق )   ( من 

�سهر )    ( لعام )              (.

نبداأ بالقراآن الكرمي:

القرآن الكريم

ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  زب  ت��ع��اىل:  ق���ال 
ٻ  ٻ  ٱ  ۈئ   ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  ەئوئ  ەئ  
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ    ڀ   ڀ  ڀ  پ  پ  پ   پ  ٻ  ٻ 
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ   ٿٹ  ٿ  ٿ  ٿ 
چ  چ  چ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦڦ   ڦ 
ڈ  ڈ  ڎڎ  ڌ  ڌ  ڍ   ڍ  ڇ  ڇ      ڇ  چڇ 
گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ   ژ  ژ 
ڻ  ڻ  ں     ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  گڳ  
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ے 300 ھ  ھ  ھ  ھ   ہ  ہ    ہ  ۀہ  ۀ  ڻ  ڻ 
ۈ  ۆ  ۆ  ۇۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۓۓ  ے 
ې  ې  ې   ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  
ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ   ائ  ى  ى  ې 
 ۇئ ۆئۆئ  ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ            ىئ ی  رب 

)البقرة(.

ثانية فقراتنا احلديث ال�صريف:

الحديث
ر�شول  قال  ق��ال:   - عنهما  اهلل  ر�شي   - عمر  بن  اهلل  عبد  عن 
به  يقوم  فهو  القراآَن  اهلُل  اآتاه  رجٍل  اثنَتني:  اإل يف  "ل ح�شَد  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل 
اأناَء الليِل واآناَء النهاِر، ورجٍل اآتاه اهلُل ماًل فهو ينفُقه اآناَء الليِل واآناَء 

النهاِر" رواه م�شلم. 

ن�صل اإىل كلمتنا ال�صباحية:

هكذا تُمحق بركة الوقت
�شكا اأحد طاّلب العلم اإىل اأ�شتاذه و�شيخه �شرعة انق�شاء الوقت 
ما  اإىل  ال�شبح  توؤّخر �شالة  لعلك  �شيخه:  له  اإجناز عمل، فقال  دون 
بركته  ومُتحق  اهلل،  بطاعة  فيه  يبارك  فالوقت  ال�شم�س،  �شروق  بعد 

مبع�شية اهلل.
هذا املوقف يحمل دللت هادية منها:

الدللة الأوىل: اإح�شا�س طالب العلم ب�شرعة مرور الوقت، دون 
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301 اأن ينجز �شيًئا ينتفع به يف دنياه اأو اآخرته.
هذا الإح�شا�س يدل على يقظة الطالب وحر�شه على وقته، وهكذا 
�شاأن املوؤمن حري�س على وقته وعمره؛ لأنه ي�شغي اإىل قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: 
»ل تزول قدما عبد يوم القيامة حتى ُي�شاأل عن اأربع: عن عمره فيما 
اأفناه؟ وعن علمه ما عمل به؟ وعن ماله من اأين اكت�شبه وفيما اأنفقه؟ 

وعن ج�شمه فيما اأباله؟« رواه املنذري.
� �شبب  له  � بتوفيق اهلل  واإدراك��ه  ال�شيخ  الثانية: ب�شرية  الدللة 
هذه الظاهرة. ولي�س فيما قاله ال�شيخ رجًما بالغيب، ولكنه ملا عر�س 
قول  يف  وتعلياًل  تف�شرًيا  لها  وجد  وال�شّنة  القراآن  على  الظاهرة  هذه 
ق  الر�شول ملسو هيلع هللا ىلص، فذكره ال�شيخ ومل يجزم؛ فلعّل �شبًبا اآخر كان وراء حَمْ
بركة الوقت، فكان توفيق اهلل تعاىل لل�شيخ فيما اختاره من �شّنة ر�شول 

اهلل ملسو هيلع هللا ىلص.
�شيدنا  موقف  هو  جوابه  يف  ال�شيخ  اإليه  اأ�شار  ال��ذي  واحلديث 
قد  راآه��ا  ملا   - ر�شي اهلل عنها   - فاطمة  ال�شيدة  ملسو هيلع هللا ىلص من  اهلل  ر�شول 
نامت حتى �شروق ال�شم�س دون اأن ت�شّلي ال�شبح. فقال لها: »مر بي 
ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص واأنا م�شطجعة مت�شبحة فحركني برجله ثم قال يا بنية 
قومي ا�شهدي رزق ربك ول تكوين من الغافلني فاإّن اهلل عّز وجّل يق�ّشم 

اأرزاق النا�س ما بني طلوع الفجر اإىل طلوع ال�شم�س« رواه املنذري.
ومعلوم اأّن اجلادين والك�شاىل يتمايزون يف هذا الوقت، فيعطى 

كل امرئ ح�شب ا�شتعداده من خري الدنيا والآخرة.
ا يرتبط جواب ال�شيخ مبا�شرة باحلديث النبوي الذي دعا  اأي�شً
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رين بالربكة. وهو قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »اللهم بارك لأّمتي يف 302 فيه النبي ملسو هيلع هللا ىلص للمبكِّ
بكورها«.

النتفاع  ملح�شول  العامة  للقاعدة  ال�شيخ  بيان  الثالثة:  الدللة 
بالأوقات وربطة بالطاعة، وعدم النتفاع بالأوقات وربطه باملع�شية. 
يتقارب  ال�شاعة حتى  تقوم  »ل  ملسو هيلع هللا ىلص:  ر�شول اهلل  اإطار حديث  وهذا يف 
اجلمعة  وتكون  كاجلمعة،  وال�شهر  كال�شهر،  ال�شنة  فتكون  الزمان 

كاليوم، ويكون اليوم كال�شاعة، وتكون ال�شاعة كال�شرمة من النار«.
وهو من نبوءات النبي ملسو هيلع هللا ىلص حيث متحق بركة الوقت ب�شبب كرثة 

املعا�شي.

ون�صتمع اإىل هذه الن�صائح:

"7" نصائح لترتيب الوقت

ل�شك اأّن الأغلبية منا يرغب يف حتقيق النجاح، ومنا من يطمع 
يف املثالية

لكن لي�س الكل يحقق غايته فالرغبة وحدها ل تكفي، من املهم 
وكم   ، اليومية  مهامِك  تنجزي  باأن  فكرِت  مرة  كم  بالأ�شباب  العمل 
مرة كان يومِك حافاًل بالن�شاط واحليوية، لكن لالأ�شف جتدين نف�شِك 

بحاجة لالإجابة عن �شوؤال ، ملاذا مل اأُجنز الكثري؟! 
اإن  ل تقلقي، لدّي بع�س الن�شائح �شتفيدِك يف ا�شتغالل وقتِك 

�شاء اهلل.
1( اإدراك اأهمية اإدارة الوقت: عليِك اأن تدركي واأن توؤمني باأنِك 
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303 لن ت�شيعي وقتِك يف تنظيمه، فلدينا دائًما )24( �شاعة فقط يف اليوم 
الواحد. نعم! فالوقت ل يتغرّي. كل ما ن�شتطيع فعله يف الواقع هو اإدارة 
اأكرب كمٍّ مفيد من  اأنف�شنا ل�شتغالل هذه ال�شاعات القليلة يف اإجناز 

الأعمال.
2( معرفة امل�شّبب لإ�شاعة وقتِك: هل تنفقني الكثري من الوقت 
املكاملات  اإج��راء  اأو  الإلكرتوين،  الربيد  وق��راءة  املواقع،  ح  )ت�شفُّ يف: 
عن  دقيقة  �شورة  يعطيِك  اليومية  الأن�شطة  تتّبع  اإلخ(   .. ال�شخ�شية 

الأن�شطة التي ت�شغل معظم وقتِك وقومي بتخ�شي�س حدٍّ زمني لها.
3( و�شع حدود زمنية للمهام: على �شبيل املثال ، القراءة والرد 
اإذا ما اأحتِت له  اأن ي�شتهلك يومِك كله  على الربيد الإلكرتوين ميكن 
ذلك. بدًل من هذا، ت�شتطيعني و�شع حدٍّ ل�شاعة واحدة  مثاًل يف اليوم 
لهذه املهّمة ، ت�شّبثي بهذا احلد وكوين �شارمة، ل تتيحي لنف�شِك ول 
دقيقة زيادة بعد انتهاء املدة املحددة، فدقيقة بعد دقيقة ي�شيع اليوم 

باأكمله دون اأن ت�شعري بذلك ، لتكون لديِك طريقتِك اخلا�شة.
وفرا�شِك،  مالب�شِك  غرفتِك،  اأغرا�س  رّتبي  حياتِك:  رّتبي   )4

رّتبي كتبِك واأوراقِك، رّتبي ملفات جهاز احلا�شب الآيل.
كل هذه الأمور الب�شيطة، �شت�شاعدِك كثرًيا يف اخت�شار الوقت 

يف البحث وم�شيعة الوقت .
ليوم  مهّمة    )20( لديِك  اأن  لنفرت�س  الأول��وي��ات:  حتديد   )5

معنّي، كم مهّمة  ت�شتطيعني ال�شتغناء عنها؟
بعد ال�شتغناء عن املهام غري ال�شرورية، حددي املهام املتبقية 

بح�شب الأهمية يف التنفيذ.

www.alukah.net



اإح��دى 304 منِك  طلبت  امل��ث��ال،  �شبيل  على  "ل":  ق��ول  تعّلمي   )6
اليوم  يكون  اأن  خططِت  قد  وكنِت  الليلة،  معها  ال�شهر  �شاحباتِك 
وتخربي  درو�شِك  يف  تفّرطي  اأن  من  وب��دًل  للدرو�س،  عامة  مراجعة 
علّي  اأ�شتطيع،  "ل"  اآ�شفة!  اأدب:  بكلِّ  تقويل  اأن  ت�شتطيعني  جدولِك 
ل  بقولها:  هذا  �شتقبل  اأنها  اأعتقد  املا�شي،  الأ�شبوع  درو�س  مراجعة 
باأ�س باإمكاننا ال�شهر يوًما اآخر، ل اأ�شتبعد وجود فئة ملّحة واأخرى قد 

تقرتح عليِك اأوقاًتا اأخرى للمذاكرة.
)7( اجلمع بني عدة اأن�شطة: اقرتاح اأخري يتمّثل يف اجلمع بني 

عّدة اأن�شطة يف وقت واحد.
العقلي  تركيزِك  جعل  ت�شتطيعني  ال�شتحمام  حني  يف  مثاًل: 
على الأ�شياء التي توّدين القيام بها لحًقا، اأو يف حني اأكل املك�ّشرات 
حول  اقرتاحات  �شوى  لي�شت  هذه  ق�شرية،  ق�شة  ق��راءة  ت�شتطيعني 
العديد من  ولكن هناك   ، وقتِك  به من اجلمع بني  القيام  ما ميكنِك 

الأ�شياء التي باإمكانِك فعلها يف وقت واحد.
قال  ينفع،  فيما ل  تهدريه  نعمة من اهلل فال  الوقت  اخلال�شة: 
�شّلى اهلل عليه و�شلم: )اغتنم خم�ًشا قبل خم�س، اغتنم حياتك قبل 
موتك، واغتنم �شبابك قبل هرمك، و�شحتك قبل مر�شك، وِغناك قبل 

فقرك، وفراغك قبل �شغلك(.
يف البداية قد جتدين �شعوبة يف التغيري، لكن مع الأيام �شت�شبح 
عادة، ومن الأف�شل اأن تكوين دقيقة من البداية، وتاأكدي باأّن حياتِك 

�شتتغري اإىل الأف�شل اإذا ما نّظمِت وقتِك.
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305 ونختم بهذه الفقرة:

أهميّة تنظيم الوقت

اأدر�شها  التي  املهارات  "من  املهريي:  اهلل  عبد  الكاتب:  يقول 
�شخ�س، مهارة  لكلِّ  وتعليمها  واأح��اول ممار�شتها  كثرًيا،  واأق��راأ عنها 
اأن  معناه  الوقت  تنظيم  اأّن  امل��رء  ذه��ن  يف  ويتبادر  ال��وق��ت،  تنظيم 
جنعل حياتنا كّلها جاّدة ل وقت للراحة، بالّطبع هذا املفهوم خاطئ؛ 
لذلك كتبت هذه املقالة لتو�شيح مبادئ اأ�شا�شية حول تنظيم الوقت. 
منظم  الوقت  لأّن  كاّل!  �شحيحة؟  جملة  الوقت  تنظيم  هل  البدء  يف 
ت�شاوي )60( دقيقة  وال�شاعة  ثانية،  فالدقيقة مق�ّشمة )60(  اأ�شاًل، 
واليوم ي�شاوي )24( �شاعة وهكذا، اإًذا الوقت مق�ّشم ومنّظم تنظيًما 
ول  ُيدار  ل  الوقت  لأّن  ل،  ا  اأي�شً الوقت؟  اإدارة  ن�شّميه  هل  اإًذا  جيًدا، 
ميكننا اأن نتحّكم بالوقت وجنعل من اليوم مثاًل )36( �شاعة بدًل من 
)24(، اإمنا الوقت يديرنا، لن�شّميه اإدارة الذات لأننا ن�شتطيع اأن ندير 
املوارد  اأندر  من  هو  والوقت  العك�س،  ولي�س  الوقت  خالل  من  اأنف�شنا 
ن الوقت اأو ت�شرتيه!! لذلك الوقت  فهو ل يعّو�س، ول ت�شتطيع اأن تخزِّ
اأ�شتخدم لفظ تنظيم الوقت لدللة على  اأن  هو احلياة، وا�شمحوا يل 
للوقت  تنظيمهم  حيث  من  النا�س  ال��ذات.  اإدارة  وهو  املطلوب  املعنى 
�شنفان، فمنهم من ينّظم وقته ومنهم من ل يفعل ذلك، اأما من ينّظم 
وقته فمنهم من يكون فّعاًل وي�شتفيد ب�شكل كبري من تنظيمه للوقت، 
طاحونة  يف  م�شغوًل  وت��راه  للوقت  تنظيمه  من  ي�شتفيد  ل  من  ومنهم 
يح�ّس  اأن  فاإما  وقته  ينّظم  ل  من  اأما  راح��ة،  بال  ويعمل  يكّد  احلياة، 
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يف 306 متخّبط  اأنه  اأو  الكبري،  فراغه  يف  يفعل  ماذا  يعرف  ل  لأنه  بامللل 
تنظيم  يف  الفّعال  هو  من  اأع��ّرف  دعوين  وهنا  الأهمية.  قليلة  اأعمال 
الوقت  يف  املطلوبة  النتائج  على  يح�شل  ال��ذي  ال�شخ�س  هو  وقته: 
املتاح. اإذا بداأ اأّي �شخ�س بتنظيم وقته بطريقة فّعالة ف�شيح�شل على 
العمل واملنزل، حتقيق الأهداف  الفعالية يف  نتائج فورية، مثل زيادة 
بالتايل  املبذول،  املجهود  من  يقّلل  واأ�شرع،  اأف�شل  بطريقة  املن�شودة 
وعلى  نف�شك  على  بالتفّوق  بداأت  اأنك  و�شتالحظ  راحة،  اأكرث  يجعلنا 
يظن  البع�س  البداية  ذك��رت يف  كما  ع��ّدة.  ا يف جم��الت  اأي�شً غريك 
اأّن تنظيم الوقت يعني اجلّد بال راحة، �شاأو�شح الآن كيف اأّن تنظيم 
املحيطة  الظروف  على  وال�شيطرة  ال�شعادة  من  املزيد  يعني  الوقت 
بنا، بدًل من اأن ت�شيطر علينا وحترمنا ال�شعادة. الأعمال تنق�شم اإىل 
ما  وهذا  نف�شه،  الوقت  ومهّمة  يف  ملّحة  اأعمال  فهناك  اأق�شام،  عّدة 
ي�شّمى باملربع الأول مربع اإطفاء احلرائق!! وهناك اأعمال غري عاجلة 
لكنها مهّمة ، وهذا ما ي�شّمى باملربع الثاين مربع الرتكيز على اجلودة 
والقيادة، لأنه يت�شّمن اأن�شطة وقائية تعّزز القدرة على الإنتاج واإقامة 
عالقات وتنميتها والتخطيط والرتويح عن النف�س، واإذا مار�شنا هذه 
الأفعال �شتتقّل�س الأزمات اأو احلرائق وتبداأ يف اكت�شاف اأر�س رحبة 
وتبداأ  والأه��داف،  الإجن��ازات  لك  التي حتقق  الفر�س احلقيقية  من 
بتلقائية  العمل  تبداأ  بهذا  اأهدافك،  لتحقيق  الفر�س  اأهم  اختيار  يف 
ودون تكّلف وحتافظ يف الوقت نف�شه على مواعيدك واأعمالك، ولناأخذ 
اأمثلة على اأفعال من املربع الثاين، فهناك ق�شاء وقت اأ�شبوعي خا�س 
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307 للعائلة، �شواًء يف الرحالت اأم اللهو الربيء وذلك لتعزيز العالقة بني 
اأفراد الأ�شرة، تعّلم هوايات ومهارات جديدة حتبها، اأخذ ا�شرتاحة اأو 
ق�شاء اإجازة لتعود بروح اأكرث ن�شاًطا وحيوية، زيادة املعرفة يف علوم 
معّينة من خالل القراءة، اأداء اأعمال تطوعية اإذا كان هذا من �شمن 
اأهدافك. هذه مقّدمة لت�شاعدك يف اأخذ زمام املبادرة وتبداأ يف التفكري 
اجلّدي حول حياتك، وكيف تديرها وتقودها نحو ما تهدف اإليه، وحتى 
واإْن مل  اأهداف وتخطيط،  تكون �شاحب  اأن  وقتك يجب عليك  تنّظم 
تكن لديك اأهداف فال فائدة من تنظيم الوقت، فتنظيم الوقت يقوم 

على اأ�شا�س وجود اأهداف ننّظم الوقت من اأجلها".
اأعمالهّن  لإجن��از  اأوقاتهّن  برتتيب  جميعكّن  نو�سي  ختاًما: 

بال�سكل ال�سحيح، والوقت املطلوب.
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكّن  "وال�سلم 
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صالة الفجر308

ٱ ٻ ٻ

ن��ع��م��اءه  ال��ق��ائ��ل��ون، ول يح�سي  ي��ب��ل��غ م��دح��ت��ه  ال����ذي ل  احل��م��د هلل 
ي��وؤدي حقه املجتهدون، املعروف من غري روؤي��ة، واخلالق بل  العادون، ول 
بقدرته،  اخللئق  فطر  م�سقة،  بل  والباعث  خمافة،  بل  واملميت  حاجة، 
ون�سر الرياح برحمته، مبدئ اخللق ووارثه، واإله اخللق ورازقهم، ل تدركه 
الأب�سار وهو يدرك الأب�سار وهو اللطيف اخلبري. واأ�سهد اأّن حمّمًدا عبده 

ور�سوله: الب�سري النذير وال�سراج املنري. اأما بع��د:
�سلة الفجر هو عنوان اإذاعتنا لهذا اليوم )         ( املوافق )   ( من 

�سهر )    ( لعام )              (.

نبداأ بالقراآن الكرمي:

القرآن الكريم

ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ   زب  ت��ع��اىل:  ق��ال 
ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ        ڃ    ڃ  ڃ   ڄڃ 
ک  ڑ  ڑ  ژ   ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ   ڌ  ڍ  ڍ 
ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ   گ  گ  ک  ک  ک 
ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ڱں   ڱ  ڱ  ڱ 
رب  ڭ  ۓ  ۓ    ے  ے  ھ  ھھ  ھ  ہ   ہ   ہ 

)الإ�شراء(.
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309 ثانية فقراتنا احلديث ال�صريف:

الحديث

يقراأ  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  »كان  اأبي هريرة - ر�شي اهلل عنه - قال:  عن 
اأتى على  ال�شجدة، و"هل  "اآمل تنزيل".  يف اجلمعة يف �شالة الفجر: 

الإن�شان"« رواه البخاري.

ونقف مع هذه الفتوى:

كفر تارك الصالة
�س: �ُشئل ف�شيلة ال�شيخ: ابن عثيمني - رحمه اهلل - هذا ال�شوؤال: 
اإليه،  ي�شتمعوا  مل  ولكنهم  بال�شالة  اأهله  اأمر  اإذا  الرجل  يفعل  ماذا 

اأي�شكن معهم ويخالطهم اأم يخرج من البيت؟ 
ج: اإذا كان الأهل ل ي�شّلون اأبًدا فاإنهم كفار، مرتّدون، خارجون 
عن الإ�شالم، ول يجوز اأن ي�شكن معهم، ولكن يجب عليه اأن يدعوهم 
ويلّح ويكّرر لعّل اهلل يهديهم؛ لأّن تارك ال�شالة كافر - والعياذ باهلل - 

بدليل الكتاب وال�شّنة، وقول ال�شحابة، والنظر ال�شحيح. 
ڳ  ڳ  زب  امل�شركني:  ع��ن  تعاىل  فقوله  ال��ق��راآن:  م��ن  اأم��ا   -
ڱ ڱ ڱ ڱ ں  ں ڻڻ ڻ ڻ ۀ    

ۀ ہ رب )التوبة(.
مفهوم الآية اأنهم اإذا مل يفعلوا ذلك فلي�شوا اإخواًنا لنا، ول تنتفي 
تنتفي عند اخلروج عن  واإن عظمت، ولكن  باملعا�شي  الدينية  الأخّوة 

الإ�شالم. 
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ْرِك 310 ال�ِشّ َوَب��نْيَ  ُجِل  الَرّ َبنْيَ  »اإَِنّ  ملسو هيلع هللا ىلص:  النبي  فقول  ال�شّنة:  من  اأما 
حديث  يف  وقوله   - م�شلم  �شحيح  يف  ثابت   - الِة«  ال�شَّ َت��ْرَك  َواْلُكْفِر 
الُة  نن: »اْلَعْهُد اَلِّذي َبْيَنَنا َوَبْيَنُهُم ال�شَّ بريدة - ر�شي اهلل عنه - يف ال�شُّ

َفَمْن َتَرَكَها َفَقْد َكَفَر« رواه الإمام اأحمد.
- اأما اأقوال ال�شحابة: قال اأمري املوؤمنني عمر - ر�شي اهلل عنه 
الَة«، واحلظ: الن�شيب، وهو هنا  - : »ل َحَظّ يِف الإِ�ْشالِم مِلَْن َتَرَك ال�شَّ
النفي فيكون عاًما ل ن�شيب ل قليل ول كثري - وقال  �شياق  نكرة يف 
ملسو هيلع هللا ىلص ل  النبي  اأ�شحاب  "كان   : �شقيق - ر�شي اهلل عنه -  عبداهلل بن 

يرون �شيًئا من الأعمال تركه كفر غري ال�شالة" رواه الرتمذي.
- اأما من جهة النظر ال�شحيح فيقال: هل يعقل اأن رجاًل يف قلبه 
حبة خردل من اإميان يعرف عظمة ال�شالة وعناية اهلل بها ثم يحافظ 
على تركها؟! هذا �شيء ل ميكن، وقد تاأّملت الأدّلة التي ا�شتدّل بها من 

يقول اإنه ل يكفر، فوجدتها ل تخرج عن اأحوال خم�شة:
1 - اإِما اأنها ل دليل فيها اأ�شاًل.

2 - اأو اأنها قّيدت بحال اأو و�شف ميتنع معه ترك ال�شالة.
3 - اأو اأنها قّيدت بحال يعذر فيها من ترك هذه ال�شالة.
�س باأحاديث كفر تارك ال�شالة. 4 - اأو اأنها عاّمة فتخ�شّ

5 - اأو اأنها �شعيفة ل تقوم بها حّجة.
اأحكام  عليه  يرتّتب  فاإنه  كافر،  ال�شالة  ت��ارك  اأّن  تبنّي  واإذا 
املرتّدين - ولي�س يف الن�شو�س اأّن تارك ال�شالة موؤمن، اأو اأنه يدخل 
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311 اجلنة، اأو ينجو من النار ونحو ذلك - مما يحوجنا اإىل تاأويل الكفر 
كفر-  دون  كفر  اأو  نعمة  كفر  باأنه  ال�شالة  تارك  على  به  حكم  الذي 

ومنها:
ي�شّلي  ل  وه���و  ل��ه  ع��ق��د  ف���اإن  ي����زّوج،  اأن  ي�شح  ل  اإن���ه  اأوًل: 
املهاجرات:  عن  تعاىل  لقوله  به،  الزوجة  له  حتّل  ول  باطل،   فالنكاح 
رب   ېې  ۉ  ۉ  ۅ      ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈۈ  ۆ   ۆ  ۇ  ۇ   ڭ  ڭ   زب 

)املُمَتحَنة: 10(.
ثانًيا: اأنه اإذا ترك ال�شالة بعد اأن عقد له فاإن نكاحه ينف�شخ، 
ول حتّل له الزوجة لالآية التي ذكرناها �شابًقا، على ح�شب التف�شيل 

املعروف عند اأهل العلم بني اأن يكون ذلك قبل الدخول اأو بعده.
ثالًثا: اأّن هذا الرجل الذي ل ي�شّلي اإذا ذبح ل توؤكل ذبيحته ملاذا؟ 
؛ لأنها حرام، ولو ذبح يهودي اأو ن�شراين فذبيحته يحل لنا اأن ناأكلها، 

فيكون - والعياذ باهلل - ذبحه اأخبث من ذبح اليهود والن�شارى.
رابًعا: اأنه ل يحل اأن يدخل مكة اأو حدود حرمها؛ لقوله تعاىل: 

ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  زب 
ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤڤ   ڤ  ٹ  ٹ 

ڄ ڄ      ڃڃ ڃ  ڃ چ چ چ رب )الّتوَبة(.
خام�ًشا: اأنه لو مات اأحد من اأقاربه فال حق له يف املرياث، فلو 
مات رجل عن ابن له ل ي�شّلي، الرجل م�شلم ي�شّلي والبن ل ي�شلي 
البعيد  عمه  ابن  يرثه؟  ال��ذي  من  )عا�شب(،  بعيد  له  عم  ابن  وعن 
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ملسو هيلع هللا ىلص يف حديث اأ�شامة - ر�شي اهلل عنه - : »ل 312 دون ابنه؛ لقول النبي 
ُقوا  َيِرُث امْلُ�ْشِلُم اْلَكاِفَر َول اْلَكاِفُر امْلُ�ْشِلَم« متفق عليه؛ ولقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »اأحَْلِ

ْهِلَها َفَما َبِقَي َفُهَو لأَْوىَل َرُجٍل َذَكٍر« متفق عليه. اْلَفَراِئ�َس ِباأَ
وهذا مثال ينطبق على جميع الورثة.

�شاد�ًشا: اأنه اإذا مات ل ُيغ�شل ول ُيكفن ول ُي�شلى عليه ول ُيدفن 
مع امل�شلمني، اإًذا ماذا ن�شنع به ؟ نخرج به اإىل ال�شحراء ونحفر له 

وندفنه بثيابه لأنه ل حرمة له.
وعلى هذا فال يحل لأحد مات عنده ميت وهو يعلم اأنه ل ي�شّلي 

اأن يقدمه للم�شلمني ي�شّلون عليه.
�شابًعا: اأنه ُيح�شر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون واأبّي 
يحل  ول  اجلنة،  يدخل  ول   - باهلل  والعياذ   - الكفر  اأئمة  خلف،  بن 
بالرحمة واملغفرة؛ لأنه كافر ل ي�شتحقها  له  اأن يدعو  اأهله  لأحد من 

- لقوله تعاىل: زب ٿ ٿ      ٿ ٹ ٹ ٹ  ٹ ڤ 
 ڤ    ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ   ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ رب  

)الّتوَبة(.
اأمر  من  �شيء  يف  نتهاون  ل  اأن  جًدا..فعلينا  خطرية  فامل�شاألة 
اآله و�شحبه  اأعلم. و�شّلى اهلل على نبّينا حمّمد وعلى  ال�شالة. واهلل 

اأجمعني.
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313 ون�صتمع اإىل هذه الفقرة:

ا من   هل يعظمون اهلل حقاً
يتكاسلون في أداء صالة الفجر؟

الليل قبل  اأحد ال�شاحلني يوًما يف �شاعة متاأخرة من  ا�شتيقظ 
خمل�شة  العينني  دامعة  وتدعو  وت�شّلي  تتهّجد  امراأته  فوجد  الفجر، 
اأنه الرجل ينام بينما تبقى  الدعاء هلل.  فتعّجب من �شالحها وكيف 

هى زاهدة عابدة.
فقال لها : األ تنامني .. ما الذي اأبقاِك اإىل الآن؟

اأّن  َعِلم  من   .. ينام  وكيف  بخ�شوع:  ال�شاحلة  الزوجة   ف��رّدت 
حبيبه ل ينام؟

�شالة الفجر هي مقيا�س حبك هلل - عّز وجّل - اإّن الكثري من 
امل�شلمني يف هذا الع�شر اأ�شاعوا �شالة الفجر، وكاأنها قد �شقطت من 
قامو�شهم .. في�شلونها بعد انق�شاء وقتها ب�شاعات بل يقوم بع�شهم 

ب�شالتها قبل الظهر مبا�شرة ول يق�شيها الآخرون.
اإّن الإن�شان منا اإذا اأحب اآخرا حًبا �شادًقا اأحّب لقاءه، بل اأخذ 
يفك�ّ�ر فيه جّل وقته، وكلما حانت حلظة اللقاء مل ي�شتطع النوم .. حتى 

يالقي حبيبه.
فهل حًقا اأولئك الذين يتكا�شلون عن �شالة الفجر يحّبون اهلل؟ 

هل حًقا يعّظمونه ويريدون لقاءه؟
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ونختم بهذه الفقرة:314

ما هو العالج لم تتهاون في صالة الفجر؟

1- اأن تقوم كلٌّ منا بو�شع منّب�ه ت�شبطه على ميعاد �شالة الفجر 
يومًيا 

2- اأن يتم اإعطاء ال�شالة منزلتها يف حياتنا فن�شبط اأعمالنا 
على ال�شالة ولي�س العك�س.

فبعد   .. بعدها  وتعمل من  للفجر  ون�شتيقظ  مبكًرا  تنام  اأن   -3
الفجر يوّزع اهلل اأرزاق النا�س.

4- اأن تلتزم كٌل منا بال�شحبة ال�شاحلة التي تت�شل بها لتوقظها 
فجًرا، وتتوا�شى فيما بينها على هذا الأمر.

5- اأن تواظب على اأذكار قبل النوم ون�شاأل اهلل تعاىل اأن يعيننا 
على اأداء ال�شالة.

املكتوبة  ال�شالة  فاتتنا  اإذا  والذنب  بالتق�شري  ت�شعر  اأن   -6
ونعاهد اهلل على عدم تكرار هذا الذنب العظيم.

اأداء  عن  التكا�سل  اأو  التهاون  بعدم  جميعكن  نو�سي  ختاًما: 
�سلة الفجر اأو غريها من ال�سلوات، حتى ل يقع عليهن وعيد من 

اهلل تعاىل.
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكّن  "وال�سلم 
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315 المخدرات

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل املنعم على عباده مبا هداهم اإليه من الإميان، احلمد هلل 
املتّمم اإح�سانه مبا اأقام لهم من جلي الربهان، الذي حمد نف�سه مبا اأنزل 
من القراآن ليكون ب�سرًيا ونذيًرا وداعًيا اإىل اهلل باإذنه و�سراًجا منرًيا، وجعل 
كتابه دليًل على وحدانيته، ومر�سًدا اإىل معرفة عّزته وعلمه، ومف�سًحا عن 
اأ�سمائه و�سفات جلله وعلّو �ساأنه وعظيم �سلطانه، وجعله حّجًة لر�سوله 
ا على �سدقه وبّينًة  على اأنه اأمينه على وحيه. ثم اأما  الذي اأر�سله به، وَعلَمً

بعد:
و�ساباتنا،  �سبابنا  الكثري من  على  ق�ست  التي  الآف��ة  تلك  امل��خ��ّدرات 
فتاة  وتلك  العقلية،  امل�سّحات  يف  جرثومة  اإىل  الإدم���ان  حّوله  �ساب  فهذا 

حّولها الإدمان اإىل �ساّذة يف الق�سايا الأخلقية.
ونحن يف هذا اليوم )         ( املوافق )   ( من �سهر )    ( لعام )              ( 

�ص احلديث عن املخّدرات. �سنخ�سِّ

نبداأ بالقراآن الكرمي:

القرآن الكريم

ڀ       ڀ  پ  پپ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  زب  تعاىل:  قال 
ٹ  ٹ  ٹ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ڀڀ  
ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹڤ 
ڃ ڃ ڃ   چ چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ    
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گ 316 گ  ک  ک  ک     ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 
ڻ  ڻ  ڻ  ں  ڱں  ڱ   ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   گ  گ 
ڻ ۀ ۀ ہ  ہ  ہ ہھ ھ ھ ھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ    ۇ 
ېى  ې  ې  ې   ۉ  ۉ  ۅۅ  ۋ   ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۇۆ 
ى ائ ائ ەئ ەئ وئ   وئ   ۇئۇئ ۆئ ۆئ          ۈئ ۈئېئ ېئ    

ېئ    ىئىئ  ىئ ی  ی ی رب )البقرة(.

ثانية فقراتنا احلديث ال�صريف:

الحديث
عن عبداهلل بن عمرو – ر�شي اهلل عنهما- قال: قال ر�شول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص: " َمن �شرَب اخلمَر �شربًة مل ُتقَبْل َلُه َتوبٌة اأربعنَي �شباًحا، فاإن تاَب 
ُ عَليِه، فاإن عاَد مل تُقبْل توبُتُه اأربعنَي �شباًحا، فاإن تاَب تاَب  تاَب اهللَّ
ِ اأن ي�شقَيُه من طينِة اخلباِل يوَم  ا عَلى اهللَّ ُ عَليِه، فاإن عاَد كاَن حقًّ اهللَّ

القيامِة" �شححه الألباين. 

ن�صل اإىل كلمتنا ال�صباحية:

لماذا اإلدمان؟
وال�شرور  ال�شعادة  اأّن  البنات  بع�س  عند  اعتقاد  ي�شل  اأحياًنا 
يف  اجلميلة  اللحظات  هي  ر  املخدِّ وتناول  الإدم��ان،  لعملية  املرافقة 
حياتهن، ويحاولن ن�شر هذه الن�شائح لالآخريات، فما راأيكن يف ذلك؟
الإجابة: ُيَعد ج�شم الإن�شان اأمانة غالية عند �شاحبه، فينبغي اأن 
يحافظ عليه، وهو م�شئول عنه اإذا فّرط فيه، وكذلك العقل، وعندما 
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317 نتحدث عن التدخني والإدمان فهما من اأهم امل�شّببات لأ�شرار بالغة 
يف اجل�شم والعقل؛ بل يف �شائر وظائف الأع�شاء.

فمثاًل: تو�شلت درا�شة اأمريكية اإىل اأّن اإدمان الكوكايني يغرّي من 
الباحثون  يوؤثر على ت�شرفاتهم، وقام  حجم املخ لدى املدمنني، مما 
بت�شوير مغناطي�شي لأدمغة جمموعتني من الأفراد، الأوىل تتكّون من 
)27( مدمًنا، واملجموعة الثانية تتكّون من عدد من غري املدمنني يف 

العمر والظروف نف�شيهما.
الأبعاد  ثالثية  �شورة  لتكوين  الناجتة  ال�شور  ا�شتخدام  ومت 
للدماغ، مما �شمح للباحثني بتحديد حجم غّدة ف�س الدماغ التي تتخذ 
�شكل اللوزة، واكت�شف الباحثون اأّن حجم الغّدة اأ�شغر بن�شبة )%13( 
يف الف�س الأي�شر من الدماغ واأ�شغر بن�شبة )23%( يف الف�س الأمين، 
حيث  الدماغ؛  ف�شي  بني  تنا�شب  يوجد  ل  اأنه  الدرا�شة  اأظهرت  كما 
املعتاد اأن يكون الف�شان مت�شاويني تقريًبا، ويف الوقت نف�شه مل تعرث 
اأي فرق بني حجم الدماغ لدى من يتعاطون الكوكايني  الدرا�شة على 
اأّن  النتائج يف  هذه  اأهمية  وتكمن  يتعاطونه،  ل  من  وبني  عابر  ب�شكل 
التداعيات  على  التعّرف  يف  كبرية  �شعوبة  هنالك  الكوكايني  مدمني 

ال�شلبية لت�شرفاتهم.
على  اأج��ري��ت  التي  ال��درا���ش��ات  بع�س  اأّن  الباحثون  واأ���ش��اف 
اأّن التغرّي يف حجم الغّدة، ي�شري اإىل حدوث تغرّي  احليوانات اأظهرت 

يف املخ اأو اأ�شرار نتيجة تعاطي املخدرات. 
وختاًما نقف مع هذه احلقيقة امل�شّوهة:

متعاطيتها،  لدى  الوقتية  الن�شوة  املخّدرة  امل��ادة  حتدث  فعاًل 
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فتعتقد اأنها املالذ اجليد للخروج من حالة ال�شيق والتوتر والنفعال، 318
نار  نف�شها يف  تلقي  باأن  ال�شم�س  من  كمن حتتمي  تعمل  وبالتايل هي 

م�شتعلة. 

ون�صتمع اإىل عقوبة �صارب اخلمر:

عقوبة شارب الخمر

�ُشرب اخلمر من اأكرب الكبائر، وقد ورد عن ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص اأنه 
كان يقول: »من �شرب اخلمر �شربة مل تقبل منه �شالة �شبعة اأيام، ومل 

يقبل منه �شيام«.
واعلمي اأّن يف �ُشربها ع�شر خ�شال مذمومة: 

اأولها: اأنها ُتذهب عقل �شاربها حتى ي�شري م�شحكة لل�شبيان، 
ومهزاأة كما روي عن ابن اأبي الدنيا اأنه قال: راأيت �شكران يبول ومي�شح 

وجهه ببوله، وهو يقول: اللهم، اجعلني من املتطّهرين.
وراأى �شكران قد تقياأ والكلب يلح�س فاه، وال�شكران يقول: اأكرمك 

اهلل يا �شيدي كرامة اأوليائه.
اأنها تتلف املال وتف�شده، وتعقب الفقر، كما قال عمر  والثانية: 
بن اخلطاب ر�شي اهلل عنه: اللهم اأرنا يف اخلمر فاإنها متلفة للمال، 

مذهبة للعقل.
زب ٺ  تعاىل:  والبغ�شاء، قال اهلل  العداوة  توقع  اأنها  والثالثة: 
ٿ   ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ  ڤ  ڤ ڤ ڦ  

ڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄ  ڄ ڃ رب )املائدة(.
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319 ويريد: انتهوا عنهما، قال عمر: انتهيت يا رب! انتهيت. 
والرابعة: يحرم �شاحبها لّذة الطعام و�شواب الكالم.

الزنى،  على  معه  فتكون  زوجته،  عليه  حترم  اأنها  واخلام�شة: 
ي�شعر، فيكون معها  بالطالق، فرمبا حنث ومل  اأكرث كالمه  اأّن  وذلك 
زانًيا، فاإنه روي عن بع�س ال�شحابة ر�شي اهلل تعاىل عنهم اأجمعني: 

من اأنكح كرميته �شارب اخلمر، فقد �شاقها للزنى. 
وال�شاد�شة: اأنها مفتاح كلِّ �شرٍّ توقعه يف جميع املعا�شي، كما روي 
عن عثمان بن عفان ر�شي اهلل تعاىل عنه قال يف خطبته: اأيُّها النا�س، 

اتقوا �ُشرب اخلمر، فاإنها اأّم اخلبائث.
الف�شوق  جمل�س  يف  باإدخالها  حفظته  ت��وؤذي  اأنها  وال�شابعة: 

والفجور والروائح الكريهة.
مل  ف��اإن  جلدة،  ثمانني  احل��ّد  نف�شه  على  اأوج��ب  اأن��ه  والثامنة: 

رب يف الآخرة على روؤو�س الأ�شهاد.  ي�شربها يف الدنيا �شُ
له عمل ول  ال�شماء، فال يرفع  اأبواب  ت�شّد دونه  اأنها  والتا�شعة: 

دعاء اأربعني يوًما.
اأن ينزع منه  اأنه خاطر بنف�شه ودينه، فيخاف عليه  والعا�شرة: 

الإميان عند املوت. 
كما روي عن بع�شهم قال: راأيت اإن�شاًنا يجود بنف�شه عند املوت 
وا�شقني، وذكر  ا�شرب  يقول:  اإّل اهلل، فكان  اإله  له: قل: ل  يقال  وهو 
فادفنوه  املخمر،  العبد  مات  اإذا  ق��ال:  اأن��ه  م�شعود  بن  اهلل  عبد  عن 
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واحب�شوين، واحفروا عليه، فاإن مل جتدوا وجهه م�شروًفا عن الِقْبَلة 320
واإّل اأ�شربوا عنقي.

فهذه عقوبته يف الدنيا، واأما عقوبته يف الآخرة؛ فاإنها ل حُت�شى 
اإىل غري  النار،  النار يف  اأهل  والّزقوم، وع�شارة  �ُشرب احلميم،  من 

ذلك من العذاب والّنكال اأعاذنا اهلل تعاىل منه. 

ونختم بهذه الفقرة:

خنافس محشوّة بالمخدِّرات!!

مائة خنف�شاء  اإّن اجلمارك �شبطت  الهولندية  ال�شلطات  قالت 
نافقة حم�شّوة باملخّدرات خالل تفتي�س طرد قادم من البريو.

هذه  اإّن  قال  الهولندية  احلكومة  با�شم  املتحدث  نانينغا  كي�س 
الطريقة يف التهريب مبتكرة، فلم ي�شبق اأن راأينا �شيًئا كهذا من قبل.

اأن  بعد  الطرد،  فتح  على  اأ���ش��ّروا  قد  اجلمارك  م�شوؤولو  وك��ان 
فح�شوه بالأ�شعة وراأوا ما بدا اأنه ح�شرات يف داخله، فتبنّي اأنه مت �شق 
اأج�شاد تلك اخلناف�س طولًيا وجرت تعبئتها بحوايل )300( جم من 

املخدرات، تقّدر قيمتها بنحو ثمانية اآلف يورو. 
رات نفق مظلم فل توّرطي نف�سِك بالدخول  ختاًما نقول: املخدِّ
فيه، لأنِك لن تخ�سري مالِك فقط، بل دينِك ومالِك ورمبا عر�سِك.

وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكّن  "وال�سلم 
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321 التبرُّع بالدم

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل الذي جعل ملن لذ به من كل �سائقة خمرًجا، واأعقب �سيق 
�سريك  وح��ده ل  اهلل  اإل  اإل��ه  ل  اأن  واأ�سهد  فرًجا،  عليه  توكل  ملن  ال�سدائد 
له، �سهادة من اأ�سبح قلبه بالإميان باهلل واأ�سمائه و�سفاته مبتهجا، واأ�سهد 
اأّن نبّينا حمّمًدا عبده ور�سوله العبد املجتبى، والنبي امل�سطفى، �سّلى اهلل 
عليه �سلة متلأ اأقطار الأر�ص وال�سماء، و�سلِّم ت�سليًما كثرًيا. ثم اأما بعد:

ع بالدم هو عنوان اإذاعتنا لهذا اليوم )         ( املوافق )   ( من  التربُّ
�سهر )    ( لعام )              (.

نبداأ بالقراآن الكرمي:

القرآن الكريم

يب  مبىب  خب  حب    جب  يئ  مئىئ  حئ  جئ    ی  زب  ت��ع��اىل:  ق��ال 
يث  ىث  مث  جث  يت  ىت   مت  خت  حت  جت 
پڀ   پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  ٱ  حخ   جخ  مح  جح  حجمج 
ٿٿ  ٿ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ڀ  ڀ         ڀ 
ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ٹ  ٹٹ  ٹ  ٿ 
ڇ   چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ    ڄ  ڄ  
ڑ  ژ  ژ    ڈ   ڈ  ڎ  ڎ     ڌ  ڍڌ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ 
رب  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گگ  گ   ک  ک  ک  ک   ڑ 

)البقرة(.
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ثانية فقراتنا احلديث ال�صريف:322

الحديث

عن اأبي هريرة - ر�شي اهلل عنه - قال: قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ما 
نق�شت �شدقة من مال وما زاد اهلل عبدا بعفو اإل عزا . وما توا�شع 

اأحد هلل اإل رفعه اهلل« رواه م�شلم.

ون�صل اإىل كلمتنا ال�صباحية:

التبرُّع بالدم

ع بالدم �شرورة اإن�شانية يحتاج اإليها كثري من النا�س يف  اإّن التربُّ
اأي وقت من الأوقات، وقد اأفتى اأغلب العلماء بجوازها. 

ع بها �شنوًيا؟  ما هي كمية الدم املتربَّ
بّينت بع�س الدرا�شات يف الدول الغربية اأّن هناك  حوايل ثمانية 
ع  ع بالدم �شنوًيا، ويف الوليات املتحدة الأمريكية، مت التربُّ ماليني متربِّ

بحوايل )15( مليون وحدة من الدم �شنة )2001م(. 
ميكن تعريف وحدة الدم املترّبع بها بخم�شمائة ميلليرت من الدم 

الكامل. 
ميكن ف�شل هذه الوحدة من الدم اإىل مكّونات عديدة منها: 

- خاليا دم حمراء. 
- م�شل الدم. 

- �شفائح دموية. 
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323 - وغري ذلك من مكّونات الدم.
تنقل كل واحدة منها اإىل من يحتاجها من املر�شى اأو امل�شابني. 

من هم الأ�شخا�س الذي يحتاجون اإىل ا�شتقبال الدم؟ 
الأحوال وعاجلة  اأغلب  بالدم كبرية جًدا يف  ع  للتربُّ اإّن احلاجة 

جًدا يف اأحوال كثرية. 
بّينت اإحدى الدرا�شات يف الوليات املتحدة الأمريكية اأنه يف كل 
عام تقريًبا هناك حاجة اإىل حوايل )38000( وحدة من خاليا الدم 

احلمراء. 
ي اأو ا�شتقبال الدم هم:  الأ�شخا�س املحتاجون لتلقِّ

- �شحايا احلوادث املرورية واحلرائق. 
كعمليات  كربى  جراحية  لعمليات  يخ�شعون  ال��ذي  املر�شى   -
القلب املفتوح، ونقل الأع�شاء، وغريها من العمليات امل�شحوبة بنزف 

�شديد. 
- الأ�شخا�س الذين يعانون من �شرطان الدم اأو غريه من الأورام. 

- الأ�شخا�س امل�شابون بفقر الدم املنجلي اأو الثال�شيميا.

ع بالدم:  ونوا�صل احلديث عن التربُّ

من هم األشخاص الذين يمكنهم التبرُّع بالدم؟

كاأن  ع،  املتربِّ توافرها يف  ال�شروط لبد من  بع�س  بالدم  ع  للتربُّ
يقل  ول  عمره،  من  ع�شرة  ال�شابعة  جتاوز  قد  جيدة،  �شحة  ذا  يكون 
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وزنه عن خم�شني كيلوجراًما، واأن يخ�شع لفح�س طّبي يبنّي خلّوه من 324
بع�س الأمرا�س. 

وع�شرين  اأربع  خالل  بها  املترّبع  ال�شوائل  كمية  اجل�شم  يعّو�س 
تعوي�شها،  ليتم  اأطول  وقًتا  فتاأخذ  الدم  خلاليا  بالن�شبة  اأما  �شاعة، 
فاخلاليا احلمراء مثاًل ل تعّو�س متاًما، اإّل بعد مرور ثمانية اأ�شابيع 
ع بالدم اإّل بعد مرور  ع؛ ولذلك ل ين�شح باإعادة التربُّ على عملية التربُّ

ع ال�شابق.  �شهرين من التربُّ

ع بالدم: ونقف مع الأ�صخا�س الذين ل ميكنهم التربُّ

األشخاص الذين ال يمكنهم التبرُّع بالدم

ع بالدم اإّما ب�شكل موؤّقت  هناك بع�س الأ�شخا�س ل ميكنهم التربُّ
اأو ب�شفة دائمة، وذلك كما يلي: 

ع بالدم:  اأوًل: املوانع املوؤقتة للتربُّ
1- الأ�شخا�س الذين �شبقت لهم الإ�شابة بذبحة �شدرية خالل 

ع بالدم.  �شنة من التربُّ
الثالث  ال�شنوات  خ��الل  امل��الري��ا  مبر�س  اأ�شيبوا  ال��ذي��ن   -2

املا�شية. 
3- الأ�شخا�س الذين زاروا منطقة موبوءة باملالريا خالل ال�شنة 

املا�شية. 
4- من مت نقل دم اإليه اأو اأخذ اأحد مكّونات الدم خالل ال�شنة 

املا�شية. 
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325 اأّن  – مع  املا�شية  ال�شنة  و�شم خالل  له عملية  اأجريت  5- من 
الو�شم حمّرم دينًيا. 

6- من تعّر�س لعملية جراحية يف القلب خالل ال�شنة املا�شية.
7- من تعّر�س للتهاب الكبد خالل ال�شنة املا�شية. 

8- ال�شخ�س امل�شاب بوعكة �شحية اأو ارتفاع يف درجة احلرارة 
ع.  يوم التربُّ

ع.  9- من تناول م�شاًدا حيوًيا قبل يوم اإىل ثالثة اأيام من التربُّ
خالل  لإجها�س  تعّر�شن  الالتي  اأو  احل��وام��ل  ال�شّيدات   -10

الأ�شابيع ال�شتة املا�شية. 
ع بالدم:  ثانًيا: املوانع الدائمة للتربُّ

1- الأ�شخا�س الذين �شبق لهم ا�شتخدام املخّدرات عن طريق 
الوريد. 

اجلن�شية  العالقات  اأو  اللواط  ميار�شون  ال��ذي  الأ�شخا�س   -2
املحّرمة.

لعوامل  مرّكزة  حقن  ا�شتقبال  لهم  �شبق  الذين  الأ�شخا�س   -3
تخرثُّ الدم. 

لديهم  اأّن  املعملية  الختبارات  اإج��راء  اأثناء  يف  ُوجد  الذي   -4
"B،C" وحتليل  النوعني  من  الكبد  التهاب  لتحليل  اإيجابًيا  ا  فح�شً

الإيدز.  "HIV" اأي 
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واخرتنا َلُكنرّ هذه الفقرة:326

أين يمكن أن تتم عملية التبرُّع بالدم وتخزينه؟

ع بالدم، يف امل�شت�شفيات الكربى، يف  يوجد مراكز متعّددة للتربُّ
يف  تقام  التي  العديدة  بالدم  ع  التربُّ حمالت  اإىل  اإ�شافة  املختربات، 

اجلامعات والدوائر احلكومية والوزارات. 
عديدة  مكّونات  اإىل  ع  التربُّ بعد  الدم  من  وحدة  كل  ف�شل  يتم 

حتفظ م�شتقلة عن املكّونات الأخرى، وذلك كالتايل: 
تزيد  ل  ملدة  مرّبدة  اأن حتفظ  الدم احلمراء: وميكن  - خاليا 
على �شتة اأ�شابيع، اأو جتّمد ملدة ت�شل اإىل ع�شر �شنوات، حتمل خاليا 

الدم احلمراء الأك�شجني وت�شتعمل لعالج فقر الدم احلاد. 
وت�شتعمل  احل��اد،  بالنزيف  م  التحكُّ يف  كربى  اأهمية  ذات  وهي 
ال�شفائح  حتفظ  الأورام.  من  وغ��ريه  ال��دم  �شرطان  مر�شى  لعالج 
الدموية يف درجة حرارة الغرفة وميكن اأن تبقى �شاحلة ملدة خم�شة 

اأيام. 
ي�شتعمل  تقريًبا،  �شنة  ملدة  الذي يحفظ جممًدا  الدم:  معمل   -

م�شل الدم لعالج النزف احلا�شل ب�شبب نق�س بع�س العوامل. 
- خاليا الدم البي�شاء: وت�شتعمل اأحياًنا لعالج بع�س اللتهابات، 
يف  ا�شتخدامها  من  ولبد  اأكيدة،  لي�شت  فعاليتها  اأّن  من  الرغم  على 

ع.  خالل )24( �شاعة من التربُّ
- بع�س مكّونات الدم كالأمبولني والأميونوجلوبيولني: وت�شتعمل 

يف عالج بع�س الأمرا�س. 
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327 ع بالدم يف فقرتنا التالية: ف على خطوات عملية التربُّ ونتعررّ

خطوات عملية التبرُّع بالدم

ع الإجابة على بع�س الأ�شئلة املتعّلقة بتاريخه  - ُيطلب من املتربِّ
الطبي. 

ع لفح�س �شريري �شامل، يت�شّمن قيا�س العالمات  - يخ�شع املتربِّ
احليوية كالنب�س واحلرارة و�شغط الدم. 

كم�شتوى  ال�����ش��روري��ة  امل��خ��ربي��ة  ال��ت��ح��ال��ي��ل  ب��ع�����س  جت���رى   -
الهيموجلوبني، وبع�س التحاليل للتاأكد من �شالمة الدم.

ع م�شتلقًيا  ع حوايل )10-15( دقيقة يكون املتربِّ - ي�شتمر التربُّ
فيها على �شرير مريح. 

- ُين�شح املترّبع بال�شتمرار بال�شرتخاء ملدة دقائق بعد انتهاء 
ع، وبعدها يتناول كوًبا من الع�شري وبع�س الب�شكويت. التربُّ

ع  ع وخا�شة للمتربِّ - من الطبيعي ال�شعور بالتوتُّر والقلق قبل التربُّ
للمرة الأوىل، وميكن التخّل�س من هذه امل�شاعر بال�شوؤال وال�شتف�شار 

ع من الطبيب امل�شوؤول اأو غريه من الفريق الطبي.  عن التربُّ
الأرب��ع  ال�شاعات  خالل  ال�شوائل  �ُشرب  من  بالإكثار  ُين�شح   -

ع.  والع�شرين بعد التربُّ
ع بالدم يف اأثناء الدورة ال�شهرية.  - ل باأ�س من التربُّ

ع الأول.  ع قبل م�شي �شهرين من التربُّ - ُين�شح بعدم اإعادة التربُّ
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ونختم بهذه الفتوى:328

التبرُّع بالدم لغير المسلم

ع  التربُّ : عن حكم   � اهلل  رحمه   - باز  ابن  ال�شيخ:  ف�شيلة  �ُشئل 
بالدم لغري امل�شلم؟

فاأجاب: ل اأعلم مانًعا من ذلك؛ لأّن اهلل تعاىل جّل وعاّل يقول 
يف كتابه العظيم: زب ڃ چ     چ چ چ  ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ   ڍ      ڌ 

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ ک    ک رب )املمتحنة(.
يقاتلونا ومل  الذين مل  الكفار  ينهانا عن  ل  اأنه  �شبحانه  فاأخرب 
حاجة  يف  وامل�شطر  اإليهم،  ونح�شن  نرّبهم  اأن  ديارنا،  من  يخرجونا 
ال�شديق  بكر  اأبي  بنت  اأ�شماء  اأم  جاءت  وقد  الإ�شعاف،  اإىل  �شديدة 
ر�شي اهلل تعاىل عنها على بنتها وهي كافرة يف املدينة، يف وقت الهدنة 
ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  اأ�شماء  فا�شتفتت  ال�شلة،  ت�شاألها  مكة  واأهل  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  بني 
ذلك فاأفتاها اأن ت�شلها، وقال: »�شِلي اأمك« متفق عليه، وهي كافرة. 

اأو الكافر امل�شتاأمن الذي لي�س بيننا وبينه  فاإذا ا�شطر املعاهد 
حرب، اإذا ا�شطر اإىل ذلك فال باأ�س بال�شدقة عليه من الدم، كما لو 
ا�شطر اإىل امليتة، واأنت ماأجور يف ذلك؛ لأنه ل حرج عليِك اأن ت�شعفي 

من ا�شطر اإىل ال�شدقة. 
ختاًما: ندعو كلَّ �سابة يزيد وزنها على خم�سني كيًل اأن تبادر 

ع بالدم لأنه قد يكون �سبًبا يف اإنقاذ حياة اإن�سان. اإىل التربُّ
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكّن  "وال�سلم 
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329  اإليمو صرعة جديدة

ٱ ٻ ٻ

واأو�سح من  بتحميده،  ا�سمه  ذكر  بعد  كتابه  افتتح  الذي  احلمد هلل 
بعبادته  قام  ملن  وثوابه  ب��ّره  ارت�ساه من عبيده، و�ساعف  ملن  اأب��واًب��ا  العلم 
ا يف توحيده، ون�سهد اأّن �سّيدنا حمّمًدا عبده ور�سوله، �ساحب ال�سّنة  خمل�سً
ال�سريفة وال�سريعة الطاهرة، �سيد النا�ص ومولهم يف الدنيا والآخرة، �سّلى 
اهلل عليه وعلى اآله ذوي اخللئق الر�سية، واأ�سحابه اأويل الطرائق العلية، 

وتابعي �سّنته ومقتدي طريقه املر�سية، و�سلِّم ت�سليًما كثرًيا. ثم اأما بعد:
الإميو ظاهرة جديدة خرجت على فتياتنا يف هذه الأيام.

ونحن يف هذا اليوم )         ( املوافق )   ( من �سهر )    ( لعام )              ( 
�ص احلديث عن الإميو. ي�سّرنا اأن نخ�سِّ

نبداأ بالقراآن الكرمي:

القرآن الكريم

قال تعاىل: زب ې ى ى  ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ  
ی  ىئ  ىئ    ىئ  ېئ  ېئ  ېئ   ۈئ  ۈئ      ۆئۆئ  ۇئ 
پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    ٱ  يئ   ىئ  مئ      حئ  جئ  ی  ی  ی 
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ    ٺ  ٺٺ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  پ 
ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڤ  ڤ       ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    
ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ   چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄڄ  ڄ 
ڑ   ڑ  ژ  ژ  ڈ    ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ   ڍ  ڍ  ڇ 
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ڱ     330 ڳ  ڳڳ  ڳ  گ    گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک 
ڱ      ڱ ڱ   ں ں ڻ    ڻڻ ڻ ۀ  ۀ ہ ہ رب )البقرة(.

ثانية فقراتنا احلديث ال�صريف:

الحديث

قال:  ملسو هيلع هللا ىلص  النبى  اأّن   : عنه  اهلل  ر�شى  اخل��درى  �شعيد  اأب��ى  عن 
لو دخلوا  بذراع، حتى  وذراعاً   ب�شرب،  �شرًبا  قبلكم  �شنن من  »لتتبعّن 

بٍّ ل�شلكتموه«. ُجحر �شَ
متفق  »فمن؟«  والن�شارى؟" قال:  اهلل" "اليهود  ر�شول  يا  قلنا 

عليه.

ون�صل اإىل كلمتنا ال�صباحية:

اإليمو

اإىل  املراهقة  مرحلة  يف  وال�شابات  ال�شباب  من  الكثري  ي�شعى 
عن  واملختلفة  امل�شتقلة  �شخ�شيتهم  واإثبات  الآخ��ري��ن،  عن  التمييز 
غريهم من النا�س، ويحاولون اإثبات هذا التمايز باللبا�س والت�شّرفات 
والنتماء اإىل جمعيات وجماعات معّينة، حتّول هذا التمايز من جمّرد 
اتباع للمو�شة اإىل اعتناق للمبادئ والقيم واملعتقدات املخالفة للعقائد 

وال�شرائع ال�شماوية.
و�شابات  �شباب  بع�س  اإليها  ينتمي  التي  اجلماعات  هذه  ومن 
 )emotion( اليوم ما ُيعرف بجماعة "الإميو"، وهي خمت�شر كلمة
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331 بالإجنليزية، ومعناها العاطفة والنفعال. وهذه اجلماعة لي�شت حديثة 
القرن  من  الت�شعينيات  اأوائ��ل  اإىل  جذورها  يف  ترجع  اإنها  بل  العهد، 
الفرتة  تلك  يف  ظهرت  مو�شيقية  بفرقة  ا�شمها  ارتبط  حيث  املا�شي، 
تدعو  التي  ال�شاخبة  ومو�شيقاها  باأغانيها  "وي�شر" ا�شتهرت  ا�شمها 
اإىل احلزن والكاآبة. وقد كان لهذه املو�شيقى دور يف دفع بع�س ال�شبان 

وال�شابات اإىل النتحار، من بينهم اإحدى اأع�شاء الفرقة نف�شها.
اإّن انتقال ظاهرة "الإميو" من العامل الغربي اإىل العامل العربي، 
ببع�س  دفع  املجموعة،  بهذه  املرتبطة  النتحار  حالت  بع�س  وظهور 
التي  ناقو�س اخلطر ملواجهة هذه الظاهرة  اإىل دقِّ  الأهل وامل�شوؤولني 
يتهمها البع�س بالإحلاد وال�شذوذ اجلن�شي، وبارتباطها بجماعة عَبَدة 

ال�شيطان.
اإّل يف طريقة  اللهم  الإميو،  الفتاة  الإميو عن  ال�شاب  ل يختلف 
بلبا�شهم  يتمّيزون  وهم  الفتيات،  لدى  املكّثف  الأ�شود  الكحل  و�شع 
التحّلي  اإىل  اإ�شافة  الوجه،  املن�شدلة على  �شعرهم  وبت�شريحة  الأ�شود 
واأنوفهم  اآذانهم  بها  يثقبون  التي  واحللق  كالأ�شاور  بالإك�ش�شوارات 
اأيديهم  ه��وؤلء  يربط  ذلك  اإىل  اإ�شافة  ج�شمهم.  من  اأخ��رى  واأماكن 
ت�شببوا  قد  يكونوا  التي  للجروح  اإخفاء  البع�س  ي�شعها  اأ�شود  بقما�س 
البع�س  ي�شعها  بينما  بالآلت احلادة،  معا�شمهم  ت�شطيب  نتيجة  بها 
اإليهم  انت�شبوا  قد  يكونوا  اأن  دون  ومن  الإميو،  جلماعة  تقليًدا  الآخر 

ب�شكل منظم.
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ونقف مع اأ�صباب ظاهرة الإميو:332

من أسباب ظاهرة اإليمو

اإّن الأ�شباب التي تدفع هوؤلء ال�شباب والفتيات الذين ل يتجاوز 
هذه  اإىل  الن�شمام  اإىل  العمر  من  ع�شرة  ال�شابعة  معظمهم  اأعمار 

اجلماعات عديدة منها:
بالدين  واجلهل  وجّل،  عّز  والُبعد عن اهلل  الإمي��ان،  1- �شعف 
الإ�شالمي، اأحكاًما وعقيدة، مما يجعل هوؤلء عاجزين عن فهم الغاية 
من وجود الإن�شان يف هذه احلياة، كما يفقدهم الإح�شا�س بالطماأنينة 
اإّل من قربه من اهلل عّز  وال�شكينة والأمن، الذي ل ي�شتمّده الإن�شان 

وجّل، واللتجاء اإليه بال�شالة والدعاء.
اهلل  ر�شول  قول  فيه  ي�شدق  والذي  للغرب،  الأعمى  التقليد   -2
ملسو هيلع هللا ىلص: "لتتبعّن �شنن من قبلكم �شرًبا ب�شرب، وذراًعا بذراع، حتى لو �شلكوا 
قال:  والن�شارى؟  اليهود  اهلل،  ر�شول  يا  قلنا:  ل�شلكتموه.  �شبٍّ  جحر 
فمن؟" رواه البخاري..... وهذا التقليد، الذي يبداأ بال�شكل واللبا�س، 

يتطّور مع الوقت لي�شل اإىل العقائد والعبادات .
التي قد تكرث يف مثل هذه  والجتماعية  الأُ�شرية  امل�شكالت   -3
ال�شن، نتيجة النتقال من مرحلة عمرية اإىل اأخرى، مما يجعل البع�س 
والإحباط  وال�شمت  والت�شاوؤم  والبكاء  باحلزن  مواجهتها  من  يهرب 
وال�شت�شالم وال�شلبية وكتابة الأ�شعار احلزينة والعي�س مع الذكريات 

الأليمة. 
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333 4- الفراغ الذي يجعل من بع�س ال�شابات فري�شة �شهلة لرفيقات 
ال�شوء، الالتي يزّين لهّن الن�شمام ملثل هذه املجموعات، بهدف قتل 
الوقت، وحماكاة الآخرين وعدم التميُّز عنهن. علًما اأّن الفراغ نف�شه، 
لقبول  عر�شة  اأكرث  املرء  يجعل  الذي  هو  والروحي  الفكري  وخا�شة 

الفكر املنحرف الذي تبّثه الو�شائل الإعالمية العديدة. 

ونختم بهذه الفتوى:

حكم قصة اإليمو
�ُشئل ف�شيلة ال�شيخ/ عبد الرحمن ال�شحيم - حفظه اهلل - هذا 

ال�شوؤال:
ال�شالم عليكّن ورحمة اهلل وبركاته:ما حكم ق�شة الإميو ؟ لأّن 
فتوى  اأجد  مل  لكني  عنها  و�شاألوين  الفتيات  بني  كثرًيا  انت�شر  ا�شمها 
فا�شلة لهم ، وكذلك ق�شة البوب فما حكمها؟ واأود اإعطاءنا �شوابط 

ا بارك اهلل فيكم. لق�سِّ �شعر املراأة اأكرث خ�شو�شً
اجلواب: وعليكم ال�شالم ورحمة اهلل وبركاته .. اآمني، ولك مبثل 

ما دعوت.
ات  جال، واأن ل ُي�شبه ق�شّ �شابط ق�ّس ال�شعر اأن ل ُي�شبه �َشْعر الِرّ

الكافرات ول الفا�شقات و�َشَقط املجتمعات ِمن املوِم�َشات!
َفة �شعر الرجال على ثالثة اأنحاء ، كما جاء عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص . و�شِ

الأول: الَوْفَرة، وهي: ما نزل اإىل �شحمة الأذنني. 
ة، وهي: التي اأملّت باملنكبني. والثاين: اللَمّ

ّمة، وهي: ال�شعر الذي نزل اإىل املنكبني. والثالث: اجْلَ
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ومما ُيحذر منه اأن تق�ّس املراأة �شعرها على هيئة �َشْعر الكافرات 334
ي اإىل امل�شاَكَلة، و�ِشْب�ه ال�شيء ُمْنَجِذب اإليه. اأو الفا�شقات؛ لأّن ذلك ُيوؤِدّ
ولذلك قال ابن م�شعود - ر�شي اهلل عنه - : اإذا �شاَبه الزيُّ الزيَّ 

�شاَبَه القلُب القلَب.
يف  وامل�شاَكلة  امل�شاَبهة  ُت��وِرث  الظاهر  يف  امل�شاَبهة  اأّن  يعني: 

الباطن.
قال �شيخ الإ�شالم ابن تيمية: امل�شابهة يف الظاهر ُتوِرث نوع َمودة 
وحمّبة وُموالة يف الباطن، كما اأّن املحبة يف الباطن ُتوِرث امل�شابهة يف 

الظاهر، وهذا اأمر ي�شهد به احل�س والتجربة.
ِهْم  ِه َبْع�شِ ُبوُلوَن َعَلى َت�َشُبّ ا�س َكاأَ�ْشَراِب اْلَقَطا، جَمْ وقال اأي�شا: الَنّ

ِبَبْع�ِس ا.ه�.
فينجذب القلب اإىل من �شاَبهه، واإىل من ت�شّبه به، ويكت�شب من 

اأخالقهم من غري اأن ي�شعر بذلك.
ُمتلّقاة  اأنها  اأ�شمائها  ِمن  وا�شح  ال�شوؤال  املذكورة يف  ات  والق�شَّ

ِمن بالد الكفار.
واأقّل ما ُيقال يف الت�شبُّه بالكفار التحرمي، واإّل فاإّن ظاهر قوله 
عليه ال�شالة وال�شالم: »من ت�شّبه بقوم فهو منهم« يقت�شي الُكفر، كما 

قال العلماء. واهلل تعاىل اأعلم.
ختاًما: ن�ساأل اهلل اأن يحمي فتيات امل�سلمني من خطر الإميو 

وغريه، واأن يجعلهن �ساحلات م�سلحات.
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكّن  "وال�سلم 
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335 هل أنتِ سعيدة؟

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل املّطلع على ما تكّنه النفو�ص وال�سمائر، الذي اأحاط علمه 
بكل �سيء باطنه وظاهره، واأ�سهد اأن ل اإله اإل اهلل وحده ل �سريك له �سهادة 
اأّن حمّمًدا عبده ور�سوله ما  عبد يرجو بها النجاة يوم يلقى ربه، واأ�سهد 
ا اإّل حّذرنا منه، �سّلى اهلل عليه وعلى اآله  ترك خرًيا اإّل دّلنا عليه ول �سرًّ

و�سحبه و�سلِّم ت�سليًما. ثم اأما بعد:
�سهر  من   )   ( اليوم  لهذا  اإذاعتنا  عنوان  هو  �سعيدة؟"  اأنت  ""هل 

)    ( لعام )              (.

نبداأ بالقراآن الكرمي:

القرآن الكريم

زب ۅ ۉ ۉ ې ې  ې ې ى  تعاىل:  قال 
ى     ائ  ائ ەئ ەئ  وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ ۈئ ۈئ       ېئ 
مئ  حئ  جئ   ی  ی    یی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  
ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  يب   ىب  مب  خب  حب  جب  ىئيئ 
ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ   پ  ٻ 

ڤ  ڤ  ٹ  ٹٹ   ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  

ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ    ڦ     ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ 

ڌ   ڍ  ڍ  ڇ     ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ    چ    ڃ 
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ک 336 ک  ڑ   ڑ  ژ  ڈژ  ڈ    ڎ  ڎ   ڌ 

ک ک گ رب )البقرة(.

ثانية فقراتنا احلديث ال�صريف:

الحديث

ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  ر�شول  قال  قال:   - عنه  اهلل  ر�شي   - اأبي هريرة  عن 
قال:  اأعلُم،  ور�شوُله  اهلُل  قالوا:  الناَر  ُيدِخُل  ما  اأكرُث  ما  "اأتْدرون 
َة؟ تقوى اهلِل وُح�شُن  الأجوفاِن: الفرُج والفُم، وما اأكرُث ما ُيدِخُل اجلنَّ

اخُلُلِق" ح�شنه الألباين. 

ن�صل اإىل كلمتنا ال�صباحية:

سعادتكِ في أهدافكِ
ي�شعون  اأهداف  النا�س هو عدم وجود  �شقاء كثري من  اإّن �شبب 
اأو �شامية؛  اأهداف، ولكنها لي�شت نبيلة  اإىل حتقيقها، وقد تكون لهم 

ولذلك فاإنهم ل ي�شعرون بال�شعادة يف حتقيقها.
اأما الذي يحقق ال�شعادة فهو الهدف النبيل والغاية ال�شامية. 

التي  العقبات  يتجاوز  اأن  للفرد  تتيح  العظيمة  الأه���داف  اإّن 
تعرت�س طريقه، وي�شتطيع من خالل ذلك اأن ينتج يف وقت ق�شري ما 

ا. ينتجه غريه يف وقت كبري جدًَّ
يقلع،  قائد طائرة  نت�شّور  اإن�شان �شائع. فهل  فاملرء بال هدف 
ذلك  اإىل  تو�شله  خارطة  ول  اإليه،  الو�شول  يريد  مكان  عنده  ولي�س 

املكان!!
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337 رمبا ينفد وقوده، وتهوي طائرته، وهو يفّكر اإىل اأين يذهب، واأين 
املخطط الذي يو�شله اإىل وجهته.

ونقف مع هذه الفقرة:

ال تجعلي األشياء العادية تكدّر عليكِ حياتكِ

بع�س النا�س يتكّدرون من حدوث اأ�شياء ب�شيطة حتدث كل يوم ول 
ت�شتحق كل هذا العناء، فينتابهم التوّتر واحلزن ال�شديد ب�شبب كوٍب 

ك�شر اأو جهاز تعّطل، اأو ثوب متّزق اأو غري ذلك من الأ�شياء العادية.
ول  الب�شيطة،  العادية  الأم��ور  ه��ذه  الفتاة  تتقّبل  اأن  وال��واج��ب 

جتعلها تغ�شبها اأو حتبطها اأو تكّدر حالها. 

ون�صتمع اإىل هذا احلوار:

حوار مع السعادة

قيل لل�شعادة: اأين ت�شكنني؟ 
قالت: يف قلوب الرا�شني. 

قيل: فيم تتغّذين؟ 
قالت: من قّوة اإميانهم.

قيل: فبم تدومني؟
قالت: بح�شن تدبريهم.

قيل: فبم ُت�شَتْجلبني؟
قالت: اأن تعلم النف�س اأن لن ي�شيبها اإّل ما كتب اهلل لها. 
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قيل: فبم ترحلني؟338
وبالهم  ال�شماحة،  بعد  وباحلر�س  القناعة،  بعد  بالطمع  قالت: 

بعد ال�شرور، وبال�شك بعد اليقني.

وجنيب على هذا ال�صوؤال:
ما السـرور؟

قال قتيبة بن م�شلم حل�شني بن املنذر: ما ال�شرور؟
مربوط  وفر�س  )وا���ش��ع��ة(،  ق��وراء  ودار  ح�شناء،  ام���راأة  ق��ال: 

بالفناء.
وقيل ل�شرار بن احل�شني: ما ال�شرور؟

قال: لواء من�شور، وجلو�س على ال�شرير، وال�شالم على الأمري.
وقيل لعبد اهلل بن الأهتم: ما ال�شرور؟

ق��ال: رف��ُع الأول��ي��اء، وح��ط الأع���داء، وط��ول البقاء مع القدرة 
والنماء.

خطوات ال�صعادة يف فقرتنا القادمة:

خطوات السعادة

- اتّبعي ما يلي ت�شعدين باإذن اهلل:
- ان�شي املا�شي مبا فيه فالهتمام مبا م�شى وانتهى حمق وجنون. 
- ل ت�شتغلي بامل�شتقبل فهو يف عامل الغيب دعي التفكري فيه حتى 

ياأتي. 
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339 - ل تهتزي من النقد واثبتي واعلمي اأن النقد ل يقلل من قيمتِك. 
- الإميان باهلل والعمل ال�شالح هو احلياة الطيبة ال�شعيدة. 

- من اأرادت الطمئنان والهدوء والراحة فعليها بذكر اهلل تعاىل. 
- على العبد اأن يعلم اأّن كل �شيء بق�شاء اهلل. 

- ل تنتظري �شكًرا من اأحد.
- وّطني نف�شِك على تلقي اأ�شواأ الفرو�س. 

- لعل فيما ح�شل خري لِك. 
- كل ق�شاء للم�شلم خرٌي له. 
عم واأ�شكري.  - فّكري يف النِّ

ونختم بهذه الفقرة:

االستمتاع مقابل السعادة

من  ياأتي  وال�شتمتاع  ي��دوم.  ل  اأن��ه  اإّل  رائ��ع،  �شيء  ال�شتمتاع 
احلوا�س اخلم�س. من وجبة لذيذة، اأو كوب ع�شري من الع�شري املثلج، 
اأو �شيارة جديدة، ول باأ�س من هذه الأ�شياء، فهي جتعل جتربتنا اأف�شل 

مع احلياة. ولكنها اأ�شياء �شريعة الزوال.
اأ�شل  ه��ي  فال�شعادة  مت��اًم��ا.  خمتلفة  ة  فق�شّ ال�����ش��ع��ادة  اأم���ا 
اأ�شياء  من  ياأتي  ال�شتمتاع  اأّن:  هو  بب�شاطة  اأق�شده  وما  ال�شتمتاع، 
خارجية، اأما ال�شعادة فتنبع من الداخل.. هي حالة تخلقها باختيارِك. 

نع الإرادة. قرار تتخذينه.. عمل من �شُ
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اأن ي�شعر الإن�شان بال�شعادة بينما يعت�شره الأمل وترهقه 340 ميكن 
ال�شدائد واملحن. قد ل توحي حياته اخلارجية باأّي مظهر من مظاهر 
ال�شتمتاع، ولكنه ي�شعر من داخله بالر�شا. وبالعك�س، هناك ماليني 
والبيوت  الفارهة،  )ال�شيارات  احل�ّشية  املُتع  حتوطهم  النا�س  من 

الفخمة، واملالب�س الأنيقة(، ولكن ل توجد بهجة حقيقية يف داخلهم.
لذا.. اختاري اأن تكوين �شعيدة. لي�س بو�شعِك التحكم يف اأحداث 
اأن  بو�شعِك  ولكن  وال�شعاب.  امل�شكالت  من  تخلو  لن  فهي  احلياة. 

تتحكمي فيما يحدث بداخلِك. ومن تفعل ذلك، ت�شبح عظيمة.
ختاًما: ن�ساأل اهلل اأن يرزقنا ال�سعادة يف الدنيا والآخرة، واأن ل 

يجعلنا من ال�سقيات يف الدنيا والآخرة.
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكّن  "وال�سلم 
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341 المراهقة أخطر مرحلة

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل الذي اأع��اد واأب��دى، واأج��زل علينا النعم واأ�سدى، ل هادَي 
ملن اأ�سّل، ول م�سّل ملن هدى، واأ�سهد اأن ل اإله اإل اهلل وحده ل �سريك له، 
واأ�سهد اأّن حمّمًدا عبده ور�سوله، اأكرم ر�سول، واأ�سرف نبي، �سّلى اهلل و�سلم 
عليه وعلى اآله و�سحبه، كانوا اأ�سّد النا�ص اقتفاًء لآثار الر�سول واأكرثهم به 

اقتداًء. ثم اأما بعد:

اليوم )  ( من �سهر  اإذاعتنا لهذا  اأخطر مرحلة هو عنوان   املراهقة 
)    ( لعام )   (.

نبداأ بالقراآن الكرمي:

القرآن الكريم

ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ   گ  زب  تعاىل:  قال 
ڱ ڱ  ڱ ں ںڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ  ہ 

ڭ    ڭ    ڭ  ڭ  ۓ   ۓ  ے  ے  ھ  ھھ  ھ  ہ  ہ 

ۅ  ۅ  ۋۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۇۆ   ۇ 

وئ  ەئ    ەئ   ائ  ائ  ى  ېى  ې  ې  ې  ۉ   ۉ 

وئۇئ ۇئ ۆئ ۆئ     ۈئ ۈئ ېئ  رب  )البقرة(.
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ثانية فقراتنا احلديث ال�صريف:342

الحديث

ر�شول  ق��ال  ق��ال:   - عنه  اهلل  ر�شي   - م�شعود  بن  عبداهلل  عن 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص : »يا مع�شر ال�شباب! من ا�شتطاع منكم الباءة فليتزوج، فاإنه 
اأغ�ّس للب�شر، واأح�شن للفرج،  ومن مل ي�شتطع فعليه بال�شوم، فاإنه 

له وجاء« رواه م�شلم.

ون�صل اإىل كلمتنا ال�صباحية:

كيف عالج اإلسالم مرحلة المراهقة؟

يقول الدكتور اأحمد املجدوب )امل�شت�شار باملركز القومي للبحوث 
الجتماعية بالقاهرة( اإّن الر�شول ملسو هيلع هللا ىلص قد �شبق اجلميع بقوله: »عّلموا 
يف  بينهم  وفّرقوا  لع�شر،  عليها  وا�شربوهم  ل�شبع،  ال�شالة  اأولدك��م 

امل�شاجع«.
 " ُيدعى  اأمريكي  عامِل  اأجراها  التي  بالدرا�شة  املجدوب  ويدّلل 
والتي  الأمريكيني"،  لدى  اجلن�شي  " ال�شلوك  كن�شي" بعنوان  األفريد 
طّبقها على )12( األف مواطن اأمريكي من خمتلف �شرائح املجتمع، 
والتي اأثبتت اأّن )22%( ممن �شاألهم عن اأول جتربة ملمار�شة اجلن�س 
قالوا: اإّن اأول جتربة جن�شية لهم كانت يف �شن العا�شرة، واأنها كانت يف 

فرا�س النوم، واأنها كانت مع الأخ اأو الأخت اأو الأم !! 
يف  اأجريت  التي  الدرا�شة  "وانتهت  قائاًل:  املجدوب  وي�شتطرد 
عند  تبداأ  اجلن�شية  الإرها�شات  ب��اأّن  القول  اإىل  الأربعينيات،  مطلع 
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343 الدرا�شة  نتائج  ويعّلق املجدوب على  العا�شرة"،  والبنت يف �شن  الولد 
قائاًل: »هذا ما اأثبته نبّينا حمّمد ملسو هيلع هللا ىلص قبل األفريد كن�شي ب�)14( قرًنا 

من الزمان! ولكننا ل نعي تعاليم ديننا«.
ميدانية  درا�شة  خ��الل  من  يل  ات�شح  " لقد  امل��ج��دوب:  ويقول 
الذي  املحارم(  )زنا  عّينة من 200 حالة حول  بها على  �شاملة قمت 
ب�شبب  كانت  املحارم  زنا  حالت  معظم  اأّن  لالأ�شف،  منت�شًرا  اأ�شبح 
النوم امل�شرتك يف الفرا�س نف�شه مع الأخت اأو الأم اأو...، وهو ما حّذرنا 

منه الر�شول ملسو هيلع هللا ىلص بقوله: »وفّرقوا بينهم يف امل�شاجع«.
اجلهاز  عن  ال�شادرة  البيانات   " يقول:  املجدوب  وا�شتطرد 
من   )%20( هناك  اإّن  ت��ق��ول:  والإح�����ش��اء  العامة  للتعبئة  امل��رك��زي 
الأُ�شر امل�شرية تقيم يف غرفة واحدة، واأّن كل 7 اأفراد منهم ينامون 

متجاورين! ". 
اإىل  انتهت  املحارم  زن��ا  عن  درا�شته  اأّن  اإىل  املجدوب  وي�شري 
نتيجة موؤّداها اأّن اأحد اأهم الأ�شباب لدى مرتكبي جرائم زنا املحارم 
هو النخفا�س ال�شديد يف م�شتوى التديُّن، والذي مل يزد على اأف�شل 
انت�شار  مثل:  الأخ��رى،  الأ�شباب  عدا  طبًعا  هذا   ،%  10 عن  الأح��وال 
اخلمر بني الطبقات الدنيا والو�شطى، و اهتزاز قيمة الأُ�شرة، واجلهل، 

والفقر.
وعوامل  اجلن�شي  "الزخم  اإىل  الظاهرة  هذه  املجدوب  ويرجع 
وامل�شل�شالت  وال��ربام��ج  واملجالت  ال�شحف  يف  والإث���ارة  التحري�س 
اأ�شرطة  عن  ف�شاًل  ���س  وال��دِّ وال�شينما  التلفاز  يبّثها  التي  والأف���الم 
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"الرتبية 344 اأهمية  واإىل  القدوة  افتقاد  خطورة  اإىل  منّبًها  الفيديو"، 
الدينية يف تكوين �شمري الإن�شان".

ونقف مع مراحل املراهقة:

مراحل المراهقة

اإىل  جمتمع  من  تختلف  "مراهقة"  ت�شّمى  التي  الزمنية  امل��دة 
تكون  الآخ��ر  بع�شها  ويف  ق�شرية،  تكون  املجتمعات  بع�س  ففي  اآخ��ر، 

طويلة؛ ولذلك فقد ق�ّشمها العلماء اإىل ثالث مراحل، هي:
بتغرّيات  وتتمّيز  عاًما(،   14-11( الأوىل  املراهقة  مرحلة   -1

بيولوجية �شريعة. 
مرحلة  وهي  عاًما(،   18-14( الو�شطي  املراهقة  مرحلة   -2

اكتمال التغرّيات البيولوجية.
ي�شبح  حيث  عاًما(،   21-18( املتاأخرة  املراهقة  مرحلة   -3

ال�شاب اأو الفتاة اإن�شاًنا را�شًدا باملظهر والت�شرفات.
ويت�شح من هذا التق�شيم اأّن مرحلة املراهقة متتد لت�شمل اأكرث 

من ع�شرة اأعوام من عمر الفرد.

ُطُرق ون�صائح يف التعامل مع املراهق يف فقرتنا القادمة:

التعامل مع المراهقة

اأجمل  من  اأنها  لها  و�شحي  البلوغ،  ملرحلة  باإعدادها  • اهتمي 
اأوقات حياتها. 
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345 بال�شيام  اخلا�شة  ال�شرعية  الأحكام  بع�س  لها  ا�شرحي   •
وال�شالة والطهارة ب�شكل ب�شيط.

اإليِك.  حتدثها  عند  تقوله  ملا  والتقدير  الهتمام  • اأظهري 
الختيار.  حرية  لها  واتركي  مبظهرها،  • اهتمي 

واأب��دي  ق��رب،  عن  عليهن  وت��ع��ّريف  �شديقاتها  ا�شت�شيفي   •
احرتاًما �شديًدا لهن.

• امدحي �شديقاتها ذوات ال�شفات احل�شنة مع مراعاة عدم 
ذّم الآخريات. 

عيها على تكوين �شديقات جيدات، ول ت�شعريها مبراقبتِك  • �شجِّ
اأو تفر�شي عليها واحدة ل تريدها. 

اأو  اإىل احلدائق  با�شطحابها  الأ�شرة  �شمل  مّل  على  • احر�شي 
املالهي اأو الأماكن املمتعة.

معهن.  الطعام  وجبات  تناول  على  • احر�شي 
• اأظهري فخرِك بها اأمام عماتها وخالتها و�شديقاتها، فهذا 

�شي�شعرهن باخلجل من اأخطائهن.
بحل  اخلا�شة  وجل�شاتهن  الن�شاء  جتمعات  يف  ا�شطحبيها   •
نف�شها،  فت�شمو  وم�شوؤولياتهن؛  الن�شاء  اأجواء  لتعي�س  النا�س،  م�شاكل 
وتطمح اإىل حتمل امل�شوؤوليات التي جتعلها جديرة بالنتماء اإىل ذلك 

العامل. 
عليها  تفر�شي  ول  حتبها،  ريا�شة  ممار�شة  على  عيها  �شجِّ  •
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نوًعا معيًنا من الريا�شة. 346
ال��ق��راءة  على  عيها  و�شجِّ ه��واي��ات،  ة  ع���دَّ عليها  اق��رتح��ي   •

لت�شاعدها يف حت�شني �شلوكها.
احل�شنة. اأعمالها  على  • كافئيها 

تعجبِك.  ل  التي  ت�شرفاتها  • جتاهلي 
مقّربة.  ك�شديقة  وحادثيها  حنون  كاأم  معها  • حتاوري 

اأبيها.  مع  للتعامل  الناجح  النموذج  تكوين  اأن  على  • احر�شي 
• قومي بزيارتها بنف�شك يف املدر�شة، وقابلي معلماتها واأبِرزي 

ما تقوله املعلمات عن اإيجابياتها.
ال�شابة. مع  احلوار  لبدء  املنا�شب  الوقت  • اختيار 
عقلها.  قبل  املراهقة  قلب  اإىل  الو�شول  • حماولة 

• البتعاد عن الأ�شئلة التي اإجاباتها نعم اأو ل، اأو الأ�شئلة غري 
الوا�شحة وغري املبا�شرة.

م�شاكلهن  ون�شتوعب  لنفهمهن  عاملهن  داخل  قلياًل  العي�س   •
ومعاناتهن ورغباتهن.

ون�صتمع اإىل هذه امل�صكلة وحلها:

مشكلة وحل لدى المراهق

من م�شاكل املراهقني: ع�شبية املراهق واندفاعه، وحّدة طباعه، 
وتوّتره  الزائد،  والعنف  بالقوة  مطالبه  حتقيق  يف  ورغبته  وعناده، 
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347 الدائم ب�شكل ي�شبب اإزعاًجا كبرًيا للمحيطني به.
اأّن  احل��ر،  حممد  العزيز  عبد  الدكتور  ي��رى  املقرتح:  احل��ل   -
بالتكوين  مرتبطة  اأ�شباب  منها:  كثرية،  اأ�شباًبا  امل��راه��ق  لع�شبية 
الوالدين ع�شبًيا  اأحد  يكون  ال�شخ�شية، ويف هذه احلالة  املوروث يف 
فعاًل، ومنها: اأ�شباب بيئية، مثل: ن�شاأة املراهق يف جو تربوي م�شحون 

بالع�شبية وال�شلوك امل�شاك�س الغ�شوب. 
والت�شرف  وعدوانية،  بفظاظة  املراهقني  مع  احلديث  اأّن  كما 
اأن يت�شرفوا ويتكلموا بالطريقة نف�شها،  معهم بعنف، يوؤدي بهم اإىل 
الع�شبية يف  يتعلمون  فاملراهقون  تاأثرًيا،  لالأ�شد منها  يتمادوا  قد  بل 
الأهل  ت�شدد  اأن  كما  بهم،  املحيطني  اأو  الوالدين  معظم احلالت من 
من  وقدراتهم  طاقاتهم  يفوق  مبا  ومطالبتهم  مفرط،  ب�شكل  معهم 
لتلك  ال�شتجابة  عن  عاجزين  يجعلهم  وال�شلوكيات،  الت�شرفات 
مُياَر�س  عدواًنا  ب��اأن  املراهقني  ه��وؤلء  اإح�شا�س  والنتيجة  الطلبات، 
عدوانية  اإىل  ذلك  ويدفعهم  وع�شبيتهم،  توترهم  اإىل  يوؤدي  عليهم، 
فالت�شّدد  بالع�شبية،  الأولية  �شورته  يف  عنه  يعرّبون  ال��ذي  ال�شلوك 

املفرط هذا يحّولهم اإىل ع�شبيني، ومتمّردين. 
املنزل، وعدم  املراهقني ك�شيق  اأخرى لع�شبية  اأ�شباب  وهناك 
واإهمال  ج�شدية،  اأو  ذهنية  اأن�شطة  وممار�شة  للهو،  اأم��اك��ن  توافر 

حاجتهم احلقيقية لال�شرتخاء والراحة لبع�س الوقت. 
املراهق يكون من خالل  اأّن عالج ع�شبية  الدكتور احلر  ويرى 
للمراهق  بد  فال  واحل��زم،  وال�شتقاللية،  والعدل،  واحل��ب،  الأم��ان، 
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من ال�شعور بالأمان يف املنزل.. الأمان من خماوف التفكك الأ�شري، 348
والأمان من الف�شل يف الدرا�شة، والأمر الآخر هو احلب فكلما زاد احلب 
لالأبناء زادت فر�شة التفاهم معهم، فيجب اأّل نركز يف حديثنا معهم 
لأّن  �شروري؛  الأبناء  مع  التعامل  يف  والعدل  والعقاب،  التهديد  على 
فالع�شبية  للع�شبية،  ا خ�شبة  اأر�شً يوجد  التفا�شلي نحوهم  ال�شلوك 
اآخر ولي�شت امل�شكلة نف�شها، وال�شتقاللية مهّمة ، فال  رّدة فعل لأمر 
لطة الأبوية عن الأبناء واإعطائهم الثقة باأنف�شهم  بد من تخفيف ال�شُّ
بدرجة اأكرب مع املراقبة واملتابعة عن ُبعد، فال�شتقاللية �شعور حمّبب 
املراهق،  مع  احلزم  من  ولبد  ال�شن،  هذه  يف  ا  خ�شو�شً الأبناء  لدى 
فيجب اأّل يرتك لفعل ما يريد بالطريقة التي يريدها ويف الوقت الذي 
يريده ومع من يريد، واإمنا يجب اأن يعي اأن مثل ما له من حقوق، فاإّن 
فلالآخرين  حرية  من  له  ما  مثل  واأّن  يوؤديها،  اأن  يجب  واجبات  عليه 

حريات يجب اأن يحرتمها.

ون�صتمع اإىل هذه اخلرب:

المراهق عّطل مليون حاسب آلي!!

مت القب�س على فتى نيوزيلندي لال�شتباه باأنه �شبب خلاًل يف اأكرث 
من مليون جهاز حا�شب الآيل، ب�شبب فريو�س �شّممه بنف�شه، ما ت�شّبب 
بخ�شائر جتاوزت ع�شرين مليون دولر للمت�شّررين. وقال مدير خمترب 
البالغ من  الفتى  اإّن  كلينت�س  ال�شرطة مارتن  الإلكرتونية يف  اجلرائم 
ى  العمر )18( عاًما، من جزيرة هاملتون الواقعة �شمال البالد وي�شمِّ
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349 نف�شه على الإنرتنت "اأكيل". واأ�شاف اأنه �شنع فريو�ًشا "متطّوًرا جًدا" 
ل ميكن ر�شده بالربامج امل�شادة للفريو�شات. وي�شمح هذا الفريو�س 
ا�شم  اإىل  بالو�شول  الإنرتنت  على  اآخ��رون  قرا�شنة  ا�شتخدمه  الذي 
املتعّلقة  املعلومات  وكل  به،  اخلا�شة  املرور  وكلمات  ال�شبكة  م�شتخدم 

ببطاقاته امل�شرفية.
واأن  امل�سلمني،  ق كل �سباب و�سابات   اأن يوفِّ ن�ساأل اهلل  ختاًما: 

ي مرحلة املراهقة بنجاح وفوز ل بخ�سارة وندم. يعينهم على تخطِّ
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكّن  "وال�سلم 
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متابعة المباريات الكروية350

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل عّلم الغيوب، املّطلع اإىل اأ�سرار القلوب، الب�سري ب�سرائر 
النيات وخفايا الَطِويَّات، يعلم ما يف الرب والبحر وما ت�سقط من ورقة ول 
حبة يف ظلمات الأر�ص ول رطب ول ياب�ص اإّل يف كتاب مبني، واأ�سهد اأن ل 
ور�سوله،  �سّيدنا حمّمًدا عبده  اأّن  واأ�سهد  له،  �سريك  وح��ده ل  اهلل  اإل  اإل��ه 

�سّلى اهلل عليه وعلى اآله واأ�سحابه، و�سلِّم ت�سليًما كثرًيا. ثم اأما بعد:
متابعة املباريات الكروية هو عنوان اإذاعتنا لهذا اليوم )  ( من �سهر 

)    ( لعام )   (.

نبداأ بالقراآن الكرمي:

القرآن الكريم

پ  پ  پ  پ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  زب  ت��ع��اىل:  ق��ال 
ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ڀ  ڀڀ  ڀ  
ڦ  ڦ   ڦڦ  ڤ  ڤ  ڤ     ڤ  ٹ  ٹ  ٹٹ 
چ   چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄڄ   ڄ 
ڈڈ  ڎ   ڎ     ڌ  ڌ  ڍڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ 
ڳ     گ  گ  گ  گ  ک  کک   ک  ڑ  ڑ    ژ  ژ 
ڻ   ڻ   ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ   ڳ  ڳ 
ہ  ہ  ہ  ہ     ۀ  ڻ ۀ  ڻ 
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351 ڭ  ڭ  ڭ  ۓۓ  ے  ے  ھ  ھ   ھ  ھ 
ڭ  ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ رب )البقرة(.

ثانية فقراتنا احلديث ال�صريف:

الحديث

عن عبداهلل بن م�شعود - ر�شي اهلل عنه - قال: قال ر�شول اهلل 
اآتاه اهلل ماًل ف�شلط على هلكته يف  اإّل يف اثنتني: رجل  ملسو هيلع هللا ىلص: »ل ح�شد 

احلق، ورجل اآتاه اهلل احلكمة فهو يق�شي بها ويعلمها« رواه البخاري.

ون�صتمع اإىل هذه الدرا�صة:

مشاهدة المباريات الكروية قد تزيد من اإلصابة 
بأمراض القلب

مع ت�شاعد حمى ال�شغف مبباريات كاأ�س العامل اجلارية، حّذر 
علماء بريطانيون من اأن م�شاهدة مباريات كرة القدم واجللو�س اأمام 
�شا�شات التلفزة ل�شاعات طويلة قد تزيد من ن�شبة الإ�شابة باأمرا�س 

القلب.
والرجال  الن�شاء  من   "13197" على  اأجريت  درا�شة  واأظهرت 
الربيطانية" اأّن  "نورفولك  مقاطعة  يف  العمر  منت�شف  يف  الأ�شحاء 
اجللو�س اأمام �شا�شة التلفاز ملدة �شاعة يومًيا يزيد من ن�شبة الوفيات 
حلالت  الطبيعي  املعدل  عن   ،)%7( مبعدل  القلب  اأم��را���س  ب�شبب 

الوفاة الأخرى.

www.alukah.net



كما اأظهرت درا�شة اأخرى قام بها جمل�س البحوث الطبية ن�شرت 352
يف املجلة الدولية لعلم الأوبئة اأّن من بني "373" فرًدا يتعّر�س "35" 

ا للوفاة ب�شبب اإ�شابتهم باأمرا�س القلب. �شخ�شً
ومن اأهم العوامل التي اأّدت اإىل اإ�شابتهم باملر�س، هو جلو�شهم 
مل�شاهدة املباريات ل�شاعات طويلة، اإ�شافة اإىل اأ�شباب اأخرى كالتدخني 

وال�شمنة وعدم ممار�شة الريا�شة و�شوء التغذية.
وقالت الدكتورة كاترين، التي �شاركت يف اإعداد هذه الدرا�شة: 
اأ�شباب  هناك  كان  اإذا  ما  ملعرفة  البحث  من  ملزيد  حاجة  هناك  اإّن 

اأخرى كاجللو�س اأمام جهاز احلا�شب الآيل وقيادة ال�شيارة.

ون�صتمع اإىل هذه الفتوى:

فتوى

ال�شوؤال: ما حكم  الإ�شالم ويب هذا  الفتوى مبوقع  �ُشئلت جلنة 
م�شاهدة املباريات الكروية؟.

اجلواب: احلمد هلل وال�شالة وال�شالم على ر�شول اهلل وعلى اآله 
و�شحبه اأما بعد:

فعلى امل�شلم اأن يحفظ وقته واأن ي�شغل نف�شه مبا يعود عليه بالنفع 
يف الدنيا والآخرة.

قال �شّلى اهلل عليه و�شلم: "نعمتان مغبون فيهما كثري من النا�س 
ال�شحة والفراغ" رواه البخاري.
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353 وامل�شلم م�شوؤول يوم القيامة عن ذلك، قال ملسو هيلع هللا ىلص: »ل تزول قدما 
�شاأل عن اأربع .. ومنها: وعن �شبابه فيما اأباله  عبد يوم القيامة حتى  ُيٍ

وعن عمره فيما اأفناه« رواه الرتمذي.
�شبابه ب�شفة خا�شة وهذا  بعامة وعن  ُي�شاأل عن عمره  فالعبد 

ينطبق على اأي �شيء ميكن اأن يعمله الإن�شان يف حياته.
ح عن نف�شه مبا هو مباح، �شواء قام به بنف�شه،  اإل اأن له اأن ُيَروَّ
اأم طالعه بنظره، ومن ذلك م�شاهدة املباريات اإذا ان�شبطت امل�شاهدة 

بعدة �شوابط، وهي:
1- اأن يكون املتبارون رجاًل اإذا كان امل�شاهد رجاًل، اأو ن�شاء اإذا 

كانت امل�شاهدة امراأة .
2- اأن يكونوا �شاترين لعوراتهم.

اأو طاعة ح�شر  للوالدين،  بر  اأو  ي�شغله ذلك عن فر�س  األ   -3
وقتها.

ب لفريق بحيث يوؤدي اإىل بغ�س  4- اأّل ي�شل ذلك اإىل حد التع�شّ
اأو عداء للفريق الآخر.

5- األ يجره ذلك اإىل التفّوه مبا يغ�شب اهلل تعاىل من �شب اأو 
قذف اأو نحو ذلك.

�شاعات  فيها  وينفق  لها،  ينقطع  ملهاة  اإىل  يتحّول ذلك  اأّل   -6
عند  قدره  من  ويغ�ّس  وعقله  قلبه  املرء  على  يف�شد  ذلك  ف��اإّن  عمره، 

عقالء النا�س.
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ول ريب اأن ال�شرع رخ�شة وعزمية. وقد قيل: رّوحوا القلوب تعي 354
وت�شبح  طورها  تتعّد  مل  ما  امل�شروعة  الرخ�س  من  والرتويح  كر،  الذِّ

غاية يف حد ذاتها.. واهلل اأعلم.
ر كلَّ من جتهد نف�سها مبتابعة املباريات الكروية  ختاًما: نذكِّ
باأنه اإْن انت�سر فريقِك فلن ت�ستفيدي �سيًئا، واإن انهزم فلن تخ�سري 
حال  يف  الأّولن  اخل��ا���س��ران  هما  واأع�����س��اب��ِك  وق��ت��ِك  ويبقى  �سيًئا، 

النت�سار اأو الهزمية.
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكّن  "وال�سلم 
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355 السحاق وعواقبه الوخيمة

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل املنعم على عباده مبا هداهم اإليه من الإميان، احلمد هلل 
املتّمم اإح�سانه مبا اأقام لهم من جلي الربهان، الذي حمد نف�سه مبا اأنزل 
من القراآن ليكون ب�سرًيا ونذيًرا وداعًيا اإىل اهلل باإذنه و�سراًجا منرًيا، وجعل 
كتابه دليًل على وحدانيته، ومر�سًدا اإىل معرفة عّزته وعلمه، ومف�سًحا عن 
اأ�سمائه و�سفات جلله وعلّو �ساأنه وعظيم �سلطانه، وجعله حّجًة لر�سوله 
ا على �سدقه وبّينًة  على اأنه اأمينه على وحيه. ثم اأما  الذي اأر�سله به، وَعلَمً

بعد:

ال�ّسذوذ  اأ�سّدها جرائم  اأعظم اجلرائم اجلرائم اجلن�سية، ومن  من 
كالتي حت�سل بني فتاة واأخرى - والعياذ باهلل -.

من هذا اليوم )         ( املوافق )   ( من �سهر )    ( لعام )              ( 
�ص احلديث عن ال�ّسحاق - اأعاذنا اهلل منها - . �سنخ�سِّ

نبداأ بالقراآن الكرمي:

القرآن الكريم

قال تعاىل: زب ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې   ې ېې ى ى 
ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ   رب )الأنعام: 151(.
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ثانية فقراتنا احلديث ال�صريف:356

الحديث

عن عبداهلل بن عبا�س - ر�شي اهلل عنهما - قال: قال ر�شول اهلل 
اهلِل«  بَنف�ِشها غ�شَب  اأحلَّت  با يف قريٍة فقد  والرِّ نا  الزِّ �شاَع  اإذا   « ملسو هيلع هللا ىلص: 

�شححه الألباين.

ن�صل اإىل كلمتنا ال�صباحية:

حكم السحاق

معنى ال�شحاق: فعل الن�شاء بع�شهن ببع�س. ويعني يف م�شطلحنا 
اليوم: ال�شذوذ اجلن�شي عند الن�شاء. واأول من �شهر هذه الفاح�شة يف 
الغرب هي ال�شاعرة الإغريقية  �شافو )560-630 قبل امليالد(، حتى 
اأّن ا�شم تلك الفاح�شة يف لغتهم هو "ليزبيان" وهو ا�شم جزيرة �شافو. 
واأما من �شهرها بني العرب فهي "املتجّردة". اإذ ملا جاءت رقا�س بنت 
�شع�شعة  بن  عامر  بنت  هند  املتجّردة  لزيارة  مرة  اليمانية  احل�شن 
)زوجة النعمان بن املنذر ملك احلرية( وافدة عليها، فاأنزلتها عندها. 
فيغيب  يغزو  النعمان  وكان  بها.  ف�شغفت  ون�شارة  ح�شن  ذات  وكانت 
عن امراأته، فتكون هي ورقا�س على فرا�شه، فرمبا الت�شق ج�شداهما، 
لّذة لطول العزوبة، حتى ا�شتدلتا على طريق امل�شاحقة. فما  فوجدتا 
زالت رقا�س، تزين لهند وقالت: اإّن يف اجتماعنا اأمًنا من الف�شيحة، 
كزوج  اأ�شبحن  حتى  ذلك  بهما  وا�شتمر  فاجتمعتا  ال�شهوة.  واإدراك 
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357 وزوجة. وبلغ من �شغف كل واحدة بالأخرى اأنه ملا ماتت ابنة احل�شن، 
اعتكفت امراأة النعمان على قربها واتخذت الدير املعروف بدير هند 

يف طريق الكوفة.
وعندما قتل ملك الفر�س ك�شرى: النعماَن بن املنذر، فّرت اأ�شرته 
نحو  بعد  حتى  يجريوهم  فلم  العرب،  باأحياء  ت�شتجري  وظّلت  وبناته 
ثالثني �شنة، اآوت احلرقاء اإىل دير هند الذي بنته املتجّردة للنياحة 

على ع�شيقتها رقا�س وقد �شاخت وعميت.
اأّن امراأة النعمان امل�شّماة باملتجّردة،  وهنا حادثة �شهرية وهي 
كانت حتت املنذر ثم ورثها ابنه النعمان بعد موت اأبيه على عادة العرب 
بني  اأحياًنا  يجل�شها  النعمان  وكان  موتهم.  بعد  الآب��اء  ن�شاء  نكاح  يف 
ندمييه النابغة الزبياين و املنخل الي�شكري، ف�شغفت باملنخل واأحبته 
اأن ي�شفها يف �شعره و�شًفا فائًقا  واأحبها. وطلب النعمان من النابغة 
ي�شمل كل حما�شنها، فاأجابه لذلك. فراآها يوًما تغت�شل يف الب�شتان وقد 
خرجت من املاء وقد �شقط ن�شيفها فا�شترتت بيديها، فاأعجبه ذلك 

منها، واأن�شاأ فيها ق�شيدته التي فيها:
اإِ�شقاَطُه ُت��ِرد  َومَل  يُف،  النَّ�شِ �َشَقَط 

����َق����ت����ن����ا ِب���ال���َي���ِد َف����َت����ن����اَوَل����ت����ُه َوِاتَّ
ْيُف: َثْوٌب َتَتَجلَُّل به امَلْراأُة َفْوَق ِثياِبها كلها.  قال اأَبو �شعيد: »النَّ�شِ
اَرهم عنها«.  َف َبْيَنها وَبنْيَ النا�ِس َفَحَجَز اأْب�شَ و�ُشمَي ن�شيًفا لأَنه َن�شَ
قال: »والدليل على �شحة ما قاله قول النابغة: "�شقط الن�شيف"، لأَّن 
ك�شِفها  مع  وجَهها  ها  ل�شرْتِ فلي�س  ف�شقط،  ِخماًرا  جعل  اإذا  الن�شيف 
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اللغة 358 وجمهرة  العرب  ول�شان  اللغة  يف  املحيط  انظر  معنًى«.  �شَعرها 
بجائزة  له  واأمر  بها  اأُعجب  النعمان  على  قراأها  فلما  العرو�س.  وتاج 
اأبيت اللعن هذا و�شف  واأموال فح�شده عليها املنخل الي�شكري وقال: 
ُمعاين، واأغرى النعمان بقتله ففر بدمه وهرب. واتفق اأّن النعمان رجع 
من ال�شيد مرة ودخل ق�شره بغتة، فوجد املنخل مع زوجته املتجّردة. 

ف�شرب عنقه، وهكذا من حفر حفرة لأخيه وقع فيها. 
بها،  ال�شت�شهاد  النقاب  اأن�شار  الق�شة يكرث  اأّن هذه  والعجيب 
وكيف  لوجهها.  امل��راأة  تغطية  وجوب  على  املتجّردة  بفعل  والحتجاج 

ت�شبح تلك ال�شحاقية الزانية حّجة يف دين اهلل؟!
وقد اأجمع العلماء كلهم على حترمي ال�شحاق، واإْن مل يكن عند 
�شعيد  اأب��ي  حديث  من  �شحيحه  يف  م�شلم  روى  الزنا.  مثل  اأكرثهم 
اخلدري - ر�شي اهلل عنه - قال: قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ل ينظر الرجل 
اإىل  الرجل  يف�شي  امل��راأة. ول  اإىل عورة  امل��راأة  الرجل، ول  اإىل عورة 

الرجل يف ثوب واحد. ول تف�شي املراأة اإىل املراأة يف الثوب الواحد«. 
وهذا ن�سٌّ جليٌّ على حترمي مبا�شرة الرجل الرجل واملراأة املراأة 
على ال�شواء؛ فاملبا�شرة منها ملن نهى عن مبا�شرته، ع�شيان هلل عّز 

وجّل وارتكاب للحرام.

حاق الطبية: ونقف مع اأ�صرار ال�صرّ
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359 من أضرار السحاق الطبية

1- حدوث التهابات مهبلية وفطرية وبكتريية اإذا مل تعالج ميكن 
ثم  فالوب  بقنوات  وتلفّيات  وان�شدادات  حو�شية  للتهابات  توؤدي  اأن 

الت�شاقات مما قد يوؤدي للعقم بعد الزواج. 
2- قد توؤدي لفقدان غ�شاء البكارة وفقدان العذرية ما قد يوؤدي 
انف�شاح  من  خوًفا  الدائمة  والعنو�شة  العر�شان  من  للهرب  بالفتاة 

اأمرها ليلة الدخلة.
ب�شبب  ال��زواج  بعد  اجلن�شية  بالربودة  الفتيات  ت�شيب  قد   -3
باملتعة  �شعورهن  ال�شتثارة اخلارجية وعدم  وتركيزهّن على  تعّودهن 

الزوجية بالعالقة الفطرية الطبيعية.
4- توؤدي للرتكيز ال�شهواين والإدمان اجلن�شي واخليانة الزوجية 
للح�شول  خارجية  م�شادر  عن  وتبحث  زوجًيا  اإ�شباعها  عدم  ب�شبب 

على املتعة املثلية.

ونختم بهذه الو�صايا:

الوصايا العشر للوقاية من مخاطر الشذوذ الجنسي

الذي  بال�شحاق  تغري  التي  اجلن�شية  الأفالم  م�شاهدة  عدم   �1
ينفر من الزواج.

2� عدم قراءة الق�ش�س املثرية لل�شهوة اجلن�شية.
وم�شاهدة  املدبلجة  الغرامية  امل�شل�شالت  مطالعة  ع��دم   -3

www.alukah.net



الأغاين الأجنبية بالذات )على الرغم من اأّن الأغاين العربية اأ�شبحت 360
األعن!!(.

من  اجلن�شية  العالقة  واأو���ش��اف  لق�ش�س  ال�شتماع  ع��دم   �4
املتزوجات.

5� �شرعة الزواج والعثور على العري�س املالئم اأخالقًيا ودينًيا.
6� عدم مغالة اأولياء الأمور يف املهور.

7� �شغل وقت الفراغ بهواية مفيدة - اأدبية - اجتماعية - ثقافية.
ال�شهوة  على  املدمنات  العابثات  الفتيات  م�شاحبة  ع��دم   �8

اجلن�شية وعدم التعّري اأمام ال�شديقات وارتداء املالب�س املحت�شمة.
9� تاأدية الفرو�س وال�شلوات يف مواقيتها اإّن ال�شالة تنهى عن 

الفح�شاء واملنكر.
10- ال�شيام يومني اأ�شبوعًيا - "اإّن ال�شيطان يجري يف ابن اآدم 

جمرى الدم ف�شّيقوا جماريه باجلوع".
ال�سذوذ  م��ن  امل�سلمني  فتيات  يحمي  اأن  اهلل  ن�����س��األ  خ��ت��اًم��ا: 

والنحراف اجلن�سي، واأن يعّفهّن بالزواج احللل.
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكّن  "وال�سلم 
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361 الجامعات والكليات

ٱ ٻ ٻ

احلمد  اأب��ل��َغ  اأح��م��ده  اآلِئ���ه،  و�سوالف  اإنعاِمه  �سوابق  على  احلمد هلل 
واإذعاًنا  لربوبيَِّته  اعتقاًدا  اهلل  اإلَّ  اإلَه  ل  اأن  واأ�سَهد  واأ�سَملَه،  ��ه  واأمتَّ واأكملَه 
ِته، واأ�سَهد اأنَّ نبيَّنا و�سيِّدنا حَمّمًدا عبده وَر�سوله  جللِله وعظَمِته و�سَمديَّ
ِته، �سّلى اهلل عليه وعلَى اآله  امل�سَطفى ِمن خليَقِته واملخَتار املجَتبى من بريَّ

واأ�سحاِبه �سلًة مَت�ساِعَفة داِئَمة اإىل يوم الدين. ثم اأما بعد:
اجلامعات والكليات هو عنوان اإذاعتنا لهذا اليوم )  ( من �سهر )    ( 

لعام )   (.

نبداأ بالقراآن الكرمي:

القرآن الكريم

قال تعاىل: زب ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ     ٺ  ٺٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀڀ 
ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ٹٹ  ٹ  ٹ 
ڇ   ڇ    ڇ   ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ        ڃ  ڄڃ   ڄ  ڄ 
ک  ک  ڑڑ  ژ  ژ   ڈ  ڎڈ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ 
ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ   گ  ک  ک 
ہ  ڱ  ڱ ڱں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀۀ ہ  ہ  ہ 
ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ      ۓ  ےے  ھ   ھ  ھ   ھ 
ې   ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ   ۈ  ۈ      ۆۆ 

www.alukah.net



ۆئ 362 ۇئۇئ  وئ  وئ         ەئ  ەئ    ائائ  ى  ى  ېې  ې   
ی  ی  یی  ىئ  ىئىئ  ېئ   ېئېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ 

جئ حئ مئ  رب  )البقرة(.

ثانية فقراتنا احلديث ال�صريف:

الحديث

عن ابن عبا�س - ر�شي اهلل عنه - قال: كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص يدعو من 
الليل: »اللهم لك احلمد، اأنت رب ال�شماوات والأر�س، لك احلمد، اأنت 
ال�شماوات  نور  اأنت  والأر�س ومن فيهن، لك احلمد،  ال�شماوات  قيوم 
والأر�س، قولك احلق، ووعدك احلق، ولقاوؤك حق، واجلنة حق، والنار 
توكلت،  وعليك  اآمنت،  وبك  اأ�شلمت،  لك  اللهم  حق،  وال�شاعة  حق، 
واإليك اأنبت، وبك خا�شمت، واإليك حاكمت، فاغفر يل ما قدمت وما 
»اأنت  وقال:  اإله يل غريك«.  ل  اإلهي،  اأنت  واأعلنت،  واأ�شررت  اأخرت، 

احلق، وقولك احلق« رواه البخاري.

ن�صل اإىل كلمتنا ال�صباحية:

جامعة الملك سعود بالرياض

ال�شعودية،  العربية  اململكة  يف  جامعة  اأول  اإن�شاء  فكرة  جاءت 
ا�شتجابة طبيعية للنه�شة التعليمية التي �شهدتها اململكة منذ قيامها، 
فلقد حر�شت الدولة ال�شعودية منذ بداية عهد امللك عبد العزيز طّيب 
ت جمهوداته  اهلل ثراه، على ن�شر التعليم يف ربوع هذه البالد، ثم توجِّ
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363 بتويلِّ خادم احلرمني ال�شريفني امللك فهد بن عبد العزيز رحمه اهلل 
عام )1373ه�( م�شوؤولية اأول وزارة للمعارف. ويف ذلك العام وعقب 
اجلل�شة الأوىل من جل�شات جمل�س الوزراء، اأدىل -رحمه اهلل- بحديث 
التي  ال�شعودية.  اجلامعة  اإن�شاء  يف  قريًبا  ن�شرع  "�شوف  فيه:  ق��ال 
اأقوى دور  اأمرها. و�شوف تكون هذه اجلامعة من  اأ�شبح مفروًغا من 
العلم والثقافة و�شتكون �شيئا يليق ببالدنا التي �شع منها نور الإميان 

واحل�شارة".
"ويهمني قبل كل  ويف كلمة �شامية اأخرى قال - رحمه اهلل - : 
�شيء تدعيم التعليم العايل والفني يف داخل البالد. حتى يعيد التاريخ 
نف�شه، ون�شيف اإىل املجد الكبري جمًدا طريًفا. ولذلك فاإّن مما اأعنى 
به عناية حقة تاأ�شي�س اجلامعة ال�شعودية بكلياتها ومعاهدها ومعاملها 

على منط حافل مدعم".
للمعارف  وزارة  اأول  اإن�شاء  على  ثالث  �شنوات  �شوى  مت�س  ومل 
اآل  العزيز  عبد  بن  فهد  امللك  ال�شريفني  احلرمني  خادم  اأعلن  حتى 
لو�شائل  ت�شريح  اآن��ذاك( يف  املعارف  )وزي��ر   - اهلل  – رحمه  �شعود 
الإعالم يف عام )1376ه�( ما يلي : "اإّن وزارة املعارف تفكر جدًيا يف 

اإخراج اجلامعة ال�شعودية اإىل حّيز التنفيذ".
وبعد ذلك بعام تقريًبا، مت اإن�شاء اأول جامعة يف اململكة ب�شدور 
املر�شوم امللكي الكرمي رقم )17( يف احلادي والع�شرين من ربيع الآخر 

)1377ه�(، باإن�شاء جامعة امللك �شعود.
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ونقف مع جامعة اأخرى:364

جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن يف مدينة الظهران باملنطقة 
ال�شرقية. مت افتتاحها يف يوم )8( �شوال )1384ه�(، وتعد من اأوائل 
اإىل جامعة  ا�شمها  تغيري  ال�شعودية. مت  العربية  اململكة  اجلامعات يف 
امللك فهد للبرتول واملعادن بعد اأن كان ا�شمها كلية البرتول واملعادن، 
للعلوم  ال��رائ��دة  املوؤ�ش�شة  وامل��ع��ادن  للبرتول  فهد  امللك  جامعة  وتعد 

والتقنية يف اململكة العربية ال�شعودية.
–رحمه  العزيز  عبد  ب��ن  في�شل  امللك  جاللة  كلمة  م��ن  ج��اء 
الثالثاء )8( �شوال  البرتول واملعادن يوم  افتتاح كلية  اهلل- مبنا�شبة 

)1384ه�(:
عدة  قبل  اأحالمنا  من  حلًما  املعهد  هذا  كان  الإخوان:  "اأيها 
�شامتني  اأنف�شنا  فنجد  حولنا،  م��ا  اإىل  ننظر  كنا  حيث  ���ش��ن��وات، 
مبهورين لي�س يف اإمكاننا اأن جناري غرينا، اأو نقارع الأمم الأخرى، 
ال�شبيل  �شّهل  وتعاىل  �شبحانه  اهلل  ولكن  واحلياة،  النه�شة  �شبيل  يف 
ل  فرتة  يف  املعهد  هذا  فُوجد  الطريق،  تعرت�س  التي  ال�شعاب  ومّهد 
تتجاوز ال�شنتني، ويف اعتقادي اأن هذه فرتة قيا�شية، اأن ننظر اإىل ما 

كنا عليه قبل �شنتني، وما نحن عليه الآن".
الطالب  اأع��داد  يف  كبرًيا  تطوًرا  اإن�شائها  منذ  اجلامعة  �شهدت 
امللتحقني بها، واملتخرجني منها، واأع�شاء هيئة التدري�س واملوظفني. 
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365 ومرافقها.فقد  اجلامعة  من�شاآت  جميع  يف  التطّور  هذا  انعك�س  كما 
اأبوابها يف )23(  بها عندما فتحت  التحقوا  الذين  الطالب  بلغ عدد 
�شبتمرب )1964م( )67( طالًبا. ومنذ ذلك احلني واجلامعة اآخذة يف 
النمو ب�شكل متزايد حتى بلغ عدد طالبها اأكرث من )10000( طالب يف 
العام الدرا�شي )2005 /2006م(. تخرجت اأول دفعة يف اجلامعة عام 
)1392/1391ه�(، وكانت تتكون من اأربعة طالب ح�شلوا على �شهادة 

بكالوريو�س يف كلية العلوم الهند�شية والعلوم.

ونختم بهذه الفقرة:

طالبات ثالث ثانوي وهمُّ التقديم على الجامعات 
والكليّات

لذا  قلياًل؛  الكليات  على  املتقدمات  الطالبات  عدد  كان  قدمًيا 
�س الذي تريده الطالبة مرتفًعا، فكلُّ  كان ن�شيب القبول يف التخ�شّ

طالبة تدخل التخ�ش�س الذي تريده.
اأما اليوم فالو�شع قد اختلف واأ�شبح على الطالبة اأن تقدم على 
اأكرث من جامعة، واأكرث من تخ�ش�س لعلها تظفر بالقبول يف تخ�ش�س 

يوفر لها وظيفة يف امل�شتقبل بعد التخّرج.
ا يف حرية وقلق. لذا .. اأ�شبحت طالبة الثالث ثانوي خ�شو�شً

اأن  ل  ثانوي  الثالث  طالبة  على  الو�شع  لنهدئ  جئنا  هنا  ونحن 
نزيد الطني بلة.

لِك  اهلل  كتب  لو  فواهلل  ربِك  على  الطالبة  اأيتها  توكلي  فنقول: 
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القبول يف كلية الطب لأتاِك القبول ولو كنِت نائمة يف فرا�شِك، ولو مل 366
يكتب لِك اهلل القبول يف تلك الكلية اأو تلك اجلامعة ملا قبلِت حتى اإن 
اعتمد عميدة اجلامعة قبولِك، فما دام اأّن العزيز اجلبار مل يكتب لِك 
.. لذا .. هدئي نف�شِك واعقليها وتوّكلي على  ياأتيِك  ذاك الرزق فلن 

اهلل.
اأّن اإحدى الأمهات تركت ابنها املبتعث نائًما ومل توقظه  يحكى 
املذياع  الأم  فتحت  الرحلة،  فاتت  اأن  وبعد  عليه،  خوًفا  ي�شافر  لكي 
م طائرة املبتعثني التي كان من املقرر اأن ي�شافر فيها  ف�شمعت خرب حتطُّ
ابنها، فطارت الأم َفِرَحًة تريد اإيقاظ ابنها فوجدته ميًتا .. ف�شبحان 
اهلل كتب اهلل له املوت �شواء ركب الطائرة اأم نام على فرا�شه .. املوت 
قد كتب له؛ لذا .. توكلي على اهلل يا اأيتها الطلبة و�شياأتِك رزقِك الذي 

كتبه اهلل لِك اأينما توجهِت �شياأتيِك رزقِك املكتوب لِك.
الثالث  طالبة  يا  لِك  نقاط  �شكل  على  ن�شائح  عدة  معكن  ولنا 

ثانوي:
قد  بل هي م�شري حياة  وفقط  لي�شت مرحلة  ثانوي  ثالث   )1(

يبقى تاأثريها عليِك مدى عمرِك.
ل  حتى  جامعة  م��ن  واأك���رث  تخ�ش�س،  م��ن  اأك��رث  ح��ددي   )2(

ت�شدمي يف حال عدم القبول.
ا بِك للتقدمي على اجلامعات، وا�شطحبي  )3( �شعي جدوًل خا�شً

معك اأكرث من منبه حتى ل يفوت عليِك موعد التقدمي.
م�شتقبلِك،  من  اأكرث  و�شديقاتك  �شاحباتك  تفكري يف  ل   )4(
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367 فكري يف م�شتقبلِك اأين يكون، ول تفكري يف �شديقتك اأن تكون.
ا لي�س لديِك رغبة به خري من اأن تظلِّي  �شً )5( اأن تدخلي تخ�شُّ
حبي�شة املنزل بال درا�شة ول �شهادة جامعة جتعل لِك قيمة يف امل�شتقبل.
كل  و�شور  ملف،  يف  و�شهاداتِك  اأوراق��ِك  كل  جمع  ح��اويل   )6(
�شهادة اأو منوذج عّدة �شور ع�شر �شور على �شبيل املثال، حتى ل ت�شغلي 

نف�شِك بالبحث عن مكائن الت�شوير يف اجلامعات والكليات.
كلية،  اأو  اجلامعة  يف  درا�شي  ف�شل  اأول  يف  ُتقبلي  مل  اإذا   )7(
املقبل، فال لال�شت�شالم ونعم  العام  اأو يف  الثاين،  الف�شل  فقدمي يف 

للمحاولة والإ�شرار.
ا ميكنِك  )8( هناك العديد من اجلامعات والكليات اخلا�شة اأي�شً
ر قبولِك يف اجلامعات والكليات احلكومية. التقدمي عليها يف حال تعذُّ

)9( احر�شي على الدعاء، ثم الدعاء، ثم الدعاء، فرب العاملني 
قريب يجيب دعوة الداع اإذا دعاه.

ختاًما نقول: يا معلماتنا الف�سليات ل تبخلن علينا مبحا�سرة 
قد  ف��اأن��ّن  والكليات  اجلامعات  على  التقدمي  ع��ن  حما�سرتني  اأو 
اأن  اإىل  بحاجة  نحن  ك��ب��رية  خ��ربة  ول��دي��ك��ن  التجربة  يف  �سبقتّننا 

ن�ستفيد منها.
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكّن  "وال�سلم 
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الثقافة تعطيكِ قيمة368

ٱ ٻ ٻ

اإىل  و�سيلة  للم�سلمني  فجعله  ع��ب��اده،  على  امل��وت  م��ق��ّدر  هلل  احلمد 
لقائه، ومدخًل لهم يف دار اإح�سانه وح�سن جزائه. ول نعبد اإّل اإّياه، واأ�سهد 
�سائر خلقه  ا�سطفاه على  الذي  ور�سوله  �سّيدنا ومولنا حمّمًدا عبده  اأّن 
واجتباه، ولقد خرّيه �سبحانه بني الدنيا وبني ما عنده، فاختار ما عند اهلل 
�سّلى  مثواه.  الفردو�ص  اأعلى  وجعل  الأعلى،  الرفيق  اإىل  فنقله  وارت�ساه، 
اهلل عليه، وعلى اآله و�سحبه الثقات الهداة، و�سلِّم ت�سليًما كثرًيا، واأدام ذلك 

مبدد ل يدرك منتهاه. ثم اأما بعد:
الثقافة تعطيِك قيمة، هو عنوان اإذاعتنا لهذا اليوم )  ( من �سهر )    

( لعام )   (.

نبداأ بالقراآن الكرمي:

القرآن الكريم

ڻ      ںں  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ   ڳ  ڳ  ڳ  زب  تعاىل:  ق��ال 
ھ  ھھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ   ڻ  ڻ  ڻ 

ۆ  ۆ  ۇ   ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ےۓ  ے  

ائ  ى  ى    ې  ې  ې  ۉې   ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۈٴۇ  ۈ 

ائەئ ەئ وئ وئ  ۇئ  ۇئ ۆئ   ۆئ   ۈئ ۈئ ېئ ېئېئ ىئ 

ىب  مب  حبخب   جب  يئ   ىئ  مئ  جئحئ  ی  ی  ی    ی  ىئ  ىئ  

يب جت حت خت مت  رب )البقرة(.
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369 ثانية فقراتنا احلديث ال�صريف:

الحديث

 ِ َر�ُشوُل اهللَّ َقاَل   : الأ�ْشَعِريِّ - ر�شي اهلل عنه -  ُمو�َشى  اأبي  عن 
القراآِن،  امل�شلِم، وحامِل  ال�شيبِة  اإك��راَم ذي  اهلِل  اإْج��الِل  "اإنَّ من  ملسو هيلع هللا ىلص: 
ال�شلطاِن املق�شِط" ح�شنه  واإكراَم ذي  الغايل فيه واجلايف عنه،  غرِي 

الألباين يف �شحيح اجلامع. 

ن�صل اإىل كلمتنا ال�صباحية:

نمِّي ثقافتكِ

اأّن  اأرى  "ل   :  - اهلل  حفظه   - بكار  الكرمي  عبد  الدكتور  يقول 
هناك فرًقا كبرًيا بني �شخ�س متعّلم لكنه ل يقراأ، و�شخ�س جاهل".

وتاهلل لقد اأ�شاب كبد احلقيقة مبقالته هذه، فمع التطّور الذي 
نحياه، وال�شرعة التي حتّرك كل �شيء حولنا، وظهور اأبواب وم�شارب 
متعّددة للمعرفة والثقافة، �شار لزاًما على املرء اأن يقراأ ويثقف نف�شه 

كي يلحق بركب احلياة، وميتلك الروؤية ال�شحيحة للعي�س.
فيها كالم حول  وللمفكرين  ومفاهيم،  واأ�ش�س  مبادئ  وللقراءة 
لِك  تقرئيها، وعددها، وهل هي منا�شبة  اأن  التي يجب  الكتب  ماهّية 

اأم ل.
التف�شيل،  من  بكثري  اأفا�شل   اأ�شاتذة  له  تطّرق  قد  اأمر  وهذا 
لكنني هاهنا ويف عجالة �شريعة اأ�شع بع�س الإ�شارات على نقاط اأرى 

اأهميتها لكلِّ قارئة وهي:
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�شرعي، 370 تربوي،  النف�س،  )علم  فيه  تقرئي  جمال  حددي   )1(
علمي، �شيا�شي...(، واقرئي للرواد فيه، ولتكن قراءتِك فيه مبنهجية، 
اأي ت�شاأيل وت�شت�شريي املتخ�ش�شني يف هذا املجال عن الكتب القّيمة 
فيه، اإىل اأن جتدي اأن العثور على معلومة جديدة يف هذا املجال اأ�شبح 

هدًفا يحتاج اإىل جهد.
)2( ق�ّشمي قراءتِك بني )50%( يف جمال تخ�ش�شِك، و)%50( 

يف جمالت اأخرى مهّمة .
)3( اجعلي القراءة التزاًما، فمما ييئ�شِك يف القراءة اأن تبدئي 
التزاًما  لنف�شِك  اأن ت�شعي  اأن�شحِك  لذا  تهملينه؛  ثم  يف قراءة كتاب 

وتفني به، حتى لو بكمّيات �شغرية.
)4( �شعي جدوًل للقراءة، باأن تقرئي ب�شكل م�شتمر، انهي كتاًبا 
كل اأ�شبوع، اأو اأ�شبوعني، اأو ثالثة، �شعي برناجًما ثابًتا، قبل النوم مثاًل، 
واجعليه  فيه  القراءة  حتبني  الذي  الوقت  اختاري  الظهرية،  وقت  يف 

وقًتا مقّد�ًشا.
تلك  امليتة،  ب��الأوق��ات  واأق�شد  امليتة،  الأوق��ات  يف  اقرئي   )5(
اأو يف و�شائل املوا�شالت  الأوقات التي ت�شيع �شدى يف انتظار طبيب، 
)كتب  ال�شغرية  الكتب  ق��راءة  فيها  يف�شل  الأوق��ات  وه��ذه  املختلفة. 

اجليب( التي ل ترهق يف حملها اأو ا�شتيعابها.
لديهن  �شديقات  دائًما  تخالطي  اأن  حماولة  ذلك  اإىل  اأ�شيفي 
حب للقراءة، فما اأروع واأمتع اأن ت�شادقي �شديقة وثالثكما كتاب، كما 
حر يف دفعِك واأهل بيتِك  اأّن للمكتبة التي تن�شئينها يف بيتك مفعول ال�شِّ
تقراأ  بل من   كثرًيا،  تقراأ  َمن  لي�شت  املثقفة  اأّن  واأوؤك��د على  للقراءة، 

www.alukah.net



371 الكتب اجليدة ب�شكل جيد، تقراأها وت�شبح مع كاتبها متاأّملة فيما قال، 
منتبهة لل�شواهد التي يذكرها، ل تقبل املعلومة قبل اأن تدر�شها جيدا 

وت�شبح فيها ومعها بذهنها وتفكريها.

القادمة: فقرتنا  الثقافة" يف  "اأهمية 

أهمية الثقافة وعالقتها مع الحضارة

الكلمة  لهذه  يكون  الجتماع  علم  تطلق يف  الثقافة عندما  كلمة 
نتحدث عن  اأن  اأردن��ا  اإذا  لكن  اأكرث من )250( معنى يف امل�شطلح، 
العر�شية  واملقّومات  الذاتية  واملقّومات  العنا�شر  اأ�شا�س  على  الثقافة 
عن�شرين  على  تنبني  الثقافة  اأّن  القول  ن�شتطيع  الأ�شيلة،  وغ��ري 

اأ�شا�شني:
- الفكر ال�شحيح.

- ال�شلوك القومي الذي تنبني على اأ�شا�س هذا الفكر.
يتنا�شب  و�شلوك  فكر  اأ�شا�س  على  تنبني  الإن�شانية  فالثقافة 
و�شلوًكا  فكًرا  يعمل  كان  اإذا  له مثقف  يقال  والإن�شان  الفكر،  مع هذا 
يتنا�شب مع هذا الفكر، فاإذا كان الفكر وال�شلوك يتنا�شبان مع اإن�شانية 
تتنا�شب مع  ثقافته ل  اإذا كانت  بينما  اإن�شانية؛  ثقافته  تكون  الإن�شان 

اإن�شانيته تكون ثقافته حيوانية، لأّن اإن�شانية الإن�شان بفكره و�شلوكه.
وهذا الفكر وال�شلوك اإّما اأن يكون �شحيًحا وقيًما، واإّما خاطًئا 
و�شالًل ولي�س �شلوًكا متنا�شًبا مع الإن�شان والإن�شانية. اهلل تعاىل يقول 

بالن�شبة للجانبني: زب ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ   ہ ھ ھ 
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ھ رب )الأنفال(.372
الآية  هذه  يف  ي�شّمون  اإن�شانًيا  �شحيًحا  فكًرا  يحملون  ل  الكفار 
ال�شريفة �شّر الدواب؟ ملاذا؟ لأنهم ل يعقلون لي�س عندهم عقل، نعم 
عندهم رمبا علم لكن اأّي علم، علم ماّدي لكن لي�س دائما العلم املادي 
اخلم�شة  احلوا�س  وتنمية  التجربة  اأ�شا�س  على  يقوم  الذي  التجريبي 
يت�شاوى مع العقل، العقل الإن�شاين لي�س دائًما مبعنى العلم بهذا املعنى 
النامي  العقل  ال��دواب،  �شّر  ي�شميهم  لذا  ناٍم  غري  عقلهم  لأّن  علًما؛ 
يتمّخ�س يف الإن�شان الذي يحمل اإمياًنا، الإميان يف الواقع اأحد ركائز 
الثقافة الإن�شانية الأ�شيلة، وعندما نقول اإميان يعني تنمية عقلية على 

اأ�شا�س التوحيد والعتقاد باهلل الذي يعرّب عنه بالعقيدة الإ�شالمية.
العن�شر الثاين: ال�شلوك الإن�شاين ال�شحيح.

 ال�شلوك هو الذي يعرّب عنه تارة بالقيم وتارة بالأخالق الفا�شلة، 
ال�شلوك الذي ينبع من املعتقد ال�شحيح، هو ال�شلوك الإن�شاين، هذا 

ال�شلوك الإن�شاين ح�شب الثقافة القراآنية يعرّب عنه بالعمل ال�شالح.
اإذن: الثقافة الأ�شيلة الإن�شانية تتكّون من عن�شرين:

- اإميان  وهو كفيل بالتنمية العقلية 
- عمل �شالح وهو كفيل ب�شبط ال�شلوك الإن�شاين.

وعماًل  اإمياًنا  يحمل  ل  الذي  الإن�شان  اأّن  نعتقد  نحن  هنا  ومن 
�شاحًلا، ل ن�شتطيع اأن ن�شّميه باإن�شان مثقف، لي�س مثقًفا لي�س حاماًل 

فكًرا �شحيًحا، لذلك القراآن يقول: زب ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 
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373 و�شلوكه  واإميانه  وعلمه  بعقله  اإن�شان  الإن�شان  لأّن  )الع�شر(؛  پ رب 
وقيمه ومبادئه.

ونختم بهذه الفقرة:

العالقة بين الثقافة والحضارة

الآن يف ع�شر احلوار والثقافات، عندما يتحدثون عن الثقافات 
هي ثقافات ثانوية، لي�شت ثقافات اأولية عادات وتقاليد �شعوب ي�شّمونها 
ثقافات، لي�شت ثقافات اإن�شانية، احل�شارة هي وليدة الثقافة ل توجد 
ح�شارة ل تنبني على ثقافة احل�شارة، اليوم يف العامل ح�شارة مادية 
غربية، هذه احل�شارة ابتنت على الثقافة املادية، هذه الثقافة عبارة 
مذاهب  خلق  عرب  الأويل،  العن�شر  على  الثانوي  العن�شر  غلبة  عن 
م�شطنعة غري قابلة للدفاع، وبالواقع هذه احل�شارة ن�شّميها ح�شارة 
ول  وتتهّدم،  تتحّطم  ما  �شرعان  لذا  الأ�شيلة؛  الإن�شانية  عن  خاوية 
كما  اأ�شياًل  بالواقع  م�شتقباًل  احل�شارة  بهذه  ن�شت�شرف  اأن  ن�شتطيع 
يقول هي : نهاية التاريخ ل توجد اأعلى من الثقافة الدميقراطية، لكن 
اأ�شيلة، حتّولت  واإن�شانية  تعتمد على قواعد قوية  الليربالية ولأنها مل 
ال�شلطة،  ونظام  الفردية  والنزعة  لطة  وال�شُّ الإن�شان  يد  يف  اآلية  اإىل 
لت�شدير  واآلية  ال�شعوب،  لذبح  واآلية  واألعوبة  م�شحكة  اأ�شبحت  لذا 
احل�شارة  هذه  اأو�شطية،  ال�شرق  لل�شعوب  الأمريكية  اخلا�شة  القيم 
نحن نتحداها تقابل ح�شارة اإن�شانية. هذه احل�شارة الإن�شانية تنبني 
على الثقافة الإن�شانية، ثقافة الإميان والعمل ال�شالح، وهذه الثقافة 
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ال�شيد 374 الإن�شانية، وخطاب  ال�شالح خطاب اجلمهورية  والعمل  اإميان 
القائد والإمام الراحل، نحن نريد اأن ن�شنع ح�شارة اإن�شانية يف العامل 
املعا�شر على اأ�شا�س عن�شري الإميان والعمل ال�شالح، بحيث جتتمع 
مع العادات والتقاليد جلميع ال�شعوب، الثقافة الإ�شالمية ل تطغى على 
العادات والتقاليد لل�شعوب، بل حتتفظ باحلالة الفردية لل�شعوب، ول 
تريد اأن متحي هذه احلالة الفردية واخل�شو�شيات اخلا�شة لل�شعوب 
تريد اأن تنمي احلالة الإن�شانية، احل�شارة الإ�شالمية تنبني على هذه 
الركيزة اإذا اأردنا اأن ي�شود الأمن وال�شلم والعدل والكرامة الإن�شانية، 
وهذه العبارات الرّباقة التي يتبّجح بها الإن�شان املعا�شر عرب مذاهبه 
املعا�شرة، مل يكن حاًل اإّل العودة اإىل اجلوهر الإن�شاين الذي يتلّخ�س 
يف الإميان والعمل الإن�شاين، من هنا فاإّن القراآن الكرمي عندما يريد 
اأن يتحدث عن م�شتقبل العامل يتحدث عن هذه الثقافة، وهذه الثقافة 

ينبغي اأن ت�شود.
ل  َل��ُك��ّن اأه��م��ي��ة الثقافة وب��اأن��ه��ا ه��ي ال��ت��ي ت�سكِّ خ��ت��اًم��ا: ن��وؤك��د 

�سخ�سية الإن�سان مع الإميان ال�سحيح.
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكّن  "وال�سلم 
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375 الخـاتـمـة
- نسأل اهلل حسنها -

ٱ ٻ ٻ

تبارك  ن�شكر املوىل -  اأن  اأمٍر ونهايته يجب علينا  يف بداية كل 
اأن يتم هذا  اإليكن، ول  اأن يخرج  وتعاىل - فلوله ما كان لهذا العمل 
كل  بزغ  ما  الثناء  وله  اجلديدان،  تعاقب  ما  احلمد  فلله  بكن؛  اللقاء 

جنٍم ولح، وله ال�شكر ما اأحرم كل حاٍج ولبَّى.
ا لوجهه الكرمي، واأن ينفع  واأ�شاأل اهلل اأن يجعل هذا العمل خال�شً

به الأمة اأجمع، وطالبات مدار�شها ب�شكل خا�س.
واأوّد التذكري باأن هذا الكتاب �شالح - باإذن اهلل - لالإلقاء يف 
جميع مدار�س الدول الإ�شالمية؛ لأن براجمه متنوعة، ومل تتخ�ش�س 

يف بلد بعينه.
وكل عمل اإن مل مُينح التوفيق من اهلل - تعاىل - فهو اإىل الهالك 
اأقرب؛ فاإن كان من تق�شرٍي اأو زلل فهو من نف�شي وال�شيطان، واإن كان 

من خرٍي وبركة فهو من اهلل - �شبحانه - وحده.
املدر�شية،  الربامج  باأهمية  والتوجيه  الن�شيحة  من  اأم��ّل  ول 
وتاأثريها الديني، والعلمي، والرتبوي، فنحن من نحكم على براجمنا 

بالنجاح اأو الف�شل - ل �شمح اهلل -.
فقد  قيام،  خرَي  بها  وقمنا  الربامج،  بهذه  العمل  اأح�شّنا  ف��اإن 
لنا الأجر واملثوبة من ربنا - تبارك  اأح�شّنا لأنف�شنا وطالباتنا، وح�شّ

وتعاىل.
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الهتمام 376 نعطها  ومل  براجمنا،  يف  فّرطنا  باأن  العك�س  كان  واإن 
املطلوب، فبالطبع �شوف تكون النتيجة خمالفة للتوقعات، ولن جتني 
اأن حت�شد يف  التي ترجى  اليانعة  الثمرات  واملعلمات  الطالبات  منها 

نهاية كل برنامج اإذاعي.
والطاقات  الأج��ي��ال  فهذه  املعلمات،  اأيتها  الهمة  الهمة  ل��ذا 
النا�شئة واملتعلمة اأمانة بني اأيديكن، احر�شن على تقدمي ما ينفعهن، 
و�شرف ما ي�شرهن، ول تعبئن بكالم املثبطات واملخذلت مهما كانت 
كلماتهن قا�شيًة اأو جارحة، ومهما تفنن يف طرق اإي�شالها، بل اقطعن 
الطريق عليهن وقلن لهن: »نحن نعمل لن�شل اإىل اأعلى مكان، األ وهو 
بكن،  فاأهاًل  بركبنا  اللحاق  اأردتن  فاإن  اجلنة،  من  الأعلى  الفردو�س 

واإل فان�شرفن عنا، واإن اهلل ملع املح�شنني«.
اأودُّ القول »اإن هذا الكتاب مقدم وموجه لطالبات  ويف اخلتام: 
املرحلة الثانوية، فال تبخلن على طالباتكن بال�شتفادة من هذا الكتاب 
كل �شباح، واإلقائه على م�شامعهن، فُربَّ كلمة تغري من حال اإىل حال، 
وُربَّ حرٍف يلقى يكتب ل�شاحبته اجلنة! جنة اخللد.. فال للك�شل ول 

للملل، ومرحًبا باجلد والعمل«.
وال�شالم عليكن ورحمة اهلل وبركاته.
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