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مقدمة الكتاب
احل��م��د هلل رب ال��ع��امل��ن، وال�����ش��اة وال�����ش��ام ع��ل��ى اأ����ش���رف الأن��ب��ي��اء 
واأزك��ى  ال�شاة  اأف�شل  و�شحبه  اآل��ه  وعلى  عليه  حممد،  نبينا  واملر�شلن، 

الت�شليم.. ثم اأما بعد:

بن  اأ�شعه  املتميزة(،  الربامج  يف  البارزة  )الواحة  كتاب  فهذا 
اأيديكن واأرجو من اهلل اأن يكتب له القبول؛ اإنه �شميع جميب.

اإذاعي متكامل ومتنوع، بحيث  يحتوي هذا الكتاب على مائة برنامج 
يحتوي كل برنامج على فقرات متعددة ومتنوعة تكفل احلفاظ على الفائدة، 
والهدف املرجو من الإذاعة املدر�شية، كذلك حتافظ على اجلو املثري واملحفز 
اإىل الإذاع��ة بكل �شغف من خال بع�ض الفقرات املثرية  لل�شماع والإن�شات 
و�شوؤال  تعلمن،  وه��ل  وط��رائ��ف،  اأوائ���ل،  مثل:  الطالبات،  لنفو�ض  واملحببة 
وجواب، وق�شة، وعجائب وغرائب، وحقائق علمية، وتاريخ وحدث، وغريها 
الكثري واملثري؛ لكن بقدر، بحيث تكون هذه الفقرات لي�شت للت�شلية فقط، 
الفكاهة،  بقالب  امل�شتمع  اإىل  ت�شل  التي  واملعلومة  الفائدة  فيها  زرعنا  بل 

وبباطنها الفائدة واملعلومة.

مثال على ذلك: الطرائف؛ عمدت اإىل انتقائها اأ�شد النتقاء، وركزت 
على املثري منها لل�شحك، مع ما يدعو اإىل التفكري والتاأمل، ويظهر الب�شمة 

على ال�شفاه.

اأوّد التنبيه والتذكري باأن ثوابت الإذاعة املدر�شية ل م�شا�ض بها،  كما 
األ وهي: 
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1- الب�شملة واملقدمة.

2- القراآن الكرمي.

3- احلديث ال�شريف.

األ  على  احل��ر���ض  ينبغي  اإذاع���ي،  برنامج  اأي  يف  رئي�شة  ف��ق��رات  فهذه 
يخلو منها، فكل عمل مل يبداأ فيه ب�»ب�شم اهلل« فهو اأبرت، وكذلك القراآن نور 
و�شياء، واأجر وبركات، و�شنة نبينا - ملسو هيلع هللا ىلص - اخلالدة هي منارة لنا، ومعلٌم من 

معامل الطريق تنري لنا الطريق، وتبعدنا عن بدع املبتدعن.

فهذه الثوابت الثاثة جتدينها - باإذن اهلل - يف جميع الربامج الإذاعية 
يف هذا الكتاب، اأما غريها من الفقرات؛ فاإنها تظهر يف برنامج، وتختفي يف 

اآخر، وهكذا هو �شري الربامج.

ول اأن�شى بالتو�شية والتاأكيد عليكن يا معا�شر املهتمات بال�شاأن الإذاعي 
املدر�شي؛ باأل تهملن هذه الثوابت مهما طال الوقت اأم ق�شر فا بد منها، 
اأي��ن يكتب اهلل الربكة،  اأو طرًفا من حديث؛ فمن ت��دري..  اآي��ة واح��دة،  ولو 

ومن اأين ينزعها؟!

وبقي يل تنبيهان مهمان جًدا:
م��ب��ا���ش��رة، مبقدمتها،  ل��اإل��ق��اء  ال���ربام���ج ج��اه��زة  ه���ذه  اأن  اأول��ه��م��ا: 
وخامتتها، وفقراتها، حتى الآيات القراآنية مكتوبة وجاهزة، ما على امل�شرفة 

�شوى اختيار الربنامج، وتدريب الطالبات عليه، ومن ثم اإلقاوؤه.

م��ت��ف��اوت��ة؛ فمنها ما  ف��ق��رات  ال��ربام��ج حت��ت��وي على  والآخ����ر: جميع 
يحتوي على خم�ض و�شت و�شبع وثمان وت�شع، وهكذا، خمتلفة بح�شب طول 
الِفقرة وق�شرها، اإل اأن معظمها ل يتجاوز ثاث اإىل اأربع �شفحات؛ بحيث 



9

ل يتجاوز الوقت املحدد لاإذاعة، وغالب الربامج حتتوي على �شبع فقرات، 
والأهم من الفقرات هو الإعداد والتقدمي والتدريب اجليد.

لذا.. علينا األ نهمل هذا الأمر.

وللعلم؛ فاإن هذه املو�شوعة حتتوي على كتاب كامل للفقرات باإمكان 
اإلغاء فقرات، كل هذا  اأو  اأية معدة لاإذاعة التعديل على الربامج، واإ�شافة 
ر، وما على معدة الربنامج الإذاعي �شوى فتح كتاب )حديقة  متوافر ومي�شَّ

الفقرات الثقافية( وانتقاء ما تراه منا�شًبا من الفقرات.
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البرنامج اإلذاعي )األول(

ٱ ٻ ٻ

وفر�شت  ال�شرائع،  ون��زل��ت  ال�شعائر،  اأقيمت  ب��ذك��ره  م��ن  �شبحان 
الفرائ�ض، و�شنت املوا�شم، موا�شم اخلري، ومنا�شبات امللة، واأعياد الدين. 
لديه،  الأم��ور  مفاتيح  عنده،  الأ�شياء  مقادير  بيده،  امللك  مقاليد 
دام  �شاأنه،  عز  ق��دره،  �شما  ذك��ره،  تقد�ض  ا�شمه،  اإليه، جل  العباد  م�شري 

�شلطانه.
ال��ك��رام  وال�شحب  والآل  ال��ه��م��ام،  النبي  على  وال�����ش��ام  وال�����ش��اة 

العظام.. ثم اأما بعد: 
واأف�شلها،  واأح�����ش��ن��ه��ا،  ال�����ش��رائ��ع  اأك��م��ل  ه��ي  الإ���ش��ام  �شريعة  ف���اإن 
ال�شريعة  ه��ذه  ملا حتتويه  اإل  ذاك  وم��ا  ال�شحيح،  للعقل  قبوًل  واأق��واه��ا 
خامت  فهي  ال�شرائع  من  غريها  يف  جتتمع  مل  وحما�شن  خ�شائ�ض  من 

ال�شرائع واأعظمها على الإطاق.
مع �شروق �شم�ض هذا اليوم اجلميل )  ( املوافق ل�) ( من �شهر) ( 
لعام )   ( من الهجرة النبوية، ومن منربنا املتجدد نطل عليكن اإطالة 

�شباحية، باخلري مزدانة، وباجلود فيا�شة. 

اعلمــي.. اأن مــن قراأ حرًفا من كتــاب اهلل كتبت له ح�صنة، 
واحل�صنة بع�صر اأمثالها:

القرآن الكريم

قال تعاىل: زبٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ  پ پ پ ڀ ڀ ڀ 

www.alukah.net



12

ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  
ڃ   ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ 
ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ 

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک رب )النباأ(.

ومن �صلى على النبي �صالة واحدة �صلى اهلل عليه بها ع�صرا: 

الحديث

َعْن اأَب�ِي ه�َُرْيَرَة- َر�ش�ِي اهلُل َعن�ُْه- َعْن َر�ش�ُوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص ق�َاَل: »اإن داُود 
عل�يه ال�شام ك�ان َل ياأك�ل اإَل من عمل َيِدِه«. رواه البخاري.

اعلمي.. اأن من اأوتي احلكمة فقد اأوتي خرًيا كثريا:

الحكمة
- ال�شمت اأبلغ من الكام.

- من ا�شتبدَّ براأيه هلك.
- من �شاور الرجال �شاركهم يف عقولهم.

- من �شاور عاقًا اأخذ ن�شف عقله.
- ل تبِد من العيوب ما �شرته عام الغيوب.

والكلمة الطيبة �صدقة:

فقر الدم
فقر الدم نتيجة نق�ض احلديد، وهو نق�ض م�شتوى مادة احلديد يف 
اجل�شم؛ ويوؤدي اإىل نق�ض م�شتوى مادة الهيموجلوبن و�شغر كريات الدم 
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احلمراء يف الدم، وهو من اأكرث اأنواع فقر الدم �شيوًعا يف املجتمع لدى فئات 
العمر املختلفة، خا�شة لدى بع�ض الأطفال الذين لديهم �شوء تغذية منذ 

ال�شغر. 
وترجع اأ�شبابه اإىل التايل: 

ال�شروري  املتوازن  الغذاء  تناول  نق�ض  ذلك  ومن  التغذية،  �شوء   -1
للج�شم والغني باحلديد، وهو ال�شبب الأكرث �شيوًعا يف املجتمع. 

على  الطفل  ي�شاعد  ما  الأ���ش��رة؛  لدى  اخلاطئة  الغذائية  العادات   -2
كرثة تناول امل�شروبات والأغذية التي قد تزيد الوزن من دون قيمة غذائية 
والوجبات  واحللويات  الغازية  امل�شروبات  من  الإكثار  مثل:  للج�شم،  مفيدة 

ال�شريعة.
اإدخ��ال الطعام بعد عمر  3- العتماد على احلليب وحده والتاأخر يف 

�شتة اأ�شهر للطفل الر�شيع. 
وملعرفة طرق العاج من هذا املر�ض -فقر الدم- اتبعي الطرق التالية:

اأوًل: الغذاء ال�شحي املتوازن. 
البي�ض  و�شفار  الكبد  مثل  باحلديد  الغنية  الأغ��ذي��ة  ت��ن��اول  ثانًيا: 

واللحوم احلمراء واخل�شراوات ذات الأوراق اخل�شراء. 
ثالًثا: اإن �شرب ال�شاي مع الوجبة يقلل من امت�شا�ض مادة احلديد، 
من  ي��زي��د  )ج(  فيتامن  على  امل��ح��ت��وي  وال��ل��ي��م��ون  ال��ربت��ق��ال  ع�شري  بينما 

امت�شا�ض مادة احلديد. 
رابًعا: قد ي�شف الطبيب دواء احلديد عن طريق الفم؛ وذلك لتعوي�ض 
النق�ض يف اجل�شم؛ لذا يجب تناوله ح�شب اجلرعة املعطاة وح�شب الفرتة 

التي حددها الطبيب.
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واخرتنا لكن فقرة حقائق طبية : 

تغيير الحاجبين كليا
اأثبت الطب احلديث اأن �شعريات احلاجبن مت�شلة بخايا يف الدماغ 
وكلما نزعت �شعرة من هذه ال�شعرات ماتت اخللية املت�شلة بهذه ال�شعرية، 
نزعت  وكلما  الدماغ مليء باخلايا  الإن�شان؛ لأن  الأم��ر خطري على  وهذا 

�شعرة ماتت خلية.

قالت العرب هو عنوان فقرتنا التالية:

قالت العرب

- عقول الرجال على اأ�شنة اأقامهم ولي�ض على اأ�شنة رماحهم. 
خالد بن الوليد - ر�شي اهلل عنه:

- اأكرموا اأولدكم واأح�شنوا اأدبهم.

اأبو ذر الغفاري - ر�شي اهلل عنه -.
- جلي�ض اخلري نعمة، وجلي�ض ال�شر نقمة. 

املاأمون. 

- ل تكتمل اأخاق املرء اإل اإذا ا�شتوى عنده مدح النا�ض وذمهم اإياه.
قا�شم اأمن. 

- اأنا ل اأ�شتخدم نفوذ اأي ا�شم كان، للح�شول على اأية غاية كانت. 
�شعد زغلول. 
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ون�صتمع اإىل فقرتنا الأخرية:

أسماء قديمة وحديثة
)تركيا(. هي  )الروم(  • باد 

املتو�شط(.  الأبي�ض  )البحر  هو  الروم(  • )بحر 
)اإ�شطنبول(. هي  • )الق�شطنطينية( 

يف اخلتام: جعلنا اهلل ممن يثبت على ل اإله اإل اهلل يف احلياة، وعند 
املمات، وعند لقاء امللك الديان. 

وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�صالم 

www.alukah.net



16

البرنامج اإلذاعي )الثاني(

ٱ ٻ ٻ

ال�شراء،  وكا�شف  النعماء،  العطاء، م�شدي  احلمد هلل على جزيل 
معطي ال�شراء.

وال��ق��در،  القهر  ع��ايل  ال�شر واجل��ه��ر، احلمد هلل  ع��امل  احلمد هلل 
املطلوب عند ك�شف  املدلهمات،  املدعو عند  بالأقوات،  املتكفل  احلمد هلل 

الكربات، املرجو يف الأزمات.
وال�شاة وال�شام على النبي الأمن والهادي املبن، واآله و�شحبه 

الكرمي.. ثم اأما بعد:
يطيب لنا اللقاء بكن، ويتجدد الإخ��اء، مع بداية هذا اليوم )   ( 

املوافق )  ( من �شهر ) ( لعام )  ( من الهجرة. 

فها نحن يف هذا اليوم على موعد مع رحلة اأخوية نبحر بها 
من �صاطئ الإميان، وبر الأمان، ومع القراآن الكرمي: 

 القرآن الكريم

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  زبگ  ت��ع��اىل:  ق��ال 
ںں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھھ 
ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓۓ  ے  ے  ھ  ھ 
ې  ې  ې  ې  ۉۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ 
ى ى  ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئۆئ ۆئ ۈئ    ۈئ 
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ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ 
جئ حئ  مئ ىئ )يو�شف(. 

وعنــد امل�صري يف جلج البحار، ل بد من معرفة �صنن الطريق، 
ومع �صنة من �صنن امل�صطفى ملسو هيلع هللا ىلص: 

الحديث
عن جابر - ر�شي اهلل عنه - اأنه �شمع ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »اإذا دخل 
الرجل بيته فذكر اهلل عند دخوله وعند طعامه، قال ال�شيطان: ل مبيت لكم 
ول ع�شاء. واإذا دخل فلم يذكر اهلل عند دخوله قال ال�شيطان اأدركتم املبيت، 

واإذا مل يذكر اهلل عند طعامه قال: اأدركتم املبيت والع�شاء« رواه م�شلم.

وعند تالطم الأمــواج، حترك القارب، وكاد اأن يغرق فكان 
ل بد من قول رجل حكيم، ومع احلكمة:

الحكمة
- اجلود يف املوجود.

- الطفل يلهو باحلياة �شغرًيا، دون اأن يعلم اأن احلياة �شوف تلعب به 
كبرًيا.

- لي�ض الفقري من ملك القليل، اإمنا الفقري من طلب الكثري.
- من ركب احلق غلب اخللق.

- لو اأعطيت الأحمق خنجًرا اأ�شبحت قاتًا.

www.alukah.net
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وعند هدوء الأمواج، و�صكون القارب، كان للقبطان كلمة:

العادات الصحية في حياتنا اليومية
ولأنها  النف�ض  يف  را�شخة  كونها  الإن�شان؛  حياة  يف  كبري  اأث��ر  للعادات 
ا اأو نادر احلدوث؛ الأمر الذي يفر�ض على اجلميع �شرورة  لي�شت اأمًرا عار�شً

العناية بها، والهتمام بتعلمها واكت�شابها منذ ال�شغر.

ومنها على �شبيل املثال ل احل�شر ما يلي:

1- تناول طعام الإفطار �شباًحا تعد من اأهم العادات ال�شحية واأبرزها 
التي ينبغي التعود عليها، وعدم اإهمالها؛ فالإن�شان يف حاجة �شرورية اإليها 
كبرًيا كان اأم �شغرًيا، وما ذلك اإل لأن وجبة ال�شباح من اأهم وجبات اليوم 
اإطاًقا، فاملعدة تكون خالية يف ال�شباح، وم�شتعدة لتقبل كل ما يلقى فيها 
من غذاء؛ لذا فمن ال�شروري اأن نلبي هذه احلاجة، واأن نزود املعدة باملقادير 
الغذائية الكافية لإمداد اجل�شم بحاجته من م�شادر احلرارة، ومن ال�شروري 

اأن تكون وجبة ال�شباح منوعة يف موادها، غنية بالعنا�شر الغذائية.

2- عادة تنظيف الأ�شنان بعد تناول الطعام اأو ال�شراب مهما كان حجمه 
اأو نوعه؛ اإذ اإن تنظيف الأ�شنان امل�شتمر ولو باملاء عادة حميدة تكفل نظافة 
الفم، وتعمل على حماية اجل�شم ووقايته من كثري من الأمرا�ض، فقد ثبت 
اأن غ�شل الفم باملاء بعد كل وجبة، وبعد كل مرة يتناول فيها الإن�شان مادة 

�شكرية يقلل ن�شبة الإ�شابة بالت�شو�ض.

3- عادة ممار�شة بع�ض التمارين الريا�شية اأو الأن�شطة امل�شتمرة التي 
للج�شم وحتريك ع�شاته  البدنية  اللياقة  املحافظة على  يتم من خالها 
وتن�شيطها من وقت لآخر؛ فالريا�شة تن�شط كل اأعمال اجل�شم من تنف�ض، 
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بنية اجل�شم،  ذل��ك، كما تقوي  وت��وازن وغ��ري  واإف���راز،  ودوران للدم، وه�شم 
جماًل،  اجل�شم  تعطي  كونها  اإىل  اإ�شافة  وع�شاته،  ومفا�شله،  وعظامه، 
والنحناءات  وال��رته��ل،  ال�شمنة،  ومتنع  زائ���دة،  ولياقة  وم��رون��ة،  وتنا�شًقا، 

املعيبة.

ال����ذي ي��ع��ط��ي للج�شم  ال����رائ����ب(  ال����زب����ادي )ال���ل���ن  ت���ن���اول  4- ع����ادة 
الربوتينات ب�شورة ي�شهل ه�شمها، وبالتايل �شرعة الإفادة منها؛ لذلك فاإن 
تناول الزبادي يعو�ض املعدة والقولون عما تفقده من بكترييا؛ كما ي�شاعد 

يف عمليات ه�شم الأغذية.

�شا�شة  اأم��ام  طويلة  لفرتات  اجللو�ض  ع��دم  ال�شحية  ال��ع��ادات  من   -5
التلفاز اأو غريه من الأجهزة، ملا يرتتب على ذلك من اإ�شاعة للوقت فيما ل 
فائدة فيه، كما اأن طول فرتة اجللو�ض يوؤدي اإىل اخلمول، والك�شل، واحليلولة 
م�شاهدة  ف��اإن  ذل��ك  اإىل  اإ�شافة  ل��ه،  الازمة  باحلركة  اجل�شم  ا�شتمتاع  دون 
اإىل  ذلك  ال�شبب يف  ويرجع  الإن�شان،  التلفاز لفرتات طويلة م�شرة جل�شم 
اأن طريقة تكوين ال�شورة توؤدي اإىل انبعاث اأ�شعة من جهاز التلفاز ت�شطدم 
التعامل مع كميات معقولة من  قادر على  الإن�شان  الإن�شان، وج�شم  بج�شم 
هذه الأ�شعة، اأما اإذا زادت عن حد معن فاإنها تبداأ بتاأثريها يف خايا اجل�شم.

من هنا، يجب الإقال من �شاعات م�شاهدة برامج التلفاز.

اأهم مقومات  العادات ال�شحية تعد من  اأن  القول  ختاًما، فاإنه ميكن 
النمو ال�شحيح جل�شم الإن�شان واأبرزها التي ل غنى له عنها.

www.alukah.net
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يف منت�صــف الطريق، الليل جميل، واجلو عليل، فكان ل بد 
من احلديث: 

ألقاب خالدة
- اأبو امل�شاكن: 

هو جعفر بن اأبي طالب، يقول اأبو هريرة: كان خري النا�ض للم�شاكن 
جعفر بن اأبي طالب. 

- اأ�شد اهلل: 
هو حمزة بن عبد املطلب.

- اأم امل�شاكن: 
هي اأم املوؤمنن زينب بنت خزمية.

- اأمن هذه الأمة:
هو اأبو عبيدة بن عامر بن اجلراح؛ فقد قال الر�شول ملسو هيلع هللا ىلص: »لكل اأمة 

اأمٌن واأميننا اأيتها الأمة اأبو عبيدة عامر اجلراح«.
- ابن اأم عبد:

هو عبداهلل بن م�شعود فقد كان ين�شب اإىل اأمه اأحياًنا فيقال: »ابن اأم 
عبد« واأم عبد كنية اأمه - ر�شي اهلل عنهما. 

عنــد م�صارف الو�صــول، ومعامل النزول، ل بــد من ابت�صامة 
ت�صرح ال�صدور:

طرفة
التي متنيتها  الأمنية  الكبار: ما  الأعمال  ال�شحفي لأحد رجال  قال 
اأمي مت�شط �شعري  واأنت �شغري وحتققت واأنت كبري؟ فاأجاب عندما كانت 

واأنا طفل متنيت اأن اأكون اأ�شلع وقد حتققت. 
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ها هو القبطان ُيلوح من بعيد، معلًنا نهاية الطريق، معتذًرا 
عن التق�صري، يدعو بكل خ�صوع، ومع الدعاء:

دعاء

»اللهم من اعتز بك فلن ُيذل، ومن اهتدى بك فلن ُي�شل، ومن ا�شتكرث 
بك فلن يقل، ومن ا�شتقوى بك فلن ي�شعف، ومن ا�شتغنى بك فلن يفتقر، 
ومن ا�شتن�شر بك فلن ُيخذل، ومن ا�شتعان بك فلن ُيغلب، ومن توكل عليك 
فلن يخيب، ومن جعلك ماذه فلن ي�شيع، ومن اعت�شم بك فقد هدي اإىل 
�شراط م�شتقيم، اللهم فكن لنا ولًيا ون�شرًيا، وكن لنا معيًنا وجمرًيا، اإنك 

كنت بنا ب�شرًيا«.

الأجر  اهلل  من  راجــني  اخلتام،  م�صك  اإىل  و�صلنا  قد  نكون  هنا  اإىل 
والثواب. 

وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�صالم 

www.alukah.net
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البرنامج اإلذاعي )الثالث(

ٱ ٻ ٻ

احل��م��د هلل دائ���م الإح�����ش��ان، ج��زي��ل اخل���ري والم��ت��ن��ان، حكيم اخللق 
الإن�����ض واجل���ان، ومنه  الإن�����ش��ان، وعليه يتوكل  اإل��ي��ه ي�شعد عمل  والإت��ق��ان، 
يطعم الإن�شان واحليوان، وال�شاة وال�شام على خري ولد عدنان، امل�شطفى 
الكرمي وعلى اآله و�شحبه، ومن �شار على نهجه اإىل يوم الدين.. ثم اأما بعد:
امل������واف������ق   )   ( ال�������ي�������وم  ه���������ذا  ويف   )    ( اإذاع����������������ة  م�����ن�����رب   م�������ن 
)  ( من �شهر )  ( لعام )   ( من الهجرة، ي�شرنا اأن نقدم لكن باقة من اأقام 

زمياتكن، فاللقاء بكن يبهج، واحلديث معكن ذو �شجون. 

خري الكالم، كالم رب الأنــام، املنزه عن الزيادة والنق�صان، 
واملحفوظ من الزيف والتحريف:

القرآن الكريم

پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  زب  تعاىل:  قال 
ٿ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ 
ٿ ٿٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 
چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄڄ  ڄ  ڄ   ڦ  ڦ  ڦ 
ڎ  ڌڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ 
گ  گ  گگ  ک  ک  ک  ک  ڑ   ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ 

ڳ ڳ رب )التوبة(.
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وخــري الكالم بعد كالم رب الأنــام، كالم ر�صول الهدى، وبدر 
الدجى، وعلم الهدى ملسو هيلع هللا ىلص:

الحديث
َّب�ِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ق�َاَل: »ما اأ�شف�ل م�ن  َعْن اأَب�ِي ه�َُرْيَرَة- َر�ش�ِي اهلُل َعن�ُْه- َعن ِ الن�

الك�عبي�ن م�ن الإزار ف�في الن�ار«. رواه البخاري.

ومن اأروع الكالم، واأف�صــح البيان، كالم احلكماء، فمن اأوتي 
احلكمة فقد اأوتي خرًيا كثريا: 

الحكمة
ا يف عملك، تبلغ اأق�شى اأملك. - كن خمل�شً

- من �شعى جنى، ومن نام راأى الأحام.
- من الوقوع يتعلم الفار�ض الركوب.

- الأ�شد امليت يرف�شه حتى احلمار.
- اجلبل العايل جذوره يف الوادي.

والكلمــة الطيبة، كال�صجرة الطيبــة، اأ�صلها ثابت، وفرعها 
يف ال�صماء، توؤتي اأُُكلها كل حني باإذن ربها:

فاتح المشرق
اأو�شع من  عن الرجل الذي �شم ب�شيفه اإىل الوطن الإ�شامي، باًدا 
العامل  �شعوب  اأق��وى  ي�شكنها  ب��اًدا  مًعا،  واإجنلرتا  واإيطاليا  واأملانيا  فرن�شا 

القدمي على احلرب. واأ�شدها متر�ًشا به، وبراعة فيه، وقدرة عليه. 

www.alukah.net
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رجل ما رفعه ن�شبه؛ فقد كان من اأخ�ض قبائل العرب، واأحطها منزلة، 
من قبيلة كان ي�شتحيي اأبناوؤها من النت�شاب اإليها. وي�شرب املثل عند ِذكر 

ال�شعة بها، ويرتفع العرب عن ِذكرها، من باهلة. 
ه��و ال�����ش��اب ال���ذي اخ��ت��اره احل��ج��اج، دون ال��ك��ه��ول امل��ج��رب��ن، وال��ق��واد 
امل�شهورين، ليتوىل القيادة العامة جلي�ض امل�شرق، ليكون خلًفا للقائد العظيم 
الذي ل اأجد اأحًدا من قوادنا اأ�شبه بخالد يف براعته وعبقريته منه، امللهب، 
ول��ول خوفهم من احلجاج  واأن��ك��روه،  لها،  انتخابه  النا�ض من  ال��ذي عجب 
لعابوه واأباه، فلم مت�ض اإل مدة من الزمان حتى اأثبت اأنه من اأقدر القواد، 

واأن احلجاج كان ثاقب النظر، �شادق الفرا�شة، عظيم اخلربة بالرجال.
الرجل الذي فتح من حدود اإيران اليوم اإىل اأواخر ترك�شتان، والذي 
الهند  لفتح  �شاًبا  ب��ه  اأودت  التي  الفواجع  م��ن  ك��ان  م��ا  ول��ول  ال�شن،  دخ��ل 

وال�شن اأمل تعرفن بعد من هو؟ اإنه قتيبة ، قتيبة بن م�شلم الباهلي. 
بهذا الإميان توجه اجلي�ض اإىل بخارى، اإىل البلد الذي ا�شتع�شى من 
قبل على الفاحتن، فلم يقدر عليه. فكتب اإىل احلجاج، فكتب اإليه احلجاج: 
�شور يل �شورة البلد، فاأر�شل له م�شورها. فقال: ائتها من جهة كذا، ور�شم 

له اخلطة وهو يف العراق!
حتى  امل�شلمن  جي�ض  على  وهجموا  اأقطارها،  من  ال��رتك  واجتمعت 
اأزالوا اجلناحن و�شدموا القلب، وبلغوا م�شاف الن�شاء وقتيبة ثابت، ي�شاأل: 
اأين حممد بن وا�شع؟ وكان رجًاُ �شاحًلا ي�شحبه يف غزواته. قالوا هو هناك 
يدعو اهلل وي�شري باإ�شبعه اإىل ال�شماء، قال: لهذه الإ�شبع اأحب اإيل من مائة 
نف�شه من  يبايع  امل��وت؟ من  يبايع على  الن�شر. من  �شيٍف �شهري، جاء  األ��ف 
اهلل؟ فتقدم كثريون، فاختار منهم ثمامنائة فدائي موؤمن، كل واحد منهم 
اأراد املوت ل ميوت، ومن ا�شتعان باهلل ل يغلبه ب�شر، ومن  بجي�ض؛ لأن من 
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نادى من قلبه )اهلل اأكرب( ل يقوى عليه قوي، ول يكرب كبري، وحملوا فكان 
الفتح.

ون�صتمع اإىل فقرة األفاظ منهي عنها يف ال�صرع:

ألفاظ منهي عنها في الشرع
1- قول: اأخزاك اهلل، منهي عنه؛ لأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ل تقولوا هذا 

ول تعينوا عليه ال�شيطان«.
2- قول: فان له املثل الأعلى، منهي عنه؛ لأن اهلل -عز وجل- قال يف 

كتابه: زب ڃ ڃ ڃ چ چ چرب )الروم: 2٧(.
3- قول: خ�شرت يف احلج اأو العمرة اأو الزكاة كذا وكذا، منهي عنه؛ بل 

هو رابح؛ لأن ما بذل من مال يف العبادات يوؤجر عليه. 
اأبقاك اهلل، منهي عنه؛ لكونه اعتداء يف  اأو  اأيامك،  اأدام اهلل  4- قول: 
�شيء  هناك  فلي�ض   )2٦ )الرحمن:  رب  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  زب  تعايل:  ق��ال  الدعاء 

يدوم.
5-قول: البقية يف حياتك لأهل امليت، منهي عنه؛ لأنها لي�شت تعزية 

�شرعية، بل قويل عظم اهلل اأجركم، واأح�شن عزاءكم.

ويف لغتنــا اللغة العربية، لغة القراآن، كنــوز و اأ�صرار ودرر، 
كان لنا منها ن�صيب:

أصوات الحيوانات ماذا تسمى؟
�شوت الهدهد ي�شمى: هدهدة.
�شوت الدجاجة ي�شمى: نقنقة.
�شوت احل�شان ي�شمى: �شهيل. 

www.alukah.net
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�شوت احلمار ي�شمى: نهيق.
�شوت القرد ي�شمى: �شحك.
�شوت احلمام ي�شمى: هديل.
�شوت الن�شر ي�شمى: �شفري.
�شوت احلية ي�شمى: فحيح.
�شوت الناقة ي�شمى: حنن.
�شوت الأ�شد ي�شمى: زئري.

�شوت النحلة ي�شمى: طنن.
�شوت الع�شفور ي�شمى: �شياح.

�شوت البلبل ي�شمى: تغريد.
�شوت القط ي�شمى: مواء.

�شوت الغزال ي�شمى: �شليل.
�شوت الفاأر ي�شمى: نهيز.

�شوت الغراب ي�شمى: نعيق.
�شوت الذئب ي�شمى: عواء.
�شوت البوم ي�شمى: نعيق.

ون�صتمع اإىل قول عامل من علماء النحو:

قول عالم
قال اخلليل بن اأحمد: اأيامي اأربعة: 

يوم اأخرج فاألقى فيه من هو اأعلم مني فاأتعلم منه فذلك يوم غنيمتي.
ويوم اأخرج فاألقى من اأنا اأعلم منه فاأعلمه فذلك يوم اأجري.
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ويوم اأخرج فاألقى من هو مثلي فاأذاكره فذلك يوم در�شي.
ويوم اأخرج فاألقى من هو دوين وهو يرى اأنه فوقي فا اأكلمه واأجعله 

يوم راحتي.
ومع نهاية هذا اللقاء نقول: 

�صراطك  اإىل  واهدنا  ال�صاحلني،  عبادك  اإليه  وفقت  ملا  وفقنا  اللهم 
امل�صتقيم، واجعلنا من التوابني ال�صادقني.

وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�صالم 

www.alukah.net
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البرنامج اإلذاعي )الرابع(

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل على الأيادي الوافية، واملنن ال�شافية، واحلمد هلل على 
العافية، والولية الكافية، احلمد هلل على اأف�شاله، احلمد هلل على نواله، 

احلمد هلل على اإجزاله. 
نحمدك ما همع �شحاب، وملع �شراب، واجتمع اأحباب، وقرئ كتاب.

الغر  وق��ائ��د  واملر�شلن،  الأن��ب��ي��اء  اأ���ش��رف  على  وال�شام  وال�شاة 
واأزك��ى  ال�شاة  اأف�شل  و�شحبه  اآل��ه  وعلى  عليه  نبينا حممد  املحجلن، 

الت�شليم.. ثم اأما بعد:
اجل���دي���د  ل���ك���م  ن����ق����دم  اأن  ي�������ش���رن���ا   ،  )    ( اإذاع����������ة  م���ن���رب  م�����ن 
 وامل��ف��ي��د م��ن ال��ع��ل��وم وال��ف��ن��ون ل��ه��ذا ال��ي��وم )  ( امل���واف���ق )  ( م��ن �شهر 

)  ( لعام ) ( من الهجرة النبوية. 

وم�صــك الــكالم، اأعظــم الإعجــاز، واأروع البيــان، كالم رب 
الأنام:

القرآن الكريم

ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   ٱ  زب  ت��ع��اىل:  ق��ال 
ڀ ڀ 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 ڃ ڃ ڃ چ چ چ 
چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ   ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ 
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ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک 
ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ 

ے ے ۓ رب )النجم(.

وللدرو�س املحمدية، حلل ندية، وب�صمة �صجية:

الحديث
ملسو هيلع هللا ىلص ق�َاَل: »ي�دخ�ل اجل�ن�َةَ  اأن النبي  َعن�ُْه-  اأَب�ِي ه�َُرْيَرَة- َر�ش�ِي اهلُل  َعْن 

اأق�واٌم اأف�ِْئَدت�ُه�ُْم م�ث�ل اأف�ئدة الط�ري«. رواه م�شلم.

ون�صتمع اإىل فقرة خري املقال يف اأروع الأمثال:

من أمثال القرآن الكريم

زب ۀ ۀ ہ ہ ہ رب )البقرة: 44(.

زب ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ رب )اآل عمران: ٩2(.
مث  جث  يت  ىت  ختمت  حت   جت  يب  ىب  مب  زب 

ىث رب )الرعد: 2٨(.
زب ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ رب )الرحمن: ٦٠(.

زب جب  حب خب مب   ىب رب )املدثر: 3٨(.
رب  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ٿ  ٿ  ٿ   زب 

)الأنبياء: 3٧(.

زب ڱ ں ں ڻ ڻ رب )املائدة: 1٠٠(.
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وهذه �صمعة م�صيئة وكلمة مفيدة على الدرب منرية: 

ما مضى فات

تذكر املا�شي والتفاعل معه وا�شتح�شاره، واحلزن ملاآ�شيه حمق وجنون، 
وقتل لاإرادة وتبديد للحياة احلا�شرة. اإن ملف املا�شي عند العقاء يطوى 
الن�شيان، يقيد بحبال قوية يف �شجن  اأب��ًدا يف زنزانة  ي��روى، يغلق عليه  ول 
الإهمال فا يخرج اأبًدا، ويو�شد عليه فا يرى النور؛ لأنه م�شى وانتهى، 
ل احلزن يعيده، ول الهم ي�شلحه، ول الغم ي�شححه، ل الكدر يحييه؛ لأنه 
نف�شك من  اأنقذي  الفائت،  املا�شي وحتت مظلة  كابو�ض  تعي�شي يف  ع��دم، ل 
مطلعها،  اإىل  وال�شم�ض  م�شبه،  اإىل  النهر  ت��ردي  اأن  اأتريدين  املا�شي،  �شبح 
والطفل اإىل بطن اأمه، واللن اإىل الثدي، والدمعة اإىل العن، اإن تفاعلك مع 
املا�شي، وقلقك منه واحرتاقك بناره، وانطراحك على اأعتابه و�شع ماأ�شاوي 

رهيب خميف مفزع.

ون�شف  للجهد،  ومت��زي��ق  للحا�شر،  �شياع  امل��ا���ش��ي  دف��رت  يف  ال��ق��راءة 
لل�شاعة الراهنة، ذكر اهلل الأمم وما فعلت ثم قال: زبۈئ ۈئ ېئ ېئرب.

انتهى الأمر وق�شي، ول طائل من ت�شريح جثة الزمان، واإعادة عجلة 
التاريخ.

وه��و مطحون  الطحن  ك��ال��ذي يطحن  امل��ا���ش��ي،  اإىل  ي��ع��ود  ال���ذي  اإن 
اأ�شًا، وكالذي ين�شر ن�شارة اخل�شب. وقدمًيا قالوا ملن يبكي على املا�شي: ل 
تخرج الأموات من قبورهم، وقد ذكر من يتحدث على األ�شنة البهائم اأنهم 

قالوا للحمار مل ل جترت؟ قال: اأكره الكذب.
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ق�شورنا  نهمل  مبا�شينا،  ون�شتغل  حا�شرنا  عن  نعجز  اأننا  باءنا  اإن 
اجلميلة، ونندب الأطال البالية، ولئن اجتمعت الإن�ض واجلن على اإعادة ما 

م�شى ملا ا�شتطاعوا؛ لأن هذا هو املحال بعينه.

اإن النا�ض ل ينظرون اإىل ال��وراء ول يلتفتون اإىل اخللف؛ لأن الريح 
الأم���ام، فا  اإىل  والقافلة ت�شري  الأم���ام  اإىل  وامل��اء ينحدر  الأم���ام  اإىل  تتجه 

تخالفي �شنة احلياة. 

كيـــف تكـونــني �صخ�صيــــة حمبوبة؟ جنيب عنــه يف نقاط 
عدة:

كيـف تكـونين شخصيــة محبوبة؟
1� اجعلي البت�شامة زينة لك يف كل وقت.

2� اأحبي كل النا�ض فمن يحب يكن حمبوًبا.
3� اأظ�هري احلفاوة والرتحيب بكل من تقابلك.

4� ا�شمعي اأكرث من اأن تتكلمي.
5� ل تواجهي النا�ض بالنقد مهما كانت الظروف.

٦� الهدية بريد املحبة قدميها كلما �شنحت الفر�شة.
٧� اتركي النطباع الإيجابي عنك يف نهاية اأي لقاء.

٨� كوين لبقة يف عباراتك، واختاري ما تقولن بعناية.
٩� كوين البادئة دائًما بالرتحيب وامل�شافحة.

1٠� اأظهري الحرتام والتقدير لكل من تقابلينه.

www.alukah.net
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ون�صتمــع اإىل ق�صة من حياة اخلليفة عمــر بن عبدالعزيز 
-يرحمه اهلل-: 

هلل درك يا عمر
اأن راآه لئًذا بركٍن  اأقربائه فهاله  دخل على عمر بن عبدالعزيز اأحد 
ا ف�شاأله: ما اخلطب يا اأمري  م�شم�ض من داره متدثًرا باإزار، فح�شبه مري�شً

املوؤمنن؟ 
فاأجابه عمر: ل �شيء، غري اأين اأنتظر ثيابي حتى جتف. فعاد زائره 
ي�شاأله والده�شة البالغة تاأخذ منه كل ماأخذ: وما ثيابك يا اأمري املوؤمنن؟ 

قال عمر: قمي�ض ورداء واإزار. 
اإزاًرا؟ فاأجابه عمر:  اأو  اآخر ورداء  ا  األ تتخذ قمي�شً فقال له الرجل: 

كان يل ثم بليت. 
فقال الرجل: األ تتخذ �شواها؟ 

زبې ى   ت��ع��اىل:  ف��اأط��رق عمر واأج��ه�����ض بالبكاء م���ردًدا ق��ول اهلل 
ۈئرب  ۈئ  ۆئۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ   ى 

)الق�ش�ض: ٨3(.

ونقف مع فقرة حقائق علمية عن احليوان: 

حقائق علمية عن الحيوان
اأن  قبل  �شاعات  ب�شع  واقًفا  يظل  فاإنه  واقف  وهو  الفيل  مات  • اإذا 

ا.  ي�شقط اأر�شً
• زئري الأ�شد ميكن �شماعه من على بعد م�شافة ثمانية كيلو مرتات. 
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على  ق���ادرة  وتظل  ع��اًم��ا.  و�شبعن  خم�شة  حتى  تعي�ض  النعامة   •
التكاثر حتى �شن اخلم�شن. 

عن  بحًثا  بل  هرًبا من اخلطر  الرمال  راأ�شها يف  تدفن  ل  • النعامة 
املاء. 

لأنه  وذلك  ال�شفاح(  )النمل  با�شم  ي�شتهر  النمل  من  نوٌع  هناك   •
املجاورة له حيث يقتل ملكاتها وينهب  النمل  ي�شن غارات على م�شتعمرات 

حمتوياتها ثم يقتاد عدًدا من ذلك النمل ويجربه على العمل كعبيد لديه!
ويف اخلتام نقول: اللهم فّقهنا يف الدين، وثّبتنا على �صنة اإمام املتقني، 
واهدنا �صواء ال�صبيل، واجعلنا ممن ي�صل الأرحام، ويزور الإخوان، ويتعاهد 

القراآن.

وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�صالم 
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البرنامج اإلذاعي )الخامس(

ٱ ٻ ٻ

اأع��ط��ى م��ن النعيم، احلمد هلل ك��م منح م��ن اخلري  احلمد هلل ك��م 
النوال اجل�شيم، احلمد هلل عمت  به من  تف�شل  كم  العميم، احلمد هلل 

نعمه، وان�شرفت نقمه وت�شاعف كرمه.
وال�شاة وال�شام على حممد الأمن، واآله و�شحبه اأجمعن، ومن 

هم على النهج القومي اإىل يوم الدين.. ثم اأما بعد:
مع اإ�شراقة �شم�ض هذا ال�شباح، ومن منرب اإذاعتكن ال�شداح ، نقدم 
الب�شمة، ها هي �شفحة  العقول، ويظهر  لكن ما ي�شرح ال�شدور، وينري 
التقومي ت�شري اإىل اأن هذا اليوم )   ( املوافق )  ( من �شهر )  ( لعام )  ( 

من الهجرة النبوية. 

ون�صتمــع اإىل اآيات بينات نريات عطــرات، من كالم الرحيم 
الرحمن: 

القرآن الكريم
ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  زب  ت���ع���اىل:  ق���ال 
ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ 
ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ 
ژ  ڈژ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چچ 
ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ 

ڱ ڱ ڱ ں ں   ڻ ڻ رب )النباأ(.
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ونزيــد مــن حمبــة احلبيــب حممــد ملسو هيلع هللا ىلص يف قلوبنــا ب�صمــاع 
اأحاديثه اخلالدة:

الحديث
اأَب�ِي ه�َُرْيَرَة- َر�ش�ِي اهلُل َعن�ُْه- عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص ق�َاَل: »ل ي�شت�ر َعْبٌد  َعْن 

َعْبًدا يف الدن�يا اإل �شت�ره اهلل يوم القيامة«. رواه م�شلم.

ون�صرتيح اإىل �صجرة طيبة توؤتي اأكلها باإذن ربها: 

خبر من جزر الَقمر
يف اأواخر �شنة )1٩٩1م( ر�شدت اأجهزة الرباكن اأن بركاًنا �شينفجر يف 
وامل�شورون من  وال�شحفيون،  العلماء،  و�شارع  كذا،  القمر" يوم  "جزر  دولة 

اأنحاء العامل ملراقبة هذا احلدث وت�شويره.
ومن بن هوؤلء العلماء فريق من املهند�شن الفرن�شين، فلما و�شلوا 

اإىل جزر القمر �شمعوا اأ�شواًتا ف�شاألوا عن م�شدر هذه الأ�شوات.
فقالوا: هذه اأ�شوات امل�شلمن يف م�شاجدهم.

قال رئي�ض املهند�شن: ماذا يفعلون؟
قالوا: يت�شرعون اإىل ربهم اأن يدفع عنهم هذا الربكان فا ينفجر.

بهذا  ال��وق��وع  املتحقق  ال��ربك��ان  ه��ذا  ين�شرف  اأن  وه��ل ميكن  ف��ق��ال: 
الكام؟

فذهب امل�شلمون اإىل م�شاجدهم يهرعون اإىل ربهم بالت�شرع والدعاء، 
راجن منه �شبحانه اأن يدفع عنهم هذا الباء، واأل يخزيهم اأمام هذا الرجل 

املنكر اجلاحد.
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امل�شورين  م��ن  النفجار  انتظار  يف  واجلميع  ال�شفر،  �شاعة  وج���اءت 
وال�شحفين، حتى الأقمار ال�شناعية اأر�شلت اأ�شعتها للت�شوير، لكن املفاجاأة 
يوم  وم��ر  ينفجر،  املحدد ومل  الوقت  وم��ر  ينفجر،  ال��ربك��ان مل  اأن  الكربى 
ويومان وثاثة ومل ينفجر الربكان، فاأعلن املهند�ض اإ�شامه و�شهد "اأن ل 

اإله اإل اهلل واأن حممًدا ر�شول اهلل".

وننتقل اإىل فقرة خمتارة بعنوان: 

سؤال وجواب
1- من اأن�شاأ اأول م�شت�شفى لاأمرا�ض العقلية والنف�شية يف الإ�شام؟ 

الوليد بن عبدامللك. 
2- هل ينق�ض الوزن اأم يزيد عند قمم اجلبال؟ 

ينق�ض.
3- من اأ�شهر معارك امل�شلمن مع الفر�ض )القاد�شية( كان عدد جنود 

الفر�ض مائة وع�شرين األف جندي، فكم كان عدد جنود احلق؟
ثاثون األًفا. 

4- يقول ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص »اأِحّل لكم ميتتان ودمان« ما هما امليتتان؟
ال�شمك واجلراد. 

�شعارهم  وكان  فار�ض  ال�شباح( يف  اأ�ش�شها )ح�شن  5- طائفة منحرفة 
اإله، وكل �شيء مباح( قتلوا كثرًيا من العلماء وامللوك وال��ولة والعلماء  )ل 

وحاولوا اأكرث من مرة قتل �شاح الدين الأيوبي، ما ا�شم هذه الطائفة؟ 
احل�شا�شون.
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ون�صتمع اإىل زاوية هل تعلم؟ :

هل تعلمين
- هل تعلمن اأن اأول اأمة تدخل اجلنة هي اأمة حممد  ملسو هيلع هللا ىلص.

- هل تعلمن اأن اأول من اأذن يف ال�شماء هو جربيل -عليه ال�شام-.
- هل تعلمن اأن اأول من قدر ال�شاعات الثنتي ع�شرة هو نوح - عليه 

ال�شام - يف ال�شفينة ليعرف مواقيت ال�شاة.
- هل تعلمن اأن اأول من ركب اخليل هو اإ�شماعيل -عليه ال�شام-.
- هل تعلمن اأن اأول من �شمى اجلمعة باجلمعة هو كعب بن لوؤي.

ونختار لكن اأبياًتا من اأعذب ال�صعر:

من الغريب.. ؟

���اِم وال���َي���َم���ِن َل���ْي�������َض ال���َغ���ري���ُب َغ���ري���َب ال�������شَّ

وال���َك���َف���ِن ال���لَّ���ح���ِد  َغ����ري����ُب  ال���َغ���ري���َب  اإِنَّ 

ِل�����ُغ�����ْرَب�����ت������ِ�����ِه َح���������قٌّ  َل���������ُه  ال������َغ������رِي������َب  اإِنَّ 

��َك��ِن ع��ل��ى امْلُ��ق��ي��م��َن يف الأَوط��������������اِن وال�����شَّ

ُي���َب���لِّ���َغ���ن�������ي َل�������ْن  َوزادي  َب����ع����ي����ٌد  ����َف����ري  �����شَ

���ُع���َف���ْت وامل�����������وُت َي��ط��ُل��ُب��ن�����ي ت������ي ����شَ َوُق������وَّ

اأَْع����لَ����ُم����ه����ا ����ُت  َل���������شْ ُذن����������وٍب  َب���ق���اي�����������ا  َويل 

وال�����َع�����لَ�����ِن �����ِر  ال�����������شِّ يف  َي���ْع���لَ���ُم���ه�����������ا  اهلل 
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اأَْم���َه���لَ���ن���ي َح����ْي����ُث  َع���ن���ي  اهلَل  اأَْح������لَ������َم  َ���ا  م����

����رُتُين وَق�������ْد مَت���������اَدْي����ُت يف َذْن����ب����ي وَي���������شْ

َ�������ام�������ي ِب�������ا َن���������َدٍم �����������رُّ �����ش���������اع���������اُت اأَّي�������� مَتُ

َ������َزِن ح������� ول  َولَخ�����������������������ْوٍف  ُب�������ك�������اٍء  ول 

���َت���ِه���ًدا �������ِذي اأُْغ�����ِل�����ُق الأَْب�����������واَب جُمْ اأََن���������ا الَّ

َت��ْن��ُظ��ُرن�����ي اهلِل  َوَع��������ْنُ  ���ي  امل���ع���ا����شِ َع���ل���ى 

�����������ًة ُك�����ِت�����َب�����ْت يف َغ�����ْف�����لَ�����ٍة َذَه������َب������ْت َي���������ا َزلَّ

��ِرُق��ن��ي ���َرًة َب���ِق���َي���ْت يف ال��َق��ل��ِب حُتْ َي�����ا َح�������شْ

َدْع����ن����ي اأَُن����������وُح َع���ل���ى َن���ْف�������ش���ي َواأَْن����ِدُب���������ه���������ا 

��ْذِك��ي�����ِر َواحَل�������َزِن ْه����َر ِب��ال��تَّ َواأَْق�����َط�����ُع ال����دَّ

ونختم بهذه الفقرة:

أين تكوننّ إذا نودي للصالة؟!
�شوؤال ينبغي اأن ي�شاأله كثريون لأنف�شهم، وليكن هذا ال�شوؤال مقروًنا 
اأنف�شهم  حما�شبة  ع��ن  غفلوا  الكثري  ولكن  اجل����ادة...  واملحا�شبة  بال�شدق 

فتمادى بهم الع�شيان و�شلوا الطريق. 
فحا�شبي نف�شِك اأيتها امل�شلمة... خم�ض مرات يف اليوم والليلة ويرتدد 
اأ�شد غفلتِك.  اأذن��ِك )حي على الفاح( ف��اإذا مل تكوين من املجيبن فما  يف 
فلتكوين من امل�شارعات اإىل اإجابة نداء الفاح املتزودات بخري زاد، واطردي 
اأن  ع�شى   - وتعاىل  تبارك   - مب��ولك  وا�شتعيني  قلبك  من  الغفلة  �شلطان 
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تكوين من اأهل الفاح يف الدنيا والآخرة.
ويف اخلتام نقول: 

ـــــط  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ قـــ �ــــصــــاء  مـــــا  ـــــــذي  ال ذا  مـــــن 

ـــــه احلـــ�ـــصـــــــــــــــــــــــــــــــنـــى فــقــط  ومـــــــن ل

وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�صالم 
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البرنامج اإلذاعي )السادس(

ٱ ٻ ٻ

اللحظات،  الأوق���ات، وطيلة  ال�شاعات، ويف كل  احلمد هلل على مر 
اإك��رام��ه، احلمد هلل على ح�شن  اإنعامه، احلمد هلل على  احلمد هلل على 

�شنيعه.
واهلل اأكرب دعاه املري�ض على �شريره، وفزع اإليه املنكوب يف اأموره، 

وهتف با�شمه الربان يف البحار، ولهج بذكره من �شل يف القفار.
وكا�شف  ال�شبل،  وم��و���ش��ح  ال��ع��ل��م،  معلم  على  وال�����ش��ام  وال�����ش��اة 

ال�شبه، واآله و�شحبه اأويل الف�شل وال�شعة.. ثم اأما بعد:
ها هي ميادين العلم، وتلك ينابيع املعرفة، ي�شمر اإليها املجتهدون، 
حجة،  وال��ع��ل��م  ظ���ام،  واجل��ه��ل  ن���ور،  فالعلم  امل��ث��اب��رون،  عليها  وي�شرب 

واجلهل فتنة.
فبقدر الكد تكت�شب املعايل     ومن طلب العا �شهر الليايل. 

من هذا امليدان العلمي، ومن هذا املنرب الرتبوي، ويف هذا اليوم 
الندي )      ( املوافق )       ( من �شهر )       ( لعام )     ( من الهجرة. 

نفتح لكن اأول ف�صولنا، واأ�صفى ينابيعنا القراآن الكرمي:

القرآن الكريم

ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  زب  ت��ع��اىل:  ق��ال 
پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ی  ی  ی  ی  ىئ 
پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 
ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 
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ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڤ 
ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ 

ڎ ڎ ڈ رب )يون�ض(.

وف�صلنا الثاين هو مع معلمنا الأول حممد ملسو هيلع هللا ىلص:

الحديث
عن عبداهلل بن عمرو- ر�شي اهلل عنهما- عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »امل�شلم 
من �شلم امل�شلمون من ل�شانه ويده، واملهاجر من هجر ما نهى اهلل عنه« رواه 

البخاري.

وللحكمة فنون لها يف ميادين العلم ف�صول:

الحكمة
اأن تريدي ما  اأن تعملي دائًما ما تريدين، بل يف  - لي�شت ال�شعادة يف 

تعملينه.

والكلمــة مــا هــي اإل وحي مــن العلــم، وفي�س مــن القرائح، 
وف�صل ل غنى عنه: 

حياتكِ من صنع أفكاركِ
�شعادة الإن�شان اأو �شقاوته اأو قلقه اأو �شكينته تنبع من نف�شه وحدها؛ 
لأنه هو الذي يعطي احلياة لونها البهيج، اأو املقب�ض، كما يتلون ال�شائل بلون 

الإناء الذي يحتويه: "فمن ر�شي فله الر�شا ، ومن �شخط فله ال�شخط". 

www.alukah.net
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ا يتلوى من �شدة احلمى، فقال له موا�شًيا  عاد النبي ملسو هيلع هللا ىلص اأعرابًيا مري�شً
وم�شجًعا: "طهور" فقال الأعرابي: بل هي حمى تفور، على �شيخ كبري، تزيره 

القبور. قال: "فنعم اإذا". 
يعني اأن الأمر يخ�شع لاعتبار ال�شخ�شي، فاإن �شئت جعلتها تطهرًيا 

ور�شيت، واإن �شئت جعلتها هاًكا و�شخطت. 
تغرًيا  نف�شي يتغري تقديره  الواحد مبا ي�شاحبه من حال  العمل  اإن 

كبرًيا. 
وانظري اإىل هاتن الآيتن وما تربزانه من �شفات النا�ض، قال تعاىل: 

ۇ  ڭ  ڭڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  زب 
ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۇۆ 
ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئەئ وئ وئ  ۇئ ۇئۆئ 

ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ ېئ  ىئ ىئ ىئ ی رب )التوبة(.
هوؤلء واأولئك يدفعون املال املطلوب.

هوؤلء يتخذونه غرامة موؤذية مكروهة، ويتمنون العنت لقاب�شيه. 
واأولئك يتخذونه زكاة حمبوبة تطيب النف�ض باأدائها، وتطلب الدعاء 

ال�شالح بعد اإيتائها. و�شوؤون احلياة كلها ل تعدو هذا النطاق. 
وثيًقا بحقيقة  ارتباًطا  ترتبط  العمل  بل قيمة �شاحب  العمل،  قيمة 
داي��ل  ق��ال  النف�ض،  تعتمل يف  التي  وامل�شاعر  ال��ذه��ن،  ت��دور يف  التي  الأف��ك��ار 
كارنيجي: "اإن اأفكارنا هي التي ت�شنعنا، واجتاهنا الذهني هو العامل الأول 
ذهن  يف  ي��دور  م��ا  نبئني  )اأمي�����ش��ون(  يت�شاءل  ول��ذل��ك  م�شايرنا؛  تقرير  يف 
الرجل اأنبئك اأي رجل هو. نعم، فكيف يكون الرجل �شيًئا اآخر غري ما يدل 

عليه تفكريه؟
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وللتنــوع اأثره يف القبول، وا�صتجابة النفو�س، فاخرتنا لكن 
هذا الدر�س النبوي: 

حديث وشرح
اأب��ي هريرة عبدالرحمن بن �شخر - ر�شي اهلل عنه - ق��ال: قال  عن 
ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »اإن اهلل ل ينظر اإىل اأج�شامكم ول اإىل �شوركم ولكن ينظر 

اإىل قلوبكم«. 
فاهلل - �شبحانه وتعاىل - ل ينظر اإىل العباد واإىل اأج�شامهم هل هي 
كبرية اأو �شغرية اأو �شحيحة اأو �شقيمة ول ينظر اإىل ال�شور هل هي جميل�ة 

اأو دميمة. 
كل هذا لي�ض ب�شيء عند اهلل، وكذلك ل ينظر اإىل �شورة الإن�شان هل 
هي رفيعة اأم دنيئة، ول ينظر اإىل الأموال ول ينظر اإىل �شيء من هذا اأبًدا، 
لي�ض بن اهلل وبن خلقه �شلة اإل بالتقوى، فمن كان هلل اأتقى كان من اهلل 
اأقرب وكان عند اهلل اأكرم، اإًذا ل تفتخري مبالك ول بجمالك ول ببدنك ول 
باأولدك ول بق�شورك ول ب�شياراتك ول ب�شيء من هذه الدنيا اأبًدا، واإمنا اإذا 

وفقك اهلل للتقوى فهذا من ف�شل اهلل عليك فاحمدي اهلل عليه. 
واعلمي اأن الأعمال بالنيات، والقلوب هي التي عليها املدار، كم من اإن�شان 
ظاهر عمله اأنه �شحيح وجيد و�شالح، لكن ملا بني على خراب �شار خراًبا، النية 
هي الأ�شل، جتدين رجلن ي�شليان يف �شف واحد مقتدين باإمام واحد يكون 
قلبه  اأحدهما  خمتلف،  القلب  لأن  واملغرب؛  امل�شرق  بن  كما  �شاتيهما  بن 
غافل، بل رمبا يكون مرائًيا يف �شاته والعياذ باهلل. يريد بها الدنيا، والآخر 

قلبه حا�شر يريد ب�شاته وجه اهلل واتباع �شنة ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص. 

www.alukah.net
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التايل: برناجمنا  العرب" هو  "قالت 

قالت العرب
- عقول النا�ض على قدر زمانهم. 

 غيان بن جرير. 
ة اإل اأحبته. - ما مات اأحد يف حب اأُمَّ

جمال الدين الأفغاين. 
- كانت العرب تطيل لي�شمع منها، وتوجز ليحفظ عنها. 

عمرو بن العاء. 
- كل ذي رغبة دنت اأم ت�شامت �شوف مي�شي يوًما دون رغباته. 

اإيليا اأبو ما�شي.

وللق�ص�س النادرة اإثارة وت�صويق:

ذكاء مجنون
تويف اأحد الأثرياء يف بلد بعيد عن بلده، وو�شل خرب وفاته اإىل اأولده، 
وحّدد ولده الكبري يوًما للعزاء، لكن اإخوته طالبوا باملرياث.. فقال: انتظروا 
حتى ننتهي من مرا�شم العزاء.. فرف�شوا وقالوا: بل نق�شم الرتكة اليوم.. 
فقال: ماذا يقول عنا النا�ض؟ األ ن�شرب، ورف�ض مطلبهم فذهبوا اإىل املحكمة 
واأقاموا عليه دعوى، واأر�شل اإليه القا�شي طلًبا باحل�شور.. فذهب اإىل اأحد 
عقاء البلد لي�شت�شريه وكان �شاحب راأي �شديد، ف�شرد عليه الق�شة، وقال: 
يفتيك  ف�شوف  ف��ان  اإىل  اذه��ب  ل��ه احلكيم:  فقال  ع��ن خم���رج..  ابحث يل 
وياأتيك باحلل.. فقال له: اإن فاًنا جمنون.. كيف ي�شتطيع اأن يحل م�شكلة 
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عجز عنها العقاء.. فقال: اذهب اإليه فلن يفتيك غريه.. فذهب اإليه و�شرد 
املجنون: قل لإخوتك هل  له  قال  انتهى من كامه  اأن  وبعد  الق�شة،  عليه 
اإذ كيف مل يفكر يف ه��ذا..  اأب��ي قد م��ات.. ف��ام نف�شه  اأن  عندكم من ي�شهد 
اإنك  القا�شي:  فقال  املجنون..  قاله  ما  للقا�شي  وق��ال  املحكمة  اإىل  فذهب 
بلد  اأبونا تويف يف  م��ات؟.. قالوا:  اأباكم قد  اأن  �شهود على  حمق هل عندكم 
بعيد وجاءنا اخلرب ول يوجد �شاهد على ذلك.. فقال لهم القا�شي: ِاْئُتويِن 

بال�شهود و�شاأق�ّشم بينكم الرتكة.. وظلت الق�شية معلقة �شنوات.
اإىل الف�صول، وا�صتماعنا اإىل الدرو�س، نقول بكل  مع دخولنا جميًعا 
يف  لنا  وافتح  الأعمال،  خلري  واهدنا  الأقــوال،  لأح�صن  وفقنا  اللهم  هدوء: 

ف�صولنا من ف�صلك العميم، وعطائك اجلزيل.

وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�صالم 
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البرنامج اإلذاعي )السابع(

ٱ ٻ ٻ

�شبحان من �شّبح الرعد بحمده، وهطل الغمام بِذكره، بّره عظيم، 
باحلق  الكتاب  وينزل  املر�شلن مب�شرين ومنذرين،  ير�شل  األيم،  واأخ��ذه 

املبن، واأنزل احلديد فيه باأ�ض �شديد.
اهلل اأكرب من اإله ما اأحلمه على الطغاة، وما اأ�شربه على الع�شاة، 
وما اأقربه ممن دع��اه، وما اأق��دره على ن�شر من ت��وله، وما اأ�شد بط�شه 

مبن عاداه، وما اأ�شمعه ملن ناداه.
واأ�شهد اأن حممًدا عبده ور�شوله �شلى اهلل عليه وعلى اآله و�شحبه 

و�شلم ت�شليًما كثرًيا مزيًدا اإىل يوم الدين.. اأما بعد:
تتواىل الأيام، ومتر اللحظات، ول تزال اإ�شراقة منربكن الإذاعي 
تطل عليكم كل �شباح. يف هذا اليوم )         ( املوافق )      ( من �شهر )     ( 

لعام )      ( من الهجرة.

نبــداأ اإطاللتنــا بطلة نديــة، وحجة قوية، ونهــج م�صتقيم، 
كالم رب العاملني: 

القرآن الكريم
ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ   گ  گ  گ  زب  ت��ع��اىل:  ق��ال 
ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ 
ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ     ھ 
ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې 
ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ     ائ  ائ  ى  ى 

ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ رب )النباأ(.
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اإذا اأردت الرحيق فاذهبي اإىل ب�صتان احلبيب عليه ال�صالة 
وال�صالم، عدد ما كان وعدد ما يكون وعدد احلركات وال�صكون:

الحديث
عن اأن�ض - ر�شي اهلل عنه - عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ل يوؤمن اأحدكم حتى 

يحب لأخيه ما يحب لنف�شه«. رواه البخاري.

ا من و�صايا لقمان احلكيم لبنه: وناأخذ بع�صً

الحكمة
ين، فاإنه ذلٌّ النهار، وهمٌّ الليل. 1- يا بني: اإياك والدَّ

اليوم  ف�����ش��اروا  ي����راوؤون مب��ا يفعلون،  ق��دمًي��ا  النا�ض  ك��ان  بني:  ي��ا   -2
يراوؤون مبا ل يفعلون.

3- يا بني: اإياك وال�شوؤال؛ فاإنه يذهب ماء احلياء من الوجه.
ك��ان �شادًقا  ف���اإن  ال�شر،  ال�شر يطفئ  اإن  ق���ال:  م��ن  ك��ذب  ب��ن��ي:  ي��ا   -4
فاإن  واإل  الأخ��رى؟  اإحداهما  فلينظر هل تطفئ  نار  اإىل جنب  ن��اًرا  فليوقد 

اخلري يطفئ ال�شر كما يطفئ املاء النار.

وحتلق بنا الكلمة عاليًة يف �صماء املعرفة:

خمس خطوات لجسم يشع بالحيوية
ال�شرورية للقيام بالأن�شطة  تاأمينه الطاقة  الإن�شان يف  يعتمد ج�شم 
كفاءة  ولزيادة  الكيميائية يف اخلايا احلية،  التغريات  بع�ض  احليوية على 

هذه التغريات ين�شح اخلرباء مبا يلي: 
ل تهملي الإفطار اأبًدا واحر�شي على تناوله مبكًرا؛ لأن تناوله قبل 

الظهر اأو يف فرتة الظهرية يبطئ من تاأمن اجل�شم بالطاقة الازمة. 

www.alukah.net
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األ  الأف�شل  وم��ن  اليوم.  اأك��ل وجبات �شغرية متفرقة خ��ال  ح��اويل 
يف�شل بن هذه الوجبات باأكرث من �شاعتن اأو ثاث. 

ل تعتمدي على الأع�شاب اخلا�شة بزيادة طاقة اجل�شم؛ فعاوة على 
اأ�شعارها املرتفعة، فاإنها ل تقدم للج�شم كفايته من احليوية كما تفعل املواد 

الغذائية الأخرى كالبقول واخل�شراوات والفواكه. 
يجب عليِك اأن مت�شي ثاث مرات اأو اأربع مرات يف الأ�شبوع على الأقل 
لتجديد حيوية اخلايا، مع مراعاة األ تقل كل فرتة م�شي عن ن�شف �شاعة. 
ا عن امل�شعد  كما ميكن القيام باأن�شطة اأخرى م�شابهة، كا�شتخدام الدرج عو�شً

وغريها. 
ل جتّوعي نف�شك يف اأثناء احلمية بل ُكلي ب�شكل منظم. ومن الأخطاء 
القليل جًدا منها، وهذا  تناول  اأو  النهار  الوجبات يف  ال�شائعة تفويت بع�ض 
يجعلك عر�شة لتناول بع�ض الأطعمة منخف�شة القيمة الغذائية يف امل�شاء٠ 

باخت�شار، تناويل وجباتك بذكاء وتخطيط. 

ومن زاويــة التجديد، نخرج ركن الإبــداع ومع فقرة �صوؤال 
وجواب:

سؤال وجواب
�ض/ ما ال�شم اجلامع لاإن�ض واجلن يف القراآن الكرمي؟

ج/ الثقان.
�ض/ ما امليتتان اللتان اأحلهما اهلل لنا؟

ج/ ال�شمك واجلراد.
�ض/ من اليهودية التي حاولت قتل النبي - ملسو هيلع هللا ىلص-؟

ج/ اليهودية زينب بنت احلارث.
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كتب وموؤلفون هي فقرتنا التالية:

كتب ومؤلفون
كتاب: اعريف وتعلمي الخرتاعات. 

من  �شفحة  ثمانن  يف  الكتاب  يقع  ���ش��ربي.  فتحي  حممد  امل��وؤل��ف: 
القطع املتو�شط، ويهدف هذا الكتاب اإىل بناء العقلية البتكارية لدى ال�شباب 
والظواهر  التقنية.  والخرتاعات  العلمية  الكت�شافات  مقدمة  يف  جاء  وقد 
الطبيعية تكون دائًما حمور نقا�شات ومادة ت�شاوؤلت لدى الأطفال وال�شباب 
اأو  عليها  اأعينهم  تقع  التي  الأ�شياء  خفايا  معرفة  اإىل  دائًما  ي�شعون  الذين 

ي�شمعون عنها اأو يلم�شون ا�شتخدامها.

ونختم بهذه الطرفة:

الساعة السابعة
�شمع اأحدهم اأن الليل ي�شتمر يف بع�ض مناطق العامل ملدة �شتة اأ�شهر، 
فقال: يا ليتني �شاكن هناك! فقالوا له: ملاذا ؟ قال: لأنه اإذا جاء اأحد الدائنن 

يطالب مباله اأقول له: غًداَ �شباًحا.

ومن وحينا نخرج دعاءنا:

دعاء
وا�شرت  اأمورنا،  لنا  وافتح  دروبنا،  لنا  وي�ّشر  ذنوبنا،  لنا  اغفر  " اللهم 
برحمتك  اأم��رن��ا،  وت��ولَّ  كروبنا،  عنا  ونّف�ض  همومنا،  عنا  وف��ّرج  عيوبنا،  لنا 

يا اأرحم الراحمن".
ومع دنو الفراق، نلملم الكلمات، بتحية الإ�صالم:

وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكن  "فال�صالم 
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البرنامج اإلذاعي )الثامن(

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل.. م�شتٍو على عر�شه، بائن من خلقه، م�شتغن عن عباده، 
متفرد بربوبيته واألوهيته، واحد يف اأ�شمائه و�شفاته.

حكيم خبري، عليٌّ كبري، بارئ م�شور، جبار متكرب، ملك قدو�ض، 
مهيمن قوي، عزيز حكيم، غفور رحيم، عليٌّ عظيم، ملك كرمي.

واأ�شهد اأن حممًدا عبده ور�شوله ختم به النبوات، �شلى اهلل عليه 
وعلى اآله و�شحبه و�شلم ت�شليًما كثرًيا اإىل يوم الدين.. ثم اأما بعد:

م��ن ه���ذا اجل��م��ع ال��غ��ف��ري، وه���ذه ال�����ش��ف��وف ال��ع��دي��دة، ن��خ��رج لكم 
�شطورنا املجموعة يف اإذاعتنا امل�شموعة، يف هذا اليوم )      ( املوافق )     ( 

من �شهر )     ( لعام )      ( من الهجرة.

اآيــات  اإىل  ن�صتمــع  امل�صتقيمــة  ال�صفــوف  هــذه  بــني  ومــن 
م�صتقيمة، على الدرب م�صتنرية:

القرآن الكريم

زب ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ  قال تعاىل: 
ۇئ  ۇئ  ەئ وئ وئ  ائ ائ ەئ  ى  ى  ېې  ې  ې  ۉ ۉ 
ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ 
ىت  مت  خت  حت  جت  يب  ىب  مب  خب  حب  جب  يئ  مئىئ  حئ  جئ  یی 
جخ  مح  جح  مج  حج  ىثيث  مث  جث   يت 
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ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پپ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ 
ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺٺ 

ڤڤ ڤ ڦ ڦ رب )حممد(.

ومــن حولنا وبيننا �صنن نبويــة نعي�س يف دربها، ونقطف من 
ثمرها:

الحديث
اأحدكم  اأت��ى  »اإذا  ملسو هيلع هللا ىلص:  اأي��وب الأن�شاري ق��ال: ق��ال ر�شول اهلل  اأب��ي  عن 
رواه  غ��رب��وا«.  اأو  ���ش��رق��وا  ظ��ه��ره،  يولها  ول  القبلة  ي�شتقبل  ف��ا  ال��غ��ائ��ط، 

البخاري.

واخرتنا لكن هذه الفقرة:

أقوى الكلمات
اأعظم كلمة هي... اهلل.

اأعمق كلمة هي... النف�ض.
اأطول كلمة هي... الأبدية.

اأقوى كلمة هي... احلق.
اأو�شع كلمة هي... ال�شدق.

اأرق كلمة هي... احلب.

اأعز كلمة هي... الأمل.
اأ�شرع كلمة هي... الوقت. 
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اأقرب كلمة هي... الواقع.
اأف�شل كلمة هي... امل�شاواة.
اأعف كلمة هي... العاطفة.

ها هي حا�صرة، ن�صيطة م�صددة، كلمتنا ال�صباحية:

فوائد صحية ألوقات الصلوات الخمس
جاء يف كتاب "ال�شت�شفاء بال�شاة" للدكتور زهري رابح: باأن الكورتيزون 
الذي هو هرمون الن�شاط يف ج�شم الإن�شان يبداأ يف الزدياد وبحدة مع دخول 
ي�شعر  الدم؛ ولهذا  ارتفاع من�شوب �شغط  الفجر، ويتازم معه  وقت �شاة 
�شباًحا؛  والتا�شعة  ال�شاد�شة  بن  الفجر  �شاة  بعد  كبري  بن�شاط  الإن�شان 
للعمل وك�شب  والت�شمري  وق��ت اجل�د  ال�شاة هو  بعد  الوقت  ه��ذا  ل��ذا جند 
ال��رزق، كذلك تكون يف هذا الوقت اأعلى ن�شبة لغاز الأوزون يف اجلو، ولهذا 
وجند  والع�شلية،  الذهنية  ولاأعمال  الع�شبي  للجهاز  من�شط  تاأثري  الغاز 
الكورتيزون وي�شل حلده  اإف��راز  ال�شحى، فيقل  العك�ض من ذلك عند وقت 
الأدنى، في�شعر الإن�شان بالإرهاق مع �شغط العمل ويكون يف حاجة اإىل راحة، 
يدخل  وهنا  املبكر،  ال�شتيقاظ  من  �شاعات  �شبع  بعد  بالتقريب  هذا  ويكون 
وقت �شاة الظهر فتوؤدي دورها كاأح�شن ما يكون من بث الهدوء وال�شكينة 

يف القلب واجل�شد املتعبن.
بعدها ي�شعى امل�شلم اإىل طلب �شاعة من النوم تريحه وجتدد ن�شاطه، 
وذلك بعد �شاة الظهر وقبل �شاة الع�شر، وهو ما ن�شميه "القيلولة" فقد 
قال ملسو هيلع هللا ىلص: »قيلوا فاإن ال�شياطن ل تقيل«. وقد ثبت علمًيا اأن ج�شم الإن�شان 
م��ادة  م��ع��دل  ب��ال��غ��ة، حيث يرتفع  ال��ف��رتة ب�شعوبة  ه��ذه  ع��ام يف  ب�شكل  مي��ر 
تقريًبا  هذا  ويكون  الن�وم،  على  فتحر�شه  اجل�شم  يفرزها  كيميائية خمدرة 
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بعد �شبع �شاعات من ال�شتيقاظ املبكر، فيكون اجل��شم يف اأقل حالت تركيزه 
ون�شاطه، واإذا ما ا�شتغنى الإن�شان عن نوم هذه الفرتة فاإن التوافق الع�شلي 

الع�شبي يتناق�ض كثرًيا طوال هذا اليوم.
اأخ��رى  م��رة  ن�شاطه  بعدها  اجل�شم  ل��ي��ع��اود  الع�شر  ���ش��اة  ت��اأت��ي  ث��م 
وظائف  يف  ملمو�ض  ن�شاط  فيحدث  ال��دم،  "الأدرينالن" يف  معدل  ويرتفع 
يف  خطري  دور  الع�شر  ل�شاة  هنا  ويكون  القلبي،  الن�شاط  خا�شة  اجل�شم، 
تهيئة اجل�شم والقلب ب�شفة خا�شة ل�شتقبال هذا الن�شاط املفاجئ، والذي 
كثرًيا ما يت�شبب يف متاعب خطرية ملر�شى القلب للتحول املفاجئ للقلب من 

اخلمول اإىل احلركة الن�شطة.
الكرمي  ال��ق��راآن  يف  م��وؤك��دة  تو�شية  يف  البديع  ال�شر  لنا  يتجلى  هنا، 

زب ٱ ٻ ٻ  الع�شر حن يقول تعاىل:  باملحافظة على �شاة 
ٻ ٻ پ پ پ رب )البقرة: 23٨(.

ثم تاأتي �شاة املغرب فيقل اإفراز "الكورتيزون" ويبداأ ن�شاط اجل�شم 
يف التناق�ض، وذلك مع التحول من ال�شوء اإىل الظام، وهو عك�ض ما يحدث 
على  "املياتونن" امل�شجعة  م���ادة  اإف���راز  ف��ي��زداد  مت��اًم��ا،  ال�شبح  ���ش��اة  يف 
ال�شاة مبنزلة حمطة  وتكون  للج�شم  تكا�شل  والنوم، فيحدث  ال�شرتخاء 

انتقالية.
وتاأتي �شاة الع�شاء لتكون هي املحطة الأخ��رية يف م�شار اليوم التي 
ينتقل فيها اجل�شم من حالة الن�شاط واحلركة اإىل حالة الرغبة التامة يف 
النوم مع �شيوع الظام وزيادة اإفراز "املياتونن"؛ لذا ي�شتحب للم�شلمن 
اأن يوؤخروا �شاة الع�شاء اإىل قبيل النوم لانتهاء من كل ما ي�شغلهم، ويكون 

النوم بعدها مبا�شرة.
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ومــن اأحــد ال�صفــوف تخــرج اإحــدى امل�صــاركات ومــع هــذه 
الفقرة:

خطوات معينة على قيام الليل
- اأن تعريف اأن هلل نفحات متى تعر�ض لها العبد �شعد يف الدينا والآخرة، 
ومن اأوقاتها الثلث الأخري من الليل، وهذه اخلطوات تعينِك على قيام الليل. 

- تو�شئي قبل نومك و�شوءك لل�شاة. 
- قراءة اآية الكر�شي فا يقربك �شيطان يف نومك. 

- قراءة اآخر اآيتن من �شورة البقرة. 
اأن تقويل: )�شبحان اهلل( ثاًثا وثاثن مرة. )احلمد هلل( ثاًثا   -

وثاثن مرة. اهلل اأكرب اأربًعا وثاثن مرة. 
- ليكن اآخر كامك قبل نومك ت�شبيًحا. 

- ل تتعبي نف�شك يف النهار كثرًيا. 
- ل تكرثي من الطعام يف الليل. 

قللي من ف�شول الكام. 

تاريخ وحدث هو برناجمنا التايل:

تاريخ وحدث
- �شنة ثماين ع�شرة للهجرة:

اآلف  اأربعة  راأ���ض جي�ض من  العا�ض على  فتح م�شر: اجته عمرو بن 
اأم��ري املوؤمنن  امل��دد من  مقاتل اإىل م�شر، واأم��ام �شدة املقاومة طلب عمرو 
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فاأر�شل اإليه اأربعة اآلف جندي، وتقّدم امل�شلمون وحا�شروا ح�شن بابليون ملدة 
�شبعة اأ�شهر ومتكنوا من فتحه، ثم اجتهوا اإىل الإ�شكندرية فوجدوا مقاومة 
الإ�شكندرية  فتحت  واأخ��رًيا  اأ�شهر،  اأربعة  اإىل  ح�شارها  فامتد  حاميتها  من 

وعقدت معاهدة الإ�شكندرية. 

الدعاء مفتاح لكل خري، وباب لكل ف�صل، وطريق لكل �صالح، 
فمن رزق ح�صن امل�صاألة فقد اأعطي ال�صعادة، وجنا من ال�صقاوة:

دعاء
»اللهم ارحم اآباءنا واأمهاتنا واغفر لهم وجتاوز عن �شيئاتهم واأدخلنا 

واأدخلهم ف�شيح جناتك«.
لقاء  اإىل  امل�صري،  على  ونعزم  بالرحيل،  ح  نلوٍّ ال�صفوف  هذه  اأمام  من 

قريب.

وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�صالم 
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البرنامج اإلذاعي )التاسع(

ٱ ٻ ٻ

ال�شماء  الثناء احل�شن، يف  ول��ه  ول��ه احل��م��د،  امل��ل��ك،  ل��ه  احلمد هلل 
ويف  �شطوته،  النار  ويف  رحمته،  اجلنة  ويف  �شلطانه،  الأر����ض  ويف  ملكه، 

البحر عظمته ويف الكائنات حكمته.
وال�شاة وال�شام على من اأر�شل باأكرم ر�شالة، واأعظم نبوة، حممد 
ت�شليًما  و�شلم  و�شحبه  اآله  وعلى  وحبيبه،  وخليله،  ر�شوله،  عبداهلل  بن 

كثرًيا.. ثم اأما بعد:
لكن  اأن جنمع  ي�شرنا  والكون اخلا�شع،  الوا�شع،  الف�شاء  من هذا 
�شفحات، اأعددناها باإتقان، ودبجناها بخيوط الوئام، يف هذا اليوم )       ( 

املوافق )     ( من �شهر )      ( لعام )       ( من الهجرة.

ونبــداأ مــن هــذا الكــون الوا�صــع بواحــة رحمانيــة، َعِلّيــة 
رحيمة، بكالم رب الربية: 

القرآن الكريم
قال تعاىل: زب ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 
ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ 
ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ    ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ 
ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ 
ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ   گگ  گ  گ  ک  ک  ک 

ڻ رب )الرحمن(.
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ونّثني برو�صة اإميانية، بال�صنة نقية، وعن البدعة جنية:

الحديث
ملسو هيلع هللا ىلص ق��ال: »ل��و يعلم  اأن ر�شول اهلل  اأب��ي هريرة - ر�شي اهلل عنه -  عن 
عليه  ي�شتهموا  اأن  اإل  ي��ج��دوا  ث��م مل  الأول،  وال�����ش��ف  ال��ن��داء  م��ا يف  ال��ن��ا���ض 
ل�شتهموا عليه، ولو يعلمون ما يف التهجري ل�شتبقوا اإليه، ولو يعلمون ما يف 

العتمة وال�شبح، لأتوهما ولو حْبًوا« رواه البخاري.

ومن دروب الكون نقتفي درًبا للحكماء:

الحكمة
- �شديقك من ي�شارحك باأخطائك ل من يجملها ليك�شب ر�شاك.

ونفتح �صفحة الكون لن�صمع الكون كلمة:

فضل العلم
ل يوجد عاقل ينكر ف�شل العلم واأهميته، ومبا اأن ديننا دين ال�شمولية 
اأف�شل  من  العلم  وجعل  مرتبة  اأعلى  يف  واأه��ل��ه  العلم  جعل  فقد  والتكامل 

القربات بعد الواجبات. 
والثقافة،  العلم،  زبچرب فيها حث على  اآي��ة يف كتاب اهلل هي  ف��اأول 
واملعرفة، ومل ياأمر اهلل -عز وجل- نبيه ملسو هيلع هللا ىلص اأن يطلب ال�شتزادة من �شيء اإل 

العلم، فقال تعاىل: زب ٺ ٺ ٿ ٿرب )طه: 114(.
وقال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »من يرد اهلل به خرًيا يفقهه يف الدين«.

اأن من مل يتفقه يف الدين مل يرد اهلل به خ��رًيا والعياذ  ومعنى ذلك 
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باهلل، قال بع�ض احلكماء: »ليت �شعري اأي �شيء اأدرك من فاته العلم! واأي 
�شيء فات من اأدرك العلم؟!«.

وقال احل�شن: »لول العلماء ل�شار النا�ض مثل البهائم«.
وق��ال معاذ بن جبل - ر�شي اهلل عنه - : »تعلم العلم، ف��اإن تعلمه هلل 
ملن  وتعليمه  جهاد،  عنه  والبحث  ت�شبيح،  ومدار�شته  عبادة،  وطلبه  خ�شية، 
ل يعلمه �شدقة، وبذله لأهله قربة، وهو الأني�ض يف الوحدة، وال�شاحب يف 

اخللوة«.
وهلل در ال�شافعي حن قال: 

راأي��������������������ت ال�������ع�������ل�������م �������ش������اح������ب������ه ك�������رمي 
ول�������������������و ول��������������دت��������������ه اآب����������������������������اء ل�������ئ�������ام 

اأن  اإىل  ي������رف������ع������ه  ي���������������زال  ول������ي�������������ض 
ي�����ع�����ظ�����م اأم������������������ره ال���������ق���������وم ال��������ك��������رام 

ح�����������ال  ك�����������������ل  يف  وي����������ت����������ب����������ع����������ون����������ه 
ك������راع������ي ال�������������ش������اأن ت���ت���ب���ع���ه ال���������ش����وام 

ف�������ل�������ول ال������ع������ل������م م��������ا �������ش������ع������دت رج��������ال 
احل�����������رام  ول  احل�������������ال  ع�����������رف  ول 

واأعاجيب الكون كالنجوم ل حت�صى ومع فقرة:

خذي ثالًثا واحذري ثالًثا
- علت همة الأ�شد، وظهرت �شجاعته، ف�شّمته العرب مائة ا�شم؛ فخذي 

من الأ�شد ثاًثا:
- ل ترهبي املواقف.



59

- ل تتعاظمي اخل�شوم.
- ل تر�شي حياة الذل.

- �شقطت همة الذباب، فُذكر يف القراآن على وجه الذم؛ فاحذري ثاًثا 
يف الذباب: 

- الدناءة.
- واخل�شة.

- و�شقوط املنزلة.

واخرتنا لكن هذه الفقرة:

من طبائع البهائم
الأ�َشد: يرمز لل�ّشجاعة والقيادة والَوقار والب�شالة، وهو ملك الغابات، 
وي�شرب ملن يرمز له بهذه ال�شفات اأّنه )كالأ�شد( اأي �شجاع كالأ�شد، ويقال 
ال�ّشبل من  ا )اأج��راأ من خا�شتي الأ�شد( وهو )اأ�شد من الأ�شد( )وهذا  اأي�شً
ذاك الأ�شد( و )اأجراأ من الليث( و)الكلب الراك�ض خرٌي من الأ�شد الراب�ض( 
و)يطلب الدرج يف حب�ض الأ�شد(. ولقد ذكر يف القراآن الكرمي با�شم الَق�شورة. 

ونختم براجمنا بهذه الطرفة:

طرفة
ورد يف اإحدى ال�شحف الأمريكية هذا الإعان: اأعزائي القراء... كل 
هناك  لأن  مق�شودة؛  اجلريدة  هذه  يف  ت�شاهدونها  التي  املطبعية  الأخطاء 
قراء هوايتهم تتبع الأخطاء املطبعية؛ لذلك و�شعنا هذه )الأخطاء( حتقيًقا 

لإر�شاء كل الأذواق! 
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التاأمل  بعدها  لكن  نرتك  البديع،  الكون  هذا  �صماء  يف  جولة  هذه 
والتفكري يف ما خفي وما ظهر من هذا الف�صاء الف�صيح، اأما نحن ف�صنذهب غري 

بعيد، اإىل لقاء قريب، واأجل غري معلوم، عند عالم الغيوب.

وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�صالم 
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البرنامج اإلذاعي )العاشر(

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل مانح الهبات، جمزل العطيات، مهيئ الطيبات، مر�شل 
النفحات، احلمد هلل على ح�شن الكفاية، احلمد هلل على جميل الرعاية، 
احلمد هلل على عزة الولية، احلمد هلل املدل على الهدى، احلاجز من 

الردى، ما حمام �شدا، وما بدر بدا، ما طل غدا.
واأ�شهد اأن حممًدا عبده ور�شوله امل�شطفى املختار، �شلى اهلل عليه 
وعلى اآله الأطهار واأ�شحابه الأخيار، اأف�شل �شاة واأزكى �شام.. ثم اأما 

بعد:
تلف الكتب، وحتمل العلوم، لتو�شع يف الأيدي، وتودع يف العقول، 
ال��ع��ق��ول حتملن حقائب الكتب  ال��ع��ل��وم، و���ش��اح��ب��ات  ب��ط��ات  اأن���ن  وه��ا 

بالأيدي �شاهدات على عظمة العلوم و�شرف الر�شالة.
ا من منرب اإذاع��ة )          ( ويف هذا اليوم )        (  وها نحن اأي�شً
املوافق )      ( من �شهر )        ( لعام )        ( من الهجرة. اأتيناكن حاملن 

حقيبتنا الإذاعة، حمملة ًبالدرر الندية، والفوائد العلمية.

فدعونا نخرج لكن جوهرة حقيبتنا الإذاعية فاأن�صنت:

القرآن الكريم

ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  زبچ  ت��ع��اىل:  ق��ال 
گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ    ژ  ڈ  ڈ  ڎ 
ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ 
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ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ 
ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ     ڭ  ۓ  ۓ 
ەئ  ائ  ائ  ى   ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ 
ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ 

ىئرب )يو�شف(.

ونخــرج جــدوًل من ال�صنــة، مليًئــا بالهدى النبــوي، ناأخذه 
بهمة: 

الحديث
»املائكة  ق��ال:  ملسو هيلع هللا ىلص  اأن ر�شول اهلل   - اأب��ي هريرة - ر�شي اهلل عنه  عن 
اأحدكم ما دام يف م�شاه، ما مل يحدث: اللهم اغفر له، اللهم  ت�شلي على 
ارحمه، ل يزال اأحدكم يف �شاة ما دامت ال�شاة حتب�شه، ل مينعه اأن ينقلب 

اإىل اأهله اإل ال�شاة«. رواه البخاري.

ول بــد مــن تفتي�ــس احلقيبــة، لتخــرج احلقيقــة، بحكمة 
عجيبة:

الحكمة
- ال�شداقة بئر تزداد عمًقا كلما اأخذت منها.

وهذا دفرت الواجبات يطلب منا كلمة ال�صباح:

أربع خطوات لمعالجة السلوك السلبي
والعادات  ال�شلوك  من  كثرية  ح��الت  والطالبات  الطاب  بن  تنت�شر 
التي حتتاج اإىل معاجلة وتعديل، وهذا اأمر طبيعي ل يخلو منه جمتمع ول 
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يخت�ض بجيل دون �شواه واإن اختلفت هذه احلالت من مكان اإىل مكان ومن 
ع�شر اإىل ع�شر، واملعلم واملعلمة ي�شتطيعان اأن يقوم مبعاجلة ال�شلوك كما 
يبدو حال وقوعه اأو حلظة حدوثه، وهذا يجعل العاج ذا اأثر فاعل و�شهولة، 

وهذه الأ�شاليب م�شتمدة من الرتبية النبوية. 
1- التوجيه املبا�شر للمخطئ واملخطئة: 

كما يف توجيهه ملسو هيلع هللا ىلص لعمر بن اأبي �شلمة- ر�شي اهلل عنهما- قال عمر: 
كنت غاًما يف حجر ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وكانت يدي تطي�ض يف ال�شحفة؛ فقال يل 

ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »يا غام �شّم اهلل وكل بيمينك وكل مما يليك«. 
2- التعري�ض باخلطاأ: 

درجة  التنبيه  يبلغ  اأو  يحرجا  اأو  و�شاحبته  �شاحبه  ي�شدم  ل  حتى 
اأو يلحق  اإليهما،  اأو ي�شيء  الت�شنيع والت�شهري مما يحرج املخطئ واملخطئة 
اأق��وام يفعلون  اإذا راأى خطاأً يقول »ما بال  ملسو هيلع هللا ىلص  بهما العار والعيب، وقد كان 

كذا اأو فعلوا كذا«. 
3- التعنيف الجتماعي للمخطئ واملخطئة: 

كما فعل النبي ملسو هيلع هللا ىلص مع الرجل الذي كان يوؤذي جاره فطلب من الثاين 
املت�شرر اأن يخرج متاعه يف الطريق، فجعل النا�ض ميرون به وي�شاألونه عن 
به  الذي حمله على ذلك، فيخربهم مبا ي�شنع به جاره وما يلحق  ال�شبب 
من الأذى، فيتعاطفون معه ويرثون حلاله ويدعون على هذا اجلار ال�شيئ 

ويحملون عليه. 
4- التوبيخ والتقريع على اخلطاأ: 

اأم��ه، فقال له  اأب��ي ذر حن ع��ريَّ ب��اًل ب�شواد  ملسو هيلع هللا ىلص مع  كما فعل النبي 
ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »اإنك امروؤ فيك جاهلية« ثم بنَّ له اأخاق امل�شلم يف معاملة 
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الأرقاء؛ ما جعل اأبا ذر ي�شع خده ويطلب من بال اأن يطاأ عليه. 

وهذا جيب الأقالم مليء بالألوان نخرج منه اأزهى الألوان 
ومع فقرة:

تعجبني وال تعجبني
تعجبني:

تعجبني الطالبة التي حتافظ على ال�شلوات اخلم�ض.
تعجبني الطالبة التي تعتني بالو�شوء قبل ال�شاة.

تعجبني الطالبة التي حتافظ على اأداء ال�شنة الراتبة.
تعجبني الطالبة التي حتافظ على الهدوء داخل امل�شجد.

تعجبني الطالبة التي ل تتاأخر عن ال�شاة.
ول تعجبني:

ول تعجبني الطالبة التي ل حتافظ على ال�شلوات اخلم�ض.
ول تعجبني الطالبة التي ل تعتني بالو�شوء قبل ال�شاة.

ول تعجبني الطالبة التي ل حتافظ على اأداء ال�شنة الراتبة.
ول تعجبني الطالبة التي ل حتافظ على الهدوء داخل امل�شجد.

ول تعجبني الطالبة التي تتاأخر عن ال�شاة.

ونبقى مع احلقائق العلمية:

طلوع الشمس من مغربها
ثبت للعلماء اأن الأر�ض تبطئ من �شرعة دورانها هذا جزًءا من الثانية 
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كل  م��دة  كانت  �شنة  اآلف مليون  اأرب��ع��ة  اأن��ه ومنذ  وي��ق��ال  �شنة،  ك��ل مائة  يف 
البطء  ال��دوران يف  وا�شتمرت حركة  �شاعات فقط..  اأرب��ع  والنهار  الليل  من 
التباطوؤ  لهذا  وكنتيجة طبيعية  والنهار..  الليل  ت�شاوى طول كل من  حتى 
ف��رتة توقف  ال���دوران.. وبعد  الأر����ض متاًما عن  تتوقف فيه  وق��ت  ف�شياأتي 
ق�شرية وعلمًيا ل بد اأن تبداأ يف الدوران يف اجتاه عك�شي وعندها وبدًل من 
اأن ت�شرق ال�شم�ض من ال�شرق كما اعتدنا �شت�شرق من الغرب. )دليل علمي 

بحت حلتمية طلوع ال�شم�ض من مغربها(.

ونختم بهذه الفائدة:

المواطن التي ترفع اليدان فيها مع التكبير
املواِطن التي ترفع اليدان فيها مع التكبري هي:

1� مع تكبرية الإحرام.
2� عند الركوع.

3� عند الرفع من الركوع.
4� عند القيام من الت�شهد الأول.

ويف حقيبتنا الكثري، ومعها ل مُيل احلديث، لكن ح�صبكن بالقليل، مع 
الوعد باملزيد، باإذن املوىل القدير.

وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�صالم 

ُِ
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البرنامج اإلذاعي )الحادي عشر(

ٱ ٻ ٻ

واآب بعيد، ورج��ع طريد،  ا�شتهل وليد، وع��اد وعيد،  احلمد هلل ما 
يق�شم  الق�ش�ض،  اأح�شن  يق�ض  ورح��م��ة،  �شفاء  هو  ما  ال��ق��راآن  من  ينزل 

املعي�شة، ويرفع بع�ض النا�ض على بع�ض، وهو على كل �شيء قدير.
واأ�شهد اأن حممًدا عبده ور�شوله، ل خري اإل دل اأمته عليه، ول �شر 
اإل حذرها منه، �شلى اهلل عليه وعلى اآله و�شحبه و�شلم ت�شليًما كثرًيا.. 

ثم اأما بعد:
من  جديد،  من  ونظهر  اإل  عجيب،  يظهر  اأو  جديد،  ياأتي  اإن  ما 
قريب اأو بعيد، عازمن على امل�شري، مقدمن اأمتع حديث، من هذا الطود 
 ال�شامخ مدر�شة )              ( ويف هذا اليوم )         ( املوافق )        ( من �شهر 

)    ( لعام )       ( من الهجرة.

ومــع اأول ثوابتنــا، وخــري براجمنــا، وبركــة لقائنــا اآيــات 
عطرات من كالم الكرمي املنان:

القرآن الكريم
زب ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ  قال تعاىل: 
ہ ہ    ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭڭ ڭ   ڭ ۇ 
ۇ ۆ  ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉۉ ې 
ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ   ىائ  ى    ې  ې  ې 
ٻ  ٱ  ىئ  ىئ  ېئ    ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ 
ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  ٻپ  ٻ  ٻ 
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ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ  ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ   ڄڄ 
ڑک  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ 
ڱ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک 

ڱڱ ڱ  ں ں ڻ ڻ رب )يون�ض(.

ومــع ثاين ثوابتنــا، ونهج ر�صالتنا، �صنــة نبينا عليه ال�صالة 
وال�صالم-:

الحديث
عن جابر بن عبداهلل - ر�شي اهلل عنه - اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »من اأكل 
ثوًما اأو ب�شًا فليعتزلنا«. اأو قال: »فليعتزل م�شجدنا، وليقعد يف بيته« رواه 

البخاري.

ومع عزمنا على امل�صري، �صممنا على حفظ حكمة من حكيم:

الحكمة
- البت�شامة كلمة طيبة بغري حروف.

ويف هذا اجلمع، كان ل بد من كلمة الو�صل بيننا وبينكن:

القرآن الكريم
نور و�شياء، بهجة و�شرور، نعيم وارتقاء. 

هو الفرقان بن احلق وال�شال، واخلامت على جميع الكتب واملهيمن 
عليها. 

اآياته: كالربق يف ملعانه. 
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كلماته: كالنهر يف جريانه. 
حروفه: كالندى يف ب�شماته. 

للمجاهد  مطمئًنا،  للخائف  جلي�ًشا،  للميت  اأني�ًشا،  للم�شافر  يكون 
لل�شريد  م��ه��دًئ��ا،  للغ�شبان  م��ب�����ش��ًرا،  للمطيع  خم��وًف��ا،  للعا�شي  م�����ش��رًبا، 
والطريد واملنكوب وامل�شلوب، والغريق، للبعيد والقريب خري ماأوى وملجاأ. 

يف املعاين بحر ل �شاحل له. 
يف البيان �شاحر للعقول والألباب. 

يف الق�ش�ض فيه خري الق�ش�ض واأ�شدقها. 
به  اإل جئتكم  للعرب  تاأتون مبثل م�شهور  �شفيان بن عيينة: ل  قال 
من القراآن الكرمي، فقال له قائل: فاأين يف القراآن اأعط اأخاك مترة فاإن مل 

يقبل فاأعطه جمرة؟ قال يف قوله تعاىل: زب ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 
ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ رب )الزخرف: 3٦(.

اإياك نعبد  "مدارج ال�شالكن بن منازل  األَّف ابن قيم اجلوزية كتاب 
واإياك ن�شتعن" اأربع جملدات يف تف�شري اآية واحدة فقط. 

ڳرب  ڳ  گ  گ  گ  گ  زبک  ت�����ع�����اىل:   ق�������ال 
)حممد: 24(.

ويف كل لقاء، يتجدد الإخاء، وتعاد الذكريات ومع فقرة:

الرسوم المتحركة
الر�شوم املتحركة اأو ما ي�شّمى باأفام الكرتون من اأكرث الربامج التي 
يحر�ض على م�شاهدتها ال�شغار، ورمبا حتى الكبار، ول �شك يف اأن لها اأثًرا 
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على من ي�شاهدها، وذلك على الزمن البعيد، ومن تلك الآثار:
زعزعة عقيدة الطفل يف اهلل تعاىل.

ن�شر بع�ض النظريات والأفكار الباطلة.
يعتاد  قد  التي  اخلطرية  العقدية  الأخطاء  من  كثري  على  ا�شتمالها 

عليها الطفل ويعتقد �شحتها.
ت�شويه �شورة املتدينن )�شواء ق�شدوا اأم مل يق�شدوا(.

ن�شر التربج والتف�شخ، وتنبيه الطفل اإىل بع�ض الأمور املخلة بالأخاق.
ن�شر الرعب واخلوف.

تربية الطفل على تكوين عاقات احلب والغرام.
من  باملفيد  وقتك  و�شغل  م�شاهدتها،  بعدم  الطالبة  اأختي  فنن�شحك 
املذاكرة لدرو�شك، وممار�شة الريا�شة النافعة، والهوايات املباحة، وغري ذلك 

مما يفيد يف دنياك واآخرتك.

وللكلمــات التــي تو�صــع علــى املالب�س معــان �صيئــة وكافرة 
لن�صتمع اإىل بع�صها:

نصيحة
هذه بع�ض الكلمات ال�شائعة والتي نراها على بع�ض املاب�ض فاحذرنها، 

وهي:
)خذين(   Take me

)الن�شرانية(   Christianity
اخللق(  �شيئة  )امراأة   Vixen
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)اتبعني(   Follow me
امل�شيح(  )عيد   Christmas

)العارية/العاري(   Nude
)ا�شرتين(   Buy me

م�شيحي(  )اأنا   I’m Christian
ا  لذا اح��ذرن ه��ذه الكلمات ال�شائعة املنت�شرة يف اأرج��اء املحال، خ�شو�شً

املو�شات التي تاأتي من الغرب. 

ِنني عليه  ويف هــدوء عميــم، ن�صتمــع اإىل دعــاء جليــل، ُموؤَمَّ
بخ�صوع:

دعاء
»اللهم اإنا ن�شاألك ِر�شواَنك واجلّنة، ونعوُذ بك اللهم من �شخِطَك ومن 
اأو عمل، ونعوُذ بك  ق��وٍل  اإليها من  ب  ق��رَّ اإن��ا ن�شاألك اجلّنة وما  اللهم  النار. 
ب اإليها من قوٍل اأو عمل. اللهم اإنا ن�شاألك من اخلرِي  اللهم من الناِر وما قرَّ
كّلِه عاجلِه واآجِله، ما عِلمنا منه وما مل نعلَم، ونعوُذ بك اللهم من ال�شّر كّلِه 
عاجلِه واآجِله، ما علمنا منه وما مل نعلَم. اللهم اإنا ن�شاألَك حبَّك، وحبَّ من 

بنا اإىل حبِّك«. ُيحبُّك، وحبَّ عمٍل يقرِّ
ها هي �صاعتنا توؤ�صر بالنتهاء، موؤذنة بالرحيل، ول بد من التحية 

قبل اخلتام: "فال�صالم عليكن ورحمة اهلل وبركاته".
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البرنامج اإلذاعي )الثاني عشر(

ٱ ٻ ٻ

اللحظات،  الأوق���ات، وطيلة  ال�شاعات، ويف كل  احلمد هلل على مر 
اإك��رام��ه، احلمد هلل على ح�شن  اإنعامه، احلمد هلل على  احلمد هلل على 

�شنيعه.
واهلل اأكرب دعاه املري�ض على �شريره، وفزع اإليه املنكوب يف اأموره، 

وهتف با�شمه الربان يف البحار، ولهج بذكره من �شل يف القفار.
وكا�شف  ال�شبل،  وم��و���ش��ح  ال��ع��ل��م،  معلم  على  وال�����ش��ام  وال�����ش��اة 

ال�شبه، واآله و�شحبه اأويل الف�شل وال�شعة.. ثم اأما بعد: 
ها هي ميادين العلم، وتلك ينابيع املعرفة، ي�شمر اإليها املجتهدون، 
حجة،  وال��ع��ل��م  ظ���ام،  واجل��ه��ل  ن���ور،  فالعلم  امل��ث��اب��رون،  عليها  وي�شرب 

واجلهل فتنة.
فبقدر الكد تكت�شب ال�معال��ي     ومن طلب العا �شهر الليايل. 

من هذا امليدان العلمي، ومن هذا املنرب الرتبوي، ويف هذا اليوم 
الندي )        ( املوافق )        ( من �شهر )        ( لعام )          ( من الهجرة. 

نفتح لكن اأول ف�صولنا، واأ�صفى ينابيعنا القراآن الكرمي:

القرآن الكريم

قال تعاىل: زب ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ   ۉ ې ې ې 
ۆئ  ۇئۆئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئەئ  ائ  ائ  ى  ېى 
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ۈئېئ  ۈئ 
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ٿ  ٿ  ٺٿ  ٺ  ٺ   ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  پڀ  پ  پ  پ 
ٿ ٹ ٹ رب )الرعد(.

وف�صلنا الثاين هو مع معلمنا الأول حممد ملسو هيلع هللا ىلص:

الحديث
عن اأبي هريرة-ر�شي اهلل عنه- عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »�شبعة يظلهم اهلل 
اإل ظله: الإم��ام العادل، و�شاب ن�شاأ يف عبادة ربه، ورجل  يف ظله يوم ل ظل 
عليه،  وتفرقا  عليه  اجتمعا  اهلل  يف  حتابا  ورج��ان  امل�شاجد،  يف  معلق  قلبه 
ورجل طلبته امراأة ذات من�شب وجمال، فقال اإين اأخاف اهلل، ورجل ت�شدق، 
ذكر اهلل خالًيا، ففا�شت  تنفق ميينه، ورج��ل  �شماله ما  تعلم  اأخفى حتى ل 

عيناه«. رواه البخاري.

وللحكمة فنون لها يف ميادين العلم ف�صول:

الحكمة
- ال�شحك با �شبب من �شوء الأدب.

والكلمــة مــا هــي اإل وحي مــن العلــم، وفي�س مــن القرائح، 
وف�صل ل غنى عنه: 

المسلمون والفيزياء
�شروح  على  بدئها  يف  امل�شلمن  العلماء  عند  الطبيعية  العلوم  قامت 
موؤلفات اأر�شطو، لكنهم مل يلبثوا اأن ف�شلوا درا�شة هذه العلوم يف الطبيعة 
على در�شها يف ترجمات الكتب، واإليهم يعود الف�شل فيما و�شعوا من الكتب 
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الآلية  ال�شرعة  نظرية  الهيثم  ابن  اأبطل  وقد  الفيزياء،  يف  الوفرية  املمتعة 
ابن  عد  وهكذا  معينة،  و�شرعة  زم��اًن��ا  لل�شوء  اأن  التجربة  واأثبتت  لل�شوء 
كيفية  ع��ن  م��ن حت��ارب  اأج���راه  التجريبي مب��ا  الطبيعي  العلم  رائ��د  الهيثم 
اأبطل  قد  الهيثم  ابن  يكون  وبهذا  ال�شم�ض،  الذاتية ك�شوء  الأ�شواء  امتداد 
علم املناظر الذي و�شعه علماء اليونان واأن�شاأ علم ال�شوء باملعنى احلديث، 
كما برز البريوين يف العلم الطبيعي من خال كتابه )اجلماهر يف معرفة 

اجلواهر( وله ر�شالتان يف املعادن.
ا بعلم ال�شوت وبحثوا يف من�شئه وكيفية  واهتم العلماء امل�شلمون اأي�شً
انتقاله فكانوا اأول من عرف اأن الأ�شوات تن�شاأ عن حركة الأج�شام املحدثة 
لها وانتقالها يف الهواء على هيئة موجات تنت�شر على �شكل كروي، وهم اأول 
م الأ�شوات اإىل اأنواع وعللوا �شبب اختافها عن احليوانات باختاف  من ق�شَّ
انعكا�ض  اإنه يحدث عن  وقالوا  ال�شدى  علل  اأول من  وكانوا  اأعناقها،  طول 
احل�ض  يقع  األ  وميكن  حائط،  اأو  كجبل  ع��اٍل  م�شادمة  من  املتموج  ال��ه��واء 
وانعكا�شه.  ال�شوت  زم���اين  بتفاوت  يح�ض  ف��ا  امل�شاحة  ل��ق��رب  بالنعكا�ض 
لكنهم  الأج�����ش��ام،  يف  واأثرهما  وال���ربودة  احل���رارة  علم  بحوثهم  يف  وتناولوا 
اأدق  كان  �شيناء  ابن  اأن  اليونان، غري  اأر�شطو وفا�شفة  نهج  ذلك  نهجوا يف 
علماء ع�شره نظًرا وبحًثا، وهو القائل يف العنا�شر الأربعة »اإن لكل عن�شر 
احل��رارة  وللهواء  واليبو�شة  احل��رارة  فللنار  طبيعتن  الأربعة  العنا�شر  من 

والرطوبة وللماء الربودة والرطوبة ولاأر�ض الربودة واليبو�شة«.
واإذا كان علماء اليونان قد بحثوا يف علم ال�شوء فاإن بحوثهم مل تكن 

يف امل�شتوى العلمي الوايف. 
فابن الهيثم اأول من بن خطاأ اإقليد�ض يف اأن �شعاع ال�شوء ينبعث من 
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العن ويقع على املب�شر وقرر عك�ض هذه النظرية وا�شتدل بالتجربة والعيان 
على اأن امتداد ال�شعاع ال�شوئي يكون على �شمة خط م�شتقيم، ثم بحث ابن 
اأن  على  ين�ض  ال��ذي  القانون  على  اآخ��ر  قانوًنا  فيه  وزاد  انعكا�شه  يف  الهيثم 

زاوية ال�شقوط م�شاوية لزاوية النعكا�ض. 
 لقد جرى علماء العرب وامل�شلمن على ماحظة الظواهر الطبيعية 
من  كثري  يف  �شكوا  كما  ال�شتنتاج  يف  الحتياط  م��ع  املختربية  والقيا�شات 
العرب  اإن  القول  ولذلك ميكن  بع�شها؛  واأنكروا  اليونان  علماء  ا�شتنتاجات 

ابتكروا الطريقة احلديثة يف التفكري والبحث ملعرفة قوانن الطبيعة.

وللتنــوع اأثره يف القبول، وا�صتجابة النفو�س، فاخرتنا لكن 
هذا الف�صل:

وصايا وتوجيهات
)1( اأختي الطالبة: متى يبداأ الفجر ال�شادق يف حياتك.. متى تبدئن 

التوبة وجتددين العودة اإىل اهلل -عز وجل-؟! 
)2( اأختي الطالبة: ل تكوين ممن اإذا اأتاه املوت قالت مثل ما قاله الذين 

رب ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  زبہ  بقوله:  كتابه  يف  اهلل   ذمهم 
)املوؤمنون: ٩٩(.

رب  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  زب  وت��������ع��������ود:  ت������رج������ع   ومل��������������اذا 
)املوؤمنون: 1٠٠(.

فابدئي من الآن واعملي �شاحًلا وا�شتدركي ما فات من عمرك.
هو  من  منا  ولي�ض  وخطايا  ذن��وب  اأ�شحاب  كلنا  الطالبة:  اأختي   )3(
اإىل  ويبادر  التوبة  اإىل  ي�شارع  الزلل واخلطاأ.. لكن خرينا من  مع�شوم عن 
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العودة.. حتثه اخلطى وت�شرع به الدمعة ويحوطه العمل ال�شالح.
)4( اأختي الطالبة: حا�شبي نف�شك قبل اأن حتا�شبي، وراجعي اأمرك، 

وا�شتفيدي من حلظات حياتك فاإن�ها اأيام قائل، و�شاعات معدودة.

 ون�صتمع اإىل فقرة األقاب خالدة :

ألقاب خالدة
- �شاقي احلرمن:

هو العبا�ض بن عبد املطلب ففي عام الرمادة خرج اأمري املوؤمنن عمر 
وامل�شلمون معه اإىل الف�شاء ي�شلون �شاة ال�شت�شقاء، فوقف عمر وقد اأم�شك 
اإنا كنا ن�شت�شقي  »اللهم  ال�شماء وقال:  العبا�ض بيمينه، ورفعها �شوب  مين 
بنبيك وهو بيننان اللهم واإنا اليوم ن�شت�شقي بعمِّ نبيك، فا�شقنا« ومل يغادر 
على  الأ�شحاب  واأقبل  املطر،  الغيث، وهطل  مكانهم حتى جاءهم  امل�شلمون 

العبا�ض يعانقونه ويقبلونه ويقولون: هنيئا لك �شاقي احلرمن.

وللدعاء ف�صل من الإجابة، حًقا ل حمالة:

دعاء
»اللهم اأغثنا بالعلم وريثنا باحللم واأكرمنا بالتقوى وجّملنا بالعافية، 

اللهم عّلمنا ما ينفعنا وانفعنا مبا عّلمتنا وفّهمنا يف الدين يا رب العاملن«.
اإىل الف�صول، وا�صتماعنا اإىل الدرو�س، نقول بكل  مع دخولنا جميًعا 
يف  لنا  وافتح  الأعمال،  خلري  واهدنا  الأقــوال،  لأح�صن  وفقنا  اللهم  هدوء: 

ف�صولنا من ف�صلك العميم، وعطائك اجلزيل.

وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�صالم 
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البرنامج اإلذاعي )الثالث عشر(

ٱ ٻ ٻ

�شبحان من خلق ال�شموات والأر�ض، وجعل الظلمات والنور، والظل 
واحلرور، واملوت واحلياة، لي�ض من دونه ويل ول �شفيع، ولي�ض له �شاحبة 

ول ولد، ول مثيل ول �شبيه، ول ند ول وكيل.
اإىل  وداعيا  ونذيرا،  ب�شريا  للعاملن  املبعوث  على  و�شاًما  و�شاًة 
اهلل باإذنه و�شراجا منريا، واآله و�شحبه ومن �شار على النهج القومي اإىل 

يوم الدين. ثم اأما بعد:
ها هو البلبل يغرد كل �شباح، وها هو الهدهد يبهر بالألوان، وها 
نحن قد اأتينا بحلو الكام، وتعدد الألوان، ننطلق من ركننا الإعامي، 
يف مدر�شتنا البهية املو�شومة مبدر�شة )            ( ويف هذا اليوم )         ( 

املوافق )            ( من �شهر )             ( لعام )            ( من الهجرة.

الأر�ــس  رب  كالم  الأ�صمــاع،  واأجمــل  الأ�صــوات،  وخــري 
وال�صماوات، ن�صمعه ب�صوت قارئتنا:

القرآن الكريم

قال تعاىل: زب ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 
چ  ڃ  ڃ  ڃڃ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ 
چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ 
گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ 
ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ 
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ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀۀ  ڻ 
رب  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ   ڭ 

)اإبراهيم(.

وعطر احلديث، وفاكهة الأني�س، كالم ر�صولنا احلبيب:

 الحديث
عن اأبي هريرة - ر�شي اهلل عنه - قال: قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »لي�ض �شاة 
اأثقل على املنافقن من الفجر والع�شاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو 
حبًوا، ولقد هممت اأن اآمر املوؤذن فيقيم، ثم اآمر رجًا يوؤم النا�ض، ثم اآخذ 

�شعًا من نار، فاأحرق على من ل يخرج اإىل ال�شاة بعد« رواه البخاري.

وجتارب الرجال، تخرج لنا حكم الزمان:

الحكمة
- ل تفكر يف املفقود حتى ل تفقد املوجود.

واألوان الكلمة ال�صباحية تبهرنا كل يوم بلون جديد:

آثار المعاصي القبيحة
قال ابن القيم - رحمه اهلل - :

يف  وال��ب��دن  بالقلب  امل�شرة  املذمومة،  القبيحة  الآث���ار  من  للمعا�شي 
الدنيا والآخرة ما ل يعلمه اإل اهلل. 

فمنها: حرمان العلم، فاإن العلم نور يقذفه اهلل يف القلب، واملع�شية 
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ال��ن��ور. ومل��ا جل�ض الإم���ام ال�شافعي ب��ن ي��دي مالك وق���ًرا عليه  تطفئ ذل��ك 
اأعجبه ما راأى من وفور فطنته، وتوقد ذكائه، وكمال فهمه، فقال: اإين اأرى 
اهلل قد األقى على قلبك نوًرا، فا تطفئه بظلمة املع�شية. وقال ال�شافعي - 

رحمه اهلل-:
ح���ف���ظ���ي  �������ش������وء  وك������ي������ع  اإىل  ������ش�����ك�����وت 

امل����ع����ا�����ش����ي  ت����������رك  اإىل  ف�������اأر��������ش�������دين 
وقال : 

اع������������ل������������م ب�����������������������اأن ال����������ع����������ل����������م ف�����������ش�����ل 
ع����ا�����ش����ي  ي����������وؤت����������اه  ل  اهلل  وف�������������ش������ل 

ومنها : حرمان الرزق، ويف "امل�شند": »اإن العبد ليحرم الرزق بالذنب 
ي�شيبه«. وقد تقدم. وكما اأن تقوى اهلل جملبة للرزق، فرتك التقوى جملبة 

للفقر، فما ا�شتجلب رزق مبثل ترك املعا�شي. 
توازنها  ل  اهلل،  وب��ن  بينه  قلبه  يف  العا�شي  يجدها  وح�شة  ومنها: 
اأب��ًدا. ولو اجتمعت له لذات الدنيا باأ�شرارها، مل تف بتلك  ول تقارنها لذة 
الوح�شة. وهذا اأمر ل يح�ض به اإل من يف قلبه حياة، وما جلرح مبيت اإيام، 
فلو مل ترتك الذنوب اإل حذًرا من وقوع تلك الوح�شة ، لكان العاقل حرًيا 

برتكها. 
و�شكا رجل اإىل بع�ض العارفن وح�شة يجدها يف نف�شه، فقال له: 

ال������ذن������وب اأوح�����������ش�����ت�����ك  ق�������د  ك�����ن�����ت  اإذا 

وا������ش�����ت�����اأن�����������ض  ������ش�����ئ�����ت  اإذا  ف�����دع�����ه�����ا 
ولي�ض على القلب اأمر من وح�شة الذنب على الذنب، فاهلل امل�شتعان. 
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ومنها: الوح�شة التي حت�شل بن العا�شي وبن النا�ض، ول �شيما اأهل 
اخلري منهم، فاإنه يجد وح�شة بينه وبينهم، وكلما قويت تلك الوح�شة بعد 
منهم ومن جمال�شتهم، وحرم بركة النتفاع بهم، وقرب من حزب ال�شيطان، 
بقدر ما بعد عن حزب الرحمن، وتقوى هذه الوح�شة حتى ت�شتحكم فتقع 
نف�شه، فرتاه م�شتوح�ًشا من  واأقاربه، وبينه وبن  امراأته وول��ده  بينه وبن 
دابتي  خلق  يف  ذل��ك  ف���اأرى  اهلل،  لأع�����ش��ي  اإين  ال�شلف:  بع�ض  وق���ال  نف�شه، 

وامراأتي. 
ومنها: تع�شري اأموره عليه، فا يتوجه لأمر اإل يجده مغلًقا دونه اأو 
متع�شًرا عليه، وهذا كما اأن من اتقى اهلل جعل له من اأمره ي�شًرا، فمن عطل 
التقوى جعل له من اأمره ع�شًرا، وياهلل العجب! كيف يجد العبد اأبواب اخلري 

وامل�شالح م�شدودة عنه وطرقها مع�شرة عليه، وهو ل يعلم من اأين اأتي؟!

ومن بني الأ�صوات، نختار اأ�صجاها، ومع فقرة فوائد طبية:

فائدة لبن الماعز
الأورام  اأن  الإح�شائية  والدرا�شات  والعلمية  الطبية  التقارير  تفيد 
ال�شرطانية تنعدم يف املناطق التي يكرث فيها وجود املاعز، وقد بينت التحاليل 
املخربية اأن حليب املاعز غني بالفيتامينات واملواد التي تقوي مناعة اجل�شم، 
اأكرث من مائة عام يعتمدون يف غذائهم الأ�شا�شي على  واأن الذين يعي�شون 

حليب املاعز، وهذا ح�شب الإح�شاءات.
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والآن مع فقرة اأ�صماء ومعانيها:

أسماء ومعانيها
هيثم: ابن العقاب اأو ابن الن�شر.

�شيبويه: رائحة التفاح.
الأخطل: طويل الأذنن.

خديجة: املولودة قبل نهاية فرتة احلمل.
عنرتة: الذباب الأزرق.

نوفل: ال�شخ�ض الكثري العطاء.
اخلن�شاء: الظبية.

ويف زحمــة الأ�صــوات، وتعــدد الألــوان، نخرج لكــن دعاء، 
نرفعه اإىل ال�صماء فاأِمّن:

دعاء
�شبيل  يف  العلم  يطلن  مم��ن  واجعلنا  ف�شولنا،  يف  لنا  ب���ارك  »اللهم 
مر�شاتك، واجعلنا ممن ت�شع املائكة اأجنحتها لهن، وافتح علينا يف الفهم، 

وارزقنا احلفظ مع الإخا�ض والعمل، اإنك �شميع جميب الدعاء«.
ما طار طري اإل وقع، وما رفع �صوت اإل خف�س، اإل �صوت احلق، وكلمة 

احلق ل اإله اإل اهلل، جعلنا اهلل ممن يثبت عليها يف احلياة، وعند املمات.

اأجمعني". و�صحبه  اآله  وعلى  حممد  نبينا  على  اهلل  "و�صلى 
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البرنامج اإلذاعي )الرابع عشر(

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل الذي هدانا لاإ�شام، وجعلنا من اأهله، وما كنا لنهتدي 
لول اأن هدانا اهلل، اأحمده �شبحانه واأ�شكره على نعمه، واأ�شاأله مزيًدا من 
اأن  واأ�شهد  اإل اهلل وح��ده ل �شريك له،  اإل��ه  اأن ل  واأ�شهد  ف�شله وكرمه، 
حممًدا عبده ور�شوله، ل خري اإل دل اأمته عليه، ول �شر اإل حذرها منه، 

�شلى اهلل عليه وعلى اآله و�شحبه و�شلم ت�شليًما كثرًيا.. اأما بعد: 
مع اإ�شراقة �شم�ض كل �شباح، وعليل ن�شمات الأرجاء، ن�شتهل فر�شة 
هذا اللقاء من هذه ال�شاحة الروناء، وم�ن ه��ذه املدر�ش��ة ال�شم��اء مدر�ش��ة 
)         ( ويف هذا اليوم )        ( املوافق )       ( من �شهر )      ( لعام )       ( 

من الهجرة.

واأوىل الفر�س، وخري الفر�ــس التي ننتهزها لنخرجها اإىل 
هــذا اجلمع املبــارك، وهذه الوجوه املنرية، اآيــات رب الربية، من 

ترتيل قارئتنا املبدعة: 

القرآن الكريم

ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  زب  تعاىل:  قال 
ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ 
پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ 
پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 
ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ   ڤ ڤ ڤ  ڦ  ڦ ڦ ڦ ڄ ڄڄ 
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ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ 
ژڑ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ 

ڑ ک ک ک ک رب )الفرقان(.

واأعظــم فر�صة لنجاح الأمة بعــد هدي ربها، مت�صكها بهدي 
نبيها ملسو هيلع هللا ىلص:

الحديث
عنه-، جعل  اهلل  اأ�شيب عمر-ر�شي  ملا  ق��ال:  اأبيه  ب��ردة، عن  اأب��ي  عن 
»اإن امليت  ملسو هيلع هللا ىلص قال:  اأن النبي  اأما علمت  اأخ��اه، فقال عمر:  �شهيب يقول: وا 

ليعذب ببكاء احلي« رواه البخاري.

وحكــم احلكمــاء فر�صــة لكت�صــاف مــا يف عقولهــم، و�َصربرْ 
اأغوارهم: 

الحكمة
- من قنع من الدنيا بالي�شري هان عليه كل ع�شري.

والكلمــة الطيبــة، فر�صــة طيبــة، لقلــوب طيبــة، ونفو�س 
مطمئنة:

أعيش عندكم ستة أشهر ثم اقتلوني
وقد  املمتع.  ال�شهل  باأ�شلوبها  الطنطاوي  علي  ال�شيخ  اأحاديث  متتاز 

اأحببت اليوم اأن اأنقل مقتطفات من حديث له قال فيه: 
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"حدثني الأ�شتاذ بهجت البيطار، اأنه كان يتكلم عن املراأة امل�شلمة، يف 
�شوؤون  امل�شلمة يف  امل��راأة  ا�شتقال  اأمريكا، وذك��ر فيها  اإح��دى حما�شراته يف 
املال، ل ولية عليها يف مالها لزوجها ول لأبيها، واأنها اإن كانت مع�شرة كلف 
اأقربائها  اأخ، ف��اأي واح��د من  اأو  اأب  اأبوها واأخ��وه��ا، ف��اإن مل يكن لها  بنفقتها 
الذين يرثونها، ولو كان ابن عمها، واأن هذه النفقة ت�شتمر اإىل اأن تتزوج، اأو 
يكون لها مال، واأنها اإن تزوجت كلف زوجها بنفقتها، ولو كانت متلك مليوًنا 
وكان زوجها عامًا ل ميلك �شيًئا. اإىل غري ذلك مما نعرفه نحن ويجهلونه 

هم عنا. 
فقامت �شيدة اأمريكية من الأديبات امل�شهورات وقالت: "اإذا كانت املراأة 

عندكم على ما تقول، فخذوين اأعي�ض عندكم �شتة اأ�شهر ثم اقتلوين". 
وحال  حالها،  له  ف�شرحت  حالها..  عن  و�شاألها  مقالها،  من  وعجب 
البنات هناك، فاإذا املراأة الأمريكية تبدو حرة وهي مقيدة، وترى معززة وهي 

مهانة.. اإنهم يعظمونها يف التوافه ويحقرونها يف ج�شيمات الأمور. 
عند  قبلهم  ويقدمونها  ال�����ش��ي��ارة،  م��ن  ال��ن��زول  عند  بيدها  مي�شكون 
الدخول للزيارة، ورمبا قاموا لها يف الرتام لتقعد، اأو اأف�شحوا لها يف الطريق 
بلغت  اإذا  اإ�شاءاٍت ل حتتمل..  اإليها  ي�شيئون  ذلك  ولكنهم يف مقابلة  لتمر.. 
اذهبي  ل��ه��ا:  وق���ال  ي��ده يف وجهها،  اأب��وه��ا  ال��ر���ش��د، قب�ض  �شن  ه��ن��اك  البنت 

فتك�شبي وكلي، فا �شيء لك عندي بعد اليوم. 
اأعا�شت  يبالون  ل  وح��ده��ا،  احل��ي��اة  غمرة  تخو�ض  امل�شكينة،  فتذهب 
بجدها اأم بج�شدها؟ ول ي�شاألون هل اأكلت خبزها بيديها اأم بثدييها؟ ولي�ض 

هذا يف اأمريكا وحدها، بل هو �شاأن القوم يف ديارهم كلها".
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احليــاة فر�ــس، والتجارب برهان، واجلميع بــني غاٍد ورائح 
ومع فقرة األقاب خالدة:

ألقاب خالدة
- �شاحب و�شادة ر�شول اهلل ومطهرته:

هو عبداهلل بن م�شعود.
- ال�شديق:

هو اأبو بكر ال�شديق، فقد �شّدق الر�شول ملسو هيلع هللا ىلص يف الإ�شراء واملعراج.
- طلحة اجلود:

يف  اجل��ود  طلحة  ملسو هيلع هللا ىلص  الر�شول  اأ�شماه  فقد  اهلل؛  عبيد  بن  طلحة  هو 
حنن. 

- طلحة اخلري:
هو طلحة بن عبيد اهلل، فقد اأ�شماه الر�شول ملسو هيلع هللا ىلص طلحة اخلري يف غزوة 

اأحد.
- طلحة الفيا�ض:

ملسو هيلع هللا ىلص طلحة الفيا�ض يف  اأ�شماه الر�شول  هو طلحة بن عبيد اهلل، فقد 
غزوة الع�شرية.

)كوين مثل هوؤلء( هو جوهرتنا يف الإذاعة لهذا اليوم:

كوني مثل هؤالء
ك��وين مثل  نقول  ق��دوة  لل�شباب  يعد  ال��ق��دوة فلم  تاهت فيه  زم��ن  يف 

هوؤلء: د/ زغلول النجار.
من اأكرب العلماء امل�شلمن وله باع طويل يف الإعجاز العلمي يف القراآن 
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الكرمي اأ�شلم على يديه اأكرث من ع�شرين األًفا من جميع بلدان العامل، فلماذا 
ل تكونن مثله، تعلم وجاهد نف�شه حتى اأ�شبح من كبار علماء امل�شلمن، ملاذا 

ل تتخذينه قدوة اأف�شل من القدوة التي نتخذها الآن؟!

لالأمثــال يف لغتنا بــاٌب وا�صع، و�صيوٌع ظاهــر، ومع اأحد هذه 
الأمثال: 

أمثال
يقال لو�شف حدة الب�شر: اأب�شر من زرقاء اليمامة.

فمن زرقاء اليمامة، وما حكايتها؟
الَب�َشر )قوة النظر( وكانت  ام��راأٌة م�شهورٌة بحّدِة  زرقاء اليمامة هي 
 - اهلل  �شبحان   - ب�شرها  ِة  ل��ق��وَّ كانت  اليمامة.  منطقِة  يف  اليمِن  يف  تعي�ُض 
امل�شافر على  ال�شخ�ض  اأن ترى  اللن، وت�شتطيُع  البي�شاَء يف  ال�شعرة  ُتب�شُر 
ُبعِد ثاثة اأيَّام )اأي من م�شافة مائة ميل تقريًبا(. وكانت ُتنذر قوَمها من 
اجليو�ض اإذا غزتهم )اأي اإذا اأرادوا اأن يهجموا على قبيلتها( فا ياأتيهم جي�ٌض 

وا له.  اإل وقد ا�شتعدُّ
اأْن يهجَم على قبيلتها، وقْد �شِمَع بقدرِة زرقاء  اأراَد العدوُّ  ٍة،  وذاَت مرَّ
اليمامة على الإب�شار ال�شديد، فعمَل حيلًة حتَّى يزحَف على قوِمها دون اأن 

ت�شعر هذه املراأة.
قطع العدوُّ �شجًرا اأم�شكوه اأمامهم باأيديهم و�شاروا. ونظرت الزرقاء 
فقالت: اإينِّ اأرى ال�شجَر قد اأقبَل اإليكم. فقال قوُمها: لقد َخِرْفِت، و�شعَف 

بُوها. عقُلك، وذهَب ب�شُرك. فكذَّ
عينيها،  فقاأوا  ويقال  زرق��اء.  وقتلوا  العدو،  عليهم  هجَم  باح  ال�شَّ ويف 
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الإثمد وه��و كحل معروف، ثم  ك��ان من  اأن ع��رق عينها  اإنهم وج��دوا  ويقال 
ماتت. لذلك �شار هذا املثل ُي�شرُب دليًا على حدة الب�شر: اأْب�َشُر ِمْن زرقاِء 

اليمامة.
على  اخلتام،  طريق  اإىل  وو�صلنا  الــوداع،  فر�صة  حانت  فقد  الآن  اأما 

موعد بفر�س جديدة، واأعمال جميدة يف اأيامٍ �صعيدة اإن �صاء اهلل.

وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�صالم 
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البرنامج اإلذاعي )الخامس عشر(

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل �شرح �شدور املوؤمنن لطاعته، واأعانهم على ِذكره و�شكره 
وح�شن عبادته، تقد�ض الكبري املتعال، تبارك ذو اجلال، عز ذو اجلمال 

والكمال.
امل�شتقيم،  واملنهج  احلق،  الر�شالة  �شاحب  على  وال�شام  وال�شاة 
والدين القومي، بعث اإىل العاملن ليخرج النا�ض من الظلمات اإىل النور، 

ف�شلوات ربي عليه وعلى من اتبع نهجه اإىل يوم الدين.. ثم اأما بعد:
ال��روؤو���ض،  وتبل  ال��ربود،  ال��رع��ود، فتخرج  الغيوم، لرت�شل  جتتمع 
البطون  فتماأ  الرحيق،  جلمع  �شفور،  اأو  ب��ك��ور،  يف  النحول،  وتت�شابق 
بع�شل من رحيق، ومذاق فريد، و�شفاء اأكيد، وها هن اأخواتكن يف جماعة 
الإذاعة ومن هذا اليوم )       ( املوافق )      ( من �شهر )        ( لعام )       ( 

من الهجرة النبوية.
ومن  درًرا،  الق�ش�ض  وم��ن  �شطوًرا،  احل��روف  لكن من  قد جمعن 

الكلمة درًبا لن يطول.

ومــع اأول براجمنا، واأوىل �صفحاتنا، نفحات اإميانية مع رب 
الرب والربية:

القرآن الكريم

یی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  زبېئ  ت��ع��اىل:  ق��ال 
ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ   ی  ی 
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ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پپ  پ  ٻ 
ڦ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ 
ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ 
ڍ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ 
ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ 

ڑ ک ک ک ک گ گ رب )اإبراهيم(.

وقد ترَكنا حبيُبنــا ملسو هيلع هللا ىلص على املحجة البي�صاء ليلها كنهارها 
ل يزيغ عنها اإل هالك:

الحديث
كذًبا  »اإن  ملسو هيلع هللا ىلص يقول:  النبي  �شمعت  ق��ال:  املغرية-ر�شي اهلل عنه-  عن 
عليَّ لي�ض ككذب على اأحد، من كذب عليَّ متعمًدا فليتبواأ مقعده من النار«. 

رواه البخاري.

ومــن كالمنــا املجمــوع، والــذي اأ�صبــح كالغيــوم، كلمــة هي 
كالنجوم:

السعادة
كثريون هم الذين يبحثون عن ال�شعادة ويبذلون يف �شبيل حت�شيلها 
كل ما ميلكون، لي�شت ال�شعادة يف وفرة املال.. ول �شطوة اجلاه.. ولي�شت يف 
الغناء.. ولي�شت يف التفحيط والتطعي�ض.. ول يف املاأكل وامللب�ض.. ول كرثة 

الولد.. ول نيل املنفعة.. ول يف العلم املادي.
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ال�شعادة �شيء ي�شعر به الإن�شان بن جوانحه: �شفاء نف�ض.. وطماأنينة 
قلب.. وان�شراح �شدر.. وراحة �شمري. ول يجدها اإل املوؤمنون باهلل املتقون 

له كما قال تعاىل: زب ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ 
ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ...رب )طه(.

 اإن غ��ري امل��وؤم��ن يف ال��دن��ي��ا ت��ت��وزع��ه ه��م��وم ك��ث��رية، وت��ت��ن��ازع��ه غ��اي��ات 
فيه.  ال��ذي يحيا  املجتمع  اإر�شاء  اإر�شاء غرائزه وبن  �شتى، وهو حائر بن 
وقد ا�شرتاح املوؤمن من هذا كله، وح�شر الغايات كلها يف غاية واحدة عليها 

يحر�ض، واإليها ي�شعى، وهي ر�شوان من اهلل تعاىل.
كان اأحد الأطباء النا�شئن مير مع اأ�شتاذه على بع�ض املر�شى يف اأحد 
متقدًما  العلم  وا�شع  اأيرلندًيا  رج��ًا  الأ�شتاذ  وك��ان  اجلامعية،  امل�شت�شفيات 
ا قد زالت عنه اأعرا�ض  يف ال�شن، وجعل الطبيب ال�شاب كلما �شادف مري�شً
املر�ض يكتب يف تذكرة �شريره هذه العبارة: »�شفي وميكنه مغادرة امل�شت�شفى«. 
اإليه:  الزهو على وجه تلميذه وقال له وهو يرنو  الأ�شتاذ عامات  ولحظ 
ا�شطب كلمة )�شفي( يا ول��دي، واكتب بدًل منها كلمة )حت�شن(؛ فنحن ل 
منلك �شفاء املر�شى، ويكفينا فخًرا اأن يتح�شنوا على اأيدينا، اأما ال�شفاء فهو 

من عند اهلل وحده. وفعًا من عنده مثل هذا الإميان فهو ال�شعيد.
وكثري من النا�ض يظن اأن اأكرب نعم اهلل تعاىل علينا، واأهمها هي نعمة 
املال والرثاء الفاح�ض، ومبلغ طموحه ال�شيارة الفاخرة، والكماليات الأخرى 
كاجلوال واملاب�ض وغريها، ويبذل الأوقات يف جمعها ولو جتاوز يف ذلك اإىل 
اأخرى مو�شلة لل�شعادة  احلرام وفرط يف العبادات كال�شاة، قد ن�شي نعًما 
وغريها  والأب��ن��اء  والأه���ل  والعقل  الب�شر  ونعمة  والعافية،  ال�شحة  كنعمة 

كثري. 
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اأخرًيا، تذكر نعم اهلل عليك ت�شعد مبا لديك.. فاأنت تعي�ض و�شط جو 
مليء بنعم اهلل، ول بد لاإن�شان من اأن يدرك تلك النعم، فكم من النا�ض ل 

يدرك ف�شل اهلل علينا اإل حينما يحرم اإحدى تلك النعم. 
"زر املحكمة مرة يف العام لتعرف  يقول الدكتور م�شطفى ال�شباعي: 
ف�شل اهلل عليك يف ح�شن اخللق، وزر امل�شت�شفى مرة يف ال�شهر لتعرف ف�شل 
اهلل عليك يف ال�شحة واملر�ض، وزر احلديقة مرة يف الأ�شبوع لتعرف ف�شل اهلل 
عليك يف جمال الطبيعة، وزر املكتبة مرة يف اليوم لتعرف ف�شل اهلل عليك يف 

العقل، وزر ربك كل اآن لتعرف ف�شل اهلل عليك يف نعم احلياة".
يقول اأحدهم: لتكن لك يا بني �شاعة يف يومك وليلك.. ترجع فيها 
ما  على  نف�شك  حما�شًبا  وم�شريك..  مبدئك  يف  مفكًرا  ومبدعك  ربك  اإىل 
ا فجاهد  اأ�شلفت من اأيام عمرك.. فاإن وجدت خرًيا فا�شكر.. واإن وجدت نق�شً

وا�شطرب.

ومع غزارة املطــر، وامتالء الزهر، وذهاب الربد، كان ل بد 
من فقرة بعنوان األقاب خالدة:

ألقاب خالدة
- �شيد الفوار�ض:

هو اأبو مو�شى الأ�شعري فقد كان مو�شع ثقة الر�شول واأ�شحابه وحبهم، 
فكان مقاتًا ج�شوًرا، ومنا�شًا �شعًبا، يحمل م�شوؤولياته يف ا�شتب�شال جعل 

الر�شول ملسو هيلع هللا ىلص يقول عنه: �شيد الفوار�ض اأبو مو�شى.



91

خم�س يف خم�س هي حمتوى فقرتنا التالية:

خمس في خمس
قال جعفر بن حممد: عجبت ملن بلي بخم�ض كيف يغفل عن خم�ض!.. 

عجبت ملن ابتلي بال�شر كيف يذهب عنه اأن يقول: زب ٿ ٿ ٹ  ٹ 
زب ڤ ڤ  ي��ق��ول:  ت��ع��اىل  واهلل   .)٨3 )الأن��ب��ي��اء:  ٹ ٹ رب 

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ رب )الأنبياء: ٨4(.
زب ڱ ڱ ں ں  اأن يقول:   وعجبت ملن بلي بالغم كيف يذهب عنه 
تعاىل  واهلل   .)٨٧ )الأن���ب���ي���اء:  رب  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ 

رب  ے  ھ  ھ  ھھ  ہ  ہ  ہ  ہ  زب  ي��ق��ول: 
)الأنبياء: ٨٨(. وعجبت ملن خاف �شيًئا كيف يذهب عنه اأن يقول: زب ىئ 
ٱ  زب  ي��ق��ول:  ت��ع��اىل  واهلل   .)1٧3 ع��م��ران:  )اآل  رب  حب  جب  يئ 

ٻ ٻ ٻ ٻ رب )اآل عمران: 1٧4(.
زب ڈ ڈ ژ    وعجبت ملن مكر به كيف يذهب عنه اأن يقول: 
زب گ  ژڑ ڑ ک ک ک رب )غافر: 44(. واهلل تعاىل يقول: 

گ گ گ ڳ رب )غافر: 45(.
اأن  زوال��ه��ا كيف يذهب عنه  خ��اف  بنعمة  اأنعم اهلل عليه  ملن   وعجبت 
يقول:  تعاىل  واهلل   .)3٩ )الكهف:  کرب  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  زب   يقول: 

زب ڌ ڎ  ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک رب )الكهف: 3٩(.
يف اخلتام ل ي�صعنا اإل اأن نقول: اللهم ا�صف منا العلل، واغفر الزلل، 

وادراأ عنا الكوارث، واحمنا من احلوادث.

وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�صالم 
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البرنامج اإلذاعي )السادس عشر(

ٱ ٻ ٻ

وفر�شت  ال�شرائع،  ون��زل��ت  ال�شعائر،  اأقيمت  ب��ذك��ره  م��ن  �شبحان 
الفرائ�ض، و�شنت املوا�شم، موا�شم اخلري، ومنا�شبات امللة، واأعياد الدين. 
لديه،  الأم��ور  مفاتيح  عنده،  الأ�شياء  مقادير  بيده،  امللك  مقاليد 
دام  �شاأنه،  عز  ق��دره،  �شما  ذك��ره،  تقد�ض  ا�شمه،  ج��ّل  اإليه،  العباد  م�شري 

�شلطانه.
ال��ك��رام  وال�شحب  والآل  ال��ه��م��ام،  النبي  على  وال�����ش��ام  وال�����ش��اة 

العظام.. ثم اأما بعد: 
واأف�شلها،  واأح�����ش��ن��ه��ا،  ال�����ش��رائ��ع  اأك��م��ل  ه��ي  الإ���ش��ام  �شريعة  ف���اإن 
ال�شريعة  ه��ذه  ملا حتتويه  اإل  ذاك  وم��ا  ال�شحيح،  للعقل  قبوًل  واأق��واه��ا 
ال�شرائع؛ فهي خامت  من خ�شائ�ض وحما�شن مل جتتمع يف غريها من 

ال�شرائع واأعظمها على الإطاق.
مع �شروق �شم�ض هذا اليوم اجلميل )         ( املوافق ل�)        ( من 
�شهر )         ( لعام )           ( من الهجرة النبوية، ومن منربنا املتجدد 

نطل عليكن اإطالة �شباحية، باخلري مزدانة، وباجلود فيا�شة. 

اعلمــي.. اأن مــن قراأ حرًفا من كتــاب اهلل كتبت له ح�صنة، 
واحل�صنة بع�صر اأمثالها:

القرآن الكريم

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

)الإخا�ض(.
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ومــن �صلــى على النبــي �صــالة واحدة �صلــى اهلل عليــه بها 
ع�صرا: 

الحديث
ِ ملسو هيلع هللا ىلص قال: »اإن اهللَّ  عن اأبي �شعيد اخلدري - َر�شَي اهلل َعْنُه - اأن َر�ُشول اهللَّ
-عز وجل- يقول لأهل اجلنة: يا اأهل اجلنة، فيقولون: لبيك ربنا و�شعديك 
واخلري يف يديك. فيقول: هل ر�شيتم؟ فيقولون: وما لنا ل نر�شى يا ربنا 
اأف�شل من  األ اأعطيكم  اأح��ًدا من خلقك، فيقول:  وقد اأعطيتنا ما مل تعط 
اأحل عليكم ر�شواين  اأف�شل من ذلك؟ فيقول:  �شيء  واأي  ذلك؟ فيقولون: 

فا اأ�شخط عليكم بعده اأبًدا«. ُمتََّفٌق َعلَْيِه.

اعلمي.. اأن من اأوتي احلكمة فقد اأوتي خرًيا كثريا:

الحكمة
اإذا ازداد الغرور.. نق�ض ال�شرور.

والكلمة الطيبة �صدقة:

التمرين واللياقة البدنية

يف  م��رات  اأرب���ع  اأو  لثاث  الريا�شية  للتمارين  املنتظمة  املمار�شة  اإن 
الأ�شبوع تقل�ض خطر الوفاة واأ�شبابها، مبا يف ذلك اعتال القلب وال�شرطان، 
بن�شبة �شبعن يف املائة. وبالتمرين الروتيني ميكن بلوغ اللياقة التي توازي 

لياقة �شخ�ض غري نا�شط اأ�شغر بع�شر �شنوات اإىل ع�شرين �شنة. 

وت�شتمل فوائد التمرين على ما يلي:
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- القلب: تزيد التمارين من قدرة القلب على �شخ الدم كما تخفف 
من �شرعته عند ال�شرتاحة بكمية اأكرب من الدم وبجهد اأقل. 

- الكول�شرتول: حت�شن التمارين من م�شتوى الكول�شرتول. 
اأن يخف�ض �شغط ال��دم، خا�شة يف  - �شغط ال��دم: من �شاأن التمرين 
الرتفاع يف  املنتظم على منع  التمرين  الطفيف، كما يعمل  الرتفاع  حالت 

ال�شغط وتخفي�شه يف حال وجوده. 
من  التمارين  تخفف  بال�شكري،  الإ���ش��اب��ة  حالة  يف  ال�شكري:  داء   -
م�شتوى ال�شكر يف الدم، كما توؤدي اإىل عدم الإ�شابة بال�شكري الذي يبداأ يف 

�شن الر�شد. 
اأوفر يف  اإن الن�شاء اللواتي ميار�شن الريا�شة لديهن حظ  - العظام: 
جتنب ترقق العظام، �شرط األيكون ن�شاطهن بحيث تتوقف العادة ال�شهرية. 
النف�شي  ال�شغط  م��ن  املنتظمة  ال��ت��م��اري��ن  تخفف  ع��ام��ة:  ب�����ش��ورة   -
اأف�شل  ب�شكل  النوم  على  ت�شاعد  كما  اجل�شدي،  العام  ال�شعور  من  وحت�شن 

وتزيد من القدرة على الرتكيز. 

ثــم اعلمــي.. اأن موقف الإ�صالم مــن ال�صعر موقــف و�صط؛ 
فح�صنه ح�صن وهو مقبول، و�صيئه �صيئ وهو مرفو�س: 

القناعة والطمع
اأم�������������ت م�����ط�����ام�����ع�����ي ف���������اأرح���������ت ن���ف�������ش���ي

ف������������اإن ال�����ن�����ف�����������ض م�������ا ط����م����ع����ت ت����ه����ون
واأح��������ي��������ي��������ت ال�������ق�������ن�������وع وك���������������ان م���ي���ت���ا

ف�����ف�����ي اإح�����ي�����ائ�����ه�����ا ع�����ر������ش�����ي م�������ش���ون
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ع����ب����د ب�������ق�������ل�������ب  ي��������ح��������ل  ط��������م��������ع  اإذا 
ع�������ل�������ت�������ه م��������ه��������ان��������ة وع��������������������اه ه��������ون

ال�صريعــة الإ�صالمية منهج كامــل للحياة، يهديها اإىل �صبيل 
الر�صــاد، ويبعدها عــن الغواية وال�صالل ومع فقــرة من الإعجاز 

العلمي يف القراآن:

أدنى األرض
اأخف�ض  اأن  العلماء  اكت�شف  الأر����ض  لكوكب  اجليولوجي  امل�شح  بعد 
امليت  البحر  واأن مياه  امليت،  البحر  الأر���ض هي منطقة  منطقة على �شطح 

تنخف�ض عن مياه جميع بحار العامل بثاثمائة وثمانن مرًتا. 
وع��ن��دم��ا ه��زم��ت ال���روم يف ه��ذه املنطقة وق��ت ن���زول ال��ق��راآن الكرمي 
رب  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  زب  ت����ع����اىل:  اهلل  ق�����ول   ن�����زل 

)الروم:1- 3(.
والأدنى: اأي اأخف�ض ما يف الأر�ض.

اختربي معلوماتك يف اأ�صئلتنا التالية:

اختبري معلوماتك
�ض: ما اأر�ض اليمامة يف التاريخ العربي؟ 

ج: و�شط جند مدينة الريا�ض وما جاورها.
�ض: ما لغة اأهل اجلنة؟ 

ج: العربية.
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�ض: من اأول اأولد الر�شول ملسو هيلع هللا ىلص؟
ج: القا�شم ثم عبداهلل.

�ض: من القائد امل�شلم الذي فتح باد ال�شن؟
ج: قتيبة بن م�شلم الباهلي.

�ض: كم دولة عربية مير بها خط ال�شتواء؟ 
ج: ال�شومال فقط.

�ض: ما معدل عمر اجلمل؟
ج: 2٧�شنة.

�ض: متى كان فتح مكة؟
ج: ال�شنة الثامنة للهجرة

ونختم براجمنا بجواب حكيم:

جواب حكيم
قيل حلكيم: اأي الأ�شياء خري للمرء؟

قال: عقل يعي�ض به. 
قيل: فاإن مل يكن؟ 

قال: فاإخوان ي�شرتون عليه. 
قيل: فاإن مل يكن؟

قال: فمال يتحبب به اإىل النا�ض. 
قيل: فاإن مل يكن؟



97

قال: فاأدب يتحلى به. 
قيل: فاإن مل يكن؟

قال: ف�شمت ي�شلم به.
قيل: فاإن مل يكن؟

قال: فموت يريح منه العباد والباد.
املمات،  وعند  احلياة،  يف  اهلل  اإل  اإله  ل  على  يثبنت  ممن  اهلل  جعلنا 

وعند لقاء امللك الديان. 

وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�صالم 
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البرنامج اإلذاعي )السابع عشر(

ٱ ٻ ٻ

ال�شراء،  وكا�شف  النعماء،  العطاء، م�شدي  احلمد هلل على جزيل 
معطي ال�شراء.

وال��ق��در،  القهر  ع��ايل  ال�شر واجل��ه��ر، احلمد هلل  ع��امل  احلمد هلل 
املطلوب عند ك�شف  املدلهمات،  املدعو عند  بالأقوات،  املتكفل  احلمد هلل 

الكربات، املرجو يف الأزمات.
وال�شاة وال�شام على النبي الأمن والهادي املبن، واآله و�شحبه 

الكرمي.. ثم اأما بعد:
يطيب لنا اللقاء بكن، ويتجدد الإخاء، مع بداية هذا اليوم )       ( 

املوافق )         ( من �شهر )        ( لعام )        ( من الهجرة. 

فها نحن يف هذا اليوم على موعد مع رحلة اأخوية نبحر بها 
من �صاطئ الإميان، وبر الأمان، ومع القراآن الكرمي: 

القرآن الكريم

قال تعاىل: زب ٱٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ 
ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ 
ڄ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿٹ 
ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 
ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ 
ڱ  ڱ  ڱ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ    گ  ک  ک  ک  ک 

ڱ ں رب )احلجر(.
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وعنــد امل�صري يف جلج البحار، ل بد من معرفة �صنن الطريق، 
ومع �صنة من �صنن امل�صطفى ملسو هيلع هللا ىلص: 

الحديث
ملسو هيلع هللا ىلص �شدقة  ق��ال: »فر�ض ر�شول اهلل   - اب��ن عمر- ر�شي اهلل عنه  عن 
واحلر  والكبري،  ال�شغري  على  متر،  من  �شاًعا  اأو  �شعري  من  �شاًعا  الفطر، 

واململوك«. رواه البخاري.

وناأخذ جزًءا من و�صايا لقمان احلكيم:

الحكمة
1- يا بني: ل توؤخر التوبة فاإن املوت ياأتي بغتة.

اإذا كنت يف ال�شاة فاحفظ قلبك، واإن كنت على الطعام  2- يا بني: 
فاحفظ حلقك، واإن كنت يف بيت الغري فاحفظ ب�شرك، واإن كنت بن النا�ض 

فاحفظ ل�شانك.
3- يا بني: احذر احل�شد فاإنه يف�شد الدين، وي�شعف النف�ض، ويعقب 

الندم.
4- يا بني: اأول الغ�شب جنون، واآخره ندم.

وعند هدوء الأمواج، و�صكون القارب، كان للقبطان كلمة:

العسل .. شفاء وغذاء

قال تعاىل: زب ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ 
ھ ھ ھ ھ ے رب )النحل:٦٩(. وقال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ال�شفاء يف 

www.alukah.net



100

ثاث: �شربة ع�شل، و�شرطة حمجم، وكية بنار، واأنهى اأمتي عن الكي«. رواه 
البخاري.

النحل وذلك  اإن��اء مملوء بع�شل  لقد عرث على جثة طفل مغمورة يف 
اإن دل على �شيء فاإمنا يدل  الفراعنة مب�شر، وذل��ك  اأه��رام��ات  يف ه��رم من 
على ما يف الع�شل من عجائب جعلت جثة هذا الطفل خال )45٠٠( �شنة ل 
تتعفن ول تعطب، وذلك بقدرة اهلل الذي اأودع يف الع�شل �شفاء من كل داء، 
كيف ل وقد ثبت علمًيا اأن البكرتيا ل تعي�ض يف الع�شل لحتوائه على )مادة 
البوتا�ض( وهي التي متنع عن البكرتيا الرطوبة التي هي مادة حياتها، واإن 
مل ن�شمع اأو ي�شلنا خرب امل�شداقية العلمية ملا يف الع�شل من فوائد فنحن على 
يقن مطلق يف اأن قول اهلل تعاىل حق؛ لأنه اخلالق للع�شل والنحل واخلالق 

لكل �شيء زب ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ رب )امللك:14(.
وقد جاء يف �شنن ابن ماجه مرفوًعا من حديث اأبي هريرة - ر�شي اهلل 

تعاىل عنه: »من لعق ثاث غدوات كل �شهر مل ي�شبه عظيم الباء«.

ويف منت�صف الطريق، الليل جميل، واجلو عليل، فكان ل بد 
من كتاب يغذي العقول: 

كتاب ننصحك بقراءته
كتاب: الو�شائل املفيدة للحياة ال�شعيدة. 

يقع  اهلل.  يرحمه   - ال�شعدي  نا�شر  بن  عبدالرحمن  ال�شيخ/  املوؤلف 
هذا الكتاب يف ثاثن �شفحة وطبع منه عدة طبعات، ولت�األيف هذا الكتاب 
ق�شة فعندما كان املوؤلف يتلقى العاج يف لبنان اأوائل ال�شبعينيات الهجرية 
جاء رجل وو�شع كتاب )دع القلق وابداأ احلياة( لدايل كارينجي حتت و�شادة 
والط��اع على  للقراءة  وك��ان حمًبا  الكتاب  قام وجد  وملا  نائم.  وهو  ال�شيخ 
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مل��ح��ات ومعلومات وجت���ارب عجيبة وغريبة،  ال��ك��ت��اب  ف��وج��د يف  ج��دي��د،  ك��ل 
لاإن�شان  وال�شحيح  الأ�شمى  الهدف  لتو�شيح  يوفق  الغربي مل  املوؤلف  لكن 
 - ال�شيخ  ف��راأى  لل�شعادة احلقيقية،  ال�شحيح  املغزى  يو�شح  يف احلياة، ومل 
يرحمه اهلل - كتابة هذا الكتاب بروؤية �شرعية عر�شها باأ�شلوب �شهل التناول 

مع ال�شت�شهاد بالآيات والأحاديث والآثار.

وعنــد م�صــارف الو�صــول، ومعــامل النزول، ل بــد من وقفة 
ترفع الإميان:

آية وتفسير
ۓ  ے  ے  ھھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  زب  وت��ع��اىل:  �شبحانه  يقول 

ۓڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ رب )الطاق: 3(.
فاهلل جعل لكل �شيء قدًرا، له زمن ل يتجاوزه، ووقت ل يتخطاه، فاإذا 
جاء موعد املقدور فا ي�شتاأخر عن وقته �شاعة ول ي�شتقدم. للكربة وقت ثم 

تزول ولها زمن ثم حتول؛ لأن اهلل قد جعل لكل �شيء قدًرا. 
اهلل  لأن  املر�ض؛  ينك�شف  ثم  حم�شوبة،  وليال  معدودة،  اأي��ام  للمر�ض 
ب�شرور لحق،  اأوق��ات ثم ينجلي  �شاعات، وللغم  للهم  ق��دًرا،  جعل لكل �شيء 

وفجر �شادق؛ لأن اهلل قد جعل لكل �شيء قدًرا. 

ونقف مع جمل رائعة نتعلم منها ومع هذه الفقرة:

جمل رائعة نتعلم منها
اجليد. الكام  من  بكثري  اأف�شل  اجليد  العمل  اأن  • تعلمي 

• تعلمي اأن النا�ض ين�شون ال�شرعة التي اأجنزت بها عملك، ويتذكرون 
نوعية ما اأجنزتِه.
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فقط  القلة  الن�شيحة؛  على  يح�شلون  كثريون  يوجد  اأنه  • تعلمي 
ي�شتفيدون منها. 

الأ�شفل،  اإىل  ينظر  ول  هدفه  على  يركز  اجليد  املت�شلق  اأن  • تعلمي 
حيث املخاطر التي ت�شتت الذهن.

األ  هو  الف�شل  واأن  احلياة،  يف  ما  اأ�شواأ  يعّد  ل  الف�شل  اأن  تعلمي   •
جنرب.

اأنا�ض  وهناك  ال�شفينة،  اجتاه  يف  ي�شبحون  اأنا�ًشا  هناك  اأن  • تعلمي 
ي�شيعون وقتهم يف انتظارها.

ها هو القبطان يلوح من بعيد ، معلًنا نهاية الطريق ، معتذًرا 
عن التق�صري ، يدعو بكل خ�صوع، ومع الدعاء: 

دعاء

ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  زب 
ې رب )البقرة: 2٠1(.

الأجر  اهلل  من  راجــني  اخلتام،  م�صك  اإىل  و�صلنا  قد  نكون  هنا  اإىل 
والثواب. 

وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�صالم 
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البرنامج اإلذاعي )الثامن عشر(

ٱ ٻ ٻ

اخللق  حكيم  والمتنان،  اخلري  جزيل  الإح�شان،  دائ��م  هلل  احلمد 
والإتقان، اإليه ي�شعد عمل الإن�شان، وعليه يتوكل الإن�ض واجلان، ومنه 
يطعم الإن�����ش��ان واحل��ي��وان، وال�����ش��اة وال�����ش��ام على خ��ري ول��د ع��دن��ان، 
امل�شطفى الكرمي وعلى اآله و�شحبه، ومن �شار على نهجه اإىل يوم الدين. 

ثم اأما بعد:
من منرب اإذاعة )           ( ويف هذا اليوم )          ( املوافق )         ( 
من �شهر )           ( لعام )          ( من الهجرة، ي�شرنا اأن نقدم لكن باقة 

من اأقام زمياتكن؛ فاللقاء بكن يبهج، واحلديث معكن ذو �شجون. 

وخري الكالم، كالم رب الأنام، املنزه عن الزيادة والنق�صان، 
واملحفوظ من الزيف والتحريف:

القرآن الكريم

قال تعاىل: زبڭ 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 ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ 

ىئ ىئ ی ی ی ی جئرب )احلجر(.
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وخــري الكالم بعد كالم رب الأنــام، كالم ر�صول الهدى، وبدر 
الدجى، وعلم الهدى ملسو هيلع هللا ىلص:

الحديث
»العمرة  ق��ال:  ملسو هيلع هللا ىلص  ر���ش��ول اهلل  اأن  اأب��ي ه��ري��رة - ر�شي اهلل عنه:  ع��ن 
اإل اجلنة«. رواه  امل��ربور لي�ض له ج��زاء  اإىل العمرة كفارة ملا بينهما، واحل��ج 

البخاري.

ومن اأروع الكالم، واأف�صــح البيان، كالم احلكماء، فمن اأوتي 
احلكمة فقد اأوتي خرًيا كثرًيا:

الحكمة
- من يزرع املعروف يح�شد ال�شكر.

- يف �شعة الأخاق كنوز الأرزاق.
- العمر هو ال�شيء الوحيد الذي كلما زاد نق�ض.

- عمل اخلري اختياري، ولكن رده اإلزامي.
- م�شري كل اأمة يتوقف على �شبابها.

والكلمــة الطيبة، كال�صجرة الطيبــة، اأ�صلها ثابت، وفرعها 
يف ال�صماء، توؤتي اأوكلها كل حني باإذن ربها:

ما المشروبات الغازية وما تأثيراتها؟
كل ما حتتويه امل�شروبات الغازية هو ماء و�شكر وغاز ومواد كيميائية 
حافظة! مهمتها الكربى "نفخ" اأج�شامنا، وتركيب الطبقات الدهنية عليها، 
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لي�ض اإل؛ فهي بحق ت�شمى "الأغذية الفارغة"!
اأن هذه امل�شروبات حتتوي على ن�شبة عالية من احلمو�شة، فهل  كما 

تعرفن كم معدل احلمو�شة يف هذه امل�شروبات؟
تقدر بحوايل )3( اإىل)4( وهذا املعدل احلام�شي كاف لإذابة العظام 
والأ�شنان. تقول الرواية اإن رجًا و�شع �شًنا له يف واحد من هذه امل�شروبات، 

فجاء بعد ع�شرة اأيام فلم يجدها! لقد ذابت ال�شن. 
اأطفالنا حتى غدت  اأ�شنان  دها  ال��ذي  ما  ما:  يوًما  نف�شك  ت�شاأيل  اأمل 
تقول  ال�شكرية  امل�����ش��روب��ات  ه��ذه  وا���ش��ح،  ال�شر  م�شوهة؟  مك�شرة  حم��ف��ورة 
"هيا يا �شديقي هيا! مع اإهمال تنظيف الأ�شنان، وغ�شلها بعد كل  لل�شو�ض 

طعام. 
كما اأن امل�شروبات الغازية تهدد مر�شى ال�شكري:

اإذ اإن علبة واحدة من امل�شروبات الغازية حتتوي على ما يعادل ثاثة 
�شريع  ال�شكر  النوع من  )ال�شكروز(، وهذا  املائدة  �شكر  وثاثن جراًما من 
المت�شا�ض، وبالتايل يرفع �شكر الدم ب�شكل �شريع، وهذا بدوره يوؤثر �شلًبا 

يف التحكم يف داء ال�شكري.
كما اأن هذه امل�شروبات توؤثر يف امت�شا�ض الكال�شيوم؛ اإذ اإن للم�شروبات 
اأن  وه��ذا ميكن  الأم��ع��اء،  الكال�شيوم من  امت�شا�ض  �شيًئا يف  ت��اأث��رًيا  الغازية 
ا يف كمية الكال�شيوم التي ت�شل اإىل الدم، وبالتايل اإىل العظام،  ي�شبب نق�شً
ومعروف اأهمية الكال�شيوم يف بناء العظم، خا�شة يف �شن الطفولة واملراهقة 
اأو فيما بعد �شن الأربعن، عندما تبداأ  التي تعّد وقت بناء العظام ومنوها، 

م�شكات ما ي�شمى "ه�شا�شة العظام".
كما اأن من املعتقدات اخلاطئة املنت�شرة بن النا�ض اأن امل�شروبات الغازية 
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ت�شاعد على اله�شم، لكن لاأ�شف هذا غري �شحيح. وميكن تف�شري ال�شعور 
الذي يح�ض به �شاربها والغازات التي يخرجها بعد ال�شرب باأنه ب�شبب الغازات 

التي يحتويها امل�شروب ذاته ولي�ض جراء ه�شم الطعام املوجود يف املعدة.
لذا؛ على الآباء اأن ميتنعوا عن تناول امل�شروبات الغازية اأو �شرائها اأو 
حملها اإىل بيوتهم؛ لأنَّ هذا العمل خطر على منو الأطفال، خا�شة الفتيات، 
قوية  ج�شدية  بنية  تاأ�شي�ض  اإىل  املا�شة  حلاجتهن  البلوغ؛  �شن  يف  وبخا�شة 
حت�شرًيا للحمل والولدة والر�شاعة، ومواجهة اأمرا�ض ما بعد �شن الإيا�ض، 

ا جانب ال�شباب؛ فهم عماد امل�شتقبل، وج�شده القوي. ول نغفل اأي�شً
واأداة  لنا  حقيقي  ع��دو  هي  الغازية  امل�شروبات  ه��ذه  اإن  نقول  لذلك؛ 
القرار  نتخذ  مل  واإذا  اأج�شامنا  اإليها  حتتاج  التي  املعادن  من  لكثري  مدمرة 

بالتخلي عنها فنحن با �شك ل نبايل ب�شحتنا.

ويف لغتنــا اللغــة العربية، لغة القراآن، كنــوز واأ�صرار ودرر، 
كان لنا منها ن�صيب: 

فقرة أبناء ومسميات
ابن الأ�شد ي�شّمى ال�شبل.

ابن احل�شان ي�شّمى املهر.
ابن احلمار ي�شّمى اجلح�ض.

ابن الكلب ي�شّمى اجلرو.
ابن الفيل ي�شّمى الدعفل.
ابن الدب ي�شّمى الدي�شم.
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ابن النعام ي�شّمى الرال.

ابن ال�شاة ي�شّمى احلمل.

ابن الناقة ي�شّمى احلوار.

ابن الأرنب ي�شّمى اخلرنق.

ابن الفاأر ي�شّمى الدر�ض.

ابن الدجاج ي�شّمى الثقف.

ابن الثعلب ي�شّمى الهجر�ض.

ابن الذئب ي�شّمى الغلو.

ابن ال�شبع ي�شّمى الفرعل.

ابن البقرة ي�شّمى العجل.

ابن ال�شقر ي�شّمى الهيثم.

ابن الظبية ي�شّمى ر�شا.

ونختم بهذه الفقرة:

 قالت العرب
- اإذا فعلت كل �شيء، فكن كمن مل يفعل �شيًئا. 

علي بن اأبي طالب - ر�شي اهلل عنه. 
- الإن�شان الذي ل يعمل كال�شجرة املورقة با ثمر. 

اأبو حيان التوحيدي. 
- ل متار �شفيًها ول حليًما فاإن ال�شفيه يوؤذيك واحلليم يقليك. 
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ابن عبا�ض - ر�شي اهلل عنهما. 
ومع نهاية هذا اللقاء نقول: 

�صراطك  اإىل  واهدنا  ال�صاحلني،  عبادك  اإليه  وفقت  ملا  وفقنا  اللهم 
امل�صتقيم، واجعلنا من التوابني ال�صادقني.

وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�صالم 
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البرنامج اإلذاعي )التاسع عشر(

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل على الأيادي الوافية، واملنن ال�شافية، واحلمد هلل على 
العافية، والولية الكافية، احلمد هلل على اأف�شاله، احلمد هلل على نواله، 

احلمد هلل على اإجزاله. 
نحمدك ما همع �شحاب، وملع �شراب، واجتمع اأحباب، وقرئ كتاب.

الغر  وق��ائ��د  واملر�شلن،  الأن��ب��ي��اء  اأ���ش��رف  على  وال�شام  وال�شاة 
واأزك��ى  ال�شاة  اأف�شل  و�شحبه  اآل��ه  وعلى  عليه  نبينا حممد  املحجلن، 

الت�شليم.. ثم اأما بعد:
من منرب اإذاعة )          (، ي�شرنا اأن نقدم لكن اجلديد واملفيد من 
العلوم والفنون لهذا اليوم )       ( املوافق )        ( من �شهر )        ( لعام 

)       ( من الهجرة النبوية. 

وم�صــك الــكالم، اأعظــم الإعجــاز، واأروع البيــان، كالم رب 
الأنام:

القرآن الكريم

ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  زبۈئ  ت��ع��اىل:  ق���ال 
ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  مب  خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  جئحئ  ی  ی 
ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ 
ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺٿ  ٺ 
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ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ 
ڇ   ڇڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ 
ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ 
ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ 

گ رب )النحل(.

وللدرو�س املحمدية، حلل ندية، وب�صمة �صجية: 

الحديث
من  »خم�ض  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  ر�شول  ق��ال   :- عنها  اهلل  ر�شي   - حف�شة  قالت 
الدواب ل حرج على من قتلهن: الغراب، واحلداأة، والفاأرة، والعقرب، والكلب 

العقور«. رواه البخاري.

واخرتنا لكن هذه الفقرة:

درر الكلمات
اأح�شن كلمة هي... الوفاء.
اأق�شى كلمة هي... الق�شوة.
اأدوم كلمة هي... الذكرى.

اأغلى كلمة هي... الأم.
اأبهج كلمة هي... النجاح. 

اأقرب كلمة هي... الآن.
اأقبح كلمة هي... اخلطاأ.



111

اأجمل كلمة هي... التوبة.
اأ�شعب كلمة هي... الكمال.
اأحلى كلمة هي... ال�شام.

اآخر كلمة هي... املوت.

وهذه �صمعة م�صيئة كلمة مفيدة على الدرب منرية: 

فكري واشكري
املعنى اأن تذكري نعم اهلل عليك فاإذا هي تغمرك من فوقك ومن حتت 
بدن،  يف  �شحة   )1٨ )النحل:  ڦرب  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  زبڤ  قدميك 
اأم��ن يف وط��ن، غ��ذاء وك�شاء، وه��واء وم��اء، لديك الدنيا واأن��ت ما ت�شعرين، 
رب  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  زب  ت��ع��ل��م��ن  ل  واأن�����ت  احل���ي���اة   مت��ل��ك��ن 

 )لقمان:2٠( عندك عينان، ول�شان و�شفتان، ويدان ورجان زب ھ ھ ھ 
قدميك،  على  مت�شي  اأن  �شهلة  م�شاألة  هي  هل   )13 )الرحمن:  رب  ھ 
اأحقري  �شوق؟!  وقد قطعت  �شاقيك،  تعتمدي على  واأن  اأق��دام؟!  وقد برتت 
واأن متلئي معدتك  ن��وم كثريين؟!  الأمل  اأط��ار  تنامي م��لء عينيك وق��د  اأن 
من الطعام ال�شهي واأن تكرعي من املاء البارد وهناك من عكر عليه الطعام، 
ونغ�ض عليه ال�شراب باأمرا�ض واأ�شقام؟! تفكري يف �شمعك وقد عوفيت من 
ال�شمم، وتاأملي يف نظرك وقد �شلمت من العمى، وانظري اإىل جلدك وقد 
اأنعم عليك بح�شوره ومل  الرب�ض واجل��ذام، واملحي عقلك وقد  جنوت من 

تفجعي باجلنون والذهول.
اأحت��ب��ن بيع �شمعك  اأح��د ذه��ًب��ا؟!  اأت��ري��دي��ن يف ب�شرك وح��ده كجبل 
ب��ل�����ش��ان��ك فتكونن  ال����زه����راء  ت�����ش��رتي��ن ق�����ش��ور  ث��ه��ان ف�����ش��ة؟! ه���ل  وزن 
ال��ل��وؤل��وؤ وال��ي��اق��وت لتكوين  ب��ي��دي��ك م��ق��اب��ل ع��ق��ود  ب��ك��م��اء؟! ه��ل تقاي�شن 
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تعي�شن  تدرين،  ل  ولكنك  ج�شيمة،  واأف�شال  عميمة  نعمٍ  يف  اإن��ك  اأق��ط��ع؟! 
ال��ب��ارد،  وامل����اء  ال���داف���ئ،  اخل��ب��ز  وع��ن��دك  كئيبة!  ح��زي��ن��ة  مغمومة  مهمومة 
امل��ف��ق��ود ول ت�شكرين  ت��ت��ف��ك��ري��ن يف  ال����وارف����ة،  وال��ع��اف��ي��ة  ال��ه��ان��ئ،  وال���ن���وم 
امل����وج����ود، ت��ن��زع��ج��ن م���ن خ�����ش��ارة م��ال��ي��ة وع���ن���دك م��ف��ت��اح ال�����ش��ع��ادة، وم��ن 
وا�شكري  فكري  والأ���ش��ي��اء،  والنعم  وامل��واه��ب  اخل��ري  م��ن  مقنطرة   قناطري 
واأه��ل��ك،  نف�شك،  يف  ف��ك��ري   )21 )ال���ذاري���ات:  رب  ہ  ۀ  ڻۀ  ڻ  زب 

ک  زب  حولك  م��ن  وال��دن��ي��ا  و�شديقاتك،  وعافيتك،  وعملك،  وبيتك، 
ک ک ک گ رب)النحل: ٨3(.

ومــن عجائب لغتنــا العربية، متيــز يف امل�صميــات، ودقة يف 
الإتقان لن�صتمع اإىل فقرة: 

بعض الدعوات المستجابة
1- دعوة امل�شلم لأخيه بظهر الغيب م�شتجابة.

2- دعوة املظلوم.
3- دعوة الوالد لولده اأو على ولده. 

4- دعوة امل�شافر.
5- دعوة ال�شائم عند فطره.

٦- دعوة الإمام العادل.
٧- دعوة الولد ال�شالح.

٨- دعوة امل�شطر.
٩- دعوة من بات طاهًرا على ِذكر اهلل.

1٠- دعوة من دعا بدعوة ذي النون: زب ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ  
ڻ ڻ ۀ رب )الأنبياء: ٨٧(. 
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11- دعوة امل�شتيقظ من النوم.

12- دعوة الولد البار بوالديه.
13- دعوة احلاج واملعتمر والغازي يف �شبيل اهلل.

14- دعوة الذاكر اهلل كثريا.
15- دعوة من اأحبه اهلل ور�شي عنه.

ونقف مع فقرة �صوؤال وجواب فهيا بنا: 

سؤال وجواب
1- من هي اأم عبداهلل بن الزبري - ر�شي اهلل عنهما-؟ 

اأ�شماء بنت اأبي بكر - ر�شي اهلل عنهما-. 
2- اأيهما اأكرث مرونة املطاط اأم احلديد ال�شلب؟ 

احلديد ال�شلب.
3- كم عدد �شجدات التاوة يف القراآن الكرمي؟ 

خم�ض ع�شرة �شجدة. 
4- بعد �شقوط املطر هل يدفاأ اجلو اأم يزداد برودة؟ 

يدفاأ اجلو. 
5- ما جمع كلمة )حرباء(؟ 

حرابي.
يف اخلتام نقول: اللهم فقهنا يف الدين، وثّبتنا على �صنة اإمام املتقني، 
الأخــوات،  ــزرن  وي الأرحـــام،  ي�صلن  ممن  واجعلنا  ال�صبيل،  �صواء  واهدنا 

ويتعاهدن القراآن.

وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�صالم 
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البرنامج اإلذاعي )العشرون(

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل على متام املنة، احلمد هلل بالكتاب وال�شنة، واحلمد هلل 
الإنعام، احلمد هلل ما توالت  الإ�شام، احلمد هلل على تواتر  على نعمة 
اأقواله، احلمد هلل وحمده  اأفعاله، ومتت  نواله، وح�شنت  وعم  اأف�شاله، 

اأح�شن ما قيل، وهو مويل اجلميل، وواهب العطاء اجلزيل.
املبعوث  الكمال،  �شاحب  ال��زم��ان،  معلم  على  وال�شام  وال�شاة 

لاأنام، وعلى اآله و�شحبه ما تعاقب اجلديدان.. ثم اأما بعد:
اأول ما نزل من القراآن )اق��راأ( فيها حث على التعلم واملعرفة  اإن 
فمن هذا الباب العظيم باب املعرفة يطيب اللقاء بكن يف هذا اليوم )       ( 

املوافق )        ( من �شهر )         ( لعام )      ( من الهجرة. 

وخري باب من اأبــوب املعرفة على هذه الأر�س هو كالم ربنا 
القراآن الكرمي ، فهو اأحق ما يقراأ، واأ�صرف ما ي�صتمع:

القرآن الكريم

ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  زب  ت����ع����اىل:  ق�����ال 
ڄ   ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ٹ 
ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ 
ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ 
رب  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ   ڈ 

)النحل(.
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والإبحــار يف ال�صرية النبوية العطرة يزيد املوؤمن نوًرا على 
نور:

الحديث
عن اأن�ض بن مالك - ر�شي اهلل عنه - عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »املدينة حرم 
من كذا اإىل كذا. ل يقطع �شجرها، ول يحدث فيها حدث، من اأحدث فيها 

حدثا فعليه لعنة اهلل واملائكة والنا�ض اأجمعن«. رواه البخاري.

واحلكمــة نــور ي�صطــع، ولوؤلــوؤة تتــالألأ، و�صنــدوق معرفــة 
نفتحه لكن:

الحكمة
- الب�شتان اجلميل ل يخلو من الأفاعي.

اإن الكلمــة برهان، وهي حق مبني، وو�صية ربانية، فالكلمة 
الطيبة كال�صجرة الطيبة: 

كيف تعاملين عدوتك؟
اأن��ه  تعلمي  اأن  وحا�شدتك  ع��دوت��ك  اأم��ر  م��ن  فيه  تنظرين  مم��ا  ليكن 
بنف�شك  اأنك لها عدو، فتنذرينها  اأن تخربي عدوتك وحا�شدتك  ل ينفعك 
لك،  الت�شلح  على  فتحملينها  والفر�شة،  الإع���داد  قبل  بحربك  وتوؤذنينها 

وتوقدين نارها عليك. 
تتخذينها عدًوا  اأنك ل  اأن ترى عدوتك  اأعظم خلطرك  اأنه  واعلمي 
اأنت قدرت وا�شتطعت  فاإن ذلك غرة لها و�شبيل لك اإىل القدرة عليها. فاإن 
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اغتفار العداوة عن اأن تكافئي بها فهنالك ا�شتكملِت عظيم اخلطر. 
اإن كنت مكافئة بالعداوة وال�شر فاإياك اأن تكافئي عداوة ال�شر بعداوة 

العانية، وعداوة اخلا�شة بعداوة العامة، فاإن ذلك هو الظلم. 
واعلمي مع ذلك اأنه لي�ض كل العداوة وال�شرر يكافاأ مبثله: كاخليانة 

ل تكافاأ باخليانة، وال�شرقة ل تكافاأ بال�شرقة.

يعجبني ول يعجبني هي فقرتنا التالية:

تعجبني وال تعجبني
تعجبني:

تعجبني الطالبة التي حتافظ على درو�شها.
تعجبني الطالبة التي تواظب على حل واجباتها.

تعجبني الطالبة التي تركز يف ال�شرح يف اأثناء الدر�ض.
تعجبني الطالبة التي حتافظ على الهدوء يف اأثناء احل�شة.

تعجبني الطالبة التي تراجع درو�شها اأوًل باأول.
ول تعجبني:

ول تعجبني الطالبة التي ل حتافظ على درو�شها.
ول تعجبني الطالبة التي ل تواظب على حل واجباتها.

ول تعجبني الطالبة التي ل تركز يف ال�شرح يف اأثناء الدر�ض.
ول تعجبني الطالبة التي ل حتافظ على الهدوء يف اأثناء احل�شة.

ول تعجبني الطالبة التي ل تراجع درو�شها اأوًل باأول.
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ون�صتمع اإىل لوحة �صعرية عن وطننا الغايل:

لوحٌة شعريٌة
وط����������ن����������ي، اأن�����������������ت واح�����������������ة وري���������ا����������ض 

م������������������ورق������������������ات ودمي�������������������������ة ه�������ت�������ان�������ه 
م�����ن خ����ي����وط الإمي����������ان ي��ن�����ش��ج��ك امل���ج���د 

وي�������ل�������ق�������ي ع�������ل�������ى ال����������دن����������ا اأردان��������������������ه 
اأف�������ًق�������ا  ال������ع������ق������ي������دة  اأرى  ب��������ي  ف����������������اإذا 

ي����������األ����������ف امل�����������������رء حت�������ت�������ه اإخ����������وان����������ه
وط���������ن���������ي.. جت�����ه�����ل احل���������������دود م�����داه�����ا 

م����ك����ان����ه  ي�������دي�������ك  يف  اخل����������ري  وي�������������رى 
�������ا  ك�������������م ن���������ف���������و����������ض اأت���������������������ت ع�������ط�������ا��������شً

ت������ت������ل������ظ������ى ف�������اأ��������ش�������ب�������ح�������ت ري��������ان��������ه 
ف����ي����ك ق������د اأ��������ش�������رج ال���������ش����ب����اح ح�������ش���اًن���ا 

م��������ن �������ش������ي������اء ف������م������ا اأع�������������ز ح���������ش����ان����ه 
وع�����������ل�����������ى ظ�����������ه�����������ره ت�������������األ�������������ق ������ش�����ه�����م 

م�������ن ب�����ن�����ي ه�����ا������ش�����م ي�������������وؤدي الأم�������ان�������ة
ف�����اأن�����ه�����ى  ال��������ظ��������ام  زح�������م�������ة  يف  ج�����������اء 

�����ش����ل����ط����ة ال�����ل�����ي�����ل ط������ائ������ًع������ا رح����م����ان����ه 
وح����������وال����������ي����������ه زم�������������������رة م������������ن رج������������ال 

ع��������رف��������وا ��������ش�������دق ق�������ول�������ه وات��������زان��������ه 
ف�������ت�������ح�������وا ل�����ل�����������ش�����ي�����اء اأو������������ش�����������ع ب�������اب 

ف�������������اإذا الأر����������������ض ب�����ال�����ه�����دى م������زدان������ه 
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من عيون الأمثال هي فقرتنا التالية: 

من عيون األمثال
- العن ترجمان القلب.

- عن احلر ميزان.
- اإذا حل القدر.. عمي الب�شر.

- الأمانة عن الكرامة.
- عن احل�شود ل ت�شود.

- العن ب�شرية واليد ق�شرية.
الآن  ن�صل  العلم؛  املعرفة، وجتولنا يف ميادين  بعد طوافنا يف حقول 
اإىل نقطة النهاية لنقول: اللهم اأذهب ال�صك باليقني، واألب�صنا ثوب الدين، 
وان�صر اإ�صالمنا، وارفع اأعالمنا، وثّبت اأقدامنا، وان�صرنا على القوم الكافرين.

وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�صالم 
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البرنامج اإلذاعي )الحادي والعشرون(

ٱ ٻ ٻ

اأع��ط��ى م��ن النعيم، احلمد هلل ك��م منح م��ن اخلري  احلمد هلل ك��م 
النوال اجل�شيم، احلمد هلل عمت  به من  تف�شل  كم  العميم، احلمد هلل 

نعمه، وان�شرفت نقمه وت�شاعف كرمه.
وال�شاة وال�شام على حممد الأمن، واآله و�شحبه اأجمعن، ومن 

هم على النهج القومي اإىل يوم الدين.. ثم اأما بعد:
مع اإ�شراقة �شم�ض هذا ال�شباح، ومن منرب اإذاعتكن ال�شداح، نقدم 
الب�شمة، ها هي �شفحة  العقول، ويظهر  لكن ما ي�شرح ال�شدور، وينري 
التقومي ت�شري اإىل اأن هذا اليوم )         ( املوافق )       ( من �شهر )      ( 

لعام )      ( من الهجرة النبوية. 

ون�صتمــع اإىل اآيات بينات نريات عطــرات، من كالم الرحيم 
الرحمن:

القرآن الكريم
ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  زب  ت���ع���اىل:  ق���ال 
ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ 
ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ 
ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  ٱ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ    ېئ  ۈئ  ۈئ 
ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ   پ 

ٿ ٿ رب )النحل(.
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ونزيــد مــن حمبــة احلبيــب حممــد ملسو هيلع هللا ىلص يف قلوبنــا ب�صمــاع 
اأحاديثه اخلالدة:

الحديث
عن عبداهلل بن عمر - ر�شي اهلل عنهما - قال: كنا مع النبي ملسو هيلع هللا ىلص فقال: 
»يا مع�شر ال�شباب، من ا�شتطاع الباءة فليتزوج، فاإنه اأغ�ض للب�شر واأح�شن 

للفرج، ومن مل ي�شتطع فعليه بال�شوم، فاإنه له وجاء«. رواه البخاري.

ون�صتفيد من حكم احلكماء، اخلربة والتجارب:

الحكمة
- العمر هو ال�شيء الوحيد الذي كلما زاد نق�ض.

ون�صرتيح اإىل �صجرة ظليلة توؤتي اأكلها باإذن ربها: 

أضرار الكبتاجون
من حكمة اهلل - �شبحانه وتعاىل - اأن جعل الإن�شان يعي ما يحيط به 
عندما يكون يف و�شعه الطبيعي، اأما اأن ي�شل اإىل و�شع غري طبيعي مبوؤثرات 
خارجية كاملن�شطات فالنتيجة هي اأ�شرار �شحية كثرية ثبتت طبًيا ولي�شت 

من ن�شج اخليال اأو املبالغة، ومن هذه الأ�شرار ما يلي: -
1- النهيار ال�شحي ال�شريع ب�شبب العجز عن النوم لفرتات طويلة.

2- ظهور اأعرا�ض ا�شطرابات ع�شوية يف املخ مثل الت�شنج.
3- ارتفاع �شغط الدم و�شرعة �شربات القلب وهبوط التنف�ض.

4- التدهور العقلي والرثثرة والت�شنجات والغيبوبة والطفح اجللدي.
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5- ال�شطراب الزماين واملكاين والقلق والتوتر.
٦- نق�ض كريات الدم البي�شاء والأنيميا يف اجل�شم.

٧- ت�����ش��وه الأج���ن���ة ل���دى الأم���ه���ات ال���ات���ي ي�����ش��ت��خ��دم��ن اأن����واًع����ا من 
الأمفيتامينات خال �شهور احلمل.

٨- اعتال ال�شحة وال�شلوك اله�شتريي دون وعي وامليل اإىل الك�شل.
بنف�ض  القيام  املر�ض  باندجن ومن مظاهر هذا  الإ�شابات مبر�ض   -٩
الأعمال مرات متوالية دون انتباه اأو اإدراك لذلك )وهذا معروف و�شائع عند 

املتعاطن با�شم اللح�شة(.
وال�شك يف  الأم���ور  ال�شحيح على  الت���زان واحل��ك��م غ��ري  ف��ق��دان   -1٠

النا�ض، وهذا يوؤدي اإىل النطواء والعزلة.
11- ا�شطكاك الأ�شنان.

12- الإ�شابة بالهلو�شات ال�شمعية.
ان��ت��ظ��ام  وع����دم  وال�����ش��داع  والأرق  ال���راح���ة  وع����دم  ال��ق��ل��ق  ي�شبب   -13

الت�شرفات والهذيان.
14- ي�شبب ع�شبية زائدة وا�شطرابات يف الذاكرة واختال يف الإدراك.

15- فقدان ال�شهية للطعام وجفاف يف احللق وا�شطرابات ه�شمية.
واجلهاز  باملخيخ  �شمور  اإىل  ي��وؤدي  طويلة  لفرتات  ا�شتخدامها   -1٦

الع�شبي؛ ما ي�شبب ت�شوهات دائمة.
فيظهر  �شليمة  بطريقة  التفكري  وت�شعف  العقل  مقدرات  تهدم   -1٧

م�شتخدمها كالأبله.
1٨- تنتاب م�شتخدمها حالت من طريان الأفكار.
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1٩- التهاب الكبد الوبائي والقرحة يف املعدة وارتفاع درجة احلرارة.
2٠- الوفاة.

وننتقل اإىل فقرة خمتارة بعنوان: 

المعاصي تمحق بركة العمر
قال العامة ابن القيم -يرحمه اهلل-:

ومنها: اأن املعا�شي تق�شر العمر ومتحق بركته ول بد، فاإن الرب كما 
يزيد يف العمر، فالفجور يق�شر العمر. وقد اختلف النا�ض يف هذا املو�شع. 
فقالت طائفة: نق�شان عمر العا�شي هو ذهاب بركة عمره، وحمقها عليه. 
تنق�شه حقيقة،  ب��ل  وق��ال��ت طائفة:  املعا�شي.  ت��اأث��ري  بع�ض  وه��و  ح��ق  وه��ذا 
كما تنق�ض الرزق، فجعل اهلل �شبحانه للربكة يف الرزق اأ�شباًبا كثرية تكرثه 

وتزيده. وللربكة يف العمر اأ�شباًبا تكرثه وتزيده.

ويف الق�ص�س عربة لأ�صحاب العقول:

قصة
كان احلجاج ل ياأكل اإل اإذا اأر�شل اإىل رجل ياأكل معه، وذات يوم اأر�شل 
حار�شه لياأتي له مبن ي�شاركه الطعام فلم يجد احلار�ض اإل اأعرابًيا ينام يف 
اأم��ام احلجاج قال  الأع��راب��ي  اإىل احلجاج، وملا وقف  ظل �شجرة فاأخذه معه 
له احلجاج: اجل�ض لتتناول معي الغداء فقال له الأعرابي: لقد دعاين من 
يا  اأف�شل مني  الطعام عنده. فقال احلجاج: ومن  اأف�شل منك لأتناول  هو 
اأعرابي؟ فقال له الأعرابي: اإنني اليوم �شائم ومدعو على مائدة اهلل -جل 
جاله-. فقال له احلجاج: يا اأعرابي اأت�شوم هذا اليوم واليوم �شديد احلرارة، 



123

فقال له الأعرابي يا حجاج اأ�شومه ليوم اأ�شد منه حًرا. فقال له احلجاج: يا 
اأعرابي �شم غًدا واأفطر معي اليوم فقال له الأعرابي: يا حجاج هل اطلعت 

على علم الغيب فوجدتني �شاأعي�ض اإىل الغد.

وقبــل اخلتام لبد من ابت�صامــة عذبة على ال�صفاه، وبل�صم 
يف ال�صدور:

معادلة
قال املدر�ض للتلميذ: خم�ض بذلت + خم�شة قم�شان + اأربعة اأحذية، 

فما النتيجة؟ 
خم�شة رجال فيهم واحد حاٍف.

ويف اخلتام نقول: 

 من ذا الذي مـا �صــــاء قــط              ومـــــن له الـح�صنـى فــقــط 

وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�صالم 
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البرنامج اإلذاعي )الثاني والعشرون(

ٱ ٻ ٻ

اللحظات،  الأوق���ات، وطيلة  ال�شاعات، ويف كل  احلمد هلل على مر 
اإك��رام��ه، احلمد هلل على ح�شن  اإنعامه، احلمد هلل على  احلمد هلل على 

�شنيعه.
واهلل اأكرب دعاه املري�ض على �شريره، وفزع اإليه املنكوب يف اأموره، 

وهتف با�شمه الربان يف البحار، ولهج بذكره من �شل يف القفار.
وكا�شف  ال�شبل،  وم��و���ش��ح  ال��ع��ل��م،  معلم  على  وال�����ش��ام  وال�����ش��اة 

ال�شبه، واآله و�شحبه اأويل الف�شل وال�شعة.. ثم اأما بعد:
ها هي ميادين العلم، وتلك ينابيع املعرفة، ي�شمر اإليها املجتهدون، 
حجة،  وال��ع��ل��م  ظ���ام،  واجل��ه��ل  ن���ور،  فالعلم  امل��ث��اب��رون،  عليها  وي�شرب 

واجلهل فتنة؛ 
فبقدر الكد تكت�شب املعايل      ومن طلب العا �شهر الليايل

من هذا امليدان العلمي، ومن هذا املنرب الرتبوي، ويف هذا اليوم 
الندي )       ( املوافق )        ( من �شهر )        ( لعام )       ( من الهجرة. 

- نفتح لكن اأول ف�صولنا، واأ�صفى ينابيعنا القراآن الكرمي:

القرآن الكريم

ھھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  زبہ  ت����ع����اىل:  ق������ال 
ۇ ۆ ۆ ۈۈ ٴۇ ۋ  ۓ ۓڭ ڭ ڭ ڭ ۇ  ے  ے 
ائ  ائ  ى  ېى  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ 
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ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۆئۈئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ 
جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ 

حب خب رب )النحل(.

وف�صلنا الثاين مع معلمنا الأول حممد ملسو هيلع هللا ىلص:

الحديث
عن اأبي هريرة - ر�شي اهلل عنه - عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ياأتي على النا�ض 
زمان، ل يبايل املرء ما اأخذ منه، اأمن احلال اأم من احلرام «. رواه البخاري.

وللحكمة فنون لها يف ميادين العلم ف�صول:

الحكمة
القلوب اأوعية وال�شفاه اأقفالها والأل�شن مفاتيحها فليحفظ كل اإن�شان 

مفتاح �شره.

والكلمــة مــا هــي اإل وحي مــن العلــم ، وفي�س مــن القرائح، 
وف�صل ل غنى عنه: 

الغالم الهندي
ك��ان يف مدينة م��رو رج��ل يقال ل��ه ن��وح ب��ن م��رمي، وك��ان رئي�ض مرو 
ح�شن  ذات  بنت  له  وكانت  م��وف��ورة،  وح��ال  كثرية  نعمة  له  وكانت  وقا�شيها 
النعمة  ال��روؤ���ش��اء وذوي  اأك��اب��ر  م��ن  وك��م��ال، خطبها جماعة  وب��ه��اء  وج��م��ال 
واأكرثوا فلم ينعم بها لأحد منهم، وحتري يف اأمرها ومل يِدر لأيهم يزوجها 
وقال: اإن زّوجتها بفان اأ�شخط فاًنا، وكان له غام هندي َديَِّن تقي ا�شمه 
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مبارك، وكان له ب�شتان عنب عامر الأ�شجار والفاكهة والثمار، فقال للغام: 
اأريد اأن مت�شي وحتفظ العنب، فم�شى �شهران فجاء �شيده يف بع�ض الأيام 
اإىل الب�شتان فقال له: يا مبارك ناولني عنقود عنب فناوله عنقوًدا فوجده 
ا؛ فقال �شيده: ما ال�شبب يف اأنك ل تناولني من هذا العنب الكبري اإل  حام�شً
�شبحان  �شيده:  فقال  اأعلم احلام�ض من احللو،  ل  فقال: لأين  احلام�ض؟ 
اهلل لك مدة �شهرين مقيًما يف ب�شتان العنب ول تعرف احللو من احلام�ض! 
اأمرتني بحفظه ومل تاأمرين باأكله  ثم قال: مَل مْل تاأكل منه؟ فقال: لأنك 
اأمانتك،  عليك  اهلل  حفظ  وق��ال:  منه  القا�شي  فتعجب  اأخ��ون��ك،  كنت  فما 
وعلم القا�شي اأن الغام غزير العقل فقال له: اأيها الغام قد وقع يل فيك 
رغبة وينبغي اأن تفعل ما اآمرك، فقال الغام: اأنا طائع هلل.. ثم لك. فقال 
القا�شي: اعلم اأن يل بنًتا جميلة وقد خطبها كثرٌي من الأكابر واملتقدمن 
اأن الكفار يف  اأزوجها فاأ�شر علي مبا ترى. فقال الغام: اعلم  اأعلم ملن  ومل 
زمن اجلاهلية كانوا يريدون الأ�شل واحل�شب والن�شب، واليهود والن�شارى 
يطلبون احل�شن واجلمال، ويف عهد ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص كان النا�ض يطلبون الدين 
والتقى، ويف زمننا هذا يطلبون املال، فاخرت الآن من هذه الأ�شياء الأربعة 
اأن  واأري��د  والتقى،  الدين  اخ��رتت  غ��ام قد  يا  القا�شي:  له  تريد، فقال  ما 
اأزوجك بابنتي؛ لأين قد وجدت فيك الدين وال�شاح وجّربت منك التقى 
وابتعتني مبالك  اأنا عبد رقيق هندي  ال�شيد!  اأيها  الغام:  والأمانة! فقال 
وكيف تزوجني بابنتك وكيف تختارين لبنتك وتر�شاين؟ فقال له القا�شي: 
قم بنا اإىل البيت لندبر هذا الأمر فلما �شار اإىل املنزل قال القا�شي لزوجته: 
اأن  واأري��د  ��ن وتقي وق��د رغبت يف �شاحه  ديِّ اأن ه��ذا الغام الهندي  اعلمي 
اأزوجه بابنتي فما تقولن؟ قالت: الأمر اإليك ولكن اأم�شي واأعلم ال�شبية 
واأعيد عليك جوابها، فجاءت الأم اإىل ال�شبية فاأدت اإليها ر�شالة اأبيها فقالت: 
اأعقكما باملخالفة  اأخ��رج عن حكم اهلل وحكمكما ول  اأمرمتاين به ول  مهما 
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لأمركما. 
ول��ًدا  واأجن��ب��ت  عظيًما  م��اًل  واأعطاهما  مببارك  ابنته  القا�شي  ج  ف��زوَّ
املبارك �شاحب  العامل: عبداهلل بن  ف�شماه عبداهلل، وهو معروف يف جميع 

العلم والزهد ورواية احلديث، وما دامت الدنيا فاحلديث عنه يروى. 

وللتنــوع اأثره يف القبول، وا�صتجابة النفو�س، فاخرتنا لكن 
هذا الف�صل: 

ثمانية إذا أهينوا فال يلوموا إال أنفسهم
الآتي اإىل وليمة مل ُيدَع اإليها، والداخل بن حديث اثنن مل يدخاه 
ي�شمعه،  ل  من  على  بحديث  واملقبل  بيته،  يف  البيت  رب  على  واملتاآمر  فيه، 
واجل��ال�����ض يف جمل�ض لي�ض ل��ه ب��اأه��ل، وط��ال��ب اخل��ري م��ن اأع��دائ��ه، وطالب 

الف�شل من اللئام، وامل�شتخف بال�شلطان.

حامت والأعرابي هي فقرتنا قبل الأخرية:

حاتم واألعرابي
اأعرابي حامت الطائي، يبتغي منه ج��وًدا، وكان قد �شمع بكرمه  ق�شد 
فرجع  ج���دوى  ب��ا  ورده  �شيئة،  مقابلة  فقابله  ال�����ش��م��اء،  ونف�شه  ال��وا���ش��ع، 

الأعرابي م�شتاء. 
ثم تنكر حامت برداء ل يلب�شه اإل �شوقة العرب، وقابله يف ال�شحراء من 

طريق اآخر وقال له: من اأين يا اأخا العرب؟ 
ق��ال: من دار ح��امت، ق��ال: م��اذا فعل ب��ك؟ ق��ال: ردين باخلري ال��وايف 

والعطاء الكايف، قال: اأنا حامت وكيف تنكر ما فعلت بك من الأذى؟ 
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قال: اإن قلت غري هذا، وقد عرفه القا�شي والداين باملروءة وال�شخاء، 
مل ي�شدقني اأحد، فاعتذر له واأح�شن مثواه. 

ونختم بالدعاء، فال تن�صني التاأمني:

دعاء
»اللهم اح��ف��ظ ب��ادن��ا ب��الإ���ش��ام، واح��ف��ظ ب��ادن��ا ب��ال��ق��راآن، واحفظ 
بادنا بالأمن والإميان، واجعل بلدنا هذا خا�شة وباد امل�شلمن عامة اآمنًة 

مطمئنًة ياأتيها رزقها رغًدا من كل مكان«.
اإىل الف�صول، وا�صتماعنا اإىل الدرو�س، نقول بكل  مع دخولنا جميًعا 
يف  لنا  وافتح  الأعمال،  خلري  واهدنا  الأقــوال،  لأح�صن  وفقنا  اللهم  هدوء: 

ف�صولنا من ف�صلك العميم، وعطائك اجلزيل.

وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�صالم 
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البرنامج اإلذاعي )الثالث والعشرون(

ٱ ٻ ٻ

�شبحان من �شّبح الرعد بحمده، وهطل الغمام بِذكره، بّره عظيم، 
باحلق  الكتاب  وينزل  املر�شلن مب�شرين ومنذرين،  ير�شل  األيم،  واأخ��ذه 

املبن، واأنزل احلديد فيه باأ�ض �شديد.
اهلل اأكرب من اإله ما اأحلمه على الطغاة، وما اأ�شربه على الع�شاة، 
وما اأقربه ممن دع��اه، وما اأق��دره على ن�شر من ت��وله، وما اأ�شد بط�شه 

مبن عاداه، وما اأ�شمعه ملن ناداه.
واأ�شهد اأن حممًدا عبده ور�شوله �شلى اهلل عليه وعلى اآله و�شحبه 

و�شلم ت�شليًما كثرًيا مزيًدا اإىل يوم الدين.. اأما بعد:
تتواىل الأيام، ومتر اللحظات، وما تزال اإ�شراقة منربكن الإذاعي 
تطل عليكن كل �شباح. يف هذا اليوم )         ( املوافق )          ( من �شهر   

)          ( لعام )         ( من الهجرة.

نبــداأ اإطاللتنــا بطلة نديــة، وحجة قوية، ونهــج م�صتقيم، 
كالم رب العاملني: 

القرآن الكريم

ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ     ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  زب  ت���ع���اىل:  ق����ال 
ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې    ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ 
ی  ىئ  ىئ  ىئ   ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ 
خت   حت  جت  يب  ىب  مب  خب   حب  جب   يئ  ىئ  مئ  حئ   جئ  ی   ی  ی  
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رب  حس  جس  مخ  حخ  جخ  مح  جح  مج  حج  يث  ىث  مث  جث    يت   متىت 
)الكهف(.

اإذا اأردِت الرحيق فاذهبي اإىل ب�صتان احلبيب عليه ال�صالة 
وال�صالم:

الحديث
عن جابر بن عبداهلل - ر�شي اهلل عنهما - اأن ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »رحم 

اهلل رجًا، �شمًحا اإذا باع، واإذا ا�شرتى، واإذا اقت�شى«. رواه البخاري.

ون�صلك طريق احلكماء لنخرج منه كنوًزا من �صياء:

الحكمة
اإي��اه احل��ي��اة؛ عندما تكونن قد  ال��ذي تعطيِك  امل�شط  اخل���ربة.. هي 

فقدت �شعرك.

وحتلق بنا الكلمة عاليًة يف �صماء املعرفة:

قصة صنم آل الجموح
ك���ان ع��م��رو ب��ن اجل��م��وح ���ش��ي��ًدا م��ن ���ش��ادات ب��ن��ي �شلمة و���ش��ري��ًف��ا من 
اأ�شرافهم، وكان قد اتخذ يف داره �شنًما من خ�شب، يقال له )مناة( كما كان 

الأ�شراف ي�شنعون، يتخذونه اإلها يعظمونه ويطهرونه. 
فلما اأ�شلم فتيان بني �شلمة: معاذ بن جبل ومعاذ بن عمرو بن اجلموح 
�شنم  على  بالليل  يدجلون  كانوا  العقبة  و�شهد  اأ�شلم  ممن  منهم  فتيان  يف 
عذر  وفيها  �شلمة  بني  حفر  بع�ض  يف  فيطرحونه  فيحملونه  ذل��ك،  عمرو 



131

النا�ض )اأي: ف�شاتهم( منك�ًشا على راأ�شه، فاإذا اأ�شبح عمرو قال: ويلكم! من 
عدا على اآلهتنا هذه الليلة؟ ثم يغدوا! يتلم�شه حتى اإذا وجده غ�شله وطهره 

وطيبه ثم قال: اأما واهلل لو اأعلم من فعل هذا بك لأخزينه. 
فاإذا اأم�شى ونام عمرو عدوا عليه ففعلوا به مثل ذلك، فيغدو فيجده 
يف مثل ما كان من الأذى فيغ�شله ويطهره ويطيبه ثم يعدون عليه اإذا اأم�شى 
فيفعلون به مثل ذلك، فلما اأكرثوا عليه ا�شتخرجه مما األقوه يوًما فغ�شله 
اأعلم مبن  وطهره وطيبه ثم جاء ب�شيفه فعلقه عليه ثم قال: اإين واهلل ما 
ي�شنع بك ما ترى فاإن كان منك خرٌي فامتنع فهذا ال�شيف معك. فلما اأم�شى 
ونام عمرو، عدوا عليه واأخذوا ال�شيف من عنقه ثم اأخذوا كلًبا ميًتا فقرنوه 
به بحبل ثم األقوه يف بئر من اآبار بني �شلمة فيها عذر من عذر النا�ض. ثم 
غدا عمرو بن اجلموح فلم يجده يف مكانه الذي كان به فخرج يتبعه حتى 
وجده يف تلك البئر منك�ًشا مقروًنا بكلب ميت، فلما راآه واأب�شر �شاأنه وكلمه 
من اأ�شلم من رجال قومه ومعهم ابنه معاذ والفتى قريبه و�شديق ابنه معاذ 
ابن جبل، اأ�شلم وح�شن اإ�شامه، وهو يذكر �شنمه وما اأب�شر من اأمره وي�شكر 

هلل تعاىل الذي اأنقذه مما كان فيه من العمى وال�شالة: 
ت����ك����ن مل  اإل�����������ًه�����������ا  ك�������ن�������ت  ل����������و  واهلل 

ق���رن ب���ئ���ر يف  اأن�������ت وك���ل���ب���ك يف و�����ش����ط 

م�����������ش�����ت�����دن اإل������������ًه������������ا  مل�������ل�������ق�������اك  اأٍف 

ال����غ����ن �������ش������وء  ع�������ن  ف����ت���������ش����ن����اك  الآن 

امل��������نن ذي  ال��������ع��������ل��������ي  هلل  احل����������م����������د 

ال���������واه���������ب ال�����������������رزاق دي�������������ان ال�����دي�����ن
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اأن ق�����ب�����ل  اأن���������ق���������ذين م�������ن  ال������������ذي  ه�������و 

م����رت����ه����ن ق���������رب  ظ�����ل�����م�����ة  يف  اأك������������������ون 
باأح���مد ال�مه����دي النبي ال�مرت��ه����ن

ونقف مع هذه الفقرة:

ألفاظ منهي عنها
1- قول: )خ��ذوه فغلوه( لا�شتهزاء بعمل ما، منهي عنه؛ لأنها من 

كام اهلل يف القراآن، ومن اأمره ملائكته.
اإذا مل يفهم كامه، منهي عنها؛  2- قول: )فان يقراأ �شورة عب�ض( 

�شوء اأدب من جاهل جتاه القراآن. 
3- بدء اأهل الكتاب بال�شام، منهي عنه؛ لأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص نهانا اأن نبداأ 

اليهود والن�شارى بال�شام.
4- احللف بقول: )بالعي�ض اأو والعي�ض وامللح الذي بيننا( منهي عنه؛ 

لأنه حلف بغري اهلل، وهو �شرك. 
5- قول )اأنا عبد املاأمور( لتربير اخلطاأ ونحوه، منهي عنه؛ لأنِك اأنِت  

اأمة هلل وحده، ول طاعة ملخلوق يف مع�شية اخلالق.

من عالمات ال�صعادة هي فقرتنا القادمة: 

)من عالمات السعادة(
قيل: اإن عامات ال�شعادة ع�شر خ�شاٍل: 

اأولها: اأن يكون زاهًدا يف الدنيا، راغًبا يف الآخرة. 
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والثانية: اأن تكون نهمته العبادة وتاوة القراآن. 
والثالثة: قلة القول فيما ل يحتاج اإليه. 

والرابعة: اأن يكون حمافًظا على ال�شلوات اخلم�ض. 
واخلام�شة: اأن يكون ورًعا فيما قّل اأو كرث من احلرام وال�شبهات. 

وال�شاد�شة: اأن تكون �شحبته مع ال�شاحلن. 
وال�شابعة: اأن يكون متوا�شًعا غري متكرّب. 

والثامنة: اأن يكون �شخًيا كرمًيا. 
والتا�شعة: اأن يكون رحيًما بخلق اهلل تعاىل. 

والعا�شرة: اأن يكون ذاكًرا للموت.
ومع دنو الفراق، نلملم الكلمات، بتحية الإ�صالم:

وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكن  "فال�صالم 
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البرنامج اإلذاعي )الرابع والعشرون(

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل.. م�شتٍو على عر�شه، بائن من خلقه، م�شتغن عن عباده، 
متفرد بربوبيته واأُلوهيته، واحد يف اأ�شمائه و�شفاته.

ب��ارئ م�شور جبار متكرب، ملك قدو�ض،  حكيم خبري، عليٌّ كبري، 
مهيمن قوي، عزيز حكيم، غفور رحيم، عليٌّ عظيم، ملك كرمي.

واأ�شهد اأن حممًدا عبده ور�شوله ختم به النبوات، �شلى اهلل عليه 
وعلى اآله و�شحبه و�شلم ت�شليًما كثرًيا اإىل يوم الدين.. ثم اأما بعد:

م��ن ه��ذا اجل��م��ع ال��غ��ف��ري، وه���ذه ال�شفوف ال��ع��دي��دة، ن��خ��رج لكن 
�شطورنا املجموعة يف اإذاعتنا امل�شموعة، يف هذا اليوم )       ( املوافق )      ( 

من �شهر )         ( لعام )        ( من الهجرة.

اآيــات  اإىل  ن�صتمــع  امل�صتقيمــة  ال�صفــوف  هــذه  بــني  ومــن 
م�صتقيمة، على الدرب م�صتنرية:

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  ڀ  ڀ  پ 

ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ 

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

ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇڇ 
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ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ 

ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ    ڻ  ڻ  ڻ  ں   ں  ڱ  ڱ  ڱ 

ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ رب )مرمي(.

ومــن حولنا وبيننا �صنن نبويــة نعي�س يف دربها، ونقطف من 
ثمرها:

الحديث
ِ ملسو هيلع هللا ىلص  َي اهلل َعْنُه - قال: كنا عند َر�ُشول اهللَّ عن جرير بن عبداهلل - َر�شِ
فنظر اإىل القمر ليلة البدر وقال: »اإنكم �شرتون ربكم عياًنا كما ترون هذا 

القمر ل ت�شامون يف روؤيته«. ُمتََّفٌق َعلَْيِه.

ومــن بني ال�صفــوف ن�صتجمع احلــروف، لنخــرج بحكمة لن 
تفوت:

الحكمة
املال خادٌم جيد.. لكنه �شيٌد فا�شد.

ها هي حا�صرة، ن�صيطة م�صددة، كلمتنا ال�صباحية:

الهمة بين العلو والسفول
الهمة: نهر متدفق، وحديقة غنَّاء، وثمرة يانعة. 

الهمة: كالزهر يف الربيع، كاملاء يف الغدير، كالظل يف الن�شيم. 
الهمة العالية: جتعل الرجل خرًيا من األف رجل؛ بل املجتمع كله يف 
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ن�شاط وطموح، وجتعل الأمة يف انت�شارات متتالية.
جاء يف ترجمة الإم��ام احلافظ الذهبي - يرحمه اهلل - وهو الذهبي 
�شيخي  يل  قالها  كلمٌة  حياتي  جم��رى  غ��ريت  يقول:  فكان  ونوعه  علمه  يف 
الربزايل ملا راأى خطي وح�شنه، فقال يل:»اإن خطك هذا ي�شبه خط املحدثن« 
فكانت هذه الكلمة عنواًنا له حتى اأ�شحى من اأئمة احلديث وحفاظه الثقات 

ونقاده. 
واإنك لتحرتق عندما ترى الكافر عبقرًيا، ن�شيًطا، ذا همة عالية، يفكر 
ا من �شبابنا همه مق�شور على مطمعه،  يف م�شتقبله، وعلى العك�ض ترى بع�شً
وم�شربه، ومركبه، وملب�شه، وبع�ض الأمور التافهة احلقرية مثًا: ما مباراة 
اليوم؟ وكاأن كرة القدم �شتحرر امل�شجد الأق�شى، والن�شغال بالباي�شتي�شن، 

والأفام، وامل�شل�شات، واملجات اخلليعة، ور�شائل اجلوال املاجنة. 
و�شاحب هذه الهمة عبء على الأمة، بل موته خري من حياته. 

وال�شاحلن،  العلماء،  تراجم  كتب  ب��ق��راءة  واأخ��وات��ي  نف�شي  واأو���ش��ي 
والزهاد، والعباد، فاإنها من اأنفع مقومات الهمة. واهلل املوفق. 

ومن اأحد ال�صفوف تخرج اإحدى امل�صاركات ومع فقرة:

ألقاب خالدة
- العتيق:

هو اأبو بكر ال�شديق- ر�شي اهلل عنه -، فقد قال له الر�شول ملسو هيلع هللا ىلص: اأنت 
عتيق اهلل من النار.

- الفاروق:
هو عمر بن اخلطاب - ر�شي اهلل عنه -، فبعد اأن اأ�شلم عمر خرج ومعه 
اأن جت�روؤ قري�ض  الكعبة دون  امل�شجد احلرام و�شلوا حول  امل�شلمون ودخلوا 
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اهلل  ؛ لأن  )الفاروق(  ملسو هيلع هللا ىلص  الر�شول  �شماه  اأو منعهم؛ لذلك  اعرتا�شهم  على 
فرق به بن احلق والباطل.

- فتى الكهول:
هو عبداهلل بن العبا�ض - ر�شي اهلل عنه - ، فقد كان عمر بن اخلطاب 

- ر�شي اهلل عنه - يحر�ض على م�شورته ويلقبه فتى الكهول. 

ونقف مع هذه املوعظة:

موعظة
قال احل�شن الب�شري - يرحمه اهلل تعاىل-: اإمنا الدنيا حلم، والآخرة 
يقظة، واملوت متو�شط بينهما، ونحن اأ�شغاث اأحام. من حا�شب نف�شه ربح، 
ومن غفل عنها خ�شر. من نظر يف العواقب جنا، ومن اأطاع هواه �شل. من 
فهم  فهم، ومن  اأب�شر  اأب�شر، ومن  اعترب  �شلم، ومن  حلم غنم، ومن خاف 
علم، ومن علم عمل. فاإذا زللت فارجع، واإذا ندمت فاأقلع، واإذا جهلت فا�شاأل. 

واإذا غ�شبت فاأم�شك، واعلم اأن اأف�شل الأعمال ما اأكرهت النفو�ض عليه.

ونقف مع الإعجاز العلمي للقراآن الكرمي:

إعجاز
اإل عن طريق الن�شيج  اأن �شعور الإن�شان باحلرارة ل يتم  هل تعلمن 
الطائي والذي يوجد يف جلد الإن�شان، وبالتايل فاإن الإن�شان يفقد �شعوره 

بالحرتاق عندما يدمر هذا الن�شيج؛ هكذا يقول علماء الت�شريح. 
وقبل اأن يدعي ملحٌد اأن �شعوره بالنار �شيزول بعد حلظات فاإنه �شيجد 

زب ژ ژ ڑ   ڑ ک  تعاىل:  قال اهلل  ترد عليه؛  التي  الآي��ة  تلك 
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ڱ  ڱ  ڳڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک 

ڱ ڱ ں رب )الن�شاء: 5٦(.

ون�صتمــع اإىل اأحــدث الو�صائــل العلميــة للتخل�ــس مــن اآفة 
التدخني:

أحدث الوسائل العلمية للتخلص من آفة التدخين
ال��ت��دخ��ن و�شيلة تعتمد على  ل��اإق��اع ع��ن  ال��و���ش��ائ��ل احل��دي��ث��ة  م��ن 
بعد  اأي��ام  خم�شة  مل��دة  واخل�شراوات  الفاكهة  وتناول  امل�شي  ريا�شة  ممار�شة 
الدولية  الو�شيلة جمعية العتدال  اأق��رت هذه  التدخن، ولقد  الإق��اع عن 
واأعلنت اأن ٨٠ اإىل ٩٠٪ من املدخنن اأقلعوا عن التدخن باتباع هذه الو�شيلة، 
ويفيد امل�شي والفاكهة واخل�شراوات يف اإمداد اجل�شم بالأك�شجن والعنا�شر 
الغذائية الازمة لتح�شن �شحة املدخن، وين�شح املدخنون ب�شرب املاء بكرثة 
كوًبا(  فيتناولون ثاثة لرتات )خم�شة ع�شر  الأوىل  الأي��ام اخلم�شة  خال 
من املاء يومًيا لتخلي�ض اجل�شم من ال�شموم التي انت�شرت يف اأع�شاء اجل�شم 

ب�شبب التدخن.
لقاء  اإىل  امل�صري،  على  ونعزم  بالرحيل،  نلوح  ال�صفوف  هذه  اأمام  من 

قريب.

وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�صالم 
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البرنامج اإلذاعي )الخامس والعشرون(

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل له امللك، وله احلمد، وله الثناء احل�شن، يف ال�شماء ملكه، 
ويف الأر�ض �شلطانه، ويف اجلنة رحمته، ويف النار �شطوته، ويف البحر عظمته 

ويف الكائنات حكمته.
واأعظم نبوة، حممد  باأكرم ر�شالة،  اأر�شل  وال�شاة وال�شام على من 
ابن عبداهلل ر�شوله، وخليله، وحبيبه، وعلى اآله و�شحبه و�شلم ت�شليًما كثرًيا. 

ثم اأما بعد:
لكن  اأن جنمع  ي�شرنا  اخل��ا���ش��ع،  وال��ك��ون  ال��وا���ش��ع،  الف�شاء  ه��ذا  م��ن 
 )      ( اليوم  الوئام، يف هذا  ودبجناها بخيوط  باإتقان،  اأعددناها  �شفحات، 

املوافق )     ( من �شهر )          ( لعام )          ( من الهجرة.

ونبــداأ مــن هــذا الكــون الوا�صــع بواحــة رحمانيــة، َعِلّيــة 
رحيمة، بكالم رب الربية: 

القرآن الكريم

قال تعاىل: زب ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ 
ےۓ  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ 
ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۓ 
ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۅۉ  ۅ  ۋ 
ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ 
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ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  ٱ  ېئ 
ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 

ٿ رب )اآل عمران: 14- 1٧(.

ونثني برو�صة اإميانية، بال�صنة نقية، وعن البدعة جنية:

الحديث
عن عائ�شة- ر�شي اهلل عنها- قالت: قلت: يا ر�شول اهلل، اإن يل جارين، 

فاإىل اأيهما اأهدي؟ قال: »اإىل اأقربهما منك باًبا« رواه البخاري.

ومن دروب الكون نقتفي درًبا للحكماء: 

الحكمة
- عَظمة عقلك تخلق لك احل�شاد.. وعَظمة قلبك تخلق لك الأ�شدقاء.

ونفتح �صفحة الكون لن�صمع الكون كلمة:

زب ڳ  ڳ  ڳ ڳ ڱ رب
ا،  مري�شً وي�شفي  ك�شرًيا،  ويجرب  ف��ق��رًيا،  يغني  ���ش��اأن:  يف  هو  ي��وم  كل 
ويعايف مبتلى، ويهدي �شاًل، ويرد غائًبا، ويتوب على تائب، ويغفر مل�شتغفر، 

وي�شرت على مذنب، ويتجاوز عن م�شييء.
داعًيا،  ويجيب  ملهوًفا،  ويغيث  مظلوًما،  ين�شر  �شاأن:  يف  هو  يوم  كل 
ا، ويزيل  ا، ويذهب غمًّ ويعطي �شائًا، ويفرج كرًبا، ويك�شف �شوًءا، ويزيل هّمًّ

حزًنا. 
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كل يوم هو يف �شاأن: يق�شم جباًرا، ويردع ظاملًا، ويقمع متكرًبا، ويخزي 
ملحًدا، ويهزم عدًوا، وميحق كيًدا، ويكبت طاغية، ويرد جباًنا، ويك�شر جي�ًشا 

ويفني قوًما. 
�شحاًبا، وينزل  رزًق��ا، وين�شئ  �شاأن: يخلق خلًقا، ويهب  كل يوم هو يف 
ويوؤوي  ويك�شو عرياًنا،  وي�شقي ظماآًنا،  رياًحا، ويطعم جائًعا،  وير�شل  غيًثا، 

�شريًدا. 
كل يوم هو يف �شاأن: يولج الليل يف النهار، ويولج النهار يف الليل، يوؤتي 
امللك من ي�شاء، وينزعه ممن ي�شاء، ويعّز من ي�شاء، ويذل من ي�شاء، ويرزق 

من ي�شاء بغري ح�شاب. 
ال�شم�ض  وي�شخر  الفلك،  ويدبر  الإ�شباح،  يفلق  �شاأن:  يف  هو  يوم  كل 
وين�شئ  اجلبال،  وير�شي  البحر،  وي�شكن  والأر���ض،  ال�شماء  ومي�شك  والقمر 

الربق والرعد. 
ك��ل ي��وم ه��و يف ���ش��اأن: يعلم اجل��اه��ل، وي��رف��ع اخل��ام��ل، وينبه الغافل، 
ويذكر النا�شي، وي�شور يف الأرحام، ويهدي يف الظلمات، ويحفظ من املهالك، 

وينقذ من املتالف. 
وي�شقي،  وي�شِعد  اأخ���رى،  ويقب�ض  نف�ًشا،  يحيي  ���ش��اأن:  يف  هو  ي��وم  كل 
وي��ق��ّرب  وي�شعف،  وي��ق��وي  وي��اأخ��ذ،  يهب  وي��ح��زن،  وي�شر  ويبكي،  وي�شحك 

ويبِعد، يخِف�ض ويرفع، ويقب�ض ويب�شط، ويعطي ومينع. 
كل يوم هو يف �شاأن: يكتب ح�شنة و�شيئة، ويقدر نعمة ونقمة، ويق�شي 
ويعيد،  وين�شئ  وي�شم،  ويعمي  ويكرم ويهن،  يوفق ويخذل،  عذاًبا ورحمة، 

وهو اللطيف اخلبري. 
كل يوم هو يف �شاأن: ل تقع قطرة، ول ت�شقط ورقة، ول تقال كلمة، ول 
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تطلق نظرة، ول يخط حرف، ول مت�شى خطوة، ول ت�شكب دمعة، ول تهم�ض 
هم�شة، اإل بعلمه وهو العليم اخلبري. 

يك�شف  ال�شمائر،  على  ويطلع  ال�شرائر،  يعلم  ���ش��اأن:  يف  ه��و  ي��وم  ك��ل 
اخلوايف، يحيط بالأمور، يفعل ما ي�شاء، يحكم ما يريد، ل غالب حلكمه، ول 

راد لق�شائه، ل منجا ول ملجاأ منه اإل اإليه. 
كل يوم هو يف �شاأن: عنده علم الليايل والأيام، والزمان واملكان، والإن�ض 

واجلان، والنبات واحليوان، ل اإله اإل هو، ول رب �شواه.

واأعاجيب الكون كالنجوم ل حت�صى ومع فقرة:

أقوى صوت بشري
من  الثامن  العقد  يف  م��ات  اإجنليزي  لرجل  ك��ان  ب�شري  �شوت  اأق��وى 
عمره، كان يقف يف مزرعته التي تبعد ثاثة كيلومرتات عن داره ثم ينادي 
�شيء جاهًزا يف  كل  ال��دار حتى يجد  ي�شل  اإن  وم��ا  الع�شاء(  زوجته )جهزي 

انتظاره!

يا ترى كم هي قيمة الإن�صان املادية؟:

قيمة اإلنسان المادية
الدهن يكفي ل�شنع �شبع قطع  العادي مقدار من  ال�شخ�ض  يف ج�شم 
الف�شفور  وم��ن  ر�شا�ض،  اأق��ام  �شبعة  ل�شنع  الكربون  وم��ن  ال�شابون،  من 
ل�شنع روؤو�ض مائة وع�شرين عود ثقاب، ومن املاغن�شيوم جرعة واحدة من 
يكفي  ما  ومن اجلري  و�شط،  م�شمار  ل�شنع  احلديد  ومن  امل�شهلة،  الأم��اح 
الرباغيث،  م��ن  واح��د  كلب  لتطهري  الكربيت  وم��ن  �شغرية  حجرة  لطاء 
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ومن املاء مللء برميل �شعته ع�شرة جالونات، وهذه املواد ت�شرتى من الأ�شواق 
مببلغ من املال ي�شاوي خم�شة ريالت، وتلك هي قيمة الإن�شان املادية! 

ونعّطر اإذاعتنا بذكر �صيء من �صرية اخلليفة الأول: 

أبو بكر الصديق - رضي اهلل عنه
ملسو هيلع هللا ىلص  الر�شول  اأب��ي قحافة، من قبيلة قري�ض، ولد بعد  هو عبداهلل بن 
بثاث �شني�ن، اأمه اأم اخلري �شلمى بنت �شخر التيمية بنت عم اأبيه، كان يعمل 
واأعلم  لقري�ض  قري�ًشا  اأن�شب  وك��ان  املعروفن،  مك�ة  اأغنياء  وم�ن  بالتجارة 
قري��ض بها ومبا كان فيها من خري و�ش�ر، وكان ذا خلق ومعروف ياأتيه الرجال 
وياألفون�ه، اعتن�ق الإ�شام دون تردد؛ فهو اأول من اأ�شلم من الرجال الأحرار، 
ثم اأخذ يدعو لدين الل�ه فا�شتجاب له عدد من قري�ض، من بينهم عثم�ان بن 
عف�ان، والزبي�ر بن الع�وام، وعبدالرحم�ن بن ع�وف، والأرق�م ابن اأبي الأرق�م.
التاأمل  بعدها  لكن  نرتك  البديع،  الكون  هذا  �صماء  يف  جولة  هذه 
والتفكري يف ما خفي وما ظهر من هذا الف�صاء الف�صيح، اأما نحن ف�صنذهب غري 

بعيد، اإىل لقاء قريب، واأجل غري معلوم، عند عالم الغيوب.

وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�صالم 
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البرنامج اإلذاعي )السادس والعشرون(

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل مانح الهبات، جمزل العطيات، مهيِّىء الطيبات، مر�شل 
النفحات، احلمد هلل على ح�شن الكفاية، احلمد هلل على جميل الرعاية، 
احلمد هلل على عزة الولية، احلمد هلل املدل على الهدى، احلاجز من 

الردى، ما حمام �شدا، وما بدر بدا، ما طل غدا.
واأ�شهد اأن حممًدا عبده ور�شوله امل�شطفى املختار، �شلى اهلل عليه 
وعلى اآله الأطهار واأ�شحابه الأخيار، اأف�شل �شاة واأزكى �شام.. ثم اأما 

بعد:
ُتطوى الكتب، وحتمل العلوم، لتو�شع يف الأيدي، وتودع يف العقول، 
ال��ع��ق��ول حتملن حقائب الكتب  ال��ع��ل��وم، و���ش��اح��ب��ات  ب��ط��ات  اأن���ن  وه��ا 

بالأيدي �شاهدات على عظمة العلوم و�شرف الر�شالة.
ا من منرب اإذاعة )         ( ويف هذا اليوم )       ( املوافق  وها نحن اأي�شً
)      ( من �شهر )     ( لعام )      ( من الهجرة. اأتيناكن حاملن حقيبتنا 

الإذاعية، حمملًة بالدرر الندية، والفوائد العلمية.

فدعونا نخرج لكن جوهرة حقيبتنا الإذاعية فاأن�صنت:

القرآن الكريم

ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  زبٿ  ت��ع��اىل:  ق��ال 
چچ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦڦ 
ژژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ 
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ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ 
ہ  ۀ  ڻۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱڱ  ڱ  ڱ  ڳ 
رب  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ےے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہہ   ہ 

)اآل عمران(.

ونخــرج جدوًل مــن ال�صنة، مليًئــا بالهدي النبــوي، ناأخذه 
بهّمة: 

الحديث
ملسو هيلع هللا ىلص قال: »اإذا دخل اأهل   ِ اأن َر�ُشول اهللَّ عن �شهيب - َر�شِيَ اهلل َعْنُه - 
اجلنة اجلنة يقول اهلل تبارك وتعاىل: تريدون �شيًئا اأزيدكم؟ فيقولون: اأمل 
تبي�ض وجوهنا؟ اأمل تدخلنا اجلنة، وتنجنا من النار؟ فيك�شف احلجاب، فما 

اأعطوا �شيًئا اأحب اإليهم من النظر اإىل ربهم«. َرَواُه ُم�ْشِلٌم.

ول بــد مــن تفتي�ــس احلقيبــة، لتخــرج احلقيقــة، بحكمة 
عجيبة: 

الحكمة
قال بع�ض احلكماء: 

اجتنب �شبع خ�شال ي�شرتح ج�شمك وقلبك وي�شلم لك عر�شك ودينك: 
ل حتزن على ما فاتك، ول حتمل هم ما مل ينزل بك، ول تطلب اجلزاء على 
النا�ض على ما فيك مثله ول تغ�شب على ما ي�شرك  ما مل تعمل، ول تلم 
غ�شبه، ول متدح من مل يعلم من نف�شك خاف ذلك، ول تنظر ب�شهوة اإىل 

ما ل متلك. 

www.alukah.net
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وهذا دفرت الواجبات يطلب منا كلمة ال�صباح:

الطاقة الشمسية
لقد حاول الإن�شان منذ ع�شور بعيدة ا�شتخدام الطاقة ال�شم�شية ب�شورة 
مبا�شرة يف ت�شغيل املكائن والأفران احلرارية. وبالرغم من اأن احلرارة التي 
ت�شلنا من ال�شم�ض تفوق بكثري جًدا احلرارة التي نح�شل عليها با�شتخدام 
الفحم احلجري والوقود والطاقة النووية، اإل اأن تلك احلرارة التي ت�شل من 
ال�شم�ض غري قوية لأنها تنت�شر يف كل مكان من �شطح الأر�ض ول ترتكز على 
ال�شم�ض وتركيزها يف نقطة  اأجل جتميع حرارة  نقطة واحدة بعينها. ومن 
معينة ل بد من تغطية منطقة وا�شعة مبواد متت�ض احلرارة ورمبا اأدى ذلك 
اإىل حتويل الطاقة ال�شم�شية اإىل طاقة كهرباء ب�شورة مبا�شرة. لكن امل�شكلة 
التي طراأت هي اأن ال�ُشُحب قد توؤدي حلجب اأ�شعة ال�شم�ض؛ لذا جند اأن كمية 
طاقة  اإىل  ال�شم�شية  الطاقة  لتحويل  نتيجة  عليها  نح�شل  التي  الكهرباء 
اأثناء  اأعلى م�شتوى ممكن يف  اإىل  كهربائية تتباين من ال�شفر ليًا لت�شل 
النهار، وللح�شول على الطاقة الكهربائية ب�شورة منتظمة ليًا ونهاًرا ل بد 
من التفكري يف طريقة تتم بو�شاطتها اختزان الطاقة بعد احل�شول عليها يف 
اأثناء النهار، لكن و�شائل تخزين هذه الطاقة مل تتي�شر حتى اليوم ب�شورة 
ُمر�شية، اأما اإذا كان املراد ا�شتخدام تلك الطاقة يف ت�شغيل ماكينة فا بد من 
تركيز الأ�شعة ال�شم�شية على نقطة حمددة لتوليد حرارة عالية تكفي لأداء 
املهمة، ويتم تركيز الأ�شعة بهذه الطريقة با�شتخدام عد�شات ومرايا عاك�شة.
اإذن، املق�شود من تركيز الأ�شعة على مناطق وا�شعة فا بد من ا�شتخدام 
عدد من املرايا امل�شتوية التي تعمل على تركيز الطاقة املتوازية على النقطة 
املعينة، وقد وجد اأن الإن�شان ا�شتطاع توليد حرارة بلغت )٧٠٠٠ ْ( �شنتغريد 
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بوا�شطة هذه الو�شيلة، لكن الإن�شان ل يحتاج اإىل حرارة عالية كتلك، واإمنا 
يحتاج يف معظم ا�شتخداماته اإىل درجة حرارة معتدلة، فلجاأ للح�شول عليها 
فيه  ي�شتخدم  ال�شم�شي  بالبيت  يعرف  نظام  بو�شاطة  ال�شم�شية  الطاقة  من 
ال�شم�ض ويف الوقت نف�شه مينع  اأو البا�شتيك الذي ي�شمح بدخول  الزجاج 
الطاقة الإ�شعاعية املنعك�شة على �شطح الأر�ض من الهروب والتبدد ثم تقوم 
بامت�شا�ض  وبا�شتيكية  زجاجية  �شرائح  تغطيها  �شوداء  م��واد  من  �شفائح 
�شوء ال�شم�ض ثم تعمل املياه التي متر يف اأنابيب – توجد خلف تلك املواد – 
على امت�شا�ض احلرارة املتولدة من امت�شا�ض الأ�شعة ال�شوئية فت�شخن املاء 
بطبيعة احلال، وميكن ا�شتخدامها يف نظام التدفئة املركزية اأو اأية اأغرا�ض 

اأخرى.
واليوم جند كثرًيا من الدور وبع�ض املدار�ض وبنايات اأخرى يف الأقاليم 
املدارية والأقاليم �شبه املدارية تلجاأ اإىل ا�شتخدام الطاقة ال�شم�شية لت�شخن 

ما حتتاج من ماء. 

وهذا جيب الأقالم مليء بالألوان نخرج منه اأزهى الألوان 
ومع فقرة:

حقائق علمية مدهشة عن اإلنسان
عامة.  ب�شفة  اليمنى  الأذن  من  �شمًعا  اأقوى  الي�شرى  • الأذن 

ع�شبية.  خلية  مليون  األف  ع�شر  اأربعة  من  الإن�شان  مخ  • يتكون 
يقود  وهذا  ال�شكر،  معدل  يخف�ض  الإفطار  وجبة  تناول  عدم  • اإن 

اإىل عدم و�شول غذاء كاٍف اإىل خايا املخ؛ مما يوؤدي اإىل انحالها.
الإن�شان  لدى  �شعر  فيها  ينمو  اأن  ميكن  ل  التي  الوحيدة  • املناطق 
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هي ال�شفاه والكفان واأخم�شا القدمن. 
الليل،  اأربعن مرة خال  النا�ض يتقلبون يف نومهم حوايل  • معظم 

وقد ي�شل ذلك اإىل �شبعن مرة يف حال الأرق.

ونظهر الب�صمة على ال�صفاه يف فقرتنا الأخرية:

طول وعرض
اأنا ابن فان، ف�شمعه رجل فقال: النا�ض  �شئل رجل عن ن�شبه فقال: 

ا. ينت�شبون طوًل وهذا ينت�شب عر�شً

وندعو اهلل بالتوفيق والنجاح:

دعاء
اإلينا  وحّبب  درو�شنا،  علينا  �شّهل  اللهم  اأم��ورن��ا،  كل  يف  وفقنا  »اللهم 
مدار�شنا، واجعلنا من الطالبات النجيبات، واأبعدنا عن الك�شاىل وال�شقيات«.
ويف حقيبتنا الكثري، ومعها ل ميل احلديث، لكن ح�صبكن بالقليل، مع 

الوعد باملزيد، باإذن املوىل القدير.

وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�صالم 



149

البرنامج اإلذاعي )السابع والعشرون(

ٱ ٻ ٻ

واآب بعيد، ورج��ع طريد،  ا�شتهل وليد، وع��اد وعيد،  احلمد هلل ما 
يق�شم  الق�ش�ض،  اأح�شن  يق�ض  ورح��م��ة،  �شفاء  هو  ما  ال��ق��راآن  من  ينزل 

املعي�شة، ويرفع بع�ض النا�ض على بع�ض، وهو على كل �شيء قدير.
واأ�شهد اأن حممًدا عبده ور�شوله، ل خري اإل دل اأمته عليه، ول �شر 
اإل حذرها منه، �شلى اهلل عليه وعلى اآله و�شحبه و�شلم ت�شليًما كثرًيا.. 

ثم اأما بعد:
م��ن جديد من  اإل ونظهر  اأو يظهر عجيب،  ج��دي��د،  ي��اأت��ي  اإن  م��ا 
هذا  م��ن  ح��دي��ث،  اأم��ت��ع  مقدمن  امل�شري،  على  ع��ازم��ن  بعيد،  اأو  قريب 
الطود ال�شامخ مدر�شة )         ( ويف هذا اليوم )        ( املوافق )    ( من 

�شهر )      ( لعام )      ( من الهجرة.

ومــع اأول ثوابتنــا، وخــري براجمنــا، وبركــة لقائنــا اآيــات 
عطرات من كالم موجد الأنام:

القرآن الكريم

قال تعاىل: زب ڎ ڈ  ڈ  ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک 
ڻ  ڻ  ڻ  ں   ں  ڱ   ڱڱ  ڱ  ڳڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک 
ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ 
ڭ ڭڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ 
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ۉ ۉې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئۆئ 
ۆئ ۈئ ۈئېئ ېئ ېئ ىئ ىئ رب )اآل عمران(.

ومــع ثاين ثوابتنا، ونهج ر�صالتنا، �صنة نبينا -عليه ال�صالة 
وال�صالم-:

الحديث
املجاهد يف  ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »مثل  ق��ال: �شمعت ر�شول اهلل  اأب��ي هريرة  عن 
�شبيل اهلل، -واهلل اأعلم مبن يجاهد يف �شبيله- كمثل ال�شائم القائم، وتوكل 
اهلل للمجاهد يف �شبيله اإذا توفاه: اأن يدخله اجلنة، اأو يرجعه �شاملا مع اأجر 

اأو غنيمة«. رواه البخاري.

وناأخذ من و�صايا لقمان احلكيم لبنه:

الحكمة
1- يا بني: الرفق راأ�ض احلكمة.

2- يا بني: اإياك و�شاحب ال�شوء فاإنه كال�شيف يح�شن منظره، ويقبح 
اأثره.

3- يا بني: ل تطلب العلم لتباهي به العلماء، ومتاري به ال�شفهاء، اأو 
ترائي به يف املجال�ض. ول تدع العلم زهادة فيه ورغبة يف اجلهالة، فاإذا راأيت 
قوًما يذكرون اهلل فاجل�ض معهم، فاإن تك عاملًا ينفعك علمك واإن تك جاهًا 

يعلمونك. ولعل اهلل اأن يطلع عليهم برحمة في�شيبك بها معهم.
4- يا بني: ل ت�شرك باهلل اإن ال�شرك لظلم عظيم.
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ويف هذا اجلمع، كان لبد من كلمة الو�صل بيننا وبينكم:

استعدوا يا نيام
قال الفقيه اأبو الليث: فالواجب على كل م�شلم اأن ي�شتعيذ باهلل تعاىل 
من عذاب القرب بالأعمال ال�شاحلة قبل اأن يدخل فيه، فاإنه قد �ُشهل عليه 
الأمر ما دام يف الدنيا، فاإذا دخل القرب فاإنه يتمنى اأن يوؤذن له بح�شنة واحدة 

فا يوؤذن له فيبقى يف ح�شرة وندامة. 
فينبغي للعاقل اأن يفكر يف اأمر املوتى؛ فاإن املوتى يتمنون اأن يوؤذن لهم 
باأن ي�شلوا ركعتن، اأو اأن يوؤذن لهم مرة اأن يقولوا ل اإله اإل اهلل، حممًدا ر�شول 
اهلل، اأو يوؤذن لهم بت�شبيحة واحدة فا يوؤذن لهم فيتعجبون من الأحياء كيف 
لرحمه  القاطع  وم�شاحبة  اإي��اك  قال  والبطالة.  اللهو  يف  اأيامهم  ي�شيعون 
 فاإين وجدته ملعوًنا يف كتاب اهلل - عزَّ وحل - يف ثاثة موا�ش�����ع، قال تعاىل: 
زبڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎرب )حممد: 

 .)22
ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  زبہ 

ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ  ٴۇ ۋ ۋرب )الرعد: 25(.
زبہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ 

ڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ ۆ ۈرب )البقرة: 2٧(.

ويف كل لقاء، يتجدد الإخاء، وتعاد الذكريات ومع فقرة:

كتب ومؤلفون
كتاب: حرا�شة الف�شيلة. 

اأب��و زي��د يقع ه��ذا الكتاب يف مائتي �شفحة من  امل��وؤل��ف: بكر عبداهلل 
القطع املتو�شط، وطبع منه اأكرث من مليون ن�شخة وقد قال املوؤلف - يرحمه 
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اهلل - يف مقدمة هذا الكتاب "اأما بعد فهذه ر�شالة نخرجها للنا�ض لتثبيت 
ن�شاء املوؤمنن على الف�شيلة وك�شف دعاوى امل�شتغربن اإىل الرذيلة".

من خطوات الف�صل هو برناجمنا الرائع لهذا اليوم:

من خطوات الفشل
التعلم،  اإحجامه عن  و  املرء مبعرفته  اإعجاب  الف�شل  اإن من خطوات 
ففي اللحظة التي تتوقفن فيها عن التعلم؛ تتوقفن عن التح�شن والتقدم. 
فاإذا اأردت النجاح يف حياتك فاحر�شي على عدم التفكري اأو الت�شرف وكاأنك 

تعرفن كل �شيء عن اأيِّ �شيء. 
يف الواقع: اإن كل الناجحن كانوا اأنا�ًشا موا�شلن للتعلم حتى يكونوا 

اأف�شل واأف�شل.
يف النهاية: قد تكونن تعرفن مقدار ما و�شلت اإليه من علم وفائدة 
التي مل  واملعارف  العلوم  واأهمية  تعلمن مقدار  ترى هل  يا  لكن  ومعرفة؛ 

تتعلميها اإىل الآن؟
لذا.. اغتنمي وقتك، واطلبي العلم ول تقفي؛ واحذري من الإعجاب 

بنف�شك.

ويف هــدوء عميــم، ن�صتمــع اإىل توجيــه مهــم نحــو مطالعة 
الكتب:

المطالعة
العبادة  بعد  فلن جتدي  املتع  على  اللذات وحر�شت  عن  بحثت  مهما 
العلماء قالوا:  اأن بع�ض  النافعة، حتى  الكتب  املطالعة يف  اأمتع من  األذ ول 
اإذا كان اأهل اجلنة يقروؤون فاإنهم يف عي�ض طيب، وقال اأحدهم لي�ض بعد ذكر 
اهلل تعاىل اأجل من م�شاحبة الكتب، وبع�شهم اعتزل النا�ض واحلياة وعا�شر 
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بالكتب.  وفرحه  اأن�شه  يف  عجيبة  ق�ش�ض  ول��ه  اأ�شعاًرا  ذل��ك  يف  ونظم  الكتب 
فيا من عملت �شاحًلا يف اإميان وعندِك كتب تقراأينها من كفاف هنيًئا لك! 
لقد ا�شتعجلت دخول اجلنة وقاربت الفردو�ض، واأ�شرفت على اخللد فاهنئي 
وا�شعدي وافرحي وانعمي فيا قرة عينك ويا �شعادة روحك ويا لذة عي�شك، 

وطوبى لك. 

ونختم بِذكر عواقب العجلة عند العرب احلكماء:

عواقب العجلة
قال بع�ض احلكماء:

اإياك والعجلة، فاإن العرب كانوا ي�شمونها اأم الندامة.
لأن �شاحبها:

يقول قبل اأن يعلم.
ويجيب قبل اأن يفهم.

ويعزم قبل اأن يفكر.
ويقطع قبل اأن يّقدر.

ويحمد قبل اأن يجرب.
ويذم قبل اأن يخرب.

ولن ي�شحب هذه ال�شفة اأحد اإل �شحب الندامة.
واعتزل ال�شامة.

ها هي �صاعتنا توؤ�صر بالنتهاء، موؤذنة بالرحيل، ول بد من التحية 
قبل اخلتام: 

وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكن  "فال�صالم 

www.alukah.net



154

البرنامج اإلذاعي )الثامن والعشرون(

ٱ ٻ ٻ

�شبحان من خلق ال�شموات والأر�ض، وجعل الظلمات والنور، والظل 
واحلرور، واملوت واحلياة، لي�ض من دونه ويل ول �شفيع، ولي�ض له �شاحبة 

ول ولد، ول مثيل ول �شبيه، ول ند ول وكيل.
اإىل  وداعًيا  ونذيًرا،  ب�شرًيا  للعاملن  املبعوث  على  و�شاًما  و�شاًة 
اهلل باإذنه و�شراًجا منرًيا، واآله و�شحبه ومن �شار على النهج القومي اإىل 

يوم الدين.. ثم اأما بعد:
ها هو البلبل يغرد كل �شباح! وها هو الهدهد يبهر بالألوان! وها 
نحن قد اأتينا بحلو الكام! وتعدد الألوان، ننطلق من ركننا الإعامي، 
يف مدر�شتنا البهية املو�شومة مبدر�شة )           ( ويف هذا اليوم )         ( 

املوافق )       ( من �شهر )          ( لعام )         ( من الهجرة.

الأر�ــس  رب  كالم  الأ�صمــاع،  واأجمــل  الأ�صــوات،  وخــري 
وال�صماوات، ن�صمعه ب�صوت قارئتنا:

القرآن الكريم

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

ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ   ۋ  ۋ  ۈٴۇ  ۈ 

ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ 

ٻ  ٻ  ٱ  مب  خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ   حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ 
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ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ 
ٺ  ٿ ٿ رب )الأعلى(.

وعطر احلديث، وفاكهة الأني�س، كالم ر�صولنا احلبيب:

الحديث
عن اأبي هريرة-ر�شي اهلل عنه-: اأن ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »من اغت�شل 
ال�شاعة  راح يف  ومن  بدنة،  قرب  فكاأمنا  راح،  ثم  اجلنابة  غ�شل  يوم اجلمعة 
الثانية، فكاأمنا قرب بقرة، ومن راح يف الثالثة، فكاأمنا قرب كب�شا اأقرن، ومن 
راح يف ال�شاعة الرابعة، فكاأمنا قرب دجاجة، ومن راح يف ال�شاعة اخلام�شة، 
فكاأمنا قرب بي�شة، فاإذا خرج الإمام ح�شرت املائكة ي�شتمعون الذكر«. رواه 

البخاري.

وجتارب الرجال، تخرج لنا حكم الزمان:

الحكمة
واخلفا�ض  عماًقا..  والقزم  م��اًك��ا..  يكون  اأن  ال�شيطان  ي�شتطيع   -

ن�شًرا والظلمات نوًرا؛ لكن اأمام احلمقى وال�شذج فقط.
- من يقع يف خطاأ فهو اإن�شان ومن ي�شر عليه فهو �شيطان.

- اأموت حمبوًبا خري يل من اأن اأعي�ض مكروها.
- من يزرع املعروف يح�شد ال�شكر.

- كل الظام الذي يف الدنيا ل ي�شتطيع اأن يخفي �شوء �شمعة م�شيئة.
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واألوان الكلمة ال�صباحية تبهرنا كل يوم بلون جديد:

مقامة الهدهد
خرج الهدهد من فل�شطن، بعد اأن نف�ض ري�شه من الطن، وا�شتهواه 
اإ���ش��راع، بن م��روج الأزه���ار، وحدائق الأ�شجار، حتى  حب الط��اع، فهب يف 
اأهل  وعندها  النا�ض،  متلك  فوجدها  بلقي�ض،  مملكة  اإىل  بئي�ض،  غري  و�شل 
النجدة والباأ�ض، وراأى كافًرا؛ ي�شجد لل�شم�ض من دون اهلل، فا�شتغرب وتعجب 
ُعبد،  من  اأح��ق  فهو  الكرمي؟  العر�ض  ذي  العظيم!  هلل  ي�شجدوا  األَّ  و�شاح: 
واأوىل من ُحمد، واأعظم من له �شجد. فيا له من طائر، ثائر، ق�شته عربة 
لأويل الب�شائر، اأما �شليمان، -�شاحب ال�شلطان- ر�شول الرحمن، ف�شاأل عن 
الهدهد، فلما فقده؛ تّوعده، وهّدده، ليجره، ويقيده. اأو يبطحه؛ ويذبحه اأو 
لينتف ري�شه، ويهدم عري�شه، ويكدر عي�شه، فح�شر الهدهد من �شباأ، يحمل 
ذات  ر�شالة،  باأق�شر  فاأر�شله  باخلطر،  واأعلمه  اخلرب،  �شليمان  واأخرب  النباأ. 
اأ�شالة وجزالة، فيها ر�شد وعدالة، وحق وجالة، فو�شعها يف منقاره، وقيل 
القيلولة،  يف  نائمة  امللكة  فوجد  الظهر،  وقت  الق�شر،  وو�شل  اأظ��ف��اره،  بن 
ة، وولج البيت بقوة،  فطرح على �شدرها احلمولة، بعدما دخل عليها من ُكوِّ
ال��راأي ال�شديد؛ لريى ماذا يكون، كل ذلك يف  ثم عاد غري بعيد، وذاك من 
هدوء و�شكون، ف�شبحان من علمه التوحيد! والنهج الر�شيد! واأعمى كثرًيا 
من بني اآدم، حتى �شاروا اأ�شل من البهائم. فانظر اإىل الهدهد! وهذا التودد، 
وال�شراحة با تردد! كيف اأدرك حقيقة الإمي��ان، فاأنكر على اأهل الأوث��ان! 
واأخ��رب �شليمان، وجاء بخطاب ال�شلطان، وح�شل على الأم��ان، وزل��زل دولة 
من الأرك��ان٠ فويل ملن كان الهدهد خرًياً منها يف احلياة! وواح�شرتاه على 
من فاقها الهدهد يف املعرفة! ويا ويلتاه وتًبا ملن غلبها الهدهد يف الب�شرية، 

واملعارف الغزيرة، وامل�شائل الكثرية! مع �شحة اعتقاده وقوة اجتهاده. 
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ومن بني الأ�صوات، نختار اأ�صجى الأحلان، ومع هذه الفقرة:

 اإلعجاز العلمي في وضع اليد اليمنى 
تحت الخد األيمن عند النوم

روى الرباء بن عازب - ر�شي اهلل عنه - »كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص اإذا اأراد اأن ينام 
و�شع يده حتت خده الأمين ويقول: )اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك(«.
نعم، لقد كانت من عادة نبينا العظيم ملسو هيلع هللا ىلص و�شع كفه الأمين حتت خده 

الأمين، هل تعلمن ملاذا؟!
لقد اأثبت العلماء اأن هناك ن�شاًطا يحدث بن الكف الأمين واجلانب 
الأمين من الدماغ يحدث عندما يتم اللتقاء، اأي كما ورد عن نبينا العظيم 
ملسو هيلع هللا ىلص يوؤدي اإىل اإحداث �شل�شلة من الذبذبات يتم من خالها تفريغ الدماغ من 

ال�شحنات الزائدة وال�شارة مما يوؤدي اإىل ال�شرتخاء املنا�شب لنوم مثايل!
ال�شاة  عليه  حممد  والعظيم  ال��ك��رمي  ر�شولنا  ع��لَّ��م  ت��رى  ي��ا  فمن 
وال�شام قبل اأكرث من األف واأربعمائة عام قبل اأن يكت�شفها العلماء يف قرننا 

احلايل...؟

زب ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ رب )النجم(.

موعظة اأعرابي هي فقرتنا الأخرية:

موعظة أعرابي
بني  جمال�ض  م��ن  جمل�ض  يف  جلو�ًشا  كنا  �شعيد:  ب��ن  م�شلم  اأب���و  ق��ال 

حنيفة، فمرَّ بنا اأعرابي كهيئة املهموم ف�شلم وانطلق ثم اأقبل علينا فقال: 
مع�شر العرب! قد �شئمت لتكرار الليايل والأيام ودورها علّي، فهل من 
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�شيء يدفع عني �شاآمة ذلك اأو ي�شلي عني بع�ض ما اأجد من ذلك؟ 
ثم وىل غري بعيد ثم اأقبل علينا فقال: واًها لقلوب نقية من الآثام! 
الدنيا  ميلوا  مل  الذين  اأولئك  الرحمن!  طاعة  اإىل  م�شارعة  جل��وارح  واًه��ا 
لتو�شلهم منها بالطاعة اإىل ربهم ومل يكرهوا املوت اإذا نزل بهم ملا يرون من 

الربكة يف لقاء �شيدهم، وكا احلالتن لها ح�شنة. 
ما طار طري اإل وقع، وما رفع �صوت اإل خف�س، اإل �صوت احلق، وكلمة 

احلق ل اإله اإل اهلل، جعلنا اهلل ممن يثبت عليها يف احلياة، وعند املمات.

اأجمعني". و�صحبه  اآله  وعلى  حممد  نبينا  على  اهلل  "و�صلى 
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البرنامج اإلذاعي )التاسع والعشرون(

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل الذي هدانا لاإ�شام، وجعلنا من اأهله، وما كنا لنهتدي 
لول اأن هدانا اهلل، اأحمده �شبحانه واأ�شكره على نعمه، واأ�شاأله املزيد من 
اأن  واأ�شهد  اإل اهلل وح��ده ل �شريك له،  اإل��ه  اأن ل  واأ�شهد  ف�شله وكرمه، 
حممًدا عبده ور�شوله، ل خري اإل دل اأمته عليه، ول �شر اإل حذرها منه ، 

�شلى اهلل عليه وعلى اآله و�شحبه و�شلم ت�شليًما كثرًيا. اأما بعد: 
مع اإ�شراقة �شم�ض كل �شباح، وعليل ن�شمات الأرجاء، ن�شتهل فر�شة 
هذا اللقاء من هذه ال�شاحة الروناء، ومن هذه املدر�ش��ة ال�شم����اء مدر�ش���ة 
)          ( ويف هذا اليوم )        ( املوافق )          ( من �شهر )         ( لعام 

)           ( من الهجرة.

واأوىل الفر�س، وخري الفر�ــس التي ننتهزها لنخرجها اإىل 
هــذا اجلمع املبــارك، وهذه الوجوه املنرية، اآيــات رب الربية، من 

ترتيل قارئتنا املبدعة: 

القرآن الكريم

ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  زب  تعاىل:  قال 
چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ 
ڑ  ڑ   ژ  ژ  ڈ   ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ 
ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک 

ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ رب )الغا�شية(.
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واأعظــم فر�صة لنجاح الأمة بعــد هدي ربها، مت�صكها بهدي 
نبيها ملسو هيلع هللا ىلص:

الحديث
ملسو هيلع هللا ىلص يقول:  اأب��ي هريرة -ر�شي اهلل عنه- ق��ال: �شمعت ر�شول اهلل  عن 
»حق امل�شلم على امل�شلم خم�ض: رد ال�شام، وعيادة املري�ض، واتباع اجلنائز، 

واإجابة الدعوة، وت�شميت العاط�ض«. رواه البخاري.

واخرتنا لكن هذه الفقرة:

من حكم البالغة
اأف�شل النتقام هو... الغفران.

اأق�شى نار هي... ال�شوق.
اأعظم كنز هو... الف�شيلة.

اأقوى العذاب هو... ال�شمري.

والكلمــة الطيبــة، فر�صــة طيبــة، لقلــوب طيبــة، ونفو�س 
مطمئنة:

فروق نفسية بين الجنسين
الف�شيولوجي،  النف�ض  علم  جمال  يف  علمية  درا�شة  اأحدث  • ك�شفت 
من  ل��ك��ل  الف�شيولوجي  النف�شي  ال��ت��ك��وي��ن  يف  ملمو�شة  ف����وارق  وج���ود  ع��ن 

الأطفال الذكور والإناث. 
الطفلة  ت�شتطيع  ���ش��ن��وات  خم�ض  وح��ت��ى  احل�شانة  مرحلة  ففي   -1
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الرتكيز يف عمل معن مدة ع�شرين دقيقة مت�شلة؛ يف حن ل يتمكن الطفل 
من الرتكيز اأكرث من �شت دقائق.

اأن  حن  يف  اليدوية،  والأ�شغال  والتلوين  الر�شم  ل  تف�شّ الطفلة   -2
الطفل يف�شل الألعاب الرتكيبية والهند�شية. 

3- الطفلة متيل اإىل طلب امل�شاعدة واملعونة؛ يف حن اأن الطفل يرف�ض 
حتى جمرد ا�شت�شارة اأحد، بل يعد اأكرث عناًدا لفر�ض وتنفيذ ما يراه. 

4- الطفلة تقوم باأداء عملها اأو اللعب يف هدوء ن�شبي؛ بعك�ض الطفل 
الذي يثري ال�شو�شاء والفو�شى من حوله وي�شتمتع بها. 

زي���ادة  نتيجة  وال��ك��ت��اب��ة  ال���ق���راءة  تعلم  يف  واأي�����ش��ر  اأ���ش��رع  الطفلة   -5
تركيزها؛اأما الطفل فاإن ن�شاطه الزائد ف�شيولوجًيا وج�شمانًيا وعدم قدرته 

على الرتكيز لفرتة طويلة يت�شببان يف بطء تعلمه القراءة والكتابة. 

ونقف مع فقرة �صوؤال وجواب فهيا بنا: 

سؤال وجواب
1- )حمي الوطي�ض( ا�شطاح باغي رائع يف احلديث النبوي ومعناه 

�شدة احلرب واتقادها، ما معنى الوطي�ض؟
التنور. 

امل��روءة« من قائل  2- »تعلموا العربية؛ فاإنها تثبت العقول وتزيد يف 
هذه العبارة؟ 

عمر بن اخلطاب -ر�شي اهلل عنه-.
3- يف القراآن الكرمي �شور تدعى ب�)املئن( فما املق�شود بال�شور املئن؟ 
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هي ال�شور التي يزيد عدد اآياتها عن مائة.
4- ما اأول �شيء خلقه اهلل؟ 

القلم. 
5- )املفازة( هي ال�شحراء التي ل ماء فيها ول �شجر، ملاذا �شميت بهذا 

ال�شم؟ 
من ينجو منها ويقطعها يفوز باحلياة.

احليــاة فر�ــس، والتجارب برهان، واجلميــع بني غاد ورائح 
ومع فقرة:

خذي ثالًثا واحذري ثالًثا
���ش��ورة يف  اأن���ذر النمل وح��ذر ودع��ا بني جن�شه.. �شطرت يف حقه  ََّ��ا  مل  -

القراآن.. تتلى با�شمه.. فخذي من النمل ثاًثا:
- الداأب يف العمل. 

- حماولة التجربة.
- وت�شحيح اخلطاأ.

اله�شا�شة؛  مثا  بيتها  �شرب  بيتها،  واأوه��ن��ت  العنكبوت،  هزلت  ملا   -
فاحذري ثاًثا يف العنكبوت:

- عدم الإتقان.
- و�شعف البنيان.

- وه�شا�شة الأركان.
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ونختم بخلٍق نبيل، ندعوا ِك اإىل التحلي به:

عليكِ بالسخاء فإن الناس تمقت البخالء
ثرية،  م��ع��ط��اءة  واأي��دي��ه��م  ط��ري��ة،  اأرواح���ه���م  لأن  اأ���ش��خ��ي��اء؛  العظماء 
املجد،  ودنيا  العظمة  عامل  يف  للبخاء  اإذن  مكان  فا  مبتهجة،  ووجوههم 
ولي�ض بينهم وبن النا�ض وٌد ول وفاء؛ فمن اأراد اأن ينبل فليكن �شخًيا مباله 
ا�شمه  ويحفظ  النفو�ض،  له  وترتاح  الأرواح،  لتحفه  وخلقه  وعلمه  وجاهه 
التاريخ: زب ی جئ حئ مئ ىئ يئ جبرب )احل�شر: ٩(. 

ومن يك ذا مال فيبخل مباله           على قومه ي�شتغن عنه ويذمم
على  اخلتام،  طريق  اإىل  وو�صلنا  الــوداع،  فر�صة  حانت  فقد  الآن  اأما 

موعد بفر�س جديدة، يف اأيام �صعيدة.

وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�صالم 
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البرنامج اإلذاعي )الثالثون(

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل �شرح �شدور املوؤمنن لطاعته، واأعانهم على ذكره و�شكره 
وح�شن عبادته، تقد�ض الكبري املتعال، تبارك ذو اجلال، عز ذو اجلمال 

والكمال.
امل�شتقيم،  واملنهج  احلق،  الر�شالة  �شاحب  على  وال�شام  وال�شاة 
والدين القومي، بعث اإىل العاملن ليخرج النا�ض من الظلمات اإىل النور، 

ف�شلوات ربي عليه وعلى من اتبع نهجه اإىل يوم الدين.. ثم اأما بعد:
ال��روؤو���ض،  وتبل  ال��ربود،  ال��رع��ود، فتخرج  الغيوم، لرت�شل  جتتمع 
البطون  فتماأ  الرحيق،  جلمع  �شفور،  اأو  ب��ك��ور،  يف  النحول،  وتت�شابق 
بع�شل من رحيق، ومذاق فريد، و�شفاء اأكيد، وها هن اأخواتكن يف جماعة 
الإذاعة ومن هذا اليوم )            ( املوافق )       ( من �شهر )         ( لعام 

)          ( من الهجرة النبوية.
ومن  درًرا،  الق�ش�ض  وم��ن  �شطوًرا،  احل��روف  لكن من  قد جمعن 

الكلمة درًبا لن يطول.

ومــع اأول براجمنــا، واأوىل �صفحاتنــا، نفحــات اإميانيــة مع 
كالم رب الرب والربية:

القرآن الكريم

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

ک ک ک ک گ رب )نوح(.

وقد تركنا حبيبنــا ملسو هيلع هللا ىلص على املحجة البي�صاء ليلها كنهارها 
ل يزيغ عنها اإل هالك:

الحديث
عن حذيفة - ر�شي اهلل عنه - قال: قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »تلقت املائكة روح 
رجل ممن كان قبلكم، قالوا: اأعملت من اخلري �شيًئا؟ قال: كنت اآمر فتياين 
رواه  عنه«.  فتجاوزوا  ق��ال:  ق��ال:  املو�شر،  عن  ويتجاوزوا  املع�شر  ينظروا  اأن 

البخاري.

ومــن كالمنــا املجمــوع، والــذي اأ�صبــح كالغيــوم، كلمــة هي 
كالنجوم:

مرض السكري
التعريف: 

ال�شائعة يف كثري من املجتمعات،  اأكرث الأمرا�ض  مر�ض ال�شكري من 
اإىل نوعن: الأول وهو  الدم. وينق�شم  ال�شكر يف  ارتفاع م�شتوى  وينتج عنه 
والآخ��ر  وال�شغار،  الأط��ف��ال  ع��ادة  وي�شيب  الأن�����ش��ول��ن،  حقن  على  املعتمد 
الكبار فوق �شن الثاثن تقريًبا، وي�شتجيب عادة لأدوية  وهو ي�شيب عادة 

خمف�شات ال�شكر بالفم. 
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العاج: 
- اإن م��ن اأه���م ج��وان��ب ال��ع��اج اله��ت��م��ام ب��ال��غ��ذاء ال�شحي امل��ت��وازن، 
والتقليل املتوازن من املاأكولت وامل�شروبات الغنية بال�شعرات احلرارية، مثل: 
وال�شلطات  اخل�شراوات  وتناول  الد�شمة،  والأطعمة  والن�شويات  احللويات 
امل��ف��ي��دة وبع�ض ال��ف��واك��ه ال��ت��ي ل حت��ت��وي على ���ش��ع��رات ح��راري��ة ع��ال��ي��ة، مع 

احلر�ض على الغذاء املفيد لحتياج اجل�شم. 
- اإنقا�ض الوزن ملن لديه �شمنة. 

والريا�شة  وامل�����ش��ي  ال��ي��وم��ي��ة،  الأع��م��ال  احل��رك��ي يف  الن�شاط  زي���ادة   -
املنا�شبة لرغبة املري�ض وحالته ال�شحية، واملوافقة لتعاليم ديننا الإ�شامي 

وتقاليد جمتمعنا امل�شلم. 
بعد عدم  ع��ادة  وت�شتخدم  الفم،  لل�شكر عن طريق  اأدوي��ة خمف�شة   -
ب��ال��غ��ذاء  ال��ع��اج  ب��وا���ش��ط��ة  ال���دم  يف  ال�شكر  مب�شتوى  التحكم  ع��ل��ى  ال��ق��درة 

واحلركة. 
- اأهمية معرفة اأعرا�ض انخفا�ض ال�شكر كال�شعور بالتعرف واخلفقان 
والإح�شا�ض باجلوع والدوخة. وتناول �شكريات عند ال�شعور بذلك، مع اأهمية 

مراجعة الطبيب لتنظيم جرعة الدواء. 
والعط�ض  التبول  ك��رثة  مثل  ال�شكر  ارتفاع  اأع��را���ض  معرفة  اأهمية   -
والإرهاق. ومعاجلة ذلك بالهتمام بتنظيم الغذاء وتناول الدواء ومراجعة 

الطبيب لتنظيم م�شتوى ال�شكر. 
والقلب،  والأع�شاب،  والكلى،  العن،  �شبكية  يف  يوؤثر  قد  ال�شكر  اإن   -
ولقد اأثبتت الدرا�شات العلمية اأن تنظيم ال�شكر يف الدم يقلل - باإذن اهلل - 

من حدوث هذه امل�شاعفات. 
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ومع غزارة املطــر، وامتالء الزهر، وذهاب الربد، كان ل بد 
من فقرة بعنوان:

قالت العرب
- طالب الدنيا ك�شارب ماء البحر، كلما زاد �شرًبا ازداد عط�ًشا.

ابن املقفع. 
اإليه كان م��اًل، واإن ا�شتغنيتم عنه كان  ب��الأدب، فاإن احتجتم  - عليك 

جمال
 عبداهلل بن مروان. 

- من خاف اهلل اأخاف منه كل �شيء.
احل�شن الب�شري. 

- اأين من �شعى واجتهد وجمع وعدد وزخرف وجند وبنى و�شيد؟! 
علي بن اأبي طالب - ر�شي اهلل عنه. 

- تعلمت ال�شمت من الرثثار، والجتهاد من الك�شان، والتوا�شع من 
املتكرب، والغريب اأنني ل اأقّر بف�شل هوؤلء املعلمن. 

جربان خليل جربان. 

تعجبني ول تعجبني من الفقرات الهادفة واملمتعة لن�صتمع 
اإليها، ون�صتفيد منها:

 تعجبني وال تعجبني
تعجبني:

تعجبني الطالبة ذات اخللق احل�شن.
تعجبني الطالبة التي تختار اأجمل الألفاظ.
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تعجبني الطالبة التي تقابل الكام ال�شيِّىء بالكام احل�شن.
تعجبني الطالبة التي ل حتب اجلدال.

تعجبني الطالبة التي تبتعد عن ال�شباب وال�شتام.
ول تعجبني:

ول تعجبني الطالبة ذات اخللق ال�شيئ.
ول تعجبني الطالبة التي لتختار اإل ال�شيِّئ من الألفاظ.

ول تعجبني الطالبة التي تقابل الكام ال�شيِّىء بالكام ال�شيِّىء.
ول تعجبني الطالبة التي حتب اجلدال.

ول تعجبني الطالبة التي ل تبتعد عن ال�شباب وال�شتام.

ونختم بهذا اخلرب:

بكتريا تسافر إلى الفضاء!
ف�شائية  مركبة  با�شرتجاع   )12( اأب��ول��و  فريق  ق��ام  )1٩٦٩م(  ع��ام  يف 
من �شطح القمر كانت قد اأطلقت قبل ثاث �شنوات تقريًبا. يف اآلة ت�شوير 
املركبة الف�شائية، وجد علماء "نا�شا" م�شافًرا مت�شلًا. فقد �شافر اأحد اأنواع 
ق�شاوة  ورغ��م  وع��اد.  القمر  اإىل  ميت�ض(  كوك�ض  )ا�شرتبتو  وا�شمه  البكترييا 
وح��رارة  لاإ�شعاع،  التعر�ض  م��ن  ون�شف  عامن  ورغ��م  الف�شاء،  يف  ال�شفر 

التجمد، فاإن هذه البكترييا تكاثرت لدى زراعتها.
يف اخلتام ل ي�صعنا اإل اأن نقول: اللهم ا�صف منا العلل، واغفر الزلل، 

وادراأ عنا الكوارث، واحمنا من احلوادث.

وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�صالم 
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البرنامج اإلذاعي )الحادي والثالثون(

ٱ ٻ ٻ

وفر�شت  ال�شرائع،  ون��زل��ت  ال�شعائر،  اأقيمت  ب��ِذك��ره  م��ن  �شبحان 
الفرائ�ض، و�شنت املوا�شم، موا�شم اخلري، ومنا�شبات امللة، واأعياد الدين. 
لديه،  الأم��ور  مفاتيح  عنده،  الأ�شياء  مقادير  بيده،  امللك  مقاليد 
دام  �شاأنه،  عّز  ق��دره،  �شما  ِذك��ره،  تقّد�ض  ا�شمه،  جّل  اإليه،  العباد  م�شري 

�شلطانه.
ال��ك��رام  وال�شحب  والآل  ال��ه��م��ام،  النبي  على  وال�����ش��ام  وال�����ش��اة 

العظام.. ثم اأما بعد: 
واأف�شلها،  واأح�����ش��ن��ه��ا،  ال�����ش��رائ��ع  اأك��م��ل  ه��ي  الإ���ش��ام  �شريعة  ف���اإن 
ال�شريعة  ه��ذه  ملا حتتويه  اإل  ذاك  وم��ا  ال�شحيح،  للعقل  قبوًل  واأق��واه��ا 
ال�شرائع؛ فهي خامت  من خ�شائ�ض وحما�شن مل جتتمع يف غريها من 

ال�شرائع واأعظمها على الإطاق.
 مع �شروق �شم�ض هذا اليوم اجلميل )       ( املوافق )      ( ل�شهر

)        ( لعام )       ( من الهجرة النبوية، ومن منربنا املتجدد نطل عليكن 
اإطالة �شباحية، باخلري مزدانة، وباجلود فيا�شة. 

اعلمــي.. اأن مــن قراأ حرًفا من كتــاب اهلل كتبت له ح�صنة، 
واحل�صنة بع�صر اأمثالها:

القرآن الكريم

ڳ   ڳ  ڳ   گڳ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  زب  تعاىل:  قال 
ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ 
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ڭ ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ے ۓ  ے  ھ ھ  ہ ھ ھ 
ۉ  ۅ  ۅ   ۋ   ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ    
ۇئ  ۇئ  وئ  ەئوئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ېى  ې  ې  ې  ۉ 

ۆئ ۆئ ۈئ رب )ال�شف(.

ومــن �صلــى على النبــي �صــالة واحدة �صلــى اهلل عليــه بها 
ع�صرا: 

الحديث
َي اهلل َعْنُه- اأن َر�ُشول اهلل  عن اأبي اأمامة اإيا�ض بن ثعلبة احلارثي- َر�شِ
ملسو هيلع هللا ىلص قال: »من اقتطع حق امرئ م�شلم بيمينه فقد اأوجب اهلل له النار وحرم 
ِ؟ قال: »واإن  عليه اجلنة« فقال له رجل: واإن كان �شيًئا ي�شرًيا يا َر�ُشول اهللَّ

ق�شيًبا من اأراك«. َرَواُه ُم�ْشِلٌم.

اعلمي.. اأن من اأوتي احلكمة فقد اأوتي خرًيا كثرًيا:

الحكمة
وال�شهرة  والنجاح  امل��ال  عن  بحًثا  حياتنا  من  الأول  الن�شف  من�شي 

ومن�شي الن�شف الثاين منها بحًثا عن الأطباء.

والكلمة الطيبة �صدقة:

الموت
هو املوت ما منه ماذ ومهرب. 

وم�������ن مل مي�����ت ب���ال�������ش���ي���ف م�������ات ب���غ���ريه 

ت�������ع�������ددت الأ��������ش�������ب�������اب وامل�������������وت واح�������د 
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وكما قال ال�شاعر:

���ش��ام��ت��������ه  ط����ال����ت  واإن  اأن�����ث�����ى  اب������ن  ك�����ل 

ً����ا ع���ل�������ى اآل�����������ة ح�����دب�����اء حم���م���ول ي����وم����������
اإذن، املوت حق ل �شك فيه، ولكن ما كيفية املوت؟ 

يقال اإنه: كن�شر باملنا�شري، كطرق باملطارق، وك�شوك يجر من اأخم�ض 
قدمك اإىل راأ�شك.

اإًذا هذه كيفية املوت ولكن؛ ماذا يح�شل يف القرب؟ 
الرجل ال�شالح يف قربه تاأتيه اأخبار اأهله. 
يتزاور ال�شاحلون مع بع�شهم يف القبور. 

ا عما ح�شل يف ا لدنيا. يجل�شون يت�شامرون، ي�شاأل بع�شهم بع�شً
ا عذاب! هذا نعيم يف القرب ولكن؛ هناك اأي�شً

يقول ابن عبا�ض: بع�شهم مي�شخ يف قربه خنزيًرا. من هم، اأعاذنا اهلل 
واإياكم؟ 

اإنهم اأهل اللواط الذين مل يتوبوا اإىل اهلل  - عز وجل -.
واأخرًيا بع�ض اأحداث يوم القيامة. 

اعلمي اأن احليوانات ت�شيخ، اأي: ت�شع �شمعها كل يوم جمعة وتنتظر 
هل �شتقوم ال�شاعة اأم لن تقوم؟ حتى تطلع ال�شم�ض. 

املتكربون يوم القيامة يكونون �شغاًرا كالنمل والعياذ باهلل.
اأخرًيا: هل تريدين اأن تعريف لون جهنم؟ 

اأوقد على النار األف �شنة حتى احمرت.. ثم اأوقد عليها األف �شنة حتى 
ابي�شت.. ثم اأقود عليها األف �شنة فا�شودت فهي مظلمة ك�شواد الليل.
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ان�����ظ�����ر مل������ن ح��������وى ال�����دن�����ي�����ا ب���اأج���م���ع���ه���ا 

ه���ل راح م��ن��ه��ا ب��غ��ري ال��ق��ط��ن وال��ك��ف��ن.

ثــم اعلمــي.. اأن موقف الإ�صالم مــن ال�صعر موقــف و�صط؛ 
فح�صنه ح�صن وهو مقبول ، و�صيئه �صيئ وهو مرفو�س: 

شعر
هذه اأبيات ها�شم الرفاعي يقول: 

ً�������ا َم�����ل�����ك�����ن�����������ا ه�����������������ذِه ال�������دن�������ي�������ا ُق�������رون��������
������َع������ه������ا ج��������������دوٌد خ����ال���������دون���������ا واأخ�������������شَ

������رن������ا ������ش�����ح�����ائ�����َف م�������ن �����ش����ي����اٍء و�������ش������طَّ
ن�������ش���ي���ن�������ا ول  ال���������زم���������اُن  ن�����������ش�����َي  ف�����م�����ا 

ح�����م�����ل�����ن�����������اه�����������ا ��������ش�������ي�������وًف�������ا لم�������ع���������������اٍت
ت���ل���ي���ن���ا اأْن  ت�������اأب�������ى  ال�����������������روِع  غ��������������داَة 

ي�����وًم�����ا الأغ����������م����������اِد  م�������ن  خ��������رَج��������ْت  اإذا 
راأي����������������َت ال��������ه��������وَل وال������ف������ت������َح امل���ب���ي���ن�������ا

���������������ا ح������ي�������������َن ي�����رم�����ي�����ن�����������ا اأن���������ا����������ضٌ وك�������نُّ
ب���������ه���������ْم اأب�������������������������اًة ق�����������ادري�����������ن�����������ا ُن�������������������وؤدِّ

ي���������اأُخ���������ذن�������������������ا ويل ح�������ي���������������َن  �����������������ا  وك��������نَّ
ب�����ط�����غ�����ي�����اٍن ن��������دو���������ضُ ل�������������ُه اجل���ب���ي���ن�������ا

ً����ا ت����ف����ي���������ضُ ُق�����ل�����وُب�����ن�����ا ب������ال������ه������دِي ب����اأ�����ش�����
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ف����م����ا ُن���غ�������ش���ي ع�����ن ال����ظ����ل����ِم اجُل����ف����ون����ا
وم�����������ا ف������ت������ئ ال�����������زم�����������اُن ي��������������دور ح���ت���ى

م�����������ش�����ى ب�������امل�������ج�������ِد ق�������������وٌم اآخ�������رون���������������ا
ق���وم���ي ال������رك������ب  يف  ي�������رى  ل  واأ������ش�����ب�����ح 

���������َت���������ُه ����ش���ن���ي���ن�������ا وق����������د ع������ا�������ش������وا اأِئ���������مَّ
واآمل�����������ن�����������������������ي واآل���������������������������������َم ك���������������������لَّ ح�������������ٍر

��������ش�������وؤاُل ال�������ده�������ِر: اأي���������ن امل�������ش���ل���م���ون؟

ون�صتمع اإىل هذه الإح�صائية املليئة بالتفاوؤل:

1.57 مليار تعداد المسلمين
و�شلت اأعداد امل�شلمن عاملًيا اإىل )1.5٧( مليار؛ ما يعني اأن واحًدا من 
بن كل اأربعة اأ�شخا�ض يف العامل يعتنق الإ�شام، بح�شب تقرير يعد الأكرث 
�شموًل من نوعه. وي�شتمل تقرير "منتدى بيو" عن الدين واحلياة العامة. 
للعامل  ا �شورة  اأي�شً �شنوات  اإع��داده ثاث  ا�شتغرق  الذي  التقرير  كما يقدم 

الإ�شامي مبا قد ي�شيب البع�ض باملفاجاأة. 
لبنان، ويف  اأك��رث مما يف  اأملانيا م�شلمون  يوجد يف  اأن��ه  التقرير  وذك��ر 
يوجد  اإثيوبيا  ويف  مًعا،  وليبيا  الأردن  يف  مما  اأك��رث  م�شلمون  يوجد  رو�شيا 
قوًيا  دليًا  التقرير  يت�شمن  كما  اأفغان�شتان.  م�شلمي  بنف�ض عدد  م�شلمون 
على اأن معظم امل�شلمن موجودون يف اآ�شيا والتي يعي�ض بها اأكرث من �شتن 

باملائة من م�شلمي العامل. 
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ال�صريعــة الإ�صالمية منهج كامــل للحياة، يهديها اإىل �صبيل 
الر�صاد، ويبعدها عن الغواية وال�صالل ومع فقرة: 

حقائق علمية مدهشة عن اإلنسان
• اأجرى بع�ض العلماء بحوًثا عن معدل ما ياأكله الإن�شان العادي يف 
�شحن  �شيارتي  ياأكل ع�شرين طًنا من اخلبز. وحمولة  اأنه  حياته فوجدوا: 
واأربعة  اللحوم.  اأربعن بقرة من  البطاطا. وما ي�شاوي حجم  كبريتن من 

اآلف كجم من ال�شكر. واألف كجم من امللح. 
ن�شفي.  ب�شلل  ي�شاب  اأن  ميكن  العطا�ض  منع  يحاول  �شخ�ض  • اأي 

ثابتة ومميزة  وتظل  الرابع،  ال�شهر  الب�شمة يف اجلنن يف  • تت�شكل 
تتطابق  اأن  �شخ�ض  لب�شمة  اأن��ه ل ميكن  ثبت علمًيا  له ط��وال حياته. فقد 
اأو تتماثل مع ب�شمة �شخ�ض اآخر يف اأي مكان من العامل، ولو كان تواأًما له 
من بوي�شة واحدة. ولذلك فاإن الب�شمة تعد دليًا قاطًعا ومميًزا ل�شخ�شية 

الإن�شان معموًل به يف كل باد العامل. 
املمات،  وعند  احلياة،  يف  اهلل  اإل  اإله  ل  على  يثبت  ممن  اهلل  جعلنا 

وعند لقاء امللك الديان. 

وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�صالم 
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البرنامج اإلذاعي )الثاني والثالثون(

ٱ ٻ ٻ

ال�شراء،  وكا�شف  النعماء،  العطاء، م�شدي  احلمد هلل على جزيل 
معطي ال�شراء.

وال��ق��در،  القهر  ع��ايل  ال�شر واجل��ه��ر، احلمد هلل  ع��امل  احلمد هلل 
املطلوب عند ك�شف  املدلهمات،  املدعو عند  بالأقوات،  املتكفل  احلمد هلل 

الكربات، املرجو يف الأزمات.
وال�شاة وال�شام على النبي الأمن والهادي املبن، واآله و�شحبه 

الكرمي.. ثم اأما بعد:
يطيب لنا اللقاء بكن، ويتجدد الإخاء، مع بداية هذا اليوم )       ( 

املوافق )      ( من �شهر )         ( لعام )        ( من الهجرة. 

فها نحن يف هذا اليوم على موعد مع رحلة اأخوية نبحر بها 
من �صاطئ الإميان، وبر الأمان، ومع القراآن الكرمي: 

القرآن الكريم

ڱ   ڳ  ڳڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  زب  تعاىل:  ق��ال 
ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ 
ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے     ھ  ھ  ھ  ہھ  ہ  ہ  ہ 
ې  ۉۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ 
ۆئ   ۆئ  ۇئۇئ  وئ  وئ     ەئ  ائەئ  ائ  ى   ېى  ې  ې 

ۈئۈئ ېئ ېئېئ ىئ ىئ ىئ رب )املنافقون(.
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وعنــد امل�صري يف جلج البحار، ل بد من معرفة �صنن الطريق، 
ومع �صنة من �صنن امل�صطفى ملسو هيلع هللا ىلص: 

الحديث
عن اأبي هريرة -ر�شي اهلل عنه-: اأن اأعرابيا اأتى النبي ملسو هيلع هللا ىلص فقال: دلني 
على عمل، اإذا عملته دخلت اجلنة. قال: »تعبد اهلل ول ت�شرك به �شيئا، وتقيم 
والذي  ق��ال:  رم�شان«.  وت�شوم  املفرو�شة،  الزكاة  وت��وؤدي  املكتوبة،  ال�شاة 
نف�شي بيده، ل اأزيد على هذا. فلما وىل، قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص : »من �شره اأن ينظر 

اإىل رجل من اأهل اجلنة، فلينظر اإىل هذا«. رواه البخاري.

وعند تالطم الأمــواج، حترك القارب، وكاد اأن يغرق فكان 
ل بد من قول رجل حكيم، ومع احلكمة:

الحكمة
- من ا�شرتى ما ل يحتاج اإليه باع ما يحتاج اإليه.

- ال�شجرة العاقر ل يقذفها اأحد بحجر.
- احرت�ض من الباب الذي له مفاتيح كثرية.

- ل يباع احلطب قبل قطعه ول يباع ال�شمك يف البحرية.

وعند هدوء الأمواج، و�صكون القارب، كان للقبطان كلمة:

احذرن العشق
امل�شلم  �شعادة  ومن  م�شتمر،  وك��در  فاإنها، حا�شر  ال�شور  وع�شق  اإي��اِك 
والو�شل  الهجر  و�شكواهم  وع�شقهم  وولههم  ال�شعراء  ت��اأوه��ات  ع��ن  بعده 
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والفراق فاإن هذا من فراغ القلب زب ٱ ٻ ٻ ٻ  ٻ پ پ پ پ 
ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺرب )اجلاثية: 23(. 

واأنا الذي جلب املنية طرفه           فمن املطالب والقتيل القاتل. 
املت�شبب  لأنني  واحل�شرة؛  الأمل  من  ذق��ت  ما  اأ�شتحق  اأنني  واملعنى: 

الأعظم فيما جرى يل. 
واآخر اأندل�شي يتباهى بكرثة هيامه و ع�شقه وولهه فيقول: 

ق���ب���ل�������ي ال�����ن�����ا������ض  ال��������ف��������راق  اأمل  �����ش����ك����ا 

وم������ي������ت  ح������������ي  ب������������اجل������������وى  وروع 

واأم������������������ا م�����ث�����ل�����م�����ا ������ش�����م�����ت �����ش����ل����وع����ي 

راأي�����������������ت  ول  ������ش�����م�����ع�����ت  م���������ا  ف���������������اإين 
اإىل  لو�شل  وربانية  وروحانية  والذكر  التقوى  �شلوعه  بن  �شم  ولو 

احلق ولعرف الدليل ولأب�شر الر�شد ول�شلك اجلادة.

رب  ڎ  ڎ  ڌ  ڍڌ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  زب 
)الأعراف:2٠٠(.

زب ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ 
گ رب )الأعراف: 2٠1(.

الداء  كتاب..  كافًيا يف  �شافًيا  امل�شاألة عاًجا  هذه  عالج  القيم  ابن  اإن 
والدواء اأو اجلواب الكايف ملن �شاأل عن الدواء ال�شايف فلريجع له. 

اإن للع�شق اأ�شباًبا، منها: 
1- فراغ القلب من حبه - �شبحانه وتعاىل - وذكره و�شكره وعبادته. 
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2- اإطاق الب�شر؛ فاإنه رائد يجلب على القلب اأحزاًنا وهموًما. 
زب ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ رب )النور: 3٠(. 

النظرة �شهم من �شهام اإبلي�ض. 
واأن���������ت م���ت���ى اأر�����ش����ل����ت ط����رف����ك رائ���������������ًدا

امل���ن���اظ�����������ر  اأت����ع����ب����ت����ك  ع��������ٍن  ك������ل  اإىل 
راأي���������ت ال�������ذي ل ك���ل���ه اأن�������ت ق�������ادر ع��ل��ي��ه

����ش���اب���������������ر  اأن������������ت  ب����ع���������ش��������������ه  ع�������ن  ول 
وال��ن��واف��ل  وال���دع���اء  ال��ذك��ر  وال��ت��ق�����ش��ري يف  ال��ع��ب��ودي��ة  التق�شري يف   - 
رب  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چچ  چ  چ  ڃ  ڃ  زب 

)يو�شف: 24(. اأما دواء الع�شق فمنه: 
1- اأن نطرح على عتبات العبودية و�شوؤال املوىل ال�شفاء والعافية.

2- وغ�ض الب�شر وحفظ الفرج زب ڍ ڌ رب )النور: 3٠(. 
زب ٹ ٹ ٹ ٹ رب )املوؤمنون: 5(.

3- وهجر ديار من تعلق القلب به وترك بيته وموطنه وذكره.
زب ې ې ى  ال�����ش��احل��ة  ب��الأع��م��ال  وال���ش��ت��غ��ال   -4
ۇئرب  ۇئ  وئ  ەئوئ  ەئ  ائ  ائ    ى 

)الأنبياء: ٩٠(.
رب  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  زب  ال���������ش����رع����ي  وال���������������زواج   -5 
 )الن�شاء: 3(. زب ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ رب 
)الروم: 21(. ويقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »يا مع�شر ال�شباب من ا�شتطاع منكم الباءة 

فليتزوج«.
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رحلتك من البداية اإىل النهاية هو برناجمنا التايل:

رحلتك من البداية إلى النهاية
اإن اأق�شر ق�شة ممكن اأن تروى لإن�شان حتوي ثاث كلمات فقط.. ولد 

ثم عا�ض فمات.
يعي�ض  جهلها..  ورمب��ا  عرفها  رمب��ا  مبحطات  ومي��ر  فينا  امل��رء  يولد 
اأيامه على ظهر هذه الكرة املعلقة يف هذا الف�شاء الوا�شع با عمد.. ثم اإذا 

حان الأجل غادرها اإىل حمطة اأخرى من حمطات حياته الكثرية.
حتى يتوقف عند حمطة النهاية وفيها احلياة اخلالدة.. ال�شرمدية.. 

الأبدية.. اإما اإىل جنة اأو اإىل نار هو ما�ٍض.

ونرتككن مع معلومات عن اأحد احليوانات:

البومة
اإن اأقوى العيون يف الظام هي عيون البومة، فقد اأثبتت التجارب اأنها 
اأقوى من العيون الب�شرية بحوايل )5٠( مرة، والبومة طائر ليلي ذو �شوت 
حتى  الدام�ض  الظام  يف  تطري  وهي  ونداءاتها  اأ�شواتها  ت�شدر  كئيب  حاد 

تظل على �شلة برفيقها ول تبتعد عنه.

ونختم بهذه الق�صة العجيبة: 

وشاية لم تتحقق
حكى اب��ن قتيبة، ق��ال: ك��ان بن ح��امت الطائي وب��ن اأو���ض بن حارثة 
بينهما،  النعمان لبع�ض جل�شائه لأف�شدن  اثنن، فقال  األطف ما يكون بن 
فدخل على اأو�ض وقال: اإن حامًتا يزعم اأنه اأف�شل منك فقال: اأبيَت اللعن، 
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�شدق لو كنت اأنا وولدي واأهلي بحامت لوهبنا يف يوم واحد، وخرج ثم دخل 
على حامت وقال له مثل ذلك فقال: �شدق واأين اأقع من اأو�ض وله ع�شرة ذكور 
العرب  اأف�شل منكما وكفيتكم  راأي��ت  ما  النعمان:  اأف�شل مني، فقال  اأدناهم 

فخًرا. 
الأجر  اهلل  من  راجــني  اخلتام،  م�صك  اإىل  و�صلنا  قد  نكون  هنا  اإىل 

والثواب. 

وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�صالم 
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البرنامج اإلذاعي )الثالث والثالثون(

ٱ ٻ ٻ

اخللق  حكيم  والمتنان،  اخلري  جزيل  الإح�شان،  دائ��م  هلل  احلمد 
والإتقان، اإليه ي�شعد عمل الإن�شان، وعليه يتوكل الإن�ض واجلان، ومنه 
يطعم الإن�����ش��ان واحل��ي��وان، وال�����ش��اة وال�����ش��ام على خ��ري ول��د ع��دن��ان، 
يوم  اإىل  نهجه  على  �شار  وم��ن   ، و�شحبه  اآل��ه  وعلى  ال��ك��رمي  امل�شطفى 

الدين.. ثم اأما بعد:
من منرب اإذاعة )          ( ويف هذا اليوم )           ( املوافق )        ( 
من �شهر )      ( لعام )          ( من الهجرة، ي�شرنا اأن نقدم لكن باقة من 

اأقام زمياتكن، فاللقاء بكن يبهج، واحلديث معكن ذو �شجون. 

وخري الكالم، كالم رب الأنام، املنزه عن الزيادة والنق�صان، 
واملحفوظ من الزيف والتحريف:

القرآن الكريم

قال تعاىل: زب ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ 
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ 
ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 

ڃ ڃ چ رب )التن(.

وخــري الكالم بعد كالم رب الأنــام، كالم ر�صول الهدى، وبدر 
الدجى، وعلم الهدى ملسو هيلع هللا ىلص:
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الحديث
عن ابن عبا�ض - ر�شي اهلل عنهما- عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »لو كنت متخًذا 

من اأمتي خليًا، لتخذت اأبا بكر، ولكن اأخي و�شاحبي« رواه البخاري.

ومن اأروع الكالم، واأف�صــح البيان، كالم احلكماء، فمن اأوتي 
احلكمة فقد اأوتي خرًيا كثرًيا: 

الحكمة
ا، قليل من ي�شدق ذلك، وعندما يذمونه  - عندما ميدح النا�ض �شخ�شً

فكثري من ي�شدقونهم. 
- من �شعفت اإرادته غلبته �شهوته.

- اأكرب القتلة قاتل الأمل.
- ما ورَّثت الآباُء الأبناَء خرًيا من الأدب.

- �شحبة الأخيار تورث اخلري، و�شحبة الأ�شرار تورث الندامة.

والكلمــة الطيبة، كال�صجرة الطيبــة، اأ�صلها ثابت، وفرعها 
يف ال�صماء، توؤتي اأُكلها كل حني باإذن ربها:

كيف تجالسين الناس؟
قال اأحد احلكماء:

بالعلم  اجلاهل  لقاء  اأردت  اإن  فاإنك  طريقته،  بغري  ام��راأ  جتال�ض  ل 
واجلايف بالفقه والعي بالبيان مل تزد على اأن ت�شيع علمك وتوؤذي جلي�شك 
بحملك عليه ثقل ما ل يعرف، وغمك اإياه مبثل ما يغتم به الرجل الف�شيح 
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من خماطبة الأعجمي الذي ل يفقه عنه. 
اإل عابوه، ون�شبوا له  اأهله  اأنه لي�ض من علم تذكره عند غري  واعلم 
اللهو  من  كثرًيا  اإن  حتى  جهًا،  يجعلوه  اأن  على  وحر�شوا  عليك  ونق�شوه 
ره من ل يعرفه فيثقل  َليح�شُ النا�ض  الأ�شياء على  اأخ��ف  ال��ذي هو  واللعب 

عليه ويغتم به. 
عا�شرك  اإن  واإي��اك  اأ�شحابه،  وعلى  عليه  ت�شفق  اأنك  وليعلم �شاحبك 
امروؤ اأو رافقك األ يرى منك باأحد من اأ�شحابه واإخوانه واأخدانه راأفة، فاإن 
ذلك ياأخذ من القلوب ماأخًذا. واإن لطفك ب�شاحبه اأح�شن عنده موقًعا من 

لطفك به يف نف�شه. 
املنطلق وي�شكر  ع��ل��ى  اأن���ه يحقد  واع��ل��م  امل���ح���زون،  ع��ن��د  ال��ف��رح  وات���ق 

للمكتئب. 
وت�شتجفيه  تنكره  واحلديث  ال��راأي  جل�شائك  من  �شت�شمع  اأن��ك  اعلم 
وت�شت�شنعه من املتحدث به عن نف�شه اأو غريه، فا يكون منك التكذيب ول 
الت�شخيف ل�شيء مما ياأتي به جلي�شك ول يجرئنك على ذلك اأن تقول: اإمنا 
حدث عن غريه، فاإن كل مردود عليه �شيمتع�ض من الرد واإن كان القوم من 
تكره اأن ي�شتقر يف قلبه ذلك القول، وخلطاأ تخاف اأن يعقد عليه، اأو م�شرة 
تخ�شاها على اأحد فاإنك قادر على اأن تنق�ض ذلك يف �شرت، فيكون ذلك اأي�شر 

للنق�ض واأبعد للبغ�شة. 
ثم اعلم اأن البغ�شة خوف، واأن املودة اأمن، فا�شتكرب من املودة �شامًتا، 
املنطق  ف��اإن  باحل�شنى،  فناطق  ناطقت  واإذا  اإل��ي��ك.  �شيدعوها  ال�شمت  ف��اإن 

احل�شن يزيد يف ود ال�شديق وي�شتل �شخيمة الوغر.
واعلم اأن خف�ض ال�شوت و�شكون الريح وم�شي الق�شد من دواعي املودة ، 
اإذا مل يخالط ذلك رياٌء ول عجب. اأما العجب فهو من دواعي املقت وال�شناآن. 
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ويف لغتنــا اللغة العربية، لغة القراآن، كنــوز و اأ�صرار ودرر، 
كان لنا منها ن�صيب: 

فقرة بيوت ومسميات
بيت اجلمل ي�شمى املراح.

بيت احلمار ي�شمى احلظرية.
بيت الأرنب ي�شمى جحًرا. 
بيت الأ�شد ي�شمى عريًنا.

بيت البغل ي�شمى اإ�شطبًا.
بيت الثور ي�شمى زريبة.

ا. بيت البوم ي�شمى ع�شًّ
بيت الثعلب ي�شمى وجاًرا.

ا. بيت احلمام ي�شمى ع�شًّ
بيت العنكبوت ي�شمى �ِشباًكا. 

بيت الفيل ي�شمى اأجمة.

واملواعــظ حٌق من حقوق القلوب، متــر عليها فتحييها باإذن 
ربها ومع املوعظة:

ويح بني آدم
قال من�شور بن عباد: كان يل �شديق م�شرف على نف�شه ثم تاب، وكنت 
اأراه كثري التهجد والعبادة، فافتقدته يوًما، فقيل يل اإنه مري�ض، فا�شتاأذنت 
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واح��م��رت عيناه  وج��ه��ه،  ا���ش��وّد  وق��د  ال���دار  و���ش��ط  عليه فوجدته م�شطجًعا 
وغلظت �شفتاه.

فقلت له واأنا خائف: يا اأخي اأكرث من قول: ل اإله اإل اهلل، ففتح عينيه، 
ونظر اإيلَّ ثم غ�شي عليه حتى قال يل: حيل بيني وبينها، قلت: ل حول ول 

قوة اإل باهلل.
قلت: وملاذا؟ واأين ال�شاة والقيام والقراآن؟ قال: كنت اأفعل ذلك رياء 
على  واأقمت  اخلمور  و�شربت  ال�شتور  اأرخيت  نف�شي  اإىل  خلوت  ف��اإذا  النا�ض، 
ذلك، حتى اأ�شابني اهلل باملر�ض واأ�شرفت على الهاك، فقلت لبنتي: ناوليني 
امل�شحف، وقلت: اللهم ا�شفني ول اأعود اإىل ذنب اأبًدا، ففرج اهلل عني، فلما 
�شفيت عدت اإىل ما كنت عليه، وخنت العهد الذي عقدته مع ربي، وبقيت على 
ذلك اأياًما حتى ابتاين ربي باملر�ض واأو�شكت على الهاك، ففعلت كما فعلت 
يف املرة الأوىل فدعوت اهلل: اللهم ا�شفني وفرج عني، ففرج اهلل عني، ثم عدت 

اإىل ما كنت عليه من الذنب، فوقعت يف مر�شي هذا. 
فاأمرت اأهلي اأن يخرجوين و�شط الدار كما تراين، فدعوت بامل�شحف 
لأقراأ فلم اأتبن حرًفا واحًدا! قال من�شور: فو اهلل ما خرجت من عنده اإل 

وعيني ت�شكب العربات، فلما و�شلت اإىل الباب قيل يل: اإنه قد مات.
ومع نهاية هذا اللقاء نقول: 

�صراطك  اإىل  واهدنا  ال�صاحلني،  عبادك  اإليه  وفقت  ملا  وفقنا  اللهم 
امل�صتقيم، واجعلنا من التوابني ال�صادقني.

وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�صالم 
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البرنامج اإلذاعي )الرابع والثالثون( 

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل على الأيادي الوافية، واملنن ال�شافية، واحلمد هلل على 
العافية، والولية الكافية، احلمد هلل على اأف�شاله، احلمد هلل على نواله، 

احلمد هلل على اإجزاله. 
نحمدك ما همع �شحاب، وملع �شراب، واجتمع اأحباب، وقرئ كتاب.

الغر  وق��ائ��د  واملر�شلن،  الأن��ب��ي��اء  اأ���ش��رف  على  وال�شام  وال�شاة 
واأزك��ى  ال�شاة  اأف�شل  و�شحبه  اآل��ه  وعلى  عليه  نبينا حممد  املحجلن، 

الت�شليم.. ثم اأما بعد:
من منرب اإذاعة )         (، ي�شرنا اأن نقدم لكن اجلديد واملفيد من 
العلوم والفنون لهذا اليوم )          ( املوافق )         ( من �شهر )       ( لعام 

)         ( من الهجرة النبوية. 

وم�صــك الــكالم، اأعظــم الإعجــاز، واأروع البيــان، كالم رب 
الأنام:

القرآن الكريم

ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  زب  تعاىل:  ق��ال 
چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ 

چ چ ڇ ڇ رب )الفلق(.
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وللدرو�س املحمدية، حلل ندية، وب�صمة �صجية: 

الحديث
عن اأن�ض بن مالك - ر�شي اهلل عنه - اأن ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »اإن لكل 

اأمة اأميًنا، واإن اأميننا، اأيتها الأمة، اأبو عبيدة بن اجلراح«. رواه البخاري. 

اإن ع�صائر العقول، وخمائر الأفهام، تاأتي بحكم الزمان: 

الحكمة
- اأوىل لك اأن تتاأمل لأجل ال�شدق.. من اأن تكافاأ لأجل الكذب. 

- ل ن�شتطيع روؤية اأخطائنا اإل بعيون الغري.
- احلياء جمال يف املراأة وف�شيلة يف الرجل.

وهذه �صمعة م�صيئة كلمة مفيدة على الدرب منرية: 

يسمون الحرام بغير اسمه
اإياك من مثقفي الف�شائيات؛ فاإنهم يحيلون احلال حراًما،  اإياك.. 
واحلرام حاًل كما زعموا، وي�شمونه بغري ا�شمه؛ فال�شركيات واخلزعبات، 
وال�شحر، ي�شمونها مهرجانات، والأوثان والأ�شنام ي�شورونها، ويعظمونها، 
التاريخي  واملحتوى  تراث احل�شارات،  با�شم  املتاحف وغريها  ويعلقونها يف 
لاأمم البائدة، والربا ي�شمونها املنافع، وكذا الفوائد، والعوائد ال�شتثمارية. 
واخلمر ي�شمونها ال�شراب الروحي، واأم ال�شعادة، والراح، و�شلوى وهي وَربِّي 

بلوى.
والزنا ي�شمونه ال�شداقات الجتماعية، والثقافات اجلن�شية ي�شمونها 
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ب��غ��ري ا���ش��م��ه��ا، ث��م ي��ط��رح��ون��ه��ا ط��رًح��ا غ��ث��ائ��ًي��ا ع��ل��ى الأب�����ش��ار والأ���ش��م��اع يف 
الف�شائيات، ومل يقفوا هنا، بل ن�شروا �شمومهم الفكرية يف املبادئ العقدية، 
ثمر  املجتمع  فيثمر  وقلوبهم  اجل��ي��ل  ع��ق��ول  يف  ذل��ك  ل��ي��زرع��وا  وامل�����َش��لَّ��م��ات 

احلنظل، مر املذاق، ل �شمن فينتقل، ول نافع فينتفع به.
فاحر�شي ثم احر�شي ثم احر�شي على اأن جتعلي عقيدِتك من الأمور 

التي ل تقبل امل�شاومة!
ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  زب  تعاىل:  ق��ال 

ڎ ڎ ڈ رب )ف�شلت: 33(.

زب ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ رب ومع الأمثال:

باتت تعيرني اإلقتار والعدما
قال الأ�شمعي: لقيت اأعرابًيا بالبادية فا�شرت�شدته اإىل مكان فاأر�شدين 
بالأعرابي  ف��اإذا  البادية  بها حيًنا، ثم قدمت  الب�شرة فمكثت  اإىل  ثم رجعت 
جال�ض بن ظهراين قوم وهو يق�شي بينهم، فما راأيت ق�شية اأخطاأت ق�شية 
ال�شاحلن من اأق�شيته ثم جل�شت له وقلت: يرحمك اهلل، اأما من ر�شوة! اأما 
من هدية! اأما من �شلة! فقال: اإذا جاء هذا ذهب التوفيق. ف�شكوت اإليه ما 
األقى من عذل حليلة يل اإياي يف طلب املعي�شة، فقال: ل�شت فيها باأوحد، واإين 

ل�شريك ولقد قلت يف ذلك �شعًرا، قلت اأن�شدنيه فاأن�شدين: 
ب������ات������ت ت������ع������ريين الإق���������ت���������ار وال�����ع�����دم�����ا

واخل������دم������ا امل�����������ال  لأخ�����ي�����ه�����ا  راأت  مل�������ا 
ج��ل��د م�����ن  الأرزاق  م�����ا  ل������راأي������ك  ع����ن����ف 

ول م����ن ال���ع���ج���ز ب����ل م��ق�����ش��وم��ة ق�����ش��م��ا
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ط����ل����ب����ا اأدع  مل  اإين  اأم������������������ة  ي�����������ا 

ل���ل���رزق ق���د ت��ع��ل��م��ن ال�������ش���رق وال�����ش��اأم��ا

ونقف مع فقرة �صوؤال وجواب فهيا بنا:

سؤال وجواب
�ض: ما اآخر ما نزل من القراآن الكرمي؟

ج: زب ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی رب.
�ض: من هو �شقر قري�ض؟

ج: هو عبدالرحمن بن معاوية موؤ�ش�ض الدولة الأموية يف الأندل�ض.
�ض: من هو �شناجة العرب؟

ج: ال�شاعر الأع�شى.
�ض: ما هي ثاين اأ�شخم جامعة يف العامل من حيث امل�شاحة؟

ج: جامعة امللك �شعود بالريا�ض.
�ض: من هو اأول مولود ولد يف الإ�شام؟

ج: هو عبداهلل بن عمر بن اخلطاب - ر�شي اهلل عنهما.
�ض: من هو اأول من و�شع علم النحو؟

ج: اأبو الأ�شود الدوؤيل.
�ض: من هي اأول امراأة اكتحلت بالإثمد؟

ج: زرقاء اليمامة.

www.alukah.net
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ون�صتمع اإىل هذا اخلرب:

أغلى حقيبة في العالم!
خال عر�ض ملجوهرات �شركة »جتينزا تاناكا« املتخ�ش�شة باملجوهرات 
الباتن مر�شعة  اأي من  املعدن  يد من  الفخمة بطوكيو، مت طرح حقيبة 
ب����)٦3.1(  وي��ق��در ثمنها  ق��راري��ط  اإىل )2٠٨(  وزن��ه��ا  ب�����)2.1٨2( ما�شة ي�شل 
تبقى  والفخامة،  ال��رتف  كل ما حتمله من معاين  رغم  لكن  دولر،  مليون 
من  يحد  مما  يحميها  حار�ض  اإىل  وبحاجة  فقدانها،  على  للخوف  م�شدرا 

حجم ال�شتمتاع بها! 

ونختــم بق�صــة عظيمــة مــن ق�ص�ــس ال�صاحلــني امل�صلحني 
رحمهم اهلل:

قمة المداراة
ق��ال: كنت يف  اأرج��ى عمل عندك؟  الني�شابوري: ما  قيل لأب��ي عثمان 
�شبوتي يجتهد اأهلي اأن اأتزوج فاآبى.)اأي امتنع( فجاءتني امراأة فقالت: يا 
اأبا عثمان: اأ�شاألكم باهلل اأن تتزوجني فاأح�شرت اأباها - وكان فقرًيا - فزوجني 
منها وفرح بذلك فلما دخلت اإيلَّ راأيتها عوراء عرجاء م�شوهة! قال: وكان 
من  لها  اأظ��ه��ر  ول  لقلبها  حفاًظا  فاأقعد  اخل���روج  م��ن  متنعني  يل  ملحبتها 
البغ�ض �شيًئا واإين على جمر الغ�شى من بغ�شها قال: فبقيت هكذا خم�ض 

ع�شرة �شنة حتى ماتت فما من عملي �شيء هو عندي من حفظي لقلبها.
يف اخلتام نقول: اللهم فقهنا يف الدين، وثّبتنا على �صنة اإمام املتقني، 
واهدنا �صواء ال�صبيل، واجعلنا ممن ي�صل الأرحام، ويزور اجلريان، ويتعاهد 

القراآن.
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�صالم 
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البرنامج اإلذاعي )الخامس والثالثون(

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل على متام املنة ، احلمد هلل بالكتاب وال�شنة، واحلمد هلل 
الإنعام، احلمد هلل ما توالت  الإ�شام، احلمد هلل على تواتر  على نعمة 
اأقواله، احلمد هلل وحمده  اأفعاله، ومتت  نواله، وح�شنت  وعم  اأف�شاله، 

اأح�شن ما قيل، وهو مويل اجلميل، وواهب العطاء اجلزيل.
املبعوث  الكمال،  �شاحب  ال��زم��ان،  معلم  على  وال�شام  وال�شاة 

لاأنام، وعلى اآله و�شحبه ما تعاقب اجلديدان.. ثم اأما بعد:
اأول ما نزل من القراآن )اق��راأ( فيها حثٌّ على التعلم واملعرفة  اإن 
فمن هذا الباب العظيم باب املعرفة يطيب اللقاء بكم يف هذا اليوم )        ( 

املوافق )          ( من �شهر )      ( لعام )          ( من الهجرة. 

وخري باب من اأبوب املعرفة على هذه الأر�س هو كالم ربنا، 
القراآن الكرمي، فهو اأحق ما يقراأ، واأ�صرف ما ي�صتمع:

القرآن الكريم

زب ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  پ پ  پ پ ڀ ڀ ڀ  قال تعاىل: 
ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ   ٿ   ٿٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 
چ  چ  چ   چ  ڃ  ڃ  ڃ    ڃ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤڤ 
ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ    ڍ  ڇ  ڇ    ڇ    ڇ 
ڑ ڑ ک کک ک گ گ گ گ ڳ ڳ  ڳ 

ڳ ڱڱ ڱ ڱ ں رب )امللك(.
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 والإبحــار يف ال�صــرية النبويــة العطــرة يزيــد املوؤمــن نوًرا 
على نور:

الحديث
عن اأبي مو�شى الأ�شعري - ر�شي اهلل عنه -، عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »مثل 
ك��الأت��رج��ة، طعمها طيب وريحها طيب. ومثل  ال��ق��راآن  ي��ق��راأ  ال��ذي  امل��وؤم��ن 
املوؤمن الذي ل يقراأ القراآن كالتمرة، طعمها طيب ول ريح لها، ومثل الفاجر 
الذي يقراأ القراآن كمثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر. ومثل الفاجر 
الذي ل يقراأ القراآن كمثل احلنظلة، طعمها مر ول ريح لها«. رواه البخاري.

من اأطيب املقال واأعطر الأقوال:

الحكمة
1- قال عمر بن عبدالعزيز: اأف�شل اجلهاد جهاد الهوى. 

2- وقال وهب بن منبه: العقل والهوى فاأيهما غلب مال ب�شاحبه.
3- وقال �شفيان الثوري: اأ�شجع النا�ض اأ�شدهم من الهوى امتناًعا.

4- وقال عمر ملعاوية- ر�شي اهلل عنهما-: من اأ�شرب النا�ض؟ قال: من 
كان راأيه راًدا لهواه.

اإن الكلمــة برهان، وهي حق مبني، وو�صية ربانية، فالكلمة 
الطيبة كال�صجرة الطيبة: 

الفشل الكلوي
الف�شل الكلوي هو عدم قدرة الكلى على القيام بوظائفها، ولأن حاجة 
الف�شل  اإىل )25٪( فقط من املخزون الوظيفي للكليتن؛ فاإن  الإن�شان هي 
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يعني اأن اأكرث من ثاثة اأرباع خمزون الكليتن الوظيفي قد فقد.
الو�شع  اإىل  وال��رج��وع  لل�شفاء  قابلة  ح���ادة  ح��ال��ة  ي��ك��ون  اإم���ا  والف�شل 

الطبيعي ، اأو حالة مزمنة ميوؤو�ًشا منها باحل�شابات الطبية.
الف�شل الكلوي احلاد:

تتلخ�ض اأ�شباب الف�شل الكلوي احلاد يف اأ�شباب عدة، اأهمها: 
من  �شبب  لأي  الكليتن  اإىل  ال���دم  م��ن  كافية  كمية  و���ش��ول  ع��دم   -1

الأ�شباب، كالنزيف ال�شديد ، واحلروق الوا�شعة. 
ان�شداد  منها  ينتج  التي  احل���ادة  النفرونية  الكبيبية  اللتهابات   -2

الفلرتات الكلوية بالبكترييا امللت�شقة بالأج�شام احليوية امل�شادة لها. 
ببع�ض  اأو  بالزئبق  الت�شمم  الكلوي كما يحدث يف حالت  الت�شمم   -3

الأدوية كامل�شكنات امل�شادة لالتهابات وبع�ض امل�شادات احليوية. 
4- نقل الدم غري املتوافق الف�شلية. 

5- ان�شداد احلالب الفجائي بح�شوة كبرية ت�شد جمرى البول اخلارج 
من الكلية. 

وتعّد حالة الف�شل الكلوي احلاد قابلة لل�شفاء التام - باإذن اهلل، وذلك 
اإىل  ال��ع��ودة  ف��رتة  تاأخذ  ما  وع��ادة  اإليها،  اأدت  التي  الأ�شباب  مبعاجلة  يكون 
الو�شع الطبيعي اإذا عوجلت ب�شكل �شحيح من اأربعة اإىل �شتة اأ�شهر يف اأ�شواأ 

الأحوال. 
الف�شل الكلوي املزمن: 

والتهابات  وال�شكري،  ال��دم،  �شغط  كارتفاع  املزمنة،  الأمرا�ض  بع�ض 
الأدوي��ة  بع�ض  وتناول  ال�شموم،  لبع�ض  املتوا�شل  والتعر�ض  املزمنة،  الكلية 
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ب�شكل م�شتمر، وحالت التكي�ض الكلوي اخللقي، و�شيق احلالب املزمن لأي 
�شبب كان كالتدرن والتورم، وغريهما.. هذه الأ�شباب توؤدي اإىل نق�ض كبري 
يف عدد النفرونات العاملة، وبالتايل اإىل �شوء عمل الكلية، و�شيًئا ف�شيًئا قد 

ت�شل الكلية يف النهاية اإىل عجز كلي عن القيام بوظائفها. 
ب�شكل  ال���دم  �شغط  ويرتفع  اجل�شم  يف  والأم����اح  ال�شوائل  فتتجمع 
على  ق��ادر  غري  املري�ض  ي�شبح  اأن  اإىل  الرئة  يف  ال�شوائل  وتتحوقل  مهول، 
التنف�ض، ويرتفع من�شوب ال�شموم يف الدم فتزداد حم�شيته وترتبك بالتايل 
كثري من الوظائف التي ل تعمل اإل يف درجة حم�شية ثابتة تتوىل الكليتان 

والرئتان تنظيمها. 

ومن الق�ص�س العجيبة الطريفة:

وراثة
اأم��ه: يا بني  اأنه ملا مات حامت الطائي ت�شبه به اأخ��وه فقالت له  حكي 
اأتريد اأن حتذو حذو اأخيك، فاإنك لن تبلغ ما بلغه، فا تتبعن فيما ل تناله، 
اأمي واأب��ي؟ فقالت: اإين ملا  فقال: وما مينعني، وقد كان �شقيقي واأخ��ي من 
ولدته كنت كلما اأر�شعته اأبى اأن ير�شع حتى اآتيه مبن ي�شاركه فري�شع الثدي 

الآخر، وكنت اإذا اأر�شعتك ودخل �شبي بكيت حتى يخرج!

حقائق علمية عن احليوان هي فقرتنا قبل الأخرية: 

حقائق علمية عن الحيوان
• لحظ العلماء اأن النمل يتثاءب كالب�شر عندما ي�شتيقظ من نومه 

يف ال�شباح.
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القيا�شي الذي حققته دجاجة يف الطريان حتى الآن ثاث  • الرقم 
ع�شرة ثانية فقط.

الأرب��ع  حوافره  بروؤية  له  ت�شمح  راأ�شه  يف  احلمار  عيني  و�شعية   •
ب�شكل دائم يف اآن واحد. 

راأ�شها.  يف  يوجد  الروبيان  �شمكة  • قلب 
يولد.  عندما  ورديَّا  لونه  يكون  • الفيل 

وكما اأن املعرفة مفتاح العلوم، فاإن الدعاء مفتاح الهداية:

دعاء
»اللهم وفقنا لأح�شن الأقوال والأعمال، واجعلنا ممن تقبل �شاتهم 

و�شيامهم، و�شائر اأعمالهم يا رب العاملن، ويا اأرحم الراحمن«.
الآن  ن�صل  العلم؛  املعرفة، وجتولنا يف ميادين  بعد طوافنا يف حقول 
اإىل نقطة النهاية لنقول: اللهم اأذهب ال�صك باليقني، واألب�صنا ثوب الدين، 
وان�صر اإ�صالمنا، وارفع اأعالمنا، وثّبت اأقدامنا، وان�صرنا على القوم الكافرين.

وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�صالم 
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البرنامج اإلذاعي )السادس والثالثون(

ٱ ٻ ٻ

اأع��ط��ى م��ن النعيم، احلمد هلل ك��م منح م��ن اخلري  احلمد هلل ك��م 
النوال اجل�شيم، احلمد هلل عمت  به من  تف�شل  كم  العميم، احلمد هلل 

نعمه، وان�شرفت نقمه وت�شاعف كرمه.
وال�شاة وال�شام على حممد الأمن، واآله و�شحبه اأجمعن، ومن 

هم على النهج القومي اإىل يوم الدين.. ثم اأما بعد:
مع اإ�شراقة �شم�ض هذا ال�شباح، ومن منرب اإذاعتكن ال�شداح، نقدم 
الب�شمة، ها هي �شفحة  العقول، ويظهر  ال�شدور، وينري  ي�شرح  لكم ما 
التقومي ت�شري اإىل اأن هذا اليوم )       ( املوافق )       ( من �شهر )      ( 

لعام )       ( من الهجرة النبوية. 

ون�صتمــع اإىل اآيات بينات نريات عطــرات، من كالم الرحيم 
الرحمن:

القرآن الكريم

ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  زب  ت��ع��اىل:  ق��ال 
ڦ   ڦ ڦ ڦ ڄ ڄڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ  چ چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ 
ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ   ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ   ڍ 
ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ   گ 
ۓ  ے  ے  ھ   ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ 

ۓ ڭ  ڭ رب )احلاقة(.
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ونزيــد مــن حمبــة احلبيــب حممــد ملسو هيلع هللا ىلص يف قلوبنــا ب�صمــاع 
اأحاديثه اخلالدة:

الحديث
��َي اهلل َع��ْن��ُه��م��ا- ع��ن النبي  ع��ن ع��ب��داهلل ب��ن ع��م��رو ب��ن ال��ع��ا���ض- َر���شِ
واليمن  النف�ض  وقتل  الوالدين  وعقوق  ب��اهلل  الإ���ش��راك  »الكبائر  ق��ال:  ملسو هيلع هللا ىلص 

. الغمو�ض«. َرَواُه اْلُبَخاِريُّ

ون�صتفيد من حكم احلكماء، اخلربة والتجارب:

الحكمة
بال�شوء  الغري  وت��ن��اُول  اأنف�شهم  عن  التحدث  عن  النا�ض  امتنع  لو   -

لأ�شيب الغالبية الكربى من الب�شر بالبكم.
- فاتورة الهاتف هي اأبلغ دليل على اأن ال�شمت اأوفر بكثري من الكام.

ون�صرتيح اإىل �صجرة ظليلة توؤتي اأكلها باإذن ربها: 

نحن المسلمين!
�شلوا عنا ديار ال�شام وريا�شها، والعراق و�شوادها، والأندل�ض واأربا�شها، 
�شلوا  فيها،  الدنيا ومن  �شلوا  وفيافيها،  �شلوا اجلزيرة  وواديها،  �شلوا م�شر 
بطاح اإفريقيا، وربوع العجم، و�شفوح القفقا�ض، �شلوا حفايف الكنج، و�شفاف 
اللوار، ووادي الدانوب، �شلوا عنا كل اأر�ض يف "الأر�ض" وكل حي حتت ال�شماء. 

اإن عندهم جميًعا خرًبا من بطولتنا وت�شحياتنا وماآثرنا ومفاخرنا 
وعلومنا وفنوننا. 
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نحن امل�شلمن!.. نحن امل�شلمن! 
هل روى ريا�ض املجد اإل دماوؤنا؟ هل زانت جنات البطولة اإل اأج�شاد 
اأو  اأج��ل  اأو  اأرح��م،  اأو  اأراأف  اأو  اأك��رم،  اأو  اأنبل منا  �شهدائنا؟ هل عرفت الدنيا 

اأعظم، اأو اأرقى اأو اأعلم؟ 
الهادي والأر���ض تتيه يف ليل اجلهل وقلنا لأهلها:  املنار  نحن حملنا 

هذا الطريق! 
نحن ن�شبنا موازين العدل يوم رفعت كل اأمة ع�شا الطغيان. 

نحن بنينا للعلم داًرا يوؤْوى اإليها حن �شرد النا�ض عن داره. 
وي��وؤل��ه��ون  ملوكهم  دون  يعمن  الب�شر  ك��ان  ي��وم  امل�����ش��اواة  اأع��ل��ن��ا  نحن 

�شاداتهم. 
نحن اأحيينا القلوب بالإميان، والعقول بالعلم، والنا�ض كلهم باحلرية 

واحل�شارة. 
نحن امل�شلمن!

نحن بنينا الكوفة والب�شرة والقاهرة وبغداد. 
نحن اأن�شاأنا ح�شارة ال�شام والعراق وم�شر والأندل�ض. 

نحن �شّيدنا بيت احلكمة واملدر�شة النظامية وجامعة قرطبة واجلامع 
الأزهر.

نحن عمرنا الأموي وقبة ال�شخرة و"�شر من راأي" والزهراء واحلمراء 
وم�شجد ال�شلطان اأحمد تاج حمل. 

نحن علمنا اأهل الأر�ض وكنا الأ�شاتذة وكانوا التاميذ. 
نحن امل�شلمن!

منا اأبو بكر وعمر ونور الدين و�شاح الدين واأورنك زيب. 
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منا خالد وطارق وقتيبة وابن القا�شم وامللك الظاهر. 
منا البخاري والطربي وابن تيمية وابن القيم وابن حزم وابن خلدون. 

منا الغزايل وابن ر�شد وابن �شينا والرازي. 
منا اخلليل واجلاحظ واأبو حيان. 

منا اأبو متام واملتنبي واملعري. 
منا معبد واإ�شحاق وزرياب. 

منا كل خليفة كان ال�شورة احلية للمثل الب�شرية العليا. 
وكل قائد كان �شيًفا من �شيوف اهلل م�شلوًل. 

وكل عامل كان من الب�شر كالعقل من اجل�شد. 
منا مائة األف عظيم وعظيم.

نحن امل�شلمن!
قوتنا باإمياننا، وعزنا بديننا، وثقتنا بربنا. 

قانوننا قراآننا، واإمامنا نبينا، واأمرينا خادمنا. 
و�شعيفنا املحق قوي فينا، وقوينا عون ل�شعيفنا. 

وكلنا اإخوان يف اهلل، �شواء اأمام الدين. 
نحن امل�شلمن!

ونختار لكن اأبياًتا من اأعذب ال�صعر:

شعر
يقول ها�شم الرفاعي يف ق�شيدته التي ي�شف بها حال الأمة: 

ح����������������ٍرِّ ك����������������ل  واآمَل  واآمل������������������ن������������������ي 
اأي��������ن امل�������ش���ل���م���ون���ا؟ �������ش������وؤاُل ال������ده������ِر : 
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ُت�������������������رى ه������������ل ي������������رج������������ُع امل��������ا���������ش��������ي؟ 
ح��ن��ي��ن��ا امل����ا�����ش����ي  ل�����ذل�����َك  اأذوُب  ف�������اإين 

ُم����ل����ًك����ا الأر�����������������ض  ُح�����ق�����ب�����ة يف  َب�����َن�����ي�����ن�����ا 
���������م���������ُه ���������ش��������ب��������اٌب ط�������احُم�������ون�������ا ي���������دعِّ

�������ب�������َل املَ�������ع�������ايل  ��������ش�������ب�������اٌب َذَل������������ل������������وا ��������شُ
وم�������ا َع������رف������وا �����ش����وى الإ���������ش��������اِم دي���ن���ا

�����َده�����م ف����اأن����ب����ت����ه����ْم ن����ب����اًت����ا ك����رمًي����ا َت�����َع�����هِّ
َع�������������ش������ون������ا ال���������دن���������ي���������ا  يف  ط�������������������اَب 

م������ب������ارك������اٍت احل�������ي�������ا��������ضَ  وردوا  ه����������ُم 
ف�����������ش�����ال�����ْت ع�������ن�������َده�������ْم م������������اًء َم���ع���ي���ن���ا

ُك�����م�����اًة ك������ان������وا  ال������وغ������ى  ������ش�����ه�����دوا  اإذا 
ي�����������دُك�����������وَن امل�������ع�������اق�������َل واحُل�������������ش������ون������ا

ت������راه������م ف���������ا  امل�����������������ش��������اُء  ج�����������نَّ  واإْن 
������ش�����اِج�����دي�����ن�����ا اإل  الإ���������ش��������ف��������اق  م��������ن 

ال������ل������ي������ايل ��������م��������ه  حُت��������طِّ مْل  ���������ش��������ب��������اٌب 
ال���ع���ري���ن���ا اخل���������ش����ِم  اإىل  ُي�������ش���ل���ْم  ومْل 

ي�����وًم�����ا الأق���������������������داُح  ت�������������ش������ه������ُدُه������ُم  ومل 
وق����������د م���������ل���������وؤوا ن�������وادي�������ه�������م جُم�����ون�����ا

وم�����������ا ع��������رف��������وا الأغ�������������������اين م������ائ������ع������اٍت
������ي������َغ������ْت حُل�����ون�����ا ول��������ك��������نَّ ال��������ُع��������ا �������شِ

وق���������د دان��������������وا ب������اأع������ظ������ِم������ِه������ْم ِن�����������ش�����اًل
ع����ي����ون����ا! ب�������اأج�������ِرِئ�������ه�������ْم  ل  وع������ل������ًم������ا، 

��������ح��������دوَن اأخ������������اًق������������ا ِع�����������ذاًب�����������اً ف��������ي��������تَّ
وي���������اأت���������ل���������ُق���������ون جُم������ت������م������ًع������ا رزي������ن������ا
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ب������ن������اٍت يف  اخل���������اَع���������ة  َع������������������َرَف  ف������م������ا 
ب���ن���ي���ن���ا يف  ������َث  ال������ت������خ������نَّ َع����������������َرف  ول 

وقبل اخلتام نقول ا�صاأيل نف�صك:

اجعلي لحياتك هدًفا
ا�شاأيل نف�شك ما الهدف الذي اأريد حتقيقه يف احلياة؟ 

وحينما حتدثن نف�شك بهذا ال�شوؤال فاعلمي باأن النجاح حليفِك، لكن 
هذا الهدف ل بد اأن يكون هدًفا خرًيا نبيًا، اأما اإن ع�شِت با هدف ف�شوف 
تعي�شن حياة كلها ملل و�شجر؛ لأنه ل معامل لها، فمثلِك كمثل الذي مي�شي 
اإًذا فحددي من  اأودي��ة ول جبال،  يف �شحراء �شا�شعة لي�ض فيها منارات ول 
الآن الهدف الذي تريدين حتقيقه، ثم �شلطي قدراتك على اإجنازه وحدثي 
نف�شك به دائًما وقد قراأت اأن امل�شلحن والعلماء والعباقرة كان اأحدهم يقول 
اأو خمرتًعا، فيبداأ بجمع طاقته  اأكون م�شلًحا، جم��دًدا،  اأن  اأريد  يف �شبابه: 
اإج��راء  اأم  احلفظ،  اأم  بالتعليم  �شواء  ال��ه��دف،  ه��ذا  لنيل  ال�شعي  يف  وجهده 
اإل  اأم القيام بالدرا�شات، وحينها ل متر �شنوات  اأم كتابة البحوث،  التجارب 

وقد حتقق الهدف.
ويف اخلتام نقول: 

ق����ط  �����������ش����������اء  م������������ا  ال�������������������ذي  ذا  م������������ن 

وم�������������������ن ل��������������ه احل�������������������ش���������ن���������ى ف�����ق�����ط
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�صالم 
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البرنامج اإلذاعي )السابع والثالثون(

ٱ ٻ ٻ

اللحظات،  الأوق���ات، وطيلة  ال�شاعات، ويف كل  احلمد هلل على مر 
اإك��رام��ه، احلمد هلل على ح�شن  اإنعامه، احلمد هلل على  احلمد هلل على 

�شنيعه.
واهلل اأكرب دعاه املري�ض على �شريره، وفزع اإليه املنكوب يف اأموره، 

وهتف با�شمه الربان يف البحار، ولهج بذكره من �شل يف القفار.
وكا�شف  ال�شبل،  وم��و���ش��ح  ال��ع��ل��م،  معلم  على  وال�����ش��ام  وال�����ش��اة 

ال�شبه، واآله و�شحبه اأويل الف�شل وال�شعة.. ثم اأما بعد:
ها هي ميادين العلم، وتلك ينابيع املعرفة، ي�شمر اإليها املجتهدون، 
حجة،  وال��ع��ل��م  ظ���ام،  واجل��ه��ل  ن���ور،  فالعلم  امل��ث��اب��رون،  عليها  وي�شرب 

واجلهل فتنة؛
 ف������ب������ق������در ال�������ك�������د ت����ك����ت���������ش����ب امل������ع������ايل 

وم�������ن ط����ل����ب ال�����ع�����ا ����ش���ه���ر ال����ل����ي����ايل. 
من هذا امليدان العلمي، ومن هذا املنرب الرتبوي، ويف هذا اليوم 
الندي )         ( املوافق )        ( من �شهر )        ( لعام )       ( من الهجرة. 

نفتح لكن اأول ف�صولنا، واأ�صفى ينابيعنا القراآن الكرمي:

القرآن الكريم

ڀ  ڀ   ڀ   پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   ٱ  زب  ت��ع��اىل:  ق��ال 
ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 
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چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ 
ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ 
ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ 
 ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ رب 

)املزمل(.

وف�صلنا الثاين مع معلمنا الأول حممد ملسو هيلع هللا ىلص:

الحديث
عن اأبي هريرة-ر�شي اهلل عنه- اأنه قال: قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »طعام 

الثنن كايف الثاثة، وطعام الثاثة كايف الأربعة«. رواه البخاري.

ونقف مع و�صايا لقمان احلكيم لبنه:

الحكمة
1- يا بني: ل ياأكل طعامك اإل الأتقياء، و�شاور يف اأمرك العلماء.

2- يا بني: ل متاريّن حكيًما، ول جتادلّن جلوًجا، ول تعا�شرّن ظلوًما، 
ول ت�شاحّن متهًما.

3- يا بني: اإين قد ندمت على الكام، ومل اأندم على ال�شكوت.
4- يا بني: اإذا اأردت اأن توؤاخي رجًا فاأغ�شبه قبل ذلك، فاإن اأن�شفك 

عند غ�شبه واإل فاحذره.

والكلمــة مــا هــي اإل وحي مــن العلــم، وفي�س مــن القرائح، 
وف�صل ل غنى عنه: 
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جددي حياتك
لأن  املعي�شة،  يف  حالتك  بن  غايري  مواهبك،  �شّكلي  ثقافتك،  نّوعي 
الرتابة مملة، وال�شتمرار �شاأم، ولذلك تنوعت العبادات من �شاة و�شيام، 

وزكاة وحج، وتنوعت ال�شاة من قيام وقعود وركوع و�شجود. 
الزمن يتجدد: ليل ونهار، �شيف و�شتاء، حر وبرد، مطر و�شحو. 

املكان يتجدد: جبل و�شهل، رابية وه�شبة، غابة و�شحراء، نهر وغدير. 
الألوان تتجدد: اأبي�ض واأ�شود، اأحمر واأ�شفر، اأخ�شر واأزرق. 

احلياة تتجدد: فرح وح��زن، حمنة ومنحة، ولدة وم��وت، غنى وفقر، 
�شلم وحرب، رخاء و�شدة. 

للتفكر، وثالًثا للذكر، ورابًعا للمحا�شبة،  اجعلي وقًتا للتاوة، ووقًتا 
وخام�ًشا للمطالعة، و�شاد�ًشا للنزهة، وهكذا وزعي العمر فيما ينفع. 

تاأخذي  اأن  النف�ض نفورة، والطبيعة متقلبة، واملزاج يتفجر، فحاويل 
من كل �شيء اأح�شنه، ومن كل فن اأجمله. 

اإن كد النف�ض على طريقة واحدة، ون�شج واحد، قتل لإ�شرافها واأ�شواقها 
لكن �شاعة و�شاعة، اإن هناك بدائل من اأعمال اخلري، ميكن للعبد اأن ينتقل 

بن حقولها، ويراوح بن جداولها. 
اإن كبت النف�ض يف م�شارات �شيقة، ما اأنزل اهلل بها من �شلطان، يجعل 

النف�ض منهكة حمطمة. 
والأجدر بالعبد اأن ي�شرب يف كل غنيمة من اأعمال اخلري والرب ب�شهم. 

ونرتككن الآن مع فقرة كتب وموؤلفون:
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كتب ومؤلفون
كتاب: ح�شن امل�شلم.

املوؤلف: �شعيد علي بن وهف القحطاين. يحتوي هذا الكتاب على اأكرث 
من مائتن وخم�شن ِذكًرا من الكتاب وال�شنة؛ فهذا الكتاب كنز، طبع ب�شت 

وع�شرين لغة لين�شر يف اأنحاء العامل. 
وميتاز هذا الكتاب ب�شغر حجمه، حيث ي�شتطيع ال�شخ�ض و�شعه يف 

جيبه لي�شتفيد منه يف اأحواله يف يومه وليلته.

ور�صة عمل هو برناجمنا التايل:

ورشة عمل
اإن يوم امل�شلم ينبغي اأن يتحول اإىل )ور�شة عمل(، فاإما اأن يكون يف عبادة 
اأن يكون يف عمله الدنيوي الذي يعينه على طاعة اهلل تعاىل  وطاعة، واإم��ا 
والإنفاق على نف�شه وبيته، ويحفظه من �شوؤال النا�ض، والدنيا مو�شولة يف 
حياة امل�شلم بالآخرة. ومن هنا كان عمل املوؤمن كله طاعة هلل تعاىل وابتغاء 

مر�شاته. 
قال عبداهلل بن م�شعود - ر�شي اهلل عنه: "اإين لأبغ�ض الرجل لي�ض يف 

�شيء من عمل الدنيا اأو عمل الآخرة".
العاطلن ع��ن خدمة  ب��ال��ف��ارغ��ن اخل��ام��ل��ن  ي��ع��رتف  الإ���ش��ام ل  اإن 
اأنف�شهم وجمتمعاتهم واأمتهم : قال تعاىل: زب ۅ ۉ ۉ رب )ال�شرح:٧(.
اأوق���ات ف��راغ ل ي��دري كيف  فهل يكون مع ه��ذا التوجيه ل��دى امل�شلم 

يق�شيها. 

اإن اللي�����ايل لاأنام من����اه�����������ل      تطوى وُتْن�شر دونها الأعم����ار 
َ����ار فق�شارهن مع الهموم طويلة       وطوالهن مع ال�ّشرور ِق�ش���
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�صعب هي فقرتنا الأخرية:

صعب
وتعلق  اآم�����اًل،  تبني  اأن  الب�شرية  النف�ض  ع��ل��ى  الأ���ش��ي��اء  اأ���ش��ع��ب  م��ن 
طموحات؛ وفجاأة وبا مقدمات، تتا�شى فكاأنها مل تكن، بل هي خرب بعد 
اأثر، فياأتي الإمي��ان، ليهجم على ع�شائر الياأ�ض يف النفو�ض فيزلزل الأر�ض 

من حتتها، كل هذا لرُتفع يف القلوب راية )قدر اهلل وما �شاء فعل(.

وللدعاء ف�صل من الإجابة، حًقا ل حمالة:

دعاء
»اللهم ل تكلنا اإىل اأهوائنا فن�شل ونهوى، ول تكلنا اإىل قوتنا فن�شعف 
اأنف�شنا فنهلك ونزيغ، واجعل لنا من ك�ل  اإىل  النا�ض، ول تكلنا  ونهون على 
هٍم فرًجا، ومن كل �شيٍق خمرًجا، ومن كل عناء ي�شرا، وو�شع اأرزاقنا، وح�شن 

اأخاقنا، وي�ّشر اأمورنا يا رب العاملن«.

اإىل الف�صول، وا�صتماعنا اإىل الدرو�س، نقول بكل  مع دخولنا جميًعا 
يف  لنا  وافتح  الأعمال،  خلري  واهدنا  الأقــوال،  لأح�صن  وّفقنا  اللهم  هدوء: 

ف�صولنا من ف�صلك العميم، وعطائك اجلزيل.

وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�صالم 



207

البرنامج اإلذاعي )الثامن والثالثون(

ٱ ٻ ٻ

�شبحان من �شبح الرعد بحمده، وهطل الغمام بذكره، بره عظيم، 
باحلق  الكتاب  وينزل  املر�شلن مب�شرين ومنذرين،  ير�شل  األيم،  واأخ��ذه 

املبن، واأنزل احلديد فيه باأ�ض �شديد.
اهلل اأكرب من اإله ما اأحلمه على الطغاة! وما اأ�شربه على الع�شاة! 
وما اأقربه ممن دعاه! وما اأقدره على ن�شر من توله! وما اأ�شد بط�شه 

مبن عاداه! وما اأ�شمعه ملن ناداه!
واأ�شهد اأن حممًدا عبده ور�شوله �شلى اهلل عليه وعلى اآله و�شحبه 

و�شلم ت�شليًما كثرًيا مزيًدا اإىل يوم الدين.. اأما بعد:
تتواىل الأيام، ومتر اللحظات، ول تزال اإ�شراقة منربكن الإذاعي 
تطل عليكن كل �شباح. يف هذا اليوم )            ( املوافق )          ( من �شهر      

)          ( لعام )          ( من الهجرة.

نبــداأ اإطاللتنــا بطّلة نديــة، وحجة قوية، ونهــج م�صتقيم، 
كالم رب العاملني: 

القرآن الكريم
زب ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ  قال تعاىل: 
چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ 
ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ 
ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ رب 

)الزلزلة(.
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اإىل ب�صتــان احلبيــب -عليــه  اأردت الرحيــق فاذهبــي  اإذا 
ال�صالة وال�صالم-:

الحديث
عن ابن عبا�ض- ر�شي اهلل عنهما-: اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص بعث معاذا اإىل اليمن، 
فقال: »اتق دعوة املظلوم، فاإنها لي�ض بينها وبن اهلل حجاب«. رواه البخاري.

ون�صلك طريق احلكماء لنخرج منه كنوًزا من �صياء:

الحكمة
- رغباتنا هي ك�شغار الأطفال، كلما ت�شاهلنا معها اأكرث زادت طلباتها 

منا.

وحتلق بنا الكلمة عاليًة يف �صماء املعرفة:

خاطبي في الناس مصالحهم وال تستجدي رحمتهم 
وعطفهم

عن  اإل  يبحثون  ول  م�شاحلهم،  اإل  ين�شدون  ل  ال��غ��ال��ب  يف  ال��ن��ا���ض 
متطلباتهم، وغالبهم ذئاب يف ثياب ب�شر، فا تظني حينما تقومن مب�شروع 
باأموالهم  اأج��ل��ك  م��ن  وي�شحون  لنجدتك،  �شيهبون  عونهم  وتطلبن  م��ا 
وجهودهم وراحتهم، ل.. هذا وهم، بل خاطبي م�شاحلهم وما ميكن اأن تعود 
عليهم هذه الأعمال من نفع، حينها ت�شتدرين كرمهم، اأما اأن تكتفي باإظهار 
امل�شكنة وطلب الرحمة منهم ومد العون با مقابل، فهذا يف الغالب يذهب 
ا ليعينك يف م�شروع فابحثي عن م�شلحة  اأدراج الرياح، لكن اإذا ق�شدت �شخ�شً
اأو ح�شول  اأو مكانة اجتماعية،  لهذا ال�شخ�ض يف هذا امل�شروع، كربح مايل، 

ت�شهيات، اأو فر�ض عمل.



209

اآية وتف�صري ت�صتمعن اإليها الآن:

آية وتفسير
املاء اأغلى مفقود، واأرخ�ض موجود، احلياة ل تقبل اإل مباء، والعي�ض ل 

ي�شح اإل مباء زب ں ں ڻ ڻ  ڻ ڻ رب )الأنبياء: 3٠(.
وتهمهم  احل��دائ��ق،  احل��ب��وب، ومتي�ض  وتتكاثر  احل��ق��ول،  ت��ق��وم  ب��امل��اء 
اجلداول وترتاق�ض اخلمائل، وت�شدوا البابل، وتتمايل ال�شنابل، املاء �شريان 
ناب�ض يف قلب الأر�ض، اإذا تعطل ماتت املعمورة، يوم ينتهي املاء من الدنيا، ل 
يطاق العي�ض ول ي�شتطاع البقاء، ويوم ينتهي املاء من الوجود يفتتح الهاك 
قاع الأنف�ض والثمرات، ويع�شف الدمار باملحا�شيل والفواكه، وتاأتي الإبادة 

على الإن�شان واحليوان والنبات واجلماد. 
اإذا راأي����ت ال���رو����ض ال��ب��ه��ي��ج، و���ش��م��م��ت الأري�����ج، ون��ظ��رت اإىل الأل����وان 
امل��ت��ن��اه��ي، واجل��م��ال الفائق،  ال��ب��اه��ي��ة، ومل��ح��ت احل�شن  ال��زاه��ي��ة، والأ���ش��ك��ال 
ال��غ��م��ام ينقط،  ال��ب��دي��ع،  وامل��ن��اظ��ر اخل��اب��ة، وال�شحر اجل����ذاب، وال��رتك��ي��ب 
واحل���م���ام ي��ل��ق��ط، وال�����ورق ي�شقط وال�����ش��ع��اع ي�����ش��ري، وال���ك���ون يف م��ه��رج��ان 
تبارك  يهتف  احل��ال  ول�شان  العظيم  بق�شائد  القدو�ض  امللك  مي��دح   حافل 

زب ۀ ۀ ہ ہ ہ رب )ال�شجدة: ٧(.

ومن زاوية التجديد، نخرج ركن الإبداع ومع هذه الفقرة:

لكل بيت سر
احلر�ض على اأمورك ال�شخ�شية وعدم ك�شفها لكل اأحد.. 

اأ�شرار، ولكل  اأن��ت، ومييزك عن غريك، ولكل بيت  فهذا مما يخ�شك 
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اأو يتعدى عليها،  اأن يكت�شفها  التي ل ي�شمح لإن�شان  اأم��وره اخلا�شة  اإن�شان 
فهو  معيًنا،  ل��ك  اهلل  فاجعلي  ون�����ش��ره��ا...  اخل��ل��ق  ب��ن  اإذاع��ت��ه��ا  ع��ن  ف�شًا 
ال�شادق  اأخ��ربك  كما  بكتمان،  فاق�شيها  حوائجك  اإىل  واع��م��دي  امل�شتعان، 
عاقل  يخدعه،  اخل��ب  ول  باخلب،  لي�ض  فطن  كّي�ض  فاملوؤمن  ملسو هيلع هللا ىلص  امل�شدوق 

لبيب، ي�شع الأمور يف موا�شعها. 
بيده �شعرة معاوية، و�شمته يف ق�شاء حاجاته كع�شا عمر بن اخلطاب 
- ر�شي اهلل عنه - لاأوجاع مداوية، ولاأ�شقام نافية، اإل من كانت اأمه هاوية، 

فاإنها له، وهو لها عياًذا باهلل.
اأيها املباركة: اأوقدي قنديل الكتمان -اأعني لاأمور خا�شة ول للعلم- 
لت�شتلمي  الهمة  فتيل  واأ�شرجي  النا�ض.  اأ�شعد  من  تكوين  احلرمان  دنيا  يف 

م�شاعد القمة بيمن ال�شدق.

ون�صتمع الآن اإىل �صيء من الن�صائح:

نصائح
اأ�شلحت  اإذا  لأن��ك  بالغد  تهتمي  ول  ي��اأت��ي،  حتى  امل�شتقبل  اتركي   -1

يومك �شلح غدك.
2- ما م�شى فات، وما ذهب مات، فا تفكري فيما م�شى،فقد ذهب 

وانق�شى. 
واهجري  واخل��م��ول،  الك�شل  واجتنبي  وال��ري��ا���ش��ة،  بامل�شي  عليك   -3

الفراغ والبطالة. 
الروتن  من  وغ��رّيي  معي�شتك،  اأ�شاليب  ون��ّوع��ي  حياتك،  ج��ددي   -4

الذي تعي�شينه. 
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التدخن  ال�شاي والقهوة، واح��ذري  املنبهات والإكثار من  5- اهجري 
وال�شي�شة وغريها. 

ال��ب��ال، وت�شلح  ب���اهلل(؛ فاإنها ت�شرح  اإل  ق��وة  ك��رري )ل ح��ول و ل   -٦
احلال، وحتمل بها الأثقال، وتر�شي ذا اجلال. 

٧- اأكرثي من ال�شتغفار؛ فمعه الرزق والفرج والذرية والعلم النافع 
والتي�شري وحط اخلطايا. 

ومع دنو الفراق، نلملم الكلمات، بتحية الإ�صالم:

وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكن  "فال�صالم 
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البرنامج اإلذاعي )التاسع والثالثون(

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل.. م�شتو على عر�شه ، بائن من خلقه، م�شتغن عن عباده، 
متفرد بربوبيته واأُلوهيته، واحد يف اأ�شمائه و�شفاته.

ب��ارئ م�شور جبار متكرب، ملك قدو�ض،  حكيم خبري، عليٌّ كبري، 
مهيمن قوي، عزيز حكيم، غفور رحيم، عليٌّ عظيم، ملك كرمي.

واأ�شهد اأن حممًدا عبده ور�شوله ختم به النبوات، �شلى اهلل عليه 
وعلى اآله و�شحبه و�شلم ت�شليًما كثرًيا اإىل يوم الدين.. ثم اأما بعد:

م��ن ه��ذا اجل��م��ع ال��غ��ف��ري، وه���ذه ال�شفوف ال��ع��دي��دة، ن��خ��رج لكن 
املوافق           )         ( اليوم  امل�شموعة، يف ه��ذا  اإذاعتنا  �شطورنا املجموعة يف 

)       ( من �شهر )        ( لعام )        ( من الهجرة.

اآيــات  اإىل  ن�صتمــع  امل�صتقيمــة  ال�صفــوف  هــذه  بــني  ومــن 
م�صتقيمة، على الدرب م�صتنرية:

القرآن الكريم
قال تعاىل: زب ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ 
ڤ  ٹ ٹ  ٹ  ٹ  ٿ ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ   ڀ 
ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ 
ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ 
ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 

ک ک گ گ گ گ رب)ال�شم�ض(.
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ومــن حولنا وبيننا �صنن نبويــة نعي�س يف دربها، ونقطف من 
ثمرها:

الحديث
عن اأبي هريرة - ر�شي اهلل عنه - قال: قال رجل للنبي ملسو هيلع هللا ىلص: يا ر�شول 
اهلل، اأي ال�شدقة اأف�شل؟ قال: »اأن ت�شدق واأنت �شحيح حري�ض، تاأمل الغنى، 
وتخ�شى الفقر، ول متهل، حتى اإذا بلغت احللقوم، قلت:لفان كذا، ولفان 

كذا، وقد كان لفان«. رواه البخاري.

ونقف مع ميزان احلب:

ميزان الحب
اأنقى احلب... احلب يف اهلل.
اأح�شن احلب... حب الزوج.

اأدوم احلب... حب الأم.

ها هي حا�صرة، ن�صيطة م�صددة، كلمتنا ال�صباحية:

التغذية السليمة
وبالطبع،  وتغذيته.  اجل�شد  طاقة  م�شدر  هو  تاأكله  الذي  الطعام  اإن 
ميثل الأكل م�شدر لذة لكثري من النا�ض، والواقع اأن احل�شول على ما يكفي 
من الطعام نادًرا ما يعّد م�شكلة، اإل اأن التغذية ال�شليمة هي التحدي الذي 
يواجهه اأغلبنا. فلكي ن�شعر بالن�شاط ونتخل�ض من الأمرا�ض ونوؤدي واجبنا 

على اأح�شن وجه، علينا اعتماد تغذية متوازنة. 

www.alukah.net
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واحلقيقة اأن كثرًيا من الأمرا�ض املزمنة )كاعتال القلب وال�شرطان 
وال�شكتة الدماغية( تعود جزئًيا اإىل تناول كميات كبرية من اأنواع موؤذية من 
الأطعمة. غري اأنه بالن�شبة اإىل معظم النا�ض، فاإن املقاربة الف�شلى للتغذية 
ال�شليمة تتمثل باتباع مبادئ اختيار الأطعمة التي تن�شح بها احلكومة. اأما 

املراجعة الأخرية لاإر�شادات الغذائية فتن�شح مبا يلي: 
م��ن اخل�����ش��راوات  ك��ث��رًيا  وا�شتهلكي  الأط��ع��م��ة  م��ن  ت�شكيلة  ت��ن��اويل   -

والفاكهة وم�شتقات احلبوب. 
- حافظي على وزن �شحي. 

- اع���ت���م���دي غ������ذاًء ي��ح��ت��وي ع��ل��ى ن�����ش��ب��ة م��ن��خ��ف�����ش��ة م���ن ال���ده���ون 
والكول�شرتول. 

فبالرغم  الب�شيط )احللويات( يف غذائك.  ال�شكر  -ح��ددي من كمية 
بال�شعرات  غنية  اأنها  اإل  ال�شكري،  ب��داء  اأو  الن�شاط  بفرط  ت�شبب  اأنها  من 
احلرارية وتفتقر اإىل املغذيات احليوية )الفيتامينات واملعادن(، عاوة على 

ذلك، فهي غالًبا ما ت�شهم يف زيادة البدانة، والبدانة قد ت�شبب ال�شكري. 
- حددي من ا�شتهاك امللح )ال�شوديوم( بعدم اإ�شافة امللح اإىل الطعام 
وبتناول اأطعمة مملحة اأ�شا�ًشا ب�شكل خفيف. فال�شوديوم يوؤثر يف توازن املاء 

يف اجل�شد ومن �شاأنه اأن يوؤدي اإىل ارتفاع �شغط الدم.

 ومن اأحد ال�صفوف تخرج اإحدى امل�صاركات ومع فقرة:

سؤال وجواب
�ض: كلمة خرافة تدل على اأن الكام غري �شحيح، ما معنى خرافة؟ 

مع  له  ح�شلت  خيالية  ق�شة  يحكي  ك��ان  العرب  من  رج��ل  خرافة  ج: 
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اجلن فكذبته العرب. 
�ض: ما ال�شم الذي اأطلقه العرب على البرتول؟ 

ج: زيت ال�شخر. 
�ض : �شحابي جليل ا�شمه )�شيد القراء( ما ا�شمه؟ 

ج : اأّبي بن كعب -ر�شي اهلل عنه-. 
���ض : م��ا ا���ش��م ال��ربك��ان ال���ذي حم��ا مدينة )ب��وم��ب��ي( الإي��ط��ال��ي��ة من 

الوجود؟ 
ج : فيزوف. 

�ض : من قائل هذه العبارة »كل �شاة برجلها معلقة« وهي من الأمثال 
العربية الدارجة؟ 

ج : وكيع بن �شلمة.

ونظهر الب�صمة من بني ال�صفوف:

طرفة
كان اأحد الأعراب يربِّي ابنه ويعلمه اأ�شول الأدب، ويقول: 

اأوًل، وفّكر فيه  اأن تتكلم ب�شيء فاعر�شه على عقلك  اأردت  اإذا  يا بني 
مه، ثم اأخرج الكلمة من فيك بعد ذلك.  حتى تقوِّ

وبينما هما جال�شان ذات يوم من اأيام ال�شتاء، ي�شتدفئان بالنار امل�شتعلة 
اأمامهما، اإذا ب�شرارة تطري وحتط على اجلبة احلرير التي يرتديها الأب ومل 

يرها الأب- لكن البن كان يراها..
ف�شكت وراح يفكر، ثم قال: 

www.alukah.net
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يا اأبت.. اأريد اأن اأقول �شيًئا ، فهل تاأذن يل؟ 
فقال له الأب: اإذا كان حًقا فتكلم. 

قال البن: نعم اأراه حًقا. 
فاأذن له الأب.. فقال: اإين اأرى �شيًئا اأحمر. 

فقال الأب: وما هو؟ 
قال: �شرارة وقعت يف جبتك احلرير التي ترتديها. 

فنظر الأب اإىل جبته ، وقد احرتقت منها قطعة ، ثم قال لبنه: مِلَ مَلْ 
تخربين يف حلظتها؟!

ف��ق��ال الب���ن: ف��ك��رت يف الأم����ر، كما علمتني، ث��م ق��ّوم��ت ال��ك��ام، ثم 
اأخربتك.

الدعاء مفتاح لكل خري، وباب لكل ف�صل، وطريق لكل �صالح، 
فمن رزقت ح�صن امل�صاألة فقد اأعطيت ال�صعادة، وجنت من ال�صقاوة:

دعاء
»اللهم اأكرمنا بكرامة القراآن، ووفقنا اإىل قراءته وتاوته حق التاوة، 
ووفقنا اإىل القيام به خري قيام، واأكرمنا بحفظه والعلم به والعمل بحال���ه 

وحرام��ه وتطبيق ذلك يا رب العاملن ويا اأرحم الراحمن«.
من اأمام هذه ال�صفوف نلوح بالرحيل، ونعزم على امل�صري، اإىل لقاء قريب.

وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�صالم 
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البرنامج اإلذاعي )األربعون(

ٱ ٻ ٻ

ال�شماء  يف  احل�شن،  الثناء  ول��ه  احلمد،  ول��ه  امللك،  له  هلل،  احلمد 
ويف  �شطوته،  النار  ويف  رحمته،  اجلنة  ويف  �شلطانه،  الأر����ض  ويف  ملكه، 

البحر عظمته ويف الكائنات حكمته.
وال�شاة وال�شام على من اأر�شل باأكرم ر�شالة، واأعظم نبوة، حممد 
ت�شليًما  و�شلم  و�شحبه  اآله  وعلى  وحبيبه،  وخليله،  ر�شوله،  عبداهلل  بن 

كثرًيا.. ثم اأما بعد:
لكن  اأن جنمع  ي�شرنا  والكون اخلا�شع،  الوا�شع،  الف�شاء  من هذا 
�شفحات، اأعددناها باإتقان، ودبجناها بخيوط الوئام، يف هذا اليوم )        ( 

املوافق )       ( من �شهر )        ( لعام )         ( من الهجرة.

ونبــداأ مــن هــذا الكــون الوا�صــع بواحــة رحمانيــة، َعِلّيــة 
رحيمة، بكالم رب الربية: 

القرآن الكريم
قال تعاىل: زب ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ 
ڤ  ٹ ٹ  ٹ  ٹ  ٿ ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ   ڀ 
ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ 
ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ 
ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 

ک ک گ گ گ گ رب )ال�شم�ض(.
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ونثني برو�صة اإميانية، بال�صنة نقية، وعن البدعة جنية:

الحديث
ملسو هيلع هللا ىلص: »ال�شاعي على  عن اأبي هريرة -ر�شي اهلل عنه- قال: قال النبي 
الأرملة وامل�شكن، كاملجاهد يف �شبيل اهلل، اأو القائم الليل وال�شائم النهار«. 

رواه البخاري.

ومن دروب الكون نقتفي درًبا للحكماء: 

الحكمة
ومن  اأكرمته  اإذا  اللئيم  وم��ن  اأهنته  اإذا  الكرمي  من  ح��ذر  على  كن   -

العاقل اإذا اأحرجته ومن الأحمق اإذا رحمته.

ونفتح �صفحة الكون لن�صمع الكون كلمة:

أتعجبون من غيرة سعد؟!

قواها  يف  ال�شعف  اإىل  ترجع  ل  ال�شعوب  وانتكا�شات  الأمم  هزائم  اإن 
– اإىل النق�ض يف معداتها احلربية، من يظن هذا الظن ففكره  املادية ول 
ب�شمانات  اإل   - اهلل  ب��اإذن   - تعلو  ل  الأمم  اإن  �شقيم  ونظره  قا�شر،  غالًبا- 
الأخاق ال�شلبة يف �شري الرجال. بل اإن ر�شالت اهلل ما جاءت اإل بالأخاق 
»اإمن��ا بعثت  ملسو هيلع هللا ىلص:  امل�شطفى  الأخ��اق بعد توحيد اهلل وعبادته يقول  ومت��ام 

لأمتم مكارم الأخاق«.

الأخاق الفا�شلة ي�شعف اأمامها العدو وينهار بها اأهل ال�شهوات. 
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اإن ق�شية الأخاق لي�شت �شيًئا يكت�شب بالقراءة والكتابة. ول باملواعظ 
واخلطابة، لكنها درجة بل درج��ات، ل تنال - بعد توفيق اهلل ورحمته - اإل 

بالرتبية والتهذيب، وال�شرامة واحلزم وقوة الإرادة والعزم. 
اإن كل امرئ عاقل، بل كل �شهم فا�شل ل ير�شى اإل اأن يكون عر�شه 

حمل الثناء والتمجيد، وي�شعى ثم ي�شعى ليبقى عر�شه حراًما م�شوًنا. 
لقد كان اأ�شحاب ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص من اأ�شد النا�ض غرية على اأعرا�شهم، 
فيها  ُيُعرب  مقولة   ،- عنه  اهلل  ر�شي   - اجلليل  ال�شحابي  عبادة  بن  ول�شعد 
اأهلي  راأي��ت ما يريبني يف  »اإن  اأهله:  اأحد عند  عن غريته واأنفته من وجود 
بال�شيف غري م�شفح، وليفعل اهلل  بالراأ�ض عن اجل�شد ولأ�شربن  لأطيحن 
بي بعد ذلك ما ي�شاء« فقال ر�شول ملسو هيلع هللا ىلص: »اأتعجبون من غرية �شعد! واهلل لأنا 
اأغري منه، واهلل اأغري مني ومن اأجل غرية اهلل حّرم الفواح�ض ما ظهر منها 

وما بطن«. 
يقول ابن القيم - يرحمه اهلل: »اإذا رحلت الغرية من القلب، ترحلت 
املحبة، بل ترحل الدين كله« وقال: »اأ�شل الدين الغرية من القلب ومن ل 
غرية له ل دين له فالغرية حتمي القلب فتحمي له اجلوارح. فتدفع ال�شوء 
والفواح�ض، وعدم الغرية متيت القلب، فتموت اجلوارح فا يبقى عندها دفع 
فاإذا  املر�ض وتقاومه،  التي تدفع  القوة  القلب. مثل  الغرية يف  األبتة. ومثل 
الداء املحلَّ قابًا، ومل يجد دافًعا فتمّكن فكان الهاك  القوة، وجد  ذهبت 
ومثلها مثل �شيا�شي اجلامو�ض- قرونه التي يدافع بها عن نف�شه وولده فاإذا 

ك�شرت، طمع فيه عدوه«. 
ا.  اإن ال�شهم لي�شون عر�شه باملال، فا بارك اهلل مبال، ل ي�شون عر�شً
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واأعاجيب الكون كالنجوم ل حت�صى ومع فقرة:

تعجبني وال تعجبني
تعجبني:

تعجبني الطالبة التي حترتم املعلمات. 
تعجبني الطالبة التي ت�شاأل معلماتها باأدب. 

تعجبني الطالبة التي ت�شتمع اإىل كام معلماتها باإن�شات. 
تعجبني الطالبة التي تلتزم بتعليمات معلماتها.

تعجبني الطالبة التي ت�شارك مع معلمتها يف احل�شة.
ول تعجبني:

ول تعجبني الطالبة التي ل حترتم املعلمات. 
ول تعجبني الطالبة التي ل ت�شاأل معلماتها باأدب. 

ول تعجبني الطالبة التي ل ت�شتمع اإىل كام معلماتها باإن�شات. 
ول تعجبني الطالبة التي ل تلتزم بتعليمات معلماتها.

ول تعجبني الطالبة التي ل ت�شارك مع معلماتها يف احل�شة.

ون�صنف اآذاننا بهذه الأن�صودة الرائعة:

متى يا فجر؟

م������ت������ى ي���������ا ف������ج������ر ت������������������وؤذن ب�����ان�����ب�����ث�����اق

وحت�����م�����ل�����ن�����ا ع������ل������ى م���������ن ال���������وف���������اق؟

وت��������ط��������وي �����ش����ف����ح����ة ال������ظ������ل������م������اء ع���ن���ا

وجت��������م��������ع ������ش�����م�����ل�����ن�����ا ب������ع������د ال��������ف��������راق
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م������ت������ى ي���������ا ف������ج������ر ت�����ف�����ت�����ح ب������������اب ن������ور

وت����غ����ل����ق ب��������اب اأ�������ش������ح������اب ال���������ش����ق����اق؟

مت��������������ادى ال������ل������ي������ل ف�����ي�����ن�����ا واح�������ت�������وان�������ا

ظ�������������ام ��������ش�������د اأب�����������������������واب ال������ت������اق������ي

اأن��������������������������ادي واجل��������������������������راح م�������������ش������وم������ات

وه��������م��������ي ح������������ول ق�����ل�����ب�����ي ك�����ال�����ن�����ط�����اق

ب�����ن�����ي الإ����������ش���������ام م�������ا ط�����������رزت ����ش���ع���ري

ب������������اأوه������������ام جت������������ور ع������ل������ى ال�����������ش�����ي�����اق

ول��������ك��������ن��������ي رف����������ع����������ت ���������ش��������ع��������ار ح����ب����ي

ات�����������ش�����اق يف  ال����������ق����������وايف  واأر����������ش���������ل���������ت 

ك����ت����ب����ت ل�����ك�����م ق���������ش����ائ����د م�������ن ف������������وؤادي

م�����������ط�����������رزة ب������ح������ب������ي وا�������ش������ت������ي������اق������ي

وج����������ئ����������ت حم�����������������������ذًرا مم������������ا ت����������������راءى

اأم����������ام����������ي م��������ن اأب��������اط��������ي��������ل ال�����ن�����ف�����اق 

ث����ق����اب م�������ن  ع��������������وًدا  الأف��������������ق  يف  اأرى 

واأح�����������ش�����ب�����ه ن��������ذي��������ًرا ب������اح������رتاق   

ب������������دًرا اخل���������������وف  �������ش������م������اء  يف  واأمل�����������������ح 

ي�������غ�������ط�������ي وج����������ه����������ه ث���������������وب امل��������ح��������اق
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اأق��������������������ول مل����������ن ب�������غ�������ى ب�������غ�������ًي�������ا ك�������ب�������رًيا 

واأح�������������������دث ب����ي����ن����ن����ا اأم�������������ر ان���������ش����ق����اق 

ع����������دًوا  الأق���������������ش�������ى  يف  اأن  اأت�����ن�����������ش�����ى 

ي��������ع��������د ج�������ي�������و��������ش�������ه ل��������ان��������ط��������اق؟ 
التاأمل  بعدها  لكن  نرتك  البديع،  الكون  هذا  �صماء  يف  جولة  هذه 
والتفكري يف ما خفي وما ظهر من هذا الف�صاء الف�صيح، اأما نحن ف�صنذهب غري 

بعيد، اإىل لقاء قريب، واأجل غري معلوم، عند عالم الغيوب.

وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�صالم 
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البرنامج اإلذاعي )الحادي واألربعون(

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل مانح الهبات، جمزل العطيات، مهيىء الطيبات، مر�شل 
النفحات، احلمد هلل على ح�شن الكفاية، احلمد هلل على جميل الرعاية، 
احلمد هلل على عزة الولية، احلمد هلل املدل على الهدى، احلاجز من 

الردى، ما حمام �شدا، وما بدر بدا، ما طل غدا.
واأ�شهد اأن حممًدا عبده ور�شوله امل�شطفى املختار، �شلى اهلل عليه 
وعلى اآله الأطهار واأ�شحابه الأخيار، اأف�شل �شاة واأزكى �شام.. ثم اأما 

بعد:
تطوى الكتب، وحتمل العلوم، لتو�شع يف الأيدي، وتودع يف العقول، 
وها اأنتم اأبطال العلوم، واأ�شحاب العقول حتملون حقائب الكتب بالأيدي 

�شاهدين على عظمة العلوم و�شرف الر�شالة.
اإذاع������ة )           ( ويف ه����ذا ال��ي��وم  ���ا م���ن م��ن��رب   وه����ا ن��ح��ن اأي�������شً
)  ( املوافق )( من �شهر )           ( لعام )         ( من الهجرة. اأتيناكن 

حاملن حقيبتنا الإذاعية، حمملة بالدرر الندية، والفوائد العلمية.

فدعونا نخرج لكن جوهرة حقيبتنا الإذاعية فاأن�صتوا:

القرآن الكريم

زب ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  قال تعاىل: 
ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ 
ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 
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ڌ    ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ   ڃ  ڃ  ڃ 
ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ رب )النفطار(.

ونخرج جدوًل من ال�صنة، مليًئا بالهدى، ناأخذه بهمة: 

الحديث
عن اأبي هريرة-ر�شي اهلل عنه-: اأن ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص اأُتي ليلة اأ�شري به 
باإيلياء بقدحن من خمر ولن، فنظر اإليهما، ثم اأخذ اللن، فقال جربيل: 
»احل��م��د هلل ال���ذي ه���داك للفطرة، ول��و اأخ���ذت اخل��م��ر َغ���َوت اأم��ت��ك«. رواه 

البخاري.

ول بــد مــن تفتي�ــس احلقيبــة، لتخــرج احلقيقــة، بحكمة 
عجيبة: 

الحكمة
- من ال�شهل اأن يحرتمك النا�ض.. ولكن من ال�شعب اأن حترتم نف�شك.

وهذا دفرت الواجبات يطلب منا كلمة ال�صباح:

مواعظ وعبر من الحياة
الأ���ش��م: قد �شحبتني مدة،  ق��ال حل��امت  اأن��ه  البلخي  �شقيق  روي عن 

فماذا تعلمت؟ قال: ثمايِنَ م�شائل:
الأوىل: فاين نظرت اإىل اخللق؛ فاإذا كل �شخ�ض له حمبوب، فاإذا و�شل 

اإىل القرب فارقه حمبوبه؛ فجعلت حمبوبي ح�شناتي لتكون معي بالقرب.
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زب وئ ۇئ ۇئ ۆئ رب  ت��ع��اىل:  ق��ول��ه  اإىل  ن��ظ��رت  ف���اإين   ال��ث��ان��ي��ة: 
)النازعات: 4٠(.

فاأجهدتها يف دفع الهوى حتى ا�شتقرت على طاعة اهلل. 
الثالثة: فاإين راأيت كل من معه �شيء له قيمة عنده يحفظه؛ فنظرت 
زبڃ ڃ ڃچ چ چ چ ڇ رب )النحل: ٩٦(. فكلما  اإىل قوله تعاىل: 

وقع معي �شيء له قيمة وجهته اإىل اهلل ليبقى يل عنده. 
وال�شرف،  واحل�شب  امل��ال  اإىل  يرجعون  النا�ض  راأي���ت  ف��اإين  ال��راب��ع��ة: 
زب ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ رب  اإىل قوله تعاىل:  ب�شيء. فنظرت  ولي�شت 

)احلجرات: 13(؛ فعملت بالتقوى حتى اأكون عند اهلل كرمًيا. 
تعاىل:  قوله  اإىل  يتحا�شدون؛ فنظرت  النا�ض  راأي��ت  ف��اإين  اخلام�شة: 
ف��رتك��ت   .)32 )ال����زخ����رف:  ېرب  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  زبۋ 

احل�شد بالكلية؛ لأن احل�شد اعرتا�ض على اهلل �شبحانه. 

ڦ  زب  ت��ع��اىل:  ق��ول��ه  اإىل  فنظرت  ي��ت��ع��ادون،  النا�ض  راأي���ت  ال�شاد�شة: 
وات��خ��ذت  ع��داوت��ه��م،  ف��رتك��ت   )٦ رب)فاطر:  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ 

ال�شيطان وحده عدًوا. 
قوله  اإىل  فنظرت  ال��رزق؛  طلب  يف  اأنف�شهم  يذلون  راأيتهم  ال�شابعة: 
زب ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ رب )هود: ٦(فا�شتغلت مبا  تعاىل: 

، وتركت ما يل عنده، ثقة به، ويقينا مبا عنده.  له عليَّ
اأبدانهم،  راأيتهم متوكلن على جتارتهم و�شنائعهم و�شحة  الثامنة: 

فتوكلت على اهلل، زب ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ رب )اآل عمران: 15٩(.
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وهذا جيب الأقالم مليء بالألوان نخرج منه اأزهى الألوان 
ومع فقرة:

اإلعجاز العلمي للقرآن
ه��ي ظ��اه��رة �شيق  الف�شاء  الإن�����ش��ان عند غ��زو  اأول ظ��اه��رة قابلت  اإن 

ال�شدر و حتدث هذه الظاهرة ب�شبب قلة الهواء. 
اإىل  ال�شعود  عند  الأك�شجن  اأن��اب��ي��ب  ا�شطحاب  يتم  ذل��ك  اأج��ل  م��ن 

ال�شماء وميكنك اأن تكت�شفي ِذكر هذه الظاهرة يف القراآن الكرمي.

ڀ  پپ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  زبٱ  تعاىل:  اهلل  ق��ال 
ٿرب  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ   ڀ 

)الأنعام: 125(.

ون�صتمع الآن اإىل فقرة من اأهم الفقرات األ وهي:

ألفاظ منهي عنها في الشرع
1- التنابز بالألقاب، باأن يلقبه مبا يكرهه، وكذا ملز النا�ض بِذكر عيوبهم 

ل يجوز؛ لأن اهلل قال يف كتابه زب ی جئ حئ مئ ىئ يئجب حب 
خب مب ىب يبجت حت خت مت ىت يت جث رب )احلجرات: 11(.
حاكم  ي�شاء،  ما  يفعل  امللوك،  ملك  الأغنياء،  )اأغنى  ف��ان:  ق��ول   -2
احلكام، قا�شي الق�شاة( "منهي عنه لأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »اإن اأخنع ا�شم عند 

اهلل رجل ي�شمى: ملك الأماك، ل مالك اإل اهلل«. رواه البخاري. 
3- قول: �شاءت الأقدار، �شاءت الظروف اأو الطبيعة، �شاءت قدرة اهلل، 
�شاء القدر، تدخل القدر، منهي عنه؛ لأنها ل م�شيئة لها، وال�شحيح اأن تقول: 
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اهلل". "�شاء 
4- قول: اللهم اغفر يل اأو اأعطني اإن �شئت، منهي عنه؛ لأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص 

قال: »اإذا دعا اأحدكم فليعزم امل�شاألة ول يقولن...احلديث«. رواه البخاري. 
5- قول: يا كافر، يا يهودي، يا ن�شراين، اإن �شئت يا عدو اهلل، منهي 
ع��ن��ه؛ لأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص ق���ال: »اأمي���ا رج��ل ق��ال لأخ��ي��ه: ي��ا ك��اف��ر، فقد ب��اء بها 

اأحدهما«. رواه البخاري. 

ومــن بــني ركام املكتوب، وعــدد ال�صطور، نخــرج ق�صة لكن، 
ونرتك اأثرها يف نفو�صكن:

ال يزوج الجاهل
ل��ه: كفء  فقال  ابنته،  اأخ��ي��ه يخطب  اب��ن  ب��ن عينية  �شفيان  اإىل  ج��اء 
كرمي، ثم قال له: اجل�ض فجل�ض، فقال: يا بني اقراأ ع�شر اآيات من القراآن 
الكرمي، فلم ي�شتطع ال�شاب قال: ارِو ع�شرة اأحاديث، فلم ي�شتطع. قال: ائت 
ع�شرة اأبيات من ال�شعر، فلم ي�شتطع، فقال له: ل قراآن ول حديث ول �شعر 
فعلى اأي �شيء اأ�شع ابنتي عندك؟ ثم قال له: ل اأخيبك خذ اأربعة اآلف درهم 

ودع البنية. 
ويف حقيبتنا الكثري، ومعها ل ميل احلديث، لكن ح�صبكن بالقليل، مع 

الوعد باملزيد، باإذن املوىل القدير.

وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�صالم 
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البرنامج اإلذاعي )الثاني واألربعون(

ٱ ٻ ٻ

واآب بعيد، ورج��ع طريد،  ا�شتهل وليد، وع��اد وعيد،  احلمد هلل ما 
يق�شم  الق�ش�ض،  اأح�شن  يق�ض  ورح��م��ة،  �شفاء  هو  ما  ال��ق��راآن  من  ينزل 

املعي�شة، ويرفع بع�ض النا�ض على بع�ض، وهو على كل �شيء قدير.
واأ�شهد اأن حممًدا عبده ور�شوله، ل خري اإل دل اأمته عليه، ول �شر 
اإل حذرها منه، �شلى اهلل عليه وعلى اآله و�شحبه و�شلم ت�شليًما كثرًيا.. 

ثم اأما بعد:
م��ن جديد من  اإل ونظهر  اأو يظهر عجيب،  ج��دي��د،  ي��اأت��ي  اإن  م��ا 
هذا  م��ن  ح��دي��ث،  اأم��ت��ع  مقدمن  امل�شري،  على  ع��ازم��ن  بعيد،  اأو  قريب 
الطود ال�شامخ مدر�شة )            ( ويف هذا اليوم )             ( املوافق )           ( 

من �شهر )           ( لعام )         ( من الهجرة.

ومــع اأول ثوابتنــا، وخــري  براجمنــا، وبركــة لقائنــا اآيــات 
عطرات من كالم رب الأنام وخالقهم:

القرآن الكريم

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

)الربوج(.
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ومــع ثاين ثوابتنا، ونهج ر�صالتنا، �صنة نبينا -عليه ال�صالة 
وال�صالم-:

الحديث
��َي اهلل َع��ْن��ُه- ق���ال: ق��ال َر���ُش��ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »اأول  ع��ن اأب���ي ه��ري��رة- َر���شِ
يلونهم على  الذين  البدر، ثم  ليلة  القمر  زمرة يدخلون اجلنة على �شورة 
اإ�شاءة، ل يبولون ول يتغوطون ول يتفلون ول  اأ�شد كوكب درّي يف ال�شماء 
)ع��ود  الأل���ّوة  وجمامرهم  امل�شك  ور�شحهم  ال��ذه��ب  اأم�شاطهم  ميتخطون، 
اآدم  اأبيهم  اأزواجهم احلور العن، على خلق رجل واحد على �شورة  الطيب( 

�شتون ذراًعا يف ال�شماء«. ُمتََّفٌق َعلَْيِه.

ومــع عزمنــا علــى امل�صــري، اأ�صررنــا علــى حفــظ حكمة من 
حكيم:

الحكمة
اآذان��ه��م،  النا�ض  يغلق  اأن  قبل  فمه  يغلق  ال��ذي  هو  الناجح  الإن�شان   -

ويفتح اأذنيه قبل اأن يفتح النا�ض اأفواههم.
- من اأذنب وهو ي�شحك دخل النار وهو يبكي.

- غالًبا ما ي�شيع املال بحًثا عن املال.
- ل تدع ل�شانك ي�شارك عينيك عند انتقاد عيوب الآخرين، فا تن�ض 

اأنهم مثلك لهم عيون واأل�شن.
- ينام عميًقا من ل ميلك ما يخاف من فقدانه؟
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ويف هذا اجلمع، كان ل بد من كلمة الو�صل بيننا وبينكن:

قيمتك ما تحسنه!
هي كلمة لعلي بن اأبي طالب-ر�شي اهلل عنه- واأر�شاه: قيمة كل امرئ 
ما يح�شن، ل ثمن للحمه، ول لدمه، ول لثيابه، اإمنا هناك جوهر اآخر ومعنى 

ثان به توزن القيم، وتقا�ض الأ�شياء.
وك��رم��ه،  علمه  قيمته  وت��ف��وق��ه،  واإب��داع��ه  اإح�شانه  الإن�����ش��ان  قيمة  اإن 
وحلمه واإميانه، وجهاده، اأدبه، ونبله، وهلم جّرا من هذه ال�شفات والألقاب، 

والأو�شمة. 
فلماذا ل يزيد الإن�شان من قيمته؟ وملاذا ل يغايل بثمنه؟! في�شاعف 

جهده يف طلب املزيد. 
امل�شنفات،  ويحادث  ال�شطور،  ينقب يف  اأن  عليه  واج��ب  العلم  �شاحب 

ويناف�ض العلماء، ويعكف على الدفاتر، ويغور يف اأغوار الكلمة. 
العابد يهتبل الفر�ض، ويغتنم اللحظات، ويدمن اخلدمة. 

يفكر يف �شقلها.  م�شاربها،  ويطالع  اأ�شرارها،  يدر�ض  املاهر يف مهنته 
ومع الأيام والليايل يزداد العطاء، وتعرف الزيادة، ويبن الربح. 

اأماكنهم، القابعن يف ثكناتهم، بل  اإن احلياة ل تعرتف بالابثن يف 
علًوا علًوا، و�شعوًدا �شعوًدا، حتى يوؤدي ر�شالته يف احلياة، ويجيب عن �شوؤال 

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   زب  احل��ق  واملطلب  الأوىل،  الن�شاأة  م��راد  ويلبي  ف��اط��ره، 
املتاطم كمن هو عاطل،  العامل  اإىل هذا  ںرب )القيامة: 3٦(. وانظري 

مدثر بجهله، را�ض بحاله، �شادر يف غفلته، هيهات؟!
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ويف كل لقــاء، يتجدد الإخــاء، وتعاد الذكريات ومع اإحدى 
ذكريات ابن اجلوزي:

إياكِ والغرور
ق��ال اب��ن اجل���وزي: ولقد ت��اب على ي��دي يف جمال�ض الذكر اأك��رث من 
مئتي األف، واأ�شلم على يدي اأكرث من مائتي نف�ض، وكم �شالت عن متجرب 

بوعظي مل تكن ت�شيل. 
ويحق ملن تّلمح هذا الإنعام اأن يرجو التمام ورمبا لحت اأ�شباب اخلوف 
اأكرث من  يوًما فوجدت حويل  ولقد جل�شت  وزللي.  بنظري على تق�شريي 
ع�شرة اآلف ما فيهم اإل من قد رق قلبه اأو دمعت عيناه فقلت لنف�شي كيف 

بك اإذا جنوا وهلكت؟!
بالعذاب غًدا  اإن ق�شيت عليَّ  و�شيدي  اإلهي  بل�شان وجدي:  ف�شحكت 
ب من دل عليه!  فا تعلمهم بعذابي �شيانة لكرمك ل لأجلي، ل يقولوا : عذَّ
ف��ق��ال: »ل يتحدث  املنافق  اأب��ي  اب��ن  اقتل  ملسو هيلع هللا ىلص  ق��د قيل لنبيك  اإل��ه��ي: 

النا�ض اأن حممًدا يقتل اأ�شحابه«.
الدليل  بعذاب  تعلمهم  اأن  بكرمك  يفَّ  عقائدهم  ح�شن  فاحفظ  اإلهي 

عليك حا�شاك واهلل يا رب من تكدير ال�شايف. 
ل ترب ع����وًدا اأنت ري�شت����ه           حا�شا لباين اجلود اأن ينق�شا

���ا ل ُتعط�ض الزرع الذي نب�ت����        �ت����ه ب�شوب اإنعامك قد رو�شَّ

ون�صتمع اإىل جواب اجلاحظ:

ألف جواب مسكت
األف جواب  اأن لك  جاء بع�ض الثقاء اإىل اجلاحظ وقال له: �شمعت 
م�شكت فعلمني منها. فقال له اجلاحظ: لك ما تريد. فقال له: الثقيل: اإذا 
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قال يل رجل يا ثقيل الدم ويا خفيف العقل فبماذا اأجيبه؟ فقال له اجلاحظ: 
قل له: �شدقت.

ونختم بفقرة اختربي معلوماتك:

اختبري معلوماتك
�ض: من اأول من رمى ب�شهم يف �شبيل اهلل؟

ج: �شعد بن اأبي وقا�ض -ر�شي اهلل عنه-.
�ض: من اأول من لقب باأمري املوؤمنن؟
ج: عمر بن اخلطاب -ر�شي اهلل عنه-.

�ض: من موؤ�ش�ض علم الجتماع؟
ج: العامل امل�شلم ابن خلدون.

�ض: من موؤ�ش�ض علم الكيمياء؟
ج: العامل امل�شلم جابر بن حيان.

�ض: من اأول من تكلم يف املهد؟
ج: عي�شى بن مرمي -عليه ال�شام-.

�ض: كم عدد ع�شات ج�شم الإن�شان؟
ج: )٦2٠( ع�شلة.

ها هي �صاعتنا توؤ�صر بالنتهاء، موؤذنة بالرحيل، ول بد من التحية 
قبل اخلتام: "فال�صالم عليكن ورحمة اهلل وبركاته".
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البرنامج اإلذاعي )الثالث واألربعون(

ٱ ٻ ٻ

�شبحان من خلق ال�شموات والأر�ض، وجعل الظلمات والنور، والظل 
واحلرور، واملوت واحلياة، لي�ض من دونه ويلٌّ ول �شفيع، ولي�ض له �شاحبة 

ول ولد، ول مثيل ول �شبيه، ول ند ول وكيل.
اإىل  وداعًيا  ونذيرا،  ب�شريا  للعاملن  املبعوث  على  و�شاًما  و�شاًة 
اهلل باإذنه و�شراًجا منرًيا، واآله و�شحبه ومن �شار على النهج القومي اإىل 

يوم الدين.. ثم اأما بعد:
ها هو البلبل يغرد كل �شباح، وها هو الهدهد يبهر بالألوان، وها 
نحن قد اأتينا بحلو الكام، وتعدد الألوان، ننطلق من ركننا الإعامي، 
يف مدر�شتنا البهية املو�شومة مبدر�شة )             ( ويف هذا اليوم )         ( 

املوافق )         ( من �شهر )          ( لعام )       ( من الهجرة.

الأر�ــس  رب  كالم  الأ�صمــاع،  واأجمــل  الأ�صــوات،  وخــري 
وال�صماوات، ن�صمعه ب�صوت قارئتنا:

القرآن الكريم

زب ٱ  ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ  تعاىل:  قال 
ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 
ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ ڃ ڃ 
ڎ  ڌ  ڌ  ڍ   ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چچ  چ 
گ  گ  گ  ک  ک  کک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ 
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ڱ   ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ 
ڱ ں ںڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھھ 

ھ ے ے رب )الفتح(.

وعطر احلديث، وفاكهة الأني�س، كالم ر�صولنا احلبيب:

الحديث
ملسو هيلع هللا ىلص:»ل  اأب��ي �شعيد اخل��دري - ر�شي اهلل عنه - ق��ال: ق��ال النبي  عن 
ت�شبوا اأ�شحابي، فلو اأن اأحدكم اأنفق مثل اأحد ذهبا، ما بلغ مد اأحدهم ول 

ن�شيفه« رواه البخاري.

وجتارب الرجال، تخرج لنا حكم الزمان:

الحكمة
اإذا بلغت القمة فوّجهي نظرك اإىل ال�شفح لرتي من عاونك يف ال�شعود 

اإليها وانظري اإىل ال�شماء ليثّبت اهلل اأقدامك عليها.

واألوان الكلمة ال�صباحية تبهرنا كل يوم بلون جديد:

من أعالم اإلسالم في الكيمياء
حيان" بن  "جابر 

كيميائيِّ  واأع��ظ��م  امل�شلمن،  الكيميائين  اأن��ب��غ  ح��ي��ان  ب��ن  ج��اب��ر  ي��ع��ّد 
اأثًرا خالًدا اغرتف  الع�شور الو�شطى قاطبة، فلقد تركت درا�شاته واأبحاثه 

منه علماء الع�شور التي تلت ع�شره. 
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الطبيعي  وال��ت��اري��خ  وال��ط��ب  الكيمياء  ع��ل��وم  اب���ن ح��ي��ان  در����ض  ول��ق��د 
خم�شن  نحو  منها  و�شلنا  كثرية  موؤلفات  و�شع  وق��د  فيها  ونبغ  والفل�شفة 

خمطوًطا. 
ويف القرنن الثالث والرابع ع�شر ظهرت بالاتينية كتب قّيمة عدة يف 

علم الكيمياء ن�شبت اإىل جابر بن حيان.
اإل اأنه يف اأواخر القرن التا�شع ع�شر طلع عامل فرن�شي يدعى "برينلو" 
الع�شور  الكيمياء يف  اأج��زاء عن  العامل عام )1311ه����( بكتاب يف ثاثة  على 
الو�شطى ، اأنكر فيه على جابر بن حيان كتب الكيمياء امل�شار اإليها، وادعى اأنها 
من �شنع كيميائي جمهول اأطلق عليه ا�شم "جابر الاتيني" ولكن مل مي�ض 
اأ�شدر العامة هوليمار عام )1342ه���( درا�شة م�شتفي�شة  وقت طويل حتى 
دح�ض فيها ادعاءات برينلو، واأثبت �شحة ن�شبة الكتب الاتينية اإىل اأعمال 

جابر بن حيان العربي.
الكيمياء فقد حملها من  ابن حيان مل تنطفئ �شعلة علم  وبعد وفاة 
واأب��و  امل��وف��ق،  املن�شور  واأب��و  �شينا،  واب��ن  ال���رازي،  اأف���ذاذ، منهم:  بعده علماء 

القا�شم العراقي، والعامل اجللدكي. 

ومــن بــني الأ�صــوات، نختــار اأ�صجــى الأحلــان، ومــع فقــرة 
بعنوان:

وصية صالح بن جناح
قال �شالح بن جناح اللحمي يو�شي ابنه: 

ومالك  وج�شمك  دينك  فيها  �شلم  ق��د  وليلة  ي��وم  ب��ك  م��ّرَّ  اإذا  بني  ي��ا 
فاأكرث ال�شكر هلل تعاىل، فكم من م�شلوب دينه ومنزوع ملكه ومهتوك �شرته 
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ومق�شوم ظهره يف ذلك اليوم واأنت يف عافية، واعترب ما مل تره يف الدنيا مبا 
قد راأيته وما مل ت�شمعه مبا قد �شمعته وما مل ي�شبك مبا قد اأ�شابك وما 

بقي من عمرك مبا قد م�شى وما مل يبل منك مبا قد بلى واعلم: 
اإمن���������������ا ال�������دن�������ي�������ا ن������ه������اٌر

�������������ش������������ووؤه ������������ش�����������وٌء م������ع������ار
ب���ي���ن���م���ا غ�������ش���ن���ك غ�������ش���ٌن

ن���������اع���������م ف�������ي�������ه اخ���������������ش�������رار
ي����وًم����ا  ال�����ده�����ر  رم��������اه  اإذا 

ف���������������������اإذا ف�������ي�������ه ا��������ش�������ف�������رار
وك�������ذل�������ك ال�����ل�����ي�����ل ي�����اأت�����ي 

ث�������������م مي�����������ح�����������وه ال�������ن�������ه�������ار 

ونقــف مــع اإحــدى عجائــب وغرائــب اخلالــق - �صبحانــه 
وتعاىل-:

سمك يعيش في الصحراء
هناك �شمك يعي�ض يف ال�شحراء.. هذا النوع من الأ�شماك ي�شمى )لجن 
هطول  عند  تتكون  التي  اإفريقيا  اأنهار  يف  يعي�ض  في�شي(  )لن��ك  اأو  في�شي( 
الأمطار املو�شمية، وجتري بن اأرا�شيها و�شحرائها، فيبقى ال�شمك يف تلك 
الأنهار  وتاأخذ  الأمطار  فيه  تنقطع  ف�شل  ياأتي  حتى  فيها  متكاثًرا  الأنهار 
والبحريات يف اجلفاف، وحينئٍذ ياأخذ هذا ال�شمك يف حفر الرمل والتوغل 
يف اأعماق تلك الأر�ض حتى ي�شل اإىل عمق يجد فيه مقداًرا من املاء ي�شاعده 
على البقاء فيه، وذلك حتى تاأتيه الف�شول املمطرة ليخرج من خمبئه ويعود 

اإىل اأنهاره.
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ونقف مع هذا التنبيه:

 تنبيه
عبارات  الغربية  ا  خ�شو�شً وامل��و���ش��ات،  الألب�شة  م��ن  عديد  يف  تنت�شر 
مكتوبة عليها باللغة الإجنليزية، حتتوي على عبارات بذيئة، و�شركية؛ وهي 

كالتايل:
)خنزيرة(.  Sow

)خنزير(   Pig
اخلنزير(  )حلم   Pork

يهودي(  )اأنا   I’m Jewish
باهلل(  )ال�شرك   Theocrasy

امل�شيحين(  )كتاب   Bible
)ال�شرتاكية(   Socialism

املياد(  )عيد   Birthday
وقحة/فاجرة(  )امراأة   Hussy

)رذيلة(   Vice
)كني�شة(   Church

الألب�شة،  ���ش��راء  اأث��ن��اء  يف  ح��ذر  على  فكونن  ن��ق��ول:  التنبيه  ه��ذا  بعد 
وا�شاألن عن معنى الكلمات التي جتدنها على املاب�ض قبل �شرائها.

ما طار طري اإل وقع، وما رفع �صوت اإل خف�س، اإل �صوت احلق، وكلمة 
احلق ل اإله اإل اهلل، جعلنا اهلل ممن يثبنت عليها يف احلياة، وعند املمات.

اأجمعني". و�صحبه  اآله  وعلى  حممد  نبينا  على  اهلل  "و�صلى 
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البرنامج اإلذاعي )الرابع واألربعون(

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل الذي هدانا لاإ�شام، وجعلنا من اأهله، وما كنا لنهتدي 
لول اأن هدانا اهلل، اأحمده �شبحانه واأ�شكره على نعمه، واأ�شاأله املزيد من 
اأن  واأ�شهد  اإل اهلل وح��ده ل �شريك له،  اإل��ه  اأن ل  واأ�شهد  ف�شله وكرمه، 
حممًدا عبده ور�شوله، ل خري اإل دل اأمته عليه، ول �شر اإل حذرها منه، 

�شلى اهلل عليه وعلى اآله و�شحبه و�شلم ت�شليًما كثرًيا.. اأما بعد: 
مع اإ�شراقة �شم�ض كل �شباح، وعليل ن�شمات الأرجاء، ن�شتهل فر�شة 
 هذا اللقاء من هذه ال�شاحة الروناء، ومن هذه املدر�شة ال�شماء مدر�شة
)         ( ويف هذا اليوم )        ( املوافق )          ( من �شهر )          ( لعام 

)           ( من الهجرة.

واأوىل الفر�س، وخري الفر�ــس التي ننتهزها لنخرجها اإىل 
هــذا اجلمع املبــارك، وهذه الوجوه املنرية، اآيــات رب الربية، من 

ترتيل قارئتنا املبدعة: 

القرآن الكريم

قال تعاىل: زب ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې 
ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ 
ی  ی  ی  ی  ىئ   ىئ  ىئ    ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ 
ٱ  يب  ىب  مب  خب    حب   جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ 
ٺ  ٺ  ٺ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ   پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 
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ڦ   ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 
ڦ ڦ  ڄ ڄ رب )الإن�شان(.

واأعظــم فر�صة لنجاح الأمة بعــد هدي ربها، مت�صكها بهدي 
نبيها ملسو هيلع هللا ىلص:

الحديث
اأول  »اإن  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  ر�شول  ق��ال  ق��ال:  اهلل عنه-  اأب��ي هريرة-ر�شي  عن 
يلونهم على  الذين  البدر، ثم  ليلة  القمر  زمرة يدخلون اجلنة على �شورة 
اأ�شد كوكب دري يف ال�شماء اإ�شاءة، ل يبولون ول يتغوطون، ول يتفلون ول 
الأل��وة -، عود  امل�شك، وجمامرهم  الذهب، ور�شحهم  اأم�شاطهم  ميتخطون، 
الطيب - واأزواجهم احلور العن، على خلق رجل واحد، على �شورة اأبيهم اآدم، 

�شتون ذراًعا يف ال�شماء«. رواه البخاري.

وحكــم احلكمــاء فر�صــة لكت�صــاف مــا يف عقولهــم، و�صرب 
اأغوارهم: 

الحكمة
اأمر لقمان احلكيم خادمه اأن يذبح �شاة وياأتيه باأطيب ما فيها، فذبح 
وياأتيه  �شاة  يذبح  اأن  ثانية  اأم��ره  ثم  والل�شان،  القلب  واأعطاه  ال�شاة  اخل��ادم 
لقمان  فقال  والل�شان،  القلب  واأع��ط��اه  ال�شاة  اخل��ادم  فذبح  فيها  ما  باأخبث 
يا  والل�شان؟ قال اخل��ادم:  بالقلب  تاأتيني  مل��اذا يف كل مرة  احلكيم خلادمه: 

�شيدي: ل اأطيب من القلب والل�شان اإذا طابا. 
ول اأخبث من القلب والل�شان اإذا خبثا. 

فقال لقمان: �شرت لأن تكون لقمان احلكيم. 
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والكلمــة الطيبــة، فر�صــة طيبــة، لقلــوب طيبــة، ونفو�س 
مطمئنة:

الذرة
يتكون كل �شيء يف العامل من ج�شيمات دقيقة تعرف بالذرات والذرة 
عبارة عن ج�شيم بالغ الدقة لدرجة اأننا لو و�شعنا ع�شرة اآلف مليون ذرة - 
واحدة تلو الأخرى - فلن يزيد طول املجموعة كلها عن )1.3( �شم؛ لذا ل 

ميكن روؤية الذرة بالعن املجردة. 
التي تدور حولها.  الإلكرتونات  ولكل ذرة نواة حتتوي على عدد من 

وتتكون نواة الذرة من ج�شيمن دقيقن جًدا، هما: 
�شحنة  حتمل  ج��ًدا  دقيقة  ج�شيمات  عن  عبارة  وهي  الربوتونات:   -1

كهربائية موجبة. 
حتمل  ل  اأي  كهربًيا  متعادلة  دقيقة  ج�شيمات  وهي  النيرتونات:   -2

�شحنة كهربائية موجبة اأو �شالبة. 
وذرات العن�شر الواحد متجان�شة - اأي اأنها تت�شابه يف كل �شيء - اأما 
ذرات العنا�شر املختلفة فتختلف باختاف املواد املكونة لهذا العن�شر اأو ذاك 
ومبعنى اآخر: جند اأن ذرات املاء كلها تت�شابه وتتطابق متاًما يف كل �شيء، لكن 

ذرة من املاء غري ذرة من الزيت وذرة من الزيت غري ذرة من الكريو�شن. 
الإلكرتونات  عدد  اختاف  يف  العنا�شر  ذرات  بن  الختاف  ويكمن 
التي تدور حول نواة الذرة ويعرف هذا بالرقم الذري، وكذلك يف الختاف 
يف عدد الربوتينات والإلكرتونات داخل نواة الذرة ويعرف هذا بالرقم الذري 

لذرة عن�شر ما )13( يعني هذا اأن هناك )13( اإلكرتوًنا تدور حول نواتها.
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ولفظ ذرة م�شتق اأ�شا�ًشا من كلمة اإغريقية )اأتومو�ض( وتعنى ال�شيء 
افرت�ض  م�شت  ع��ام  األفي  فقبل  اأ�شغر،  اأج���زاء  اإىل  جتزئته  ميكن  ل  ال��ذي 
ثم  ن�شفن  �شيًئا  ق�شمنا  اإذا  اأننا  كريبت�ض(  ")دميو  الإغريقي  الفيل�شوف 
ق�شمنا كل ن�شف ن�شفن ف�شن�شل يف النهاية اإىل ج�شيمات �شغرية ل ميكن 
�شطرها اإىل اأج�شام اأ�شغر منها؛ لذا اعتقد القدماء اأنه ل ميكن جتزئة الذرة 
اأنه بالإمكان  اأثبت  اأ�شغر منها، لكن العلم احلديث  اأو تفتيتها اإىل جزيئات 

جتزئة الذرة اإىل ج�شيمات اأ�شغر. 
يف  توجد  التي  ال���ذرات  ع��دد  اأن  املخت�شن  العلماء  من  كثري  ويعتقد 
اأما  ذرة خمتلفة فقط،   )٩2( العنا�شر  لتكوين  بالتايل  اأدت  والتي  الطبيعة 
بقية الذرات املختلفة فقد مت حت�شريها �شناعًيا يف معامل العلوم وقد �شنف 
ذرة،  لكل  الإل��ك��رتون��ات  ع��دد  ال���ذري  للرقم  طبًقا  املختلفة  ال���ذرات  العلماء 

واأطلقوا على ذلك الت�شنيف: اجلدول الذري. 

احليــاة فر�ــس، والتجارب برهان، واجلميع بــني غاٍد ورائح 
ومع هذه الفقرة:

إذا أوقعت الدنيا بينكم
روى احلافظ ابن ع�شاكر يف تاريخه: اأن اأحمد بن عمار الأ�شدي قال: 
خرجنا مع املعلم يف جنازة ومعه جماعة من اأ�شحابه فراأى يف طريقه كاًبا 
جمتمعة بع�شها يلعب مع بع�ض وميرغ عليه ويلح�شه، فالتفت اإىل اأ�شحابه 
فقال انظروا اإىل هذه الكاب ما اأح�شن اأخاقها مع بع�ض، قال: ثم عدنا 
ا ويخطف  من اجلنازة وقد طرحت جيفة وكانت الكاب تهاو�ض بع�شها بع�شً
هذا من هذا ويعوي عليه وهي تتقاتل على تلك اجليفة فالتفت املعلم اإىل 
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اأ�شحابه، فقال: قد راأيتم يا اأ�شحابنا متى مل تكن الدنيا بينكم فاأنتم اإخوان 
ومتى وقعت الدنيا بينكم تهاو�شتم عليها تهاو�ض الكاب على اجليفة. 

ون�صتمع اإىل فقرة األقاب خالدة:

ألقاب خالدة
- �شيدا �شباب اأهل اجلنة:

هما احل�شن واحل�شن - ر�شي اهلل عنهما.
- �شيف اهلل امل�شلول:

هو خالد بن الوليد- ر�شي اهلل عنه -، ففي غزوة موؤتة قال الر�شول 
اأخذ الراية �شيف من �شيوف اهلل، حتى فتح اهلل عليهم« ف�شمي  ملسو هيلع هللا ىلص: »حتى 

خالد من ذلك اليوم �شيف اهلل.
- ال�شعار:

هم الأن�شار اأهل املدينة املنورة.
- �شاحب �شر الر�شول:

هو حذيفة بن اليمان -ر�شي اهلل عنه-.
- �شاحب ال�شواد و�شاحب نعلَْي ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص:

هو عبداهلل بن م�شعود -ر�شي اهلل عنه-.
على  اخلتام،  طريق  اإىل  وو�صلنا  الــوداع،  فر�صة  حانت  فقد  الآن  اأما 

موعد بفر�س جديدة، اإن كتبت لنا اأيام جديدة.

وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�صالم 
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البرنامج اإلذاعي )الخامس واألربعون(

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل �شرح �شدور املوؤمنن لطاعته، واأعانهم على ذكره و�شكره 
وح�شن عبادته، تقد�ض الكبري املتعال، تبارك ذو اجلال، عز ذو اجلمال 

والكمال.
امل�شتقيم،  واملنهج  احلق،  الر�شالة  �شاحب  على  وال�شام  وال�شاة 
والدين القومي، بعث اإىل العاملن ليخرج النا�ض من الظلمات اإىل النور، 

ف�شلوات ربي عليه وعلى من اتبع نهجه اإىل يوم الدين.. ثم اأما بعد:
ال��روؤو���ض،  وتبل  ال��ربود،  ال��رع��ود، فتخرج  الغيوم، لرت�شل  جتتمع 
وتت�شابق النحول يف بكور، اأو �شفور، جلمع الرحيق، فتماأ البطون بع�شل 
من رحيق، ومذاق فريد، و�شفاء اأكيد، وها هن اأخواتكن يف جماعة الإذاعة 
ومن هذا اليوم )          ( املوافق )        ( من �شهر )            ( لعام )        ( 

من الهجرة النبوية.
ومن  درًرا،  الق�ش�ض  وم��ن  �شطوًرا،  احل��روف  لكن من  قد جمعن 

الكلمة درًبا لن يطول.

ومــع اأول براجمنا، واأوىل �صفحاتنا، نفحات اإميانية مع رب 
الرب والربية:

القرآن الكريم

قال تعاىل: زب ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ 
ۀ    ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں   ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ 
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ڭ   ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ 
رب  ې  ې   ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ   ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  

)القيامة: 1- 12(.

وقد تركنا حبيبنــا ملسو هيلع هللا ىلص على املحجة البي�صاء ليلها كنهارها 
ل يزيغ عنها اإل هالك:

الحديث
»اإذا قال  ق��ال:  ملسو هيلع هللا ىلص  الر�شول اهلل  اأن  اأب��ي هريرة-ر�شي اهلل عنه-:  عن 
الأخ��رى،  اإحداهما  اآم��ن، فوافقت  ال�شماء  املائكة يف  اآم��ن، وقالت  اأحدكم 

غفر له ما تقدم من ذنبه«. رواه البخاري.

وهاهو ال�صهد اجلميل، وال�صهل املفيد، حكمة تنري الطريق:

الحكمة
- اإذا ا�شت�شارك عدوك فقدم له الن�شيحة؛ لأنه بال�شت�شارة قد خرج 

من معاداتك اإىل موالتك.

ومــن كالمنــا املجمــوع، والــذي اأ�صبــح كالغيــوم، كلمــة هي 
كالنجوم:

عظمة اهلل
قال الإمام ابن القيم - يرحمه اهلل: تاأمل خطاب القراآن جتد َمِلًكا له 
ة الأمور كلها بيده، وم�شدرها منه ومردها اإليه  امللك كله، وله احلمد كله، اأزمَّ
م�شتوًيا على �شرير ملكه ل تخفى عليه خافية يف اأقطار مملكته عاملًا مبا يف 
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لًعا على اأ�شرارهم وعانيتهم منفرًدا بتدبري اململكة، ي�شمع  نفو�ض عبيده مطَّ
وي��رُزق ويحيي  وُيهن ويخلق  وُيكرم  ُويعاقب  ويثيب  وي��رى ويعطي ومينع 
و�شاعدة  وجليلها  دقيقها  عنده  نازلة من  الأم��ور  ويق�شي.  در،  ويقِّ ومييت 

اإليه ل تتحرك ذرةًّ اإلَّ باإذنه ول ت�شقط اإلِّ بعلمه.
نف�شه،  ويحمد  نف�شه،  نف�شه، وميجد  على  يثني  كيف جنده  فلنتاأمل 
وي��رغ��ب��ه��م فيه  وف��اح��ه��م  �شعادتهم  ف��ي��ه  م��ا  ع��ل��ى  وي��دل��ه��م  ع��ب��اده  وين�شح 
ويتحبب  و�شفاته  باأ�شمائه  اإليهم  ويتعر�ض  هاكهم،  فيه  مما  ويحذرهم 
به  ي�شتوجبون  مبا  وياأمرهم  عليهم  بنعمه  كرهم  فيذَّ واآلئ��ه  بنعمه  اإليهم 
متامها ويحذرهم من نقمه، ويذكرهم مبا اأعد لهم من الكرامة اإن اأطاعوه 
واأعدائه  اأوليائه  ب�شنعه يف  اإن ع�شوه ويخربهم  العقوبة  لهم من  اأعد  وما 
وكيف كانت عاقبة هوؤلء وهوؤلء ويثني على اأوليائه ب�شالح اأعمالهم واأح�شن 

اأو�شافهم ويذم اأعداءه ب�شيئ اأعمالهم وقبيح �شفاتهم.
اأعدائه  �شبه  وال��رباه��ن ويجيب عن  الأدل��ة  وينوع  الأم��ث��ال  وي�شرب 
ب الكاذب ويقول احلق ويهدي ال�شبيل.  ادق ويكذِّ ق ال�شَّ اأح�شن الأجوبة وي�شدِّ
ويدعو اإىل دار ال�شام ويذكر اأو�شافها وح�شنها ونعيمها ويحذر من 
من  اإليه  فقرهم  عباده  ��ر  وُي��ذكِّ واآلم��ه��ا،  وقبحها  عذابها  ويذكر  البوار  دار 
كل وجه واأنهم ل غنى لهم عنه طرفة عن ويذكر غناه عنهم وعن جميع 
املوجودات واأنه الغني بنف�شه عن كل ما �شواه، وكل ما �شواه فقرٌي اإليه بنف�شه، 
واأنه ل ينال اأحد ذرَّة من اخلري فما فوقها اإل بف�شله ورحمته، ول ذرة من 

ال�شر فما فوقها اإلَّ بعدله وحكمته.
ُمقيل  ذلك  واأن��ه مع  عتاب  األطف  لأحبابه  عتابه  وي�شهد من خطابه 
عنهم،  والدافع  ف�شادهم  م�شلح  اأع��ذاره��م،  ومقيم  زلتهم  وغافر  عرثاتهم 
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واملحامي عنهم، والنا�شر لهم. والكفيل ُ مب�شاحلهم، واملنجي لهم من كل 
كرب واملويف لهم بوعده واأنه وليهم الذي ل ويل لهم �شواه فهو مولهم احلق 

ون�شريهم على عدوهم فنعم املوىل ونعم الن�شري. 
فاإذا �شهدت القلوب من القراآن ملًكا عظيًما رحيًما جواًدا جميًا هذا 
اإليه  التودد  اأنفا�شها يف  وتنفق  القرب منه  وتناف�ض يف  �شاأنه فكيف ل حتبه 
ويكوُن اأحبَّ اإليها من كل ما �شواه ور�شاه وكيف ل تلهج بذكره وي�شري حبه 
وال�شوق اإليه، والأن�ض به هو غذاوؤها وقوتها ودواوؤه��ا بحيث اإذا فقدت ذلك 

هلكت ومل تنتفع بحياتها. 

ومع غزارة املطــر، وامتالء الزهر، وذهاب الربد، كان ل بد 
من فقرة بعنوان:

الفتى من يقول ها أنا ذا
قال اأحدهم: كنت جال�ًشا عند بع�ض ولة �شرطة الليل، فجيء برجلن، 

ف�شاأل الوايل اأحدهما: من اأبوك فاأجاب: 
اأن������ا اب�����ن ال������ذي ل ي���ن���زل ال����ده����ر ق����دره

ت����ع����ود ف�����������ش�����وف  ي�������وًم�������ا  ن������زل������ت  واإن 
اأف������واًج������ا ع���ل���ى ب�����اب داره ت�����رى ال���ن���ا����ض 

ف�����م�����ن�����ه�����م ق��������ي��������ام ح������ول������ه������ا وق������ع������ود
فقال الوايل: اإن اأباه كرمٌي م�شياف، ثم قال لاآخر من اأبوك فقال: 

اأن��������������ا اب�����������ن م���������ن ذل�����������ت ال����������رق����������اب ل���ه
م���������ا ب���������ن خم�������زوم�������ه�������ا وه����ا�����ش����م����ه����ا 

خ��������ا���������ش��������ع��������ة اأذع���������������ن���������������ت ل������ط������اع������ت������ه
ي��������اأخ��������ذ م��������ن م������ال������ه������ا وم�����������ن دم����ه����ا
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فقال الوايل: وما اأبوه اإل �شجاع مقدام، ثم عفا عنهما. وملا ان�شرف، 
قلت للوايل: اأما الأول فكان اأبوه فواًل واأما الثاين فكان اأبوه حجاًما عندئٍذ 

قال الوايل: 
ك������ن اب��������ن م������ن ����ش���ئ���ت واك����ت���������ش����ب اأدًب���������ا

ي�����غ�����ن�����ك م�����������ش�����م�����ون�����ه ع��������ن ال����ن���������ش����ب
ذا اأن������������ا  ه�������ا  ي������ق������ول  م�������ن  ال�����ف�����ت�����ى  اإن 

ل���ي�������ض ال����ف����ت����ى م������ن ي�����ق�����ول ك�������ان اأب������ي

ونقف مع فقرة احلقائق العلمية: 

حقائق علمية عن الحيوان
الأ�شد(. )قلب  هو  املفرت�شة  احليوانات  يف  قلب  • اأ�شعف 

فيبلغ  ل�شانه  اأما  �شيارة،  حجم  ي�شاوي  الأزرق  احلوت  قلب  • حجم 
طوله نحو 5 اأمتار.

على  �شاعة  ن�شف  مرور  بعد  حتى  يلدغ  اأن  الثعبان  راأ�ض  • ي�شتطيع 
برته.

تنزل.  اأن  امل�شتحيل  من  لكن  الدرج،  البقرة  ت�شعد  اأن  املمكن  • من 
ي�شتطيع  القرط�ض، وهو طائر بحري كبري  با�شم  املعروف  • الطائر 

الطريان طوال اليوم دون اأن يحتاج اإىل رفرفة جناحيه ولو مرة واحدة. 
يف اخلتام ل ي�صعنا اإل اأن نقول: اللهم ا�صف منا العلل، واغفر الزلل، 

وادراأ عنا الكوارث، واحمنا من احلوادث.

وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�صالم 
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البرنامج اإلذاعي )السادس واألربعون(

ٱ ٻ ٻ

وفر�شت  ال�شرائع،  ون��زل��ت  ال�شعائر،  اأقيمت  ب��ذك��ره  م��ن  �شبحان 
الفرائ�ض، و�شنت املوا�شم، موا�شم اخلري، ومنا�شبات امللة، واأعياد الدين. 
لديه،  الأم��ور  مفاتيح  عنده،  الأ�شياء  مقادير  بيده،  امللك  مقاليد 
دام  �شاأنه،  عز  ق��دره،  �شما  ِذك��ره،  تقد�ض  ا�شمه،  اإليه، جل  العباد  م�شري 

�شلطانه.
ال��ك��رام  وال�شحب  والآل  ال��ه��م��ام،  النبي  على  وال�����ش��ام  وال�����ش��اة 

العظام.. ثم اأما بعد: 
واأف�شلها،  واأح�����ش��ن��ه��ا،  ال�����ش��رائ��ع  اأك��م��ل  ه��ي  الإ���ش��ام  �شريعة  ف���اإن 
ال�شريعة  ه��ذه  ملا حتتويه  اإل  ذاك  وم��ا  ال�شحيح،  للعقل  قبوًل  واأق��واه��ا 
من خ�شائ�ض وحما�شن مل جتتمع يف غريها من ال�شرائع فهي خامتة 

ال�شرائع واأعظمها على الإطاق.
 مع �شروق �شم�ض هذا اليوم اجلميل )          ( املوافق )           ( من �شهر

)            ( لعام )           ( من الهجرة النبوية، ومن منربنا املتجدد نطل 
عليكن اإطالة �شباحية، باخلري مزدانة، وباجلود فيا�شة. 

اعلمــي.. اأن مــن قراأ حرًفا من كتــاب اهلل كتبت له ح�صنة، 
واحل�صنة بع�صر اأمثالها:

القرآن الكريم

قال تعاىل: زب ں ں ڻ ڻ  ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ 
ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے  ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ 
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ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ   ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ 
ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې 
ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ   ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ 
ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ  ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ    

ٿ ٿ رب )الطور(.

ومــن �صلــى على النبــي �صــالة واحدة �صلــى اهلل عليــه بها 
ع�صرا: 

الحديث
 ، عن اأبي هريرة - ر�شي اهلل عنه - قال: ما عاب النبي ملسو هيلع هللا ىلص طعاًما قطُّ

اإن ا�شتهاه اأكله، واإن كرهه تركه. رواه البخاري.

اعلمي.. اأن من اأوتي احلكمة فقد اأوتي خرًيا كثرًيا:

الحكمة
فتناول  فقرًيا  كنت  واإذا  �شئت،  متى  طعامك  فتناول  غنًيا  كنت  اإذا   -

طعامك متى ا�شتطعت.
- اإذا اأردت اأن حتتفظ ب�شديق فكن اأنت اأوًل �شديًقا.

لن�شج  كافًيا  وقًتا  لاختيار  واأع��ط  تتحدث  اأن  قبل  كامك  اخ��رت   -
الكام؛ فالكلمات كالثمار حتتاج اإىل وقت كاف حتى تن�شج. 

- ما اأ�شهل اأن تكون عاقًا، بعد فوات الأوان.
- من عا�ض بوجهن مات ل وجه له. 
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والكلمة الطيبة �صدقة:

 علماء الحشرات واالكتشاف العجيب
عكف علماء احل�شرات مدة من الزمن يجرون بحوًثا ودرا�شات حول 
النملة، حيث و�شعوها يف خمتربات خا�شة مع اأجهزة للمراقبة والت�شوير، 
اأ���ش��واًت��ا  ي�شدر  النمل  لعل  للت�شجيل  البنف�شجية(  )ف��وق  اأخ���رى  واأج��ه��زة 

فت�شجل اأو حركات فرت�شد ، ويف النهاية خرجوا بنتائج، هذه خا�شتها: 
اأوًل: قالوا: لقد تبن لدينا من املاحظة التامة اأن النمل اأمة كاأمة 
ا  الب�شر لها قانونها القت�شادي وال�شيا�شي، والجتماعي، بل الع�شكري اأي�شً
فالنمل له نظام اقت�شادي خا�ض يف التوفري ور�شد الحتياطي لوقت احلاجة 

وحفظ املخزون بطريقة معينة حتى ل يف�شد. 
ويف النظام ال�شيا�شي من ملوك وروؤ�شاء وقادة، ويف النظام الجتماعي 
من اأ�شرة وجماعات ويف النظام الع�شكري من جيو�ض وحمايات، بل تبن اأن 
النمل وياأ�شر منها  املجاورة من  القرى  النمل يقوم بحمات ع�شكرية على 

الأ�شرى وي�شعها يف ال�شجون! 
والنظام.  الدقة  يف  الب�شر  كاأمة  اأم��ة  النمل  اأن  لدينا  يتبن  هنا،  من 
قلنا لهم: هذا اكت�شاف رائع، لكن الأروع اأن القراآن قد اأخرب بذلك قبل األف 

واأربعمائة عام!
قال تعاىل: زبڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ  چ ڇڇ 

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژرب )الأنعام: 3٨(.

ون�صتمع اإىل �صيء من اأحوال ال�صلف ال�صالح: 

لست عن نفسي راضيا
قيل للربيع بن خثيم: ما نراك تعيب اأح��ًدا. فقال: ل�شت عن نف�شي 

را�شًيا حتى اأتفرغ لذم النا�ض. واأن�شد:
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 لنف�ش���������ي اأبكي لي�ض اأبكي لغريه���������ا
                            لنف�شي من نف�شي عن النا�ض �شاغل

واخرتنــا لكــن يف الدقيقــة القادمــة �صيًئــا دقيًقــا ينبغــي 
التنبيه عليه: 

أنزلي الناس منازلهم
اإي��اِك اأن ته�شمي من حق اأحد اأو ت�شعي من ق��دره، ومن اأخ��ربِك اأن 
واحدة اأرخ�شت نف�شها فقد كذبت، ويوم ترخ�شن اأنت اأثمان النا�ض بتجاهلهم 
بك  الإ�شرار  يف  ي�شعون  و�شوف  وعداوتهم،  مقتهم  تك�شبن  اإمنا  وازدرائهم 
والنتقام منك، فلهذا كان من احلكمة تبجيل من ت�شتحق التبجيل واإنزالها 
نق�ض  على  دليل  فهو  وحتقريهم  النا�ض  غمط  واأم��ا  بها،  الائقة  منزلتها 
العقل وذهاب الر�شد، اإنك لن جتدي من يحرتمك ويقدرك حق قدرك اإل 
من احرتمِته واأكرمِته، وباملقابل ل تبالغي يف رفع اأحد عن منزلته فيحطك 
اأنك  لوؤم وخ�شة طابع كاحلية، فيظن  النا�ض لديه  فاإن بع�ض  عن منزلتك، 
اإذا غاليت يف اإكرامه اأنه خري منك، فيبداأ بانتقا�شك، فا �شرر ول �شرار، 
اأقيمي ميزان العدل يف احلق، واأكرم من ي�شتحق الإكرام، وا�شفحي ال�شفح 

اجلميل واأعر�شي عن اجلاهلن. 

ال�صريعــة الإ�صالمية منهج كامــل للحياة، يهديها اإىل �صبيل 
الر�صاد، ويبعدها عن الغواية وال�صالل، ومع فقرة )اإذا اأردت( 

إذا أردتِ
1- اإذا اأردت اأن يغفر اهلل لك ذنوبك فقويل ثاث مرات: »اأ�شتغفر اهلل 
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الذي ل اإله اإل هو احلي القيوم واأتوب اإليه«.
2- اإذا اأردت اأن تك�شبي يف كل يوم مائة ح�شنة اأو يحط عنك مائة �شيئة 

فقويل مائة مرة: »�شبحان اهلل«.
3- اإذا اأردت اأن يكون لك كنز من كنوز اجلنة فقويل: »ل حول ول قوة 

اإل باهلل(.
4- اإذا اأردت اأن يكفيك اهلل الهم فقويل �شبع مرات: »ح�شبي اهلل ل اإله 

اإل هو عليه توكلت وهو رب العر�ض العظيم«.

ونختم ف�صلنا الإذاعي بدعاٍء �صماوي فاأِمّن:

دعاء
الأر���ض،  بركات  من  لنا  واأخ���رج  ال�شماء،  بركات  من  لنا  افتح  »اللهم 
واحفظنا بحفظك، واحر�شنا بعينك التي ل تنام، واجعلنا هداًة مهتدين، غري 

�شالن ول م�شلن، ول خزايا ول مفتونن؛ برحمتك يا اأرحم الراحمن«.
املمات،  وعند  احلياة،  يف  اهلل  اإل  اإله  ل  على  يثبت  ممن  اهلل  جعلنا 

وعند لقاء امللك الديان. 

وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�صالم 
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البرنامج اإلذاعي )السابع واألربعون(

ٱ ٻ ٻ

ال�شراء،  وكا�شف  النعماء،  العطاء، م�شدي  احلمد هلل على جزيل 
معطي ال�شراء.

وال��ق��در،  القهر  ع��ايل  ال�شر واجل��ه��ر، احلمد هلل  ع��امل  احلمد هلل 
املطلوب عند ك�شف  املدلهمات،  املدعو عند  بالأقوات،  املتكفل  احلمد هلل 

الكربات، املرجو يف الأزمات.
وال�شاة وال�شام على النبي الأمن والهادي املبن، واآله و�شحبه 

الكرمي.. ثم اأما بعد:
يطيب لنا اللقاء بكن، ويتجدد الإخاء، مع بداية هذا اليوم )      ( 

املوافق )        ( من �شهر )         ( لعام )        ( من الهجرة. 

فها نحن يف هذا اليوم على موعد مع رحلة اأخوية نبحر بها 
من �صاطئ الإميان، وبر الأمان، ومع القراآن الكرمي: 

القرآن الكريم

گ  گ  گ   گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  زب  ت���ع���اىل:  ق����ال 
ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ 

ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ 

ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے 

رب  ې  ې   ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ   ۈ 
)الواقعة(.
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وعنــد امل�صري يف جلج البحار، ل بد من معرفة �صنن الطريق، 
ومع �صنة من �صنن امل�صطفى ملسو هيلع هللا ىلص: 

الحديث
عن ابن عمر- ر�شي اهلل عنهما- قال: قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »اجعلوا يف 

بيوتكم من �شاتكم، ول تتخذوها قبورا«. رواه البخاري.

وعند تالطم الأمــواج، حترك القارب، وكاد اأن يغرق فكان 
ل بد من قول رجل حكيم، ومع احلكمة:

الحكمة
- قال لقمان احلكيم لبنه:

1- يا بني: من كتم �شره كان اخليار بيده.
2- يا بني: ل تكن حلًوا فتبلع، ول مّرا فتلفظ.

3- يا بني: مثل املراأة ال�شاحلة مثل التاج على راأ�ض امللك، ومثل املراأة 
ال�شوء كمثل احلمل الثقيل على ظهر ال�شيخ الكبري.

وعند هدوء الأمواج، و�صكون القارب، كان للقبطان كلمة:

مرهفة الحس
تنتقدِك وق��ويل رحم اهلل  وتاأقلمي مع من  ل تكوين مرهفة احل�ض، 
اأنه لي�شت كل من انتقدتك هي بالطبيعة  اإيلَّ عيوبي، وتاأكدي  اأهدى  ام��راأً 
تكرهك، هذه مغالطة مدمرة للثقة وال�شخ�شية؛ لأنها �شتقود اإىل ال�شعور 
بالنق�ض وحماولة اإر�شاء الأخريات كيا ينتقدونك، وي�شعرونك باأنك واثقة 
من نف�شك! ل ت�شعري نف�شك باأن كل ما تقوله الأخريات هو بال�شرورة حق، 
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ال�شيء يوؤثر فيِك، بل تقبليه وا�شكري الطرف  األ جتعلي هذا  اأوًل  وعليِك 
كام  جتعلي  ول  خمطئًة،  كانت  اإن  خمطئة  باأنها  لها  واثبتي  عليه  الآخ��ر 
الأخريات يوؤثر �شلًبا يف نف�شيتك لأنك تعلمن اأن الآراء والأحكام تختلف من 
واحدة اإىل اأخرى، فمن مل يعجبها ت�شريف هذا ل بد اأن اأجد اأخرى توافقني 
عليه، واإن ف�شلت يف هذا العمل فلن اأف�شل يف غريه، وكام الب�شر لي�ض منزًل 

كي اأوؤمن به واأ�شدقه واأجعله القول الف�شل. 

ونقف الآن مع فقرة كتب وموؤلفني:

 كتب ومؤلفون
كتاب: اجلامع للمتون العلمية.

اثنن  على  الكتاب  ه��ذا  يحتوي  ال�شمراين.  حممد  عبداهلل  امل��وؤل��ف: 
الكتاب منبع غزير لكل طالب علم  العلوم؛ فهذا  وثاثن متًنا يف خمتلف 
ذي همة عالية ليعكف على قراءته وحفظ ما ي�شتطيع من تلك املتون التي 
الكتاب يف جملد واحد فحري  العلوم يف �شفحات معدودة. يقع هذا  جتمع 
بكل طالب علم اأن يجعل هذا الكتاب �شديًقا له، وهذه هي طريقة العلماء 
حيث كانوا يعكفون على حفظ هذه املتون ثم تتبع �شروحها حتى و�شلوا اإىل 

ما و�شلوا اإليه يف العلم والف�شل. 

ون�صتمع اإىل ن�صيحة مري�س: 

نصيحة
اأو�شنا  ان�شرافهم:  عند  قالوا  ثم  فاأطالوا،  مري�ض  على  ق��وم  »دخ��ل 

�شيًئا.
فقال: اأو�شيكم باأل تطيلوا اجللو�ض عند املري�ض اإذا عدمتوه«.
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تاريخ وحدث هو برناجمنا التايل :

تاريخ وحدث
- يف �شنة )3٠ه�(

وفاة �شيد امل�شلمن اأبي بن كعب.
- يف �شنة اثنتن وثاثن هجرية�:

وفاة العبا�ض بن عبداملطلب عم ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص.
ووفاة عبداهلل بن م�شعود -ر�شي اهلل عنه-.

ووفاة عبدالرحمن بن عوف -ر�شي اهلل عنه-.
- يف �شنة اأربع وثاثن ه�:

وفاة عبادة بن ال�شامت - ر�شي اهلل عنه-. 

ها هو القبطان يلوح من بعيد، معلًنا نهاية الطريق، معتذًرا 
عن التق�صري، ونختم بفقرة هل تعلمني؟: 

هل تعلمين؟
ال��ذي تخ�شاه اجلن  ال��ذئ��ب ه��و احل��ي��وان الوحيد  ب��اأن  - ه��ل تعلمن 

والإن�ض على حد �شواء.
اأم��ي��ال  ب��ع��د  ال��ب�����ش��ر ع��ل��ى  ي�����ش��م رائ��ح��ة دم  ال��ذئ��ب  اأن  - ه��ل تعلمن 
بال�شحراء، واأن الإن�شان اإذا اأ�شيب وخرج منه دم يف ال�شحراء ي�شبح هدًفا 

للذئب ل ي�شتطيع اخلا�ض منه ب�شهولة.
- هل تعلمن اأن الذئب ل ياأكل اجليفة مهما كان جوعه. 
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كباقي  األ��ي��ًف��ا  ي�شبح  ول  يتهجن  ح��ي��وان ل  ال��ذئ��ب  اأن  تعلمن  ه��ل   -
احليوانات املفرت�شة كالنمور وغريها.

- هل تعلمن اأن الذئب عندما يهجم على قطيع من الغنم اأو غريها 
من املوا�شي يختار اأف�شل املوجود، ويظل يبحث بينها حتى يجد الأف�شل.

الأجر  اهلل  من  راجــني  اخلتام،  م�صك  اإىل  و�صلنا  قد  نكون  هنا  اإىل 
والثواب. 

وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�صالم 
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البرنامج اإلذاعي )الثامن واألربعون(

ٱ ٻ ٻ

اخللق  حكيم  والمتنان،  اخلري  جزيل  الإح�شان،  دائ��م  هلل  احلمد 
والإتقان، اإليه ي�شعد عمل الإن�شان، وعليه يتوكل الإن�ض واجلان، ومنه 
يطعم الإن�����ش��ان واحل��ي��وان، وال�����ش��اة وال�����ش��ام على خ��ري ول��د ع��دن��ان، 
يوم  اإىل  نهجه  على  ���ش��ار  وم��ن  و�شحبه،  اآل���ه  وع��ل��ى  ال��ك��رمي  امل�شطفي 

الدين.. ثم اأما بعد:
من منرب اإذاعة )          ( ويف هذا اليوم )          ( املوافق )      ( من 
�شهر )        ( لعام )            ( من الهجرة، ي�شرنا اأن نقدم لكن باقة من 

اأقام زمائكن، فاللقاء بكم يبهج، واحلديث معكن ذو �شجون. 

وخري الكالم، كالم رب الأنام، املنزه عن الزيادة والنق�صان، 
واملحفوظ من الزيف والتحريف:

القرآن الكريم

گ  گ  گ  ک  ک   ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  زب  ت��ع��اىل:  ق��ال 
ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ 
رب  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ےۓ  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ   ہ 

)النفطار(.

وخــري الكالم بعد كالم رب الأنــام، كالم ر�صول الهدى، وبدر 
الدجى، وعلم الهدى ملسو هيلع هللا ىلص:



259

الحديث
ملسو هيلع هللا ىلص حديًثا ل  اهلل  ر�شول  �شمعت من  ق��ال:  اأن�ض-ر�شي اهلل عنه-  عن 
يحدثكم به غريي، قال: »من اأ�شراط ال�شاعة: اأن يظهر اجلهل، ويقل العلم، 
يكون  حتى  الن�شاء،  وتكرث  ال��رج��ال،  ويقل  اخلمر،  وُت�شرب  ال��زن��ى،  ويظهر 

خلم�شن امراأة قيمهنَّ رجل واحد «. رواه البخاري.

ومن اأروع الكالم، واأف�صــح البيان، كالم احلكماء، فمن اأوتي 
احلكمة فقد اأوتي خرًيا كثري: 

الحكمة
- اأن ت�شيء �شمعة �شغرية خري لك من اأن تلعن الظام.

- اإذا دعتك قدرتك اإىل ظلم النا�ض فاذكر قدرة اهلل عليك.
- اإذا مل تعلم اأين تذهب، فكل الطرق تفي بالغر�ض.

- ل جتادل بليًغا ول �شفيًها؛ فالبليغ يغلبك وال�شفيه يوؤذيك.
- يوجد دائًما من هو اأ�شقى منك، فابت�شم.

والكلمــة الطيبة، كال�صجرة الطيبــة، اأ�صلها ثابت، وفرعها 
يف ال�صماء، توؤتي اأُكلها كل حني باإذن ربها:

أكبر ملوك األرض
اأن��ت��ق��ل ب��ك��ن يف ه���ذا احل���دي���ث اإىل اأزه�����ر ع��ه��د م���ن ع��ه��ود احل�����ش��ارة 
الإ�شامية، اإىل اأعلى ذروة يف �شل�شلة اأجماد العرب، اإىل الدور الذهبي، اإىل 

الأيام التي كانت كلها اأعرا�ًشا واأ�شعاًرا.
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لقد اأ�شرفنا على بغداد، فماذا فيها؟ ماذا يف بغداد؟ ما هذه احل�شود؟ 
ما هذه اجلنود؟ ما هذه الأعام والبنود؟ ملاذا يفر�ض ال�شجاد على الأر�ض؟ 

ملاذا يقوم اجلند على اجلوانب؟
تعالن ن�شاأل: 

- ما هذا يا عم؟ 
املوؤمنن على  اأم��ري  ال���روم.. لقد �شف  اإن��ه وف��د ملك  ت��دري��ن؟  األ   -
م�شهرة،  �شيوفهم  واح��دة،  وهيئة  واح��دة  بثياب  األًفا  وثمانن  مائة  طريقه 
واأقام  �شجادة،  األف  وع�شرين  ثمِايَن  لهم  وفر�ض  باحلديد،  مت�شربلون  وهم 
�شل�شلة  الليل  حل  اإذا  وت��رى  واحلرير،  الديباج  من  �شتارة  األ��ف  اأربعن  لهم 
الق�شر،  مدخل  يف  لهم  و�شف  فرا�شخ،  اأربعة  طولها  العجيبة  امل�شابيح  من 
ق�شر  الق�شر  داخ��ل  اأم��ا  لتحييهم.  والفهود  ال�شباع  م��ن  امل��درب��ة  الوحو�ض 

اخللد، ففيه ما ل ي�شتطيع اأن ي�شفه ل�شان. 
يا �شادة: هذا هو هارون الر�شيد. 

ال��ذي كان يحكم وح��ده، حكًما مطلًقا ع�شرين حكومة من  الر�شيد؛ 
حكومات اليوم.

الر�شيد؛ الذي قال لل�شحابة اأمطري حيث �شئت ف�شياأتيني خراجك. 
الر�شيد؛ الذي كان دخل خزانته اخلا�شة اأربعمائة واأحد ع�شر مليون 

دينار من الذهب كل �شنة.
الر�شيد؛ الذي كان �شورة من ع�شره، �شورة من بغداد التي فيها كل 

�شيء.
هذا هو الر�شيد؛ الذي جعله احلظ اأ�شهر ملوك الإ�شام. انظرن اإىل 
عمل احلظوظ! احلظ هو الذي جعله اأكرب ملوك الإ�شام ا�شًما، واأو�شعهم 
ده��اء معاوية، ول م�شاء عبدامللك، ول  له  ك��ان  وم��ا  ملًكا،  واأعظمهم  ذك��ًرا، 
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�شاح عمر بن عبدالعزيز، ول اإ�شاح الوليد، ول اأع�شاب املن�شور. ل، ومل 
يكن يف مواهبه، وعظم �شخ�شه، من الوزن الراجح.

ولقد كان مروان الثاين، وكان اخللفاء الذي جاوؤوا قبيل انهيار الدولة 
ج��اوؤوا  ولكنهم  يقولون،  كما  �شخ�شية  واأق���وى  وزًن���ا،  منه  اأرج��ح  العبا�شية، 

والزمان مدبر، وجاء هو يف اإقبال الزمن. 

وممــا ي�صفــي القلــب، ويزيل العتــاب، ويفتح معــامل احلب، 
مــا تتميز بــه ال�صديقــات ال�صاحلات، واحلبيبــات املخل�صات، من 

مواقف عظيمة:

موقف عظيم
اأذنب رجل ف�شربه النا�ض و�شتموه، فجاء اأبو الدرداء وقال: ما اخلرب؟ 

فذكروا اأنه اأذنب. 
فقال: اأراأيتم اإن وقع يف بئر اأما كنتم ت�شتخرجونه منه؟

قالوا: بلي! قال: ل ت�شبوه ول ت�شربوه، اإمنا عظوه وب�شروه واحمدوا 
اهلل الذي عافاكم من الوقوع يف ذنبه، فبكى الرجل وتاب. 

ويف لغتنــا اللغة العربية، لغة القراآن، كنــوز و اأ�صرار ودرر، 
كان لنا منها ن�صيب: 

أصوات ومسميات
�شوت الريح ي�شمى: هزيز.. 

�شوت الهواء ي�شمى: حفيف.. 
�شوت الباكي ي�شمى: نحيب.. 
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�شوت النائم ي�شمى: غطيط.. 
�شوت النار ي�شمى: ح�شي�ض.. 

�شوت الأوتار ي�شمى: طنطنة..
�شوت الباب ي�شمى: �شرير.. 

�شوت املاء ي�شمى: خرير..
�شوت املدفع ي�شمى: دوي.. 

�شوت اجلر�ض ي�شمى: رنن..

ون�صتمع اإىل هذه الفقرة:

العافية فقط
قال اأحد ال�شاحلن: اإن على املوؤمن اأن يفطم جوارحه عن ال�شهوات، 
باملثل لذلك  دنياه، وي�شرب  لقاء اهلل تعاىل وهو على عافية يف  يتمنى  واأن 
يو�شف --عليه ال�شام- فقد األقي يف اجلب فما قال توفني، ودخل ال�شجن 

فما قال توفني، وملا جعله اهلل على خزائن الأر�ض واآتاه امللك قال: زب ۆئ 
ۆئ ۈئ ۈئرب )يو�شف: 1٠1(.

ومع نهاية هذا اللقاء نقول: 

�صراطك  اإىل  واهدنا  ال�صاحلني،  عبادك  اإليه  وفقت  ملا  وفقنا  اللهم 
امل�صتقيم، واجعلنا من التوابني ال�صادقني.

وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�صالم 
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البرنامج اإلذاعي )التاسع واألربعون(

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل على الأيادي الوافية، واملنن ال�شافية، واحلمد هلل على 
العافية، والولية الكافية، احلمد هلل على اأف�شاله، احلمد هلل على نواله، 

احلمد هلل على اإجزاله. 
نحمدك ما همع �شحاب، وملع �شراب، واجتمع اأحباب، وقرئ كتاب.

الغر  وق��ائ��د  واملر�شلن،  الأن��ب��ي��اء  اأ���ش��رف  على  وال�شام  وال�شاة 
واأزك��ى  ال�شاة  اأف�شل  و�شحبه  اآل��ه  وعلى  عليه  نبينا حممد  املحجلن، 

الت�شليم.. ثم اأما بعد:
من منرب اإذاعة )           (، ي�شرنا اأن نقدم لكن اجلديد واملفيد من 
العلوم والفنون لهذا اليوم )        ( املوافق )        ( من �شهر )          ( لعام 

)      ( من الهجرة النبوية. 

وم�صــك الــكالم، اأعظــم الإعجــاز، واأروع البيــان، كالم رب 
الأنام:

القرآن الكريم

ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڳڱ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  زب  تعاىل:  ق��ال 
ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہہ ہ ہ ھ ھ 
ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ 
ې  ۉ  ۅۉ  ۅ  ۋ  ۋ   ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ 
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ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې 
ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ رب )اإبراهيم(.

وللدرو�س املحمدية، حلل ندية، وب�صمة �صجية: 

الحديث
عن جابر بن عبد اهلل - ر�شي اهلل عنه - اأن ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »من 
القائمة،  وال�شاة  التامة،  الدعوة  هذه  رب  اللهم  النداء:  ي�شمع  حن  قال 
اآت حممًدا الو�شيلة والف�شيلة، وابعثه مقاما حممودا الذي وعدته، حلت له 

�شفاعتي يوم القيامة«. رواه البخاري.

ونقف مع احلكمة: 

الحكمة
اأكرم الن�شب: ح�شن الأدب.

اأقوى لغات العامل هو: ال�شمت.
اأبلغ لغات العامل هي: الدموع.

وهذه �صمعة م�صيئة وكلمة مفيدة على الدرب منرية: 

النباتات مخلوقات ذكية جدا!
من اأحدث الكت�شافات يف عامل النبات اأن النبات لديه قدرة يف الدفاع 

عن نف�شه �شد احل�شرات اأو اخلطر.. لنقراأ..

ں  ڱ  ڱ  ڱ  زبڱ  ت��ع��اىل:  قوله  م��ن  امللحدين  بع�ض  ا�شتغرب 
ں ڻ ڻ ڻ ڻرب )الإ���ش��راء: 44(. فكيف ميكن ملخلوق مثل 

ً
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ر اهلل علماء من  النبات اأن ينطق وي�شبح بحمد اهلل تعاىل؟ ولذلك فقد �شخَّ
الغرب لدرا�شة النبات ملدة طويلة وكانت النتائج مذهلة!

وجدها  ج��دي��دة  نتيجة  وه���ذه  �شوتية:  ت���رددات  ت�شدر  النباتات   -1
�شوًتا  وت�شدر  تهتز  كل خلية  داخ��ل   )DNA( م��ادة  اأن  اأثبتوا  العلماء حيث 
هذا  يكون  وقد  الدقيقة.  بالأجهزة  وت�شجيله  قيا�شه  ميكن  لكن  نفهمه،  ل 

ال�شوت ت�شبيًحا هلل تعاىل؛ فنحن ن�شمع، لكن ل نفهم ول نفقه: زب ڻ ڻ 
ڻ ڻ رب )الإ�شراء: 44(.

نف�شه!  ع��ن  للدفاع  ي�شتخدمه  ع�شبي"  و"جهاز  "دماغ"  للنبات   -2
فبعد مراقبة العلماء الأملان للنبات وجدوا اأن نبات التبغ مثًا عندما تبداأ 
اأوراق��ه يفرز مادة النيكوتن ال�شامة؛ ما ي�شطر احل�شرة  اأكل  احل�شرات يف 

لابتعاد والهروب!
اأو روائ��ح كريهة  النبات يفرز مادة �شامة  اأن  كما وجد العلماء حديًثا 
لإبعاد اخلطر عنه، وذلك عندما تاأتي احل�شرات لتاأكل من اأوراق��ه. ويحتار 
العلماء من اأين ياأتي النبات باملعلومات وكيف يتمكن من اإفراز املادة ال�شامة، 

اإنه بالفعل خملوق ذكي ولي�ض جامًدا كما كنا نظنه من قبل!
3- يف نباتات اأخرى اأجرى العلماء جتارب عر�شوا فيها اأوراق النبات 
لاأكل من قبل احل�شرات، وكانت النتائج مذهلة وغري متوقعة! فقد اأ�شدر 
ي�شدر  مل��اذا  لكن  الكبرية!  احل�شرات  جت��ذب  رائحتها  عطرية  م��ادة  النبات 

النبات رائحة عطرية وهو يف حالة الدفاع عن نف�شه؟
املذهل يف الأمر اأنه من خال هذه الرائحة تدرك احل�شرات الكبرية 
اأن  اإل  منلك  ل  منها؛  النبات  وتنقذ  لتاأكلها  فتاأتي  �شغرية  ح�شرات  وج��ود 

نقول: �شبحان اهلل!
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الكبرية مثل  م��ادة عطرية جتذب احل�شرات  باإفراز  النبات  يقوم  كما 
النمل، فتعلم من خال هذه الرائحة اأن هناك وجبة د�شمة على �شطح هذه 
الورقة فتاأتي النملة على الفور وتهاجم احل�شرة ال�شغرية وتاأكلها وبالتايل 
تخل�ض النبات منها. انظرن اإىل هذه الطريقة الرائعة يف الدفاع عن النف�ض! 

األ جتعلنا ن�شبح اخلالق العظيم تعاىل؟!

واخرتنا لكن هذه الفقرة: 

خذي ثالًثا في النحل، وثالًثا في الهدهد
اأكل النحل طيًبا، وو�شع طيًبا، اأوحى اهلل اإليه، وجعل له �شورة تذكر 

با�شمه؛ فخذي من النحل ثاًثا:
- اأكل الطيب. 
- وكف الأذى.

- ونفع الآخرين.
الأم��ان،  واأعطي  �شليمان  عند  فتكلم  التوحيد،  ر�شالة  الهدهد  حمل 

وذكره الرحمن؛ فخذي من الهدهد ثاًثا:
- الأمانة يف النقل.

- �شمو الهمة.
- وحمل هم الدعوة.

ونقف مع فقرة �صوؤال وجواب فهيا بنا:

سؤال وجواب
1- ملاذا �شميت مدينة اأبو ظبي يف دولة الإمارات بهذا ال�شم؟

- لأنها بنيت يف منطقة تكرث فيها الظباء. 
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2- ولد يف ماقا بالأندل�ض عام )11٩٧م( وتويف يف دم�شق �شنة )124٩م(، 
اأهم  الع�شابن« كان طبيًبا و�شيدلنًيا، من  »�شيخ  اأطباء ع�شره  اأطلق عليه 

موؤلفاته »اجلامع ملفردات الأدوية والأغذية« ما ا�شمه؟
- ابن البيطار.

العربية  الأم��ث��ال  العبارة »خالف تعرف« وه��ي من  ه��ذه  3- من قائل 
الدارجة؟

- احُلطيئة ال�شاعر. 
4- اأخربنا ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص باأن الديك عندما ي�شيح فاإنه يرى خملوقات 

ل تراها، ما هذه املخلوقات؟ 
- املائكة. 

5- ما ا�شم ذكر ال�شلحفاة؟
 - غليم.

ويف اخلتام نقول: اللهم فقهنا يف الدين، وثبتنا على �صنة اإمام املتقني، 
واهدنا �صواء ال�صبيل، واجعلنا ممن ي�صل الأرحام، ويزور الإخوان، ويتعاهد 

القراآن.

وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�صالم 
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البرنامج اإلذاعي )الخمسون(

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل على متام املنة، احلمد هلل بالكتاب وال�شنة، واحلمد هلل 
على نعمة الإ�شام، احلمد هلل على تواتر الإنعام ، احلمد هلل ما توالت 
اأقواله، احلمد هلل وحمده  اأفعاله، ومتت  نواله، وح�شنت  وعم  اأف�شاله، 

اأح�شن ما قيل، وهو مويل اجلميل، وواهب العطاء اجلزيل.
املبعوث  الكمال،  �شاحب  ال��زم��ان،  معلم  على  وال�شام  وال�شاة 

لاأنام، وعلى اآله و�شحبه ما تعاقب اجلديدان.. ثم اأما بعد:
اأول ما نزل من القراآن )اق��راأ( فيها حث على التعلم واملعرفة  اإن 
اليوم             ه��ذا  يف  بكن  اللقاء  يطيب  املعرفة  ب��اب  العظيم  ال��ب��اب  ه��ذا  فمن 

)         ( املوافق )       ( من �شهر )           ( لعام )          ( من الهجرة. 

وخري باب من اأبــوب املعرفة على هذه الأر�س هو كالم ربنا 
القراآن الكرمي ، فهو اأحق ما يقراأ، واأ�صرف ما ي�صتمع:

القرآن الكريم

قال تعاىل: زب ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ 
ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ    ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ  ژ ژ  ڑ ڑ ک 
ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک 
ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں 
ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۓ  ۓ  ے  ے 
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ەئ   ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ    ۅ 
ەئ وئ وئ  ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ  ۈئ ۈئ ېئ  ېئ  ېئرب )البلد(.

والإبحــار يف ال�صرية النبوية العطرة يزيد املوؤمن نوًرا على 
نور:

الحديث
ملسو هيلع هللا ىلص قال: »الظلم  عن عبداهلل بن عمر- ر�شي اهلل عنهما- عن النبي 

ظلمات يوم القيامة«. رواه البخاري.

واحلكمــة نــور ي�صطــع، ولوؤلــوؤة تتــالألأ، و�صنــدوق معرفــة 
نفتحه لكم:

الحكمة
اأنك ف�شلت ما دمت حتاولن الوقوف على قدميك من  - ل يحزنك 

جديد.
- عند الأعمى جميع الألوان تت�شابه.

امل�شاغل  من  وراأ���ش��ه  الهموم  من  وجهه  يغ�شل  من  بال�شعادة  ي�شعر   -
وج�شده من الأوجاع.

- لي�ض ال�شخاء باأن تعطيني ما اأنا يف حاجة اإليه اأكرث منك، بل ال�شخاء 
يف اأن تعطيني ما حتتاجن اإليه اأكرث مني.
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اإن الكلمــة برهان، وهي حق مبني، وو�صية ربانية، فالكلمة 
الطيبة كال�صجرة الطيبة: 

انتبهي: دماغك في خطر!
هل عانيت يف اأحيان كثرية ن�شيان اأمور مهمة، اأو اأمور تافهة كاملفتاح 
وتقولن كيف حت��دث معي هذه  اأخ��رى  اأحيان  اأو احلقيبة؟ هل غ�شبت يف 

الأمور؟
ع��ادات  لذلك هو  الرئي�ض  وال�شبب  الأم��را���ض  ه��ذه  كثرًيا  نعاين  نعم 
�شيئة منار�شها كثرًيا �شببت لنا تلًفا على املدى الطويل ، وقد ح�شرها العلماء 

يف عادات كربى، وهي كالتايل: 
الإفطار  يتناولون وجبة  الذين ل  اإن  الإفطار:  تناول وجبة  1- عدم 
ع��دم و�شول غ��ذاء كاف  اإىل  ال��دم لديهم، وه��ذا يقود  �شكر  ينخف�ض معدل 

خلايا املخ؛ ما يوؤدي اإىل انحالها. 
ال��زائ��د ي�شبب ت�شلب �شراين  الأك���ل  الأك���ل:  ت��ن��اول  الإف����راط يف   -2

الدماغ؛ ما يوؤدي اإىل نق�ض يف القوى الذهنية. 
اإىل  ي��وؤدي  امل��خ، ورمب��ا  انكما�ض خايا  التدخن  ي�شبب  التدخن:   -3
يجال�ض  ال��ذي  وه��و  ا،  اأي�شً ال�شلبي  املدخن  ي�شمل  )وه��ذا  الزهامير  مر�ض 

املدخنن(. 
امت�شا�ض  يعوق  ال�شكريات  تناول  ك��رثة  ال�شكريات:  تناول  ك��رثة   -4
يتعار�ض  ورمبا  الدماغ  تغذية  �شوء  ي�شبب  ما  والغذاء؛  للربوتينات  الدماغ 

مع منو املخ. 
اأج�شامنا،  اأكرب م�شتهلك لاأك�شجن يف  الدماغ هو  الهواء:  5- تلوث 
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كفاءة  من  يقلل  ما  بالأك�شجن؛  الدماغ  دف��ع  يقلل  ملوث  ه��واء  فا�شتن�شاق 
الدماغ. 

يزيد  الأرق  الراحة،  الدماغ على  ي�شاعد  النوم  النوم(  الأرق )قلة   -٦
�شرعة موت خايا الدماغ.

٧- تغطية الراأ�ض يف اأثناء النوم: النوم مع تغطية الراأ�ض يزيد تركيز 
ثاين اأك�شيد الكربون ويقلل تركيز الأك�شجن؛ ما يوؤدي اإىل تاأثريات �شلبية 

على الدماغ. 
اأثناء  الدرا�شة يف  اأو  ال�شاق  العمل  املر�ض:  اأثناء  باأعمال يف  القيام   -٨

املر�ض تقلل من فاعلية الدماغ، كما اأنها توؤدي اإىل تاأثريات �شلبية فيه. 
٩- قلة حتفيز الدماغ على التفكري: التفكري هو اأف�شل طريقة لتمرين 
الدماغ، وقلة حتفيز الدماغ على التفكري توؤدي اإىل تقل�ض خايا الدماغ اأو 

تلفها. 
1٠- ندرة احلديث مع الآخرين: حيث اإن احلوار الفكري مع الآخرين 

يفتح لك اأبواب املعرفة وي�شاعد على ترقية الدماغ. 

تعجبني ول تعجبني هي فقرتنا التالية:

تعجبني وال تعجبني
تعجبني:

تعجبني الطالبة التي حتافظ على الهدوء داخل املدر�شة.
تعجبني الطالبة التي ل تعبث مبرافق املدر�شة.

تعجبني الطالبة التي ل تكتب على طاولتها.
تعجبني الطالبة التي حتافظ على نظافة ف�شلها.
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تعجبني الطالبة التي ل تكتب على جدران مدر�شتها.
ول تعجبني:

ول تعجبني الطالبة التي ل حتافظ على الهدوء داخل املدر�شة.
ول تعجبني الطالبة التي تعبث مبرافق املدر�شة.

ول تعجبني الطالبة التي تكتب على طاولتها.
ول تعجبني الطالبة التي ل حتافظ على نظافة ف�شلها.

ول تعجبني الطالبة التي تكتب على جدران مدر�شتها.

ــا ل تخلــو من  وكمــا اأن املعرفــة مفتــاح العلــوم، فاإنهــا اأي�صً
الطرافة:

ببالش
وكالة  واج��ه��ت  اخل��ارج��ي  الف�شاء  ع��امل  لحتكار  املحموم  �شعيها  يف 
واحد،  اآن  يف  والطرافة  الغرابة  يف  غاية  م�شكلة  )نا�شا(  الأمريكية  الف�شاء 
الكتابة لنعدام اجلاذبية وثبات احلرب  الف�شاء  حيث مل يكن مبقدور رواد 
ال�شائل؛ الأمر الذي ا�شتغرق منهم اأبحاًثا تعدت عقًدا من الزمن وتكاليف 
نافت على الثني ع�شر مليون دولر للخروج بقلم جديد ميكنه الكتابة حتت 
م�شتويات اجلاذبية املنعدمة وعلى درجات التجمد وحتت التجمد، بينما على 
الطرف الآخر كان كل ما فعله الرو�ض اأن قاموا با�شتخدام اأقام الر�شا�ض!

الآن  ن�صل  العلم؛  املعرفة، وجتولنا يف ميادين  بعد طوافنا يف حقول 
اإىل نقطة النهاية لنقول: اللهم اأذهب ال�صك باليقني، واألب�صنا ثوب الدين، 
وان�صر اإ�صالمنا، وارفع اأعالمنا، وثّبت اأقدامنا، وان�صرنا على القوم الكافرين.

وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�صالم 
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البرنامج اإلذاعي )الحادي والخمسون(

ٱ ٻ ٻ

�شبحان من خلق ال�شموات والأر�ض، وجعل الظلمات والنور، والظل 
واحلرور، واملوت واحلياة، لي�ض من دونه ويل ول �شفيع، ولي�ض له �شاحبة 

ول ولد، ول مثيل ول �شبيه، ول ند ول وكيل.
اإىل  وداعًيا  ونذيًرا،  ب�شرًيا  للعاملن  املبعوث  على  و�شاًما  و�شاًة 
اهلل باإذنه و�شراًجا منرًيا، واآله و�شحبه ومن �شار على النهج القومي اإىل 

يوم الدين.. ثم اأما بعد:
ها هو البلبل يغرد كل �شباح، وها هو الهدهد يبهر بالألوان، وها 
نحن قد اأتينا بحلو الكام، وتعدد الألوان، ننطلق من ركننا الإعامي، 
يف مدر�شتنا البهية املو�شومة مبدر�شة )         ( ويف هذا اليوم )        ( 

املوافق )        ( من �شهر )         ( لعام )        ( من الهجرة.

وخــري الأ�صــوات، واأجمــل الأ�صمــاع، ال�صتمــاع لــكالم رب 
الأر�س وال�صماوات، ن�صمعه ب�صوت قارئتنا:

القرآن الكريم

ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پپ  پپ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  زب  ت��ع��اىل:  ق��ال 
ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ 

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چ چ رب )البقرة(.
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وعطر احلديث، وفاكهة الأني�س، كالم ر�صولنا احلبيب:

الحديث
عن اأن�ض بن مالك، عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »لروحة يف �شبيل اهلل، اأو غدوة، 
خري من الدنيا وما فيها، ولقاب قو�ض اأحدكم من اجلنة، اأو مو�شع قيد - 
يعني �شوطه - خري من الدنيا وما فيها، ولو اأن امراأة من اأهل اجلنة اطلعت 
اإىل اأهل النار لأ�شاءت ما بينهما، وملاأته ريًحا، ولن�شيفها على راأ�شها خري 

من الدنيا وما فيها«. رواه البخاري.

واألوان الكلمة ال�صباحية تبهرنا كل يوم بلون جديد:

الرمان.. الرمان.. وما أدراك ما الرمان!؟

ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  زبڳ  تعايل:  ق��ال  اجلنة  فاكهة  ال��رم��ان 
ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ 
ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ 
ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ٴۇۋ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ڭۇ  ڭ   ڭ 

ېرب )الأنعام: ٩٩(.
النبوي عن علي -ر�شي اهلل عنه-  الطب  ابن قيم اجلوزية يف  واأورد 
ملسو هيلع هللا ىلص: »كلوا الرمان ب�شحمه فاإنه دباغ املعدة«. رواه اأحمد  يقول عن الر�شول 

ب�شند �شحيح. 
الف�شو�ض  البي�شاء بن  الطبقة  الأبي�ض وهي  القلف  فوائده:  اأوًل: 
ب�شفاء  تقوم  اأنها  وثبت  للحمو�شة،  م�شادة  قاب�شة  م��ادة  على  حتتوي  وهي 
امل�شتخل�ض  ياأخذون  اأوروب��ا  يف  والأطباء  ع�شر،  الإثني  وقرحة  املعدة  قرحة 
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املائي اأو املعلق منها، حيث يدخلون باملناظري ويحقنون قرحة املعدة وقرحة 
الإثني ع�شر فترباأ يف احلال - باإذن اهلل. 

ثانًيا:ع�شري الرمان مفيد للقلب: اأفادت بحوث طبية اأجريت اأخرًيا 
ك��وب من  تناول  اإن  الإن�����ش��ان، حيث  لقلب  ال��رم��ان مفيد و�شحي  اأن ع�شري 
ع�شري الرمان يومًيا ميكن اأن يعيق عوامل توؤدي اإيل نوبات قلبية وا�شتخدم 
اأج��روه��ا ح��ول ع�شري ال��رم��ان ف��ئ��ران جت��ارب  الباحثون يف ال��ت��ج��ارب ال��ت��ي 
مت  اإذ  ال�شراين،  بتجلط  لاإ�شابة  قابلة  جينية  هند�شة  بوا�شطة  ط��ورت 
تق�شيم الفئران اإىل جمموعتن، �شقيت الأوىل ماء والأخرى ع�شري رمان، 
ا�شتهلكت  التي  الفئران  ف��اإن جمموعة يف  الدرا�شة  نتائج  عليه  دلت  ملا  وفًقا 
ع�شري الرمان طورت الإ�شابة بتجلط ال�شراين بن�شبة اأقل ب�54 يف املائة عن 
جمموعة الفئران التي مل تعط ع�شري الرمان، ويقول الباحثون اإن الإن�شان 
الذي يحت�شي ن�شف كوب على الأقل من ع�شري الرمان يف اليوم يقلل من 

احتمالت اإ�شابته بتجلط ال�شراين اأو الإ�شابة باأمرا�ض القلب. 
تاأخري  ال��رم��ان ي�شهم يف  اإن ع�شري  اأخ���رى: وق��ال��وا  معالج لأم��را���ض 
الزيوت  اأن  اإىل  م�شريين  اله�شمي،  اجلهاز  اأم��را���ض  ومعاجلة  ال�شيخوخة 
الدم، وكوب  ال�شكري و�شغط  ت�شتخدم لعاج  الرمان  امل�شتخرجة من بذرة 

يومي من ع�شري الرمان يحد من ال�شرطان. 
ب��ذوره: بذور زيت الرمان متنع تكوين �شرطان اجللد، بحيث  ثالًثا: 
يقلل ظهور الأورام ويقلل من كمية اأ�شراره. ف�شبحان من اأوجد تلك الفوائد 

يف هذه الفاكهة. 
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اإىل الالتي يلقني بالكالم جزاًفا ول يلقني له باًل نقول:

سهام الكلمات
اإىل الاتي يلقن بالكام جزاًفا ول يلقن له باًل، ول يعلمن معناه 
ِزّن  ول يدركن مغزاه ومل يفكرن حتى جمرد التفكري يف نتائجه وعواقبه: 
بغري  قلًبا  جرحن  اأو  ق�شد  دومن��ا  نف�ًشا  تيمن  فلرمبا  قوله  قبل  الكام 
�شاح، تريثن حتى ل تخ�شرن قلوًبا طاملا اأحبتكن واأنف�ًشا طاملا حفظتكن من 
اإىل  الفراق، فتنبهن  اإل بعد  اأن حت�ش�شن وت�شعرن فاإنكن ل ت�شتيقظن  دون 

كلمة لي�شت �شهًما لكنها تخرق القلب. 

ن�صائح خم�س هي يف انتظارك فاحفظيها:

نصائح
عنك  ويذهب  الدعاء  ويعلمك  اهلل  وبن  بينك  يقرب  الباء  الأوىل: 

الكرب والعجب والفخر. 
حمى  فاإنهن  واحلا�شدات  والثقيات  البغي�شات  جتال�شي  ل  الثانية: 

الروح، وهن حملة الأحزان.
�شبب  والأح���زان وهي  الهموم  فاإنها م�شدر  وال��ذن��وب؛  اإي��اك  الثالثة: 

النكبات وباب امل�شائب والأزمات!
الرابعة: ل تتاأثري من القول القبيح والكام ال�شيئ الذي يقال فيِك؛ 

فاإنه يوؤذي قائلته ول يوؤذيك. 
لأنك  قيمتك  ي�شاوي  حا�شداتك  و�شتم  لك  عدواِتك  �شب  اخلام�شة: 

اأ�شبحت �شيًئا مذكورا، وفتاة مهمة.
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ومن بني الأ�صوات، نختار اأ�صجى الأحلان، ومع فقرة:

 عجائب اإليثار
قال الواقدي: كان يل �شديقان: اأحدهما ها�شمي وكنا كنف�ض واحدة 
اأنف�شنا  يف  نحن  اأم��ا  امراأتي:  فقالت  العيد،  وح�شر  �شديدة  �شيقة  فنالتني 
واأما �شبياننا هوؤلء فقد قطعوا قلبي رحمة  وال�شدة،  البوؤ�ض  فن�شرب على 
لهم؛ لأنهم يرون �شبيان اجلريان وقد تزينوا يف عيدهم واأ�شلحوا ثيابهم، 
وهم على هذه احلال من الثياب الرثة! فلو احتلت ب�شيء ت�شرفه يف ك�شوتهم! 
فكتبت اإىل �شديقي الها�شمي اأ�شاأله التو�شعة علي، فوجه اإيلَّ كي�ًشا خمتوًما 
كان فيه األف درهم، فما ا�شتقر قراري حتى كتب اإيلَّ ال�شديق الآخر ي�شكو 
مثل ما �شكوت اإىل �شاحبي، فوجهت اإليه الكي�ض بحاله وخرجت اإىل امل�شجد 

فاأقمت فيه ليلي م�شتحيًيا من امراأتي. 

ونختم بذكر �صيء من �صرية ال�صلف ال�صالح:

الذنوب
حب�ض حممد بن �شريين يف َدين عليه فقال: اإين لأعلم الذنب الذي 
�شليمان  لأب��ي  ه��ذا  فذكر  مفل�ض،  ي��ا  ل��رج��ل:  ي��وًم��ا  قلت  اإين  ب�شببه  حملت 
الداراين فقال: قلت ذنوبهم فعرفوا من اأين اأتوا، ومثلنا كرثت ذنوبنا فلم 

ندر من اأين نوؤتى، ول باأي ذنب نوؤخذ. 
ما طار طري اإل وقع، وما رفع �صوت اإل خف�س، اإل �صوت احلق، وكلمة 

احلق ل اإله اإل اهلل، جعلنا اهلل ممن يثبت عليها يف احلياة، وعند املمات.
اأجمعني". و�صحبه  اآله  وعلى  حممد  نبينا  على  اهلل  "و�صلى 
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احلمد هلل الذي هدانا لاإ�شام، وجعلنا من اأهله، وما كنا لنهتدي 
لول اأن هدانا اهلل، اأحمده �شبحانه واأ�شكره على نعمه، واأ�شاأله املزيد من 
اأن  واأ�شهد  اإل اهلل وح��ده ل �شريك له،  اإل��ه  اأن ل  واأ�شهد  ف�شله وكرمه، 
حممًدا عبده ور�شوله، ل خري اإل دل اأمته عليه، ول �شر اإل حذرها منه ، 

�شلى اهلل عليه وعلى اآله و�شحبه و�شلم ت�شليًما كثرًيا.. اأما بعد: 
مع اإ�شراقة �شم�ض كل �شباح، وعليل ن�شمات الأرجاء، ن�شتهل فر�شة 
هذا اللقاء من هذه ال�شاحة الروناء، ومن هذه املدر�ش��ة ال�شم����اء مدر�ش���ة 
)          ( ويف هذه اليوم )        ( املوافق )          ( من �شهر )           ( لعام 

)          ( من الهجرة.

واأوىل الفر�س، وخري الفر�ــس التي ننتهزها لنخرجها اإىل 
هــذا اجلمع املبــارك، وهذه الوجوه املنرية، اآيــات رب الربية، من 

ترتيل قارئتنا املبدعة: 

القرآن الكريم

پ   پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  ٱ  زب  ت��ع��اىل:  ق���ال 
ٹ  ٹٹ  ٿ  ٿ  ٿٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 
ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ  ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 
ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ 
رب  ک  ک  ک   ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈڈ  ڎ  ڎ  ڌ   ڌ 

)البقرة(.
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واأعظــم فر�صة لنجاح الأمة بعــد هدي ربها، مت�صكها بهدي 
نبيها:

الحديث
عن اأبي هريرة-ر�شي اهلل عنه- عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ما اأنزل اهلل داء 

اإل اأنزل له �شفاء...«. رواه البخاري.

قطوف من احلكمة ن�صتمع اإليها:

الحكمة
عن عبداهلل بن عمرو - ر�شي اهلل عنهما - قال: قيل لر�شوِل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص 
�شدوُق  قالوا  الل�شاِن  �شدوِق  القلِب  خمموِم  "كلُّ  ق��ال:  اأف�شُل؟  النا�ِض  اأيُّ 
الل�شاِن نعرُفه فما خمموُم القلِب قال هو التقيُّ النقيُّ ل اإثَم فيه ول بغَي ول 

ِغلَّ ول ح�شَد" �شححه الألباين

والكلمــة الطيبــة، فر�صــة طيبــة، لقلــوب طيبــة، ونفو�س 
مطمئنة:

السمنة .. األسباب والعالج
ال�شمنة: زيادة يف الوزن ب�شبب تراكم الدهون يف اجل�شم. 

وترجع اأ�شباب ال�شمنة اإىل عديد من الأ�شياء، منها: 
- تغري العادات الغذائية، مثل: الإكثار من الطعام وال�شراب والوجبات 
ال�شريعة الغنية بال�شعرات احلرارية. وهو ال�شبب الأكرث �شيوًعا يف املجتمعات.

- قلة احلركة واخلمول.
- العامل الوراثي.
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- اأحياًنا قد تكون ال�شمنة نتيجة اأمرا�ض اأخرى، مثل: بع�ض اأمرا�ض 
ال�شبب غري �شائع  اأو تاأثريات جانبية لبع�ض الأدوي��ة. وهذا  الغدد ال�شماء 

على م�شتوى املجتمع. 
العاج: 

- التوكل على اهلل مع �شدق الإرادة يف تخفيف الوزن. 
والبعد عن  �شهل م�شتمر،  باأ�شلوب متدرج  ال��وزن  يكون تخفيف  اأن   -

التخفيف املفاجئ املنقطع. فاإن خري الأعمال اأدومها واإن قل. 
- ت�شجيل الوزن كل اأ�شبوع، والبعد عن املبالغة ب�شفة يومية. 

- احلر�ض اأن يكون اتباع العادات الغذائية ال�شليمة �شلوًكا يومًيا مدى 
احلياة ولي�ض فقط لفرتة معينة. 

- احلر�ض على الغذاء ال�شحي املتوازن الذي يفي باحتياجات اجل�شم. 
- التقليل من الأغذية والأ�شربة ذات ال�شعرات احلرارية العالية مثل: 
والأغذية  والفواكه  اخل�شراوات  وتناول  والن�شويات،  والدهنيات  احللويات 

الغنية بالألياف. 
- التقليل من الوجبات ال�شريعة وامل�شروبات الغازية، والتي ل تعد من 

العادات ال�شحية ال�شليمة. 
- العناية بوجبة الإفطار، وتخفيف وجبة الع�شاء واأن تكون قبل النوم 

بوقت منا�شب. 
- زيادة الن�شاط احلركي يف الأعمال اليومية داخل املنزل وخارجه. 

- التقليل من ا�شتخدام ال�شيارة يف ق�شاء احلاجات اليومية القريبة 
وا�شتبدالها بامل�شي يف الأوقات املنا�شبة ، مثل امل�شي لأداء ال�شاة يف امل�شجد. 

- الريا�شة املنا�شبة للعمر واجلن�ض واملوافقة لتعاليم الدين الإ�شامي 
وتقاليدنا الجتماعية. 
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- ال�شرب وال�شتمرارية؛ فقليل دائم خري من كثري منقطع. 
- العاج الدوائي، وهو ي�شتخدم يف حالت حمددة جًدا وحتت اإ�شراف 
طبي جتنًبا للتاأثريات اجلانبية لاأدوية، مع العلم اأن املري�ض يخفف وزنه 
يف اأثناء اأخذ الدواء ثم يعود لل�شمنة بعد التوقف عنه؛ لذا فاإن تاأثريه ق�شري 

املدى. 
ال�شمنة  ي��ع��اين  مل��ن  للعاج  الأخ����رية  الو�شيلة  ه��و  اجل��راح��ي  ال��ع��اج 
املفرطة وبعد بذل كل الو�شائل املمكنة لتخفيف الوزن من ال�شلوك الغذائي 
واحلركي لفرتة كافية وحتت اإ�شراف طبي؛ وذلك جتنًبا للم�شاعفات التي 
قد حتدث من اجلراحة. مع العلم اأن ال�شلوك الغذائي يعّد الركن املهم يف 

جميع طرق العاج امل�شتخدمة. 

احليــاة فر�ــس، والتجارب برهان، واجلميــع بني غاد ورائح 
ومع فقرة مواعظ:

من مواعظ عمر بن عبدالعزيز لسليمان بن عبدالملك
ذكر ابن كثري يف )البداية والنهاية( قال: حج �شليمان بن عبدامللك، 
فلما راأى النا�ض باملو�شم قال لعمر بن عبدالعزيز: األ ترى هذا اخللق الذي 

ل يح�شي عددهم اإل اهلل ول ي�شع رزقهم غريه؟ 
فقال عمربن عبدالعزيز: يا اأمري املوؤمنن هوؤلء رعيُتك اليوم وهم 

غًدا خ�شماوؤك عند اهلل! 
فبكى �شليمان بكاء �شديًدا، ثم قال: باهلل اأ�شتعن. 

مع  �شفر  عبدالعزيز يف  ب��ن  عمر  ك��ان  ق��ال:  ال�شائب  ب��ن  وع��ن عطاء 
�شديدٍة  وري��ٍح  وظلمٍة  وب��رٍق  برعٍد  ال�شماُء  فاأ�شابهم  عبدامللك  بن  �شليمان 
حتى فزعوا لذلك. وجعل عمر بن عبدالعزيز ي�شحك: فقال له �شليماُن: ما 
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ي�شحكك يا عمر؟ اأما تدري ما نحن فيه؟ 
فقال له يا اأمري املوؤمنن: هذه اآثاُر رحمته فيها من ال�شدائد ما ترى، 

فكيف باآثار �شخطه وغ�شبه؟!

ون�صتمع اإىل هذه الأبيات:

شعر
اأت�������������ي�������������ت ال����������ق����������ب����������ور ف������ن������ادي������ت������ه������ا

ف�������������اأي�������������ن امل���������ع���������ظ���������م وامل�������ح�������ت�������ق�������ر  
واأي������������������������������ن امل�������������������������ذل ب�������������ش������ل������ط������ان������ه

اق������ت������در  م���������ا  اإذا  ال���������ق���������وي  واأي�����������������ن 
ت����������ف����������ان����������وا ج�������م�������ي�������ًع�������ا ف������������ا خم����رب

وم����������ات����������وا ج�����م�����ي�����ًع�����ا وم��������������ات اخل������رب
ت������������������روح وت������������غ������������دوا ب���������ن���������ات ال�����������رثى

ف����ت����م����ح����وا حم�����ا������ش�����ن ت�����ل�����ك ال���������ش����ور
ف�����ي�����ا ������ش�����ائ�����ل�����ي ع��������ن اأن���������ا����������ض م���������ش����وا

اأم���������������ا ل���������ك ف�����ي�����م�����ا م�����������ش�����ى م���ع���ت���رب
على  اخلتام،  طريق  اإىل  وو�صلنا  الــوداع،  فر�صة  حانت  فقد  الآن  اأما 

موعد بفر�س جديدة، اإن كتبت لنا اأيام �صعيدة.

وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�صالم 
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ٱ ٻ ٻ

وفر�شت  ال�شرائع،  ون��زل��ت  ال�شعائر،  اأقيمت  ب��ذك��ره  م��ن  �شبحان 
الفرائ�ض، و�شنت املوا�شم، موا�شم اخلري، ومنا�شبات امللة، واأعياد الدين. 
لديه،  الأم��ور  مفاتيح  عنده،  الأ�شياء  مقادير  بيده،  امللك  مقاليد 
دام  �شاأنه،  عز  ق��دره،  �شما  ذك��ره،  تقّد�ض  ا�شمه،  جّل  اإليه،  العباد  م�شري 

�شلطانه.
ال��ك��رام  وال�شحب  والآل  ال��ه��م��ام،  النبي  على  وال�����ش��ام  وال�����ش��اة 

العظام.. ثم اأما بعد: 
واأف�شلها،  واأح�����ش��ن��ه��ا،  ال�����ش��رائ��ع  اأك��م��ل  ه��ي  الإ���ش��ام  �شريعة  ف���اإن 
ال�شريعة  ه��ذه  ملا حتتويه  اإل  ذاك  وم��ا  ال�شحيح،  للعقل  قبوًل  واأق��واه��ا 
خامت  فهي  ال�شرائع  من  غريها  يف  جتتمع  مل  وحما�شن  خ�شائ�ض  من 

ال�شرائع واأعظمها على الإطاق.
مع �شروق �شم�ض هذا اليوم اجلميل )        ( املوافق ل���)       ( من 
�شهر )       ( لعام )        ( من الهجرة النبوية، ومن منربنا املتجدد نطل 

عليكن اإطالة �شباحية، باخلري مزدانة، وباجلود فيا�شة. 

اعلمــي.. اأن مــن قراأ حرًفا من كتــاب اهلل كتبت له ح�صنة، 
واحل�صنة بع�صر اأمثالها:

القرآن الكريم

ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  زب  ت����ع����اىل:  ق�����ال 
ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ 
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ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓۓ  ے  ے    ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ 
ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې  
ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې 
ی  ی    ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ 

ی رب )البقرة(.

ومــن �صلــى على النبــي �صــالة واحدة �صلــى اهلل عليــه بها 
ع�صرا:

الحديث
»اإن للموؤمن  ملسو هيلع هللا ىلص ق��ال:  النبي  اأن  َع��ْن��ُه -  ��َي اهلل  َر���شِ اأب��ي مو�شى -  عن 
ميًا،  �شتون  ال�شماء  يف  واح��دة جموفة طولها  لوؤلوؤة  خَليمة من  اجلنة  يف 
ُمتََّفٌق  ا«.  بع�شً املوؤمن ول يرى بع�شهم  اأهلون يطوف عليهم  للموؤمن فيها 

َعلَْيِه.

اعلمي.. اأن من اأوتي احلكمة فقد اأوتي خرًيا كثريا:

الحكمة
- ل ت�شدري حكًما قبل اأن ت�شمعي من الفريقن.

- ال�شكوت عامة الر�شا.
- اإذا تكلمت بالكلمة ملكتك واإذا مل تتكلمي بها ملكتها.

- �شدرك اأو�شع ل�شرك.
- �شامة الإن�شان يف حاوة الل�شان. 
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- �شرك اأ�شريك.
- خري اخلال حفظ الل�شان.

والكلمة الطيبة �صدقة:

فوائد السجود في الصالة من الناحية الصحية
اأوًل: تعّد كرثة ال�شجود مبنزلة التمرين اليومي املنتظم ملركز التحكم 
ال��دورة الدموية،  اإىل زي��ادة كفاءتها يف تنظيم  واملنظمات يف اجل�شم فيوؤدي 
وبالتايل ي�شتطيع اجل�شم اأن يواجه اأي تغري يف و�شعه اأو اهتزاز دون الإ�شابة 

بالدوار. 
الكهربائية  ال�شحنات  من  ملزيد  اليوم  خال  الإن�شان  يتعر�ض  ثانًيا: 
من  ب��د  ول  الع�شبي،  اجل��ه��از  على  ترت�شب  اجل���وي  ال��غ��اف  م��ن  ال�شاكنة 
التخل�ض منها وقد وجد اأن و�شع ال�شجود هو اأن�شب الأو�شاع للتخل�ض من 
هذه ال�شحنات؛ لأنه مبنزلة تو�شيل اجل�شم بالأر�ض التي تبددها ومتت�شها 

متاًما. 
ثالًثا: ي�شاعد ال�شجود على نظافة اجليوب الأنفية ب�شحب اإفرازاتها، 

وتقل فر�شة التهاب هذه اجليوب. 
اإرواوؤه،  ف��ي��زداد  ال�شجود  اأث��ن��اء  امل��خ يف  اإىل  ال���دم  ت��دف��ق  ي���زداد  راب��ًع��ا: 
وبالتايل يح�شل على ما يلزمه من مواد غذائية واأوك�شجن ويوؤدي وظيفته 

على اأح�شن وجه.
خام�ًشا: ي�شاعد على تخفيف الحتقان يف منطقة احلو�ض، وبالتايل 

ي�شاعد على الوقاية من الإ�شابة بالبوا�شري وحدوث اجللطات بالأوردة.
����ش���اد����ًش���ا: ي������وؤدي ال�����ش��ج��ود اإىل ن����وع م���ن ال���زف���ري )اإخ��������راج ال���ه���واء 
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اأك�شيد الكربون  اإىل خ��روج  ثاين  ب��دوره  ي��وؤدي  ال�شطراري(، وهذا الزفري 
اأنه يوؤدي  من الرئتن لي�شتقبل هواًء جديًدا يبعث احليوية والن�شاط، كما 

اإىل طرد الإفرازات من ال�شجرة ال�شعبية.
الفقري  العمود  خا�شة  اجل�شم،  مفا�شل  مرونة  على  ي�شاعد  �شابًعا: 

ويحميها من اخل�شونة والتيب�ض. 
قبلكم  ال�شاحلن  داأب  فاإنه  الليل؛  بقيام  »عليكم  ملسو هيلع هللا ىلص:  الر�شول  ق��ال 
ومقربة لكم اإىل ربكم ومكفرة لل�شيئات ومنهاة عن الإثم ومطردة للداء عن 

اجل�شد«.

ثــم اعلمــي.. اأن موقف الإ�صالم مــن ال�صعر موقــف و�صط؛ 
فح�صنه ح�صن وهو مقبول، و�صيئه �صيئ وهو مرفو�س:

عربات حزنك

ع��������رب��������ات ح�������زن�������ك م��������ا ت�������������زال ت�������ش���ري

وج��������ن��������اح ب����ل����ب����ل����ك احل��������زي��������ن ك�������ش���ري

ن������زل مل  ف���������اإن���������ا  ع������ن������ا  ت���������������ش�������اأيل  ل 

ن�����ش��ري ال�����ط�����وي�����ل  ح�������ش���رت���ن���ا  درب  يف 

ي�����ا �����ش����رخ����ة ال���ث���ك���ل���ى ، ق�����واف�����ل اأم����ت����ي

����ش���ل���ك���ت ب����ه����ا غ������ري ال�����ط�����ري�����ق ال���ع���ري

ت�����اه�����ت خ����ط����اه����ا وال�����ع�����وا������ش�����ف ح���ول���ه���ا

وم���������ك���������ان م�������وط�������ئ خ�����ف�����ه�����ا حم�����ف�����ور
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اإ���������ش��������ارة احل��������زي��������ن  اأم������ت������ن������ا  وج����������ه  يف 

ت�����ش��ري ن����ح����و الأ��������ش�������ى يف اخل�����اف�����ق�����ن 

م�������ازل�������ت اأط��������������رق ب����������اب اأم������ت������ن������ا ع���ل���ى

اأم���������ل ال����ل����ق����اء ، ف����م����ا اأج�����������اب ����ش���ري���ر

، واأم�����ت�����ي ك������لَّ������ْت ي��������دي وال��������ب��������اُب َك������������لَّ

ي����خ����ل����و ب�����ه�����ا ال�����ت�����ه�����وي�����د وال���ت���ن�������ش���ري

ق������ل������ب������ي ح��������زي��������ن واحل�������ق�������ي�������ق�������ة م�������رة

وال���������ش����ع����ر ل���ل���ق���ل���ب احل������زي������ن ���ش��ف��ري

ثم ننتقل اإىل فقرتنا التالية:

هل تعلمين؟
اأن اأقدم مدينة يف التاريخ هي مدينة اأريحا يف فل�شطن.

اأن الربتقال يحتوي على ثاثة وع�شرين عن�شًرا غذائًيا.
ال�شام  الثعاب�ن ن�شب�ة  ن�وع من  األفي  اأك��رث من  اأن على �شطح الأر���ض 

منها )٪1٠(.
اأن الهواء يتحول اإىل �شائل اإذا مت تربيده لدرجة )1٩3( درجة مئوية 

حتت ال�شفر.
اأن خرطوم الفيل يتاألف من اأكرث من اأربعمائة ع�شلة.
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ال�صريعــة الإ�صالمية منهج كامــل للحياة، يهديها اإىل �صبيل 
الر�صاد، ويبعدها عن الغواية وال�صالل ومع فقرة: 

فوائد التمر الطبية
1- ي�شاعد على العاج من الأنيميا ملا يحتويه من معدن احلديد.

2- يعالج اأمرا�ض القلب لحتوائه على عن�شر احلديد.
3- يعالج الإم�شاك نظًرا لحتوائه على كمية عالية من �شكر الفواكه 

الفركتوز.
4- لديه فاعلية �شد احل�شا�شية لحتوائه على عن�شر الزنك.

املمات،  وعند  احلياة،  يف  اهلل  اإل  اإله  ل  على  يثبت  ممن  اهلل  جعلنا 
وعند لقاء امللك الديان. 

وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�صالم 
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ال�شراء،  وكا�شف  النعماء،  العطاء، م�شدي  احلمد هلل على جزيل 
معطي ال�شراء.

وال��ق��در،  القهر  ع��ايل  ال�شر واجل��ه��ر، احلمد هلل  ع��امل  احلمد هلل 
املطلوب عند ك�شف  املدلهمات،  املدعو عند  بالأقوات،  املتكفل  احلمد هلل 

الكربات، املرجو يف الأزمات.
وال�شاة وال�شام على النبي الأمن والهادي املبن، واآله و�شحبه 

الكرمي.. ثم اأما بعد:
يطيب لنا اللقاء بكن، ويتجدد الإخاء، مع بداية هذا اليوم )         ( 

املوافق )           ( من �شهر )            ( لعام )          ( من الهجرة. 

فها نحن يف هذا اليوم على موعد مع رحلة اأخوية نبحر بها 
من �صاطئ الإميان، وبر الأمان، ومع القراآن الكرمي: 

القرآن الكريم

پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  زب  ت��ع��اىل:  ق��ال 
ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ 
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ 
ڍڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  ڃچ  ڃ  ڃ  ڃ  
گ  ک  ک  ک  ک  ڑڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ 

گگ گ ڳ ڳ ڳ    ڳ ڱ ڱ رب )البقرة(.
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وعنــد امل�صري يف جلج البحار، ل بد من معرفة �صنن الطريق، 
ومع �صنة من �صنن امل�صطفى ملسو هيلع هللا ىلص: 

الحديث
ع��ن اأن�����ض ب��ن مالك - َر���ش��َي اهلل َع��ْن��ُه- اأن َر���ُش��ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ق��ال: »اإن 
وجوههم  يف  فتحثو  ال�شمال  ريح  فتهب  جمعة،  كل  ياأتونها  �شوًقا  اجلنة  يف 
ازدادوا ح�شًنا  اأهليهم وقد  اإىل  وثيابهم فيزدادون ح�شًنا وجماًل، فريجعون 
فيقولون:  وجماًل.  ح�شًنا  ازددمت  لقد  واهلل  اأهلوهم:  لهم  فيقول  وجماًل، 

واأنتم واهلل لقد ازددمت بعدنا ح�شًنا وجماًل«. َرَواُه ُم�ْشِلٌم.

وعند تالطم الأمــواج، حترك القارب، وكاد اأن يغرق فكان 
ل بد من قول رجل حكيم، ومع احلكمة:

الحكمة
- الب�شاعة اجليدة تبيع نف�شها.

- لكل زهرة عبريها.
- اآلة ال�شيا�شة �شعة ال�شدر.

وعند هدوء الأمواج، و�صكون القارب، كان للقبطان كلمة:

هكذا قالها أينشتاين!
كيف تتم �شناعة الغباء؟

جمموعة من العلماء و�شعوا خم�شة قرود يف قف�ض واحد، ويف و�شط 
القف�ض يوجد �شلم ويف اأعلى ال�شلم هناك بع�ض املوز. 
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امل��وز ير�ض العلماء باقي القرود  اأح��د القرود لأخ��ذ  يف كل مرة يطلع 
باملاء البارد.

بعد فرتة ب�شيطة اأ�شبح كل قرد يطلع لأخذ املوز، يقوم الباقون مبنعه 
و�شربه حتى ل ير�شون باملاء البارد. 

وبعد مدة من الوقت مل يجروؤ اأي قرد على �شعود ال�شلم لأخذ املوز 
على الرغم من كل الإغراءات خوًفا من ال�شرب.

القرود اخلم�شة وي�شعوا  اأحد  اأن يقوموا بتبديل  العلماء  بعدها قرر 
ال�شلم  ي�شعد  اأن��ه  القرد اجلديد  به  يقوم  �شيء  ف��اأول  ج��دي��ًدا؛  ق��رًدا  مكانه 

لياأخذ املوز، لكن فوًرا الأربعة الباقون ي�شربونه ويجربونه على النزول. 
األ ي�شعد  بعد مرات عدة من ال�شرب يفهم القرد اجلديد باأن عليه 

ال�شلم مع اأنه ل يدري ما ال�شبب.
جديد،  بقرد  القدامى  القرود  اأح��د  بتبديل  ا  اأي�شً العلماء  قام  بعدها 
�شارك  الأول  البديل  القرد  اأن  حتى  الأول،  البديل  بالقرد  حل  ما  به  وح��ل 
مل��اذا ي�شرب. وهكذا حتى مت تبديل جميع  ي��دري  زم��اءه بال�شرب وه��و ل 
القرود اخلم�شة الأوائل بقرود جديدة، حتى �شار يف القف�ض خم�شة قرود مل 
ير�ض عليهم ماء بارد اأبًدا؛ ومع ذلك ي�شربون اأي قرد ت�شول له نف�شه �شعود 
ال�شلم من دون اأن يعرفوا ما ال�شبب؟ لو فر�شنا، و�شاألنا القرود ملاذا ي�شربون 

القرد الذي ي�شعد ال�شلم؟
اأك��ي��د �شيكون اجل����واب: ل ن���دري ول��ك��ن وج��دن��ا اآب���اءن���ا واأج���دادن���ا له 

�شاربن.
ه��ن��اك �شيئان ل ح���دود ل��ه��م��ا... ال��ع��امل وغ��ب��اء الإن�����ش��ان؛ ه��ك��ذا قال 

اأين�شتاين.
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وفكري  والأق���وال  بالأعمال  دائ��ًم��ا  نف�شك  وميزي  تقليدية  تكوين  ل 
هذه  مثل  تكوين  ول  مميزة،  اإبداعية  حياة  و�شتعي�شن  مميز  اإبداعي  ب�شكل 
القرود التي قلدت غريها، و�شمعت كام املثبطن دون ال�شتمرار يف التجربة 

واملحاولة.

بدائل؛ هو مو�صوع فقرتنا التالية:

بدائل
يف اأحد الفنادق العاملية ال�شخمة ال�شهرية كان الزبائن ي�شعون ر�شائل 
�شكاوى لإدارة الفندق يف �شندوق ال�شكاوى، مفادها اأن امل�شعد الكهربائي بطيء 
جًدا وين�شحونهم باأن يعاجلوا امل�شكلة، فا�شتدعت اإدارة الفندق خبرًيا كهربائًيا 
فدر�ض حالة امل�شعد فقال هذا يتطلب تقوية امللف الكهربائي للم�شعد ويكلف 
اإدارة الفندق اإىل  مائة وخم�شن األف دولر، لكن مع �شخامة املبلغ ا�شطرت 
عدم �شراء ملف اآخر، وا�شتدعت خبرًيا اآخر فدر�ض امل�شكلة وقال حلها ب�شيط 
ويكلف ع�شرين دولًرا، فقط فقالوا: كيف؟ قال: ن�شرتي مرايا ون�شعها على 
دخلوا  اإذا  الزبائن  فكان  العملية،  فنفذت  امل�شكلة..  و�شتنتهي  امل�شعد  ج��دران 
و�شففوا  وماب�شهم  مبظهرهم  اعتنوا  امل��راي��ا  على  �شورهم  وراأوا  امل�شعد 

�شعورهم ومل ي�شعروا عندئذ بامللل فتزول ال�شكاوى وحتل امل�شكلة. 

ون�صتمع اإىل فقرة األقاب خالدة:

ألقاب خالدة
- اإمام املهاجرين:

هو �شامل موىل اأبي حذيفة، فقد كان اإمام�ًا للمهاجري�ن من مكة اإىل 
املدينة طوال �شاتهم يف م�شجد قباء.

- جامع القراآن:
هو زيد بن ثابت.
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- حب ر�شول اهلل:
هو زيد بن حارثة.
- احلب بن احلب:
هو اأ�شامة بن زيد.

- َحرْبُ الأمة: 
هو عبداهلل بن العبا�ض.

وعند م�صارف الو�صــول، ومعامل النزول، ل بد من ابت�صامة 
ت�صرح ال�صدور:

تعريفات
املكيف: ميزته الرئي�شة اأن اجلريان ل ي�شتطيعون ا�شتعارته.

الثعبان: �شيء ل ميكنك اأخذ مقا�شه اإل اإذا مات.
بالتحطيم  اإليه قوبلت  ت�شعى  اأن  اأردت  اإذا  الذي  ال�شيء  الطموح: هو 

من بع�شهم.

ها هو القبطان يلوح من بعيد، معلًنا نهاية الطريق، معتذًرا 
عن التق�صري، يدعو بكل خ�صوع، ومع الدعاء: 

دعاء
اإّنا نعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار، وفتنة القرب وعذاب  »اللهم 
الك�شل  من  بك  نعوذ  اإّن��ا  اللهم  الفقر،  فتنة  و�شر  الغنى،  فتنة  و�شر  القرب، 

واملاأثم واملغرم«.
الأجر  اهلل  من  راجــني  اخلتام،  م�صك  اإىل  و�صلنا  قد  نكون  هنا  اإىل 

والثواب. 

وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�صالم 

www.alukah.net



294

البرنامج اإلذاعي )الخامس والخمسون(

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل على الأيادي الوافية، واملنن ال�شافية، واحلمد هلل على 
العافية، والولية الكافية، احلمد هلل على اأف�شاله، احلمد هلل على نواله، 

احلمد هلل على اإجزاله. 
نحمدك ما همع �شحاب، وملع �شراب، واجتمع اأحباب، وقرئ كتاب.

الغر  وق��ائ��د  واملر�شلن،  الأن��ب��ي��اء  اأ���ش��رف  على  وال�شام  وال�شاة 
واأزك��ى  ال�شاة  اأف�شل  و�شحبه  اآل��ه  وعلى  عليه  نبينا حممد  املحجلن، 

الت�شليم.. ثم اأما بعد:
من منرب اإذاعة )         (، ي�شرنا اأن نقدم لكن اجلديد واملفيد من 
العلوم والفنون لهذا اليوم )           ( املوافق )         ( من �شهر )        ( 

لعام )   ( من الهجرة النبوية. 

وم�صــك الــكالم، اأعظــم الإعجــاز، واأروع البيــان، كالم رب 
الأنام:

القرآن الكريم

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  زب  ت����ع����اىل:  ق�����ال 
ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ 
ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ     ے 
ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ 
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ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ     ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ 
رب  جب  يئ  ىئ  حئمئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ   ىئ 

)البقرة(.

وللدرو�س املحمدية، حلل ندية، وب�صمة �صجية: 

الحديث
ملسو هيلع هللا ىلص من بع�ض  عن ابن عبا�ض - ر�شي اهلل عنهما - ق��ال: خرج النبي 
اإن�شانن يعذبان يف قبورهما، فقال: »يعذبان،  حيطان املدينة، ف�شمع �شوت 
وكان  البول،  ي�شترت من  اأحدهما ل  كان  لكبري،  واإن��ه  يعذبان يف كبري،  وما 
الآخر مي�شي بالنميمة«. ثم دعا بجريدة فك�شرها ك�شرتن اأو ثنتن، فجعل 
ما مل  عنهما  »لعله يخفف  فقال:  ه��ذا،  وك�شرة يف قرب  ه��ذا،  ك�شرة يف قرب 

ييب�شا«. رواه البخاري.

اجلمال اأين ُيوجد، هي فقرتنا التالية:

الجمال أين يوجد؟
اأجمل ما يف الرجل: الرجولة.

اأجمل ما يف املراأة: الأمومة.
اأجمل ما يف الطفل: الرباءة.

اأجمل ما يف الليل: الهدوء.
اأجمل ما يف البحر: اجلربوت.

ُ
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وهذه �صمعة م�صيئة وكلمة مفيدة على الدرب منرية:

النمل يعاقب الكذاب
قال ابن القيم -يرحمه اهلل-: 

النملة  فاإن  اأعجب �شيء،  اأه��دى احليوانات، وهدايتها من  النمل من 
فاإن  الطريق،  عليها  بعدت  واإن  قوتها،  وتطلب  بيتها  من  تخرج  ال�شغرية 
ظفرت به حملته و�شاقته يف طرق معوجة بعيدة ذات �شعود وهبوط يف غاية 
من التوتر حتى ت�شل اإىل بيوتها فتخزن فيها اأقواتها يف وقت الإمكان، فاإذا 
ف��اإن كان  اإىل ما كان ينبت منها ففلقته فلقتن لئا ينبت،  خزنتها عمدت 

ينبت مع فلقه باثنتن فلقته باأربع. 
فاإذا اأ�شابه بلل وخافت عليه العفن والف�شاد انتظرت به يوًما ذا �شم�ض 
فخرجت به فن�شرته على اأبواب بيوتها ثم اأعادته اإليها، ول تتغذى منها منلة 

مما جمعته غريها. 
وقال - يرحمه اهلل: 

ولقد حدث يل اأن منلة خرجت من بيتها ف�شادفت �شق جرادة فحاولت 
اأن حتمله فلم تطق، فذهبت وجاءت معها باأعوان يحملنه معها، قال: فرفعت 

ذلك من الأر�ض فطافت يف مكانه فلم جتده فان�شرفوا وتركوها. 
بهم  وج���اءت  تقدر فذهبت  فلم  ف��ع��ادت حت��اول حمله  فو�شعته  ق��ال: 

فرفعته، فطافت فلم جتده فان�شرفوا. 
امل��رة الأخ���رى ا�شتدعاء النمل  ك��ان يف  ق��ال: فعلت ذل��ك م���راًرا، فلما 

حتلقوا حلقة وو�شعوها يف و�شطها وقطعوها ع�شًوا ع�شًوا. 
ف�شبحان اهلل الذي له يف خلقه �شوؤون. 
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زب ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱرب ومع الأمثال: 

ِإياك َأعني واسمعي يا جارة
خرج �شهل بن مالك الفزاري يريد النعمان.. فمر ببع�ض اأحياء طي.. 
ف�شاأل عن �شيد احلي.. فقيل له حارثة بن لأم.. فتوجه اإىل دياره.. فلم يقابل 
اأحًدا اإل اأخته فقالت له: انزل يف الرحب وال�شعة.. فنزل فاأكرمته ثم خرجت 
من خبائها فراأى اأجمل الن�شاء واأكملهن وكانت عقيلة قومها و�شيدة ن�شائها.. 
فوقع يف نف�شه منها �شيء.. وهو ل يدري كيف يخربها بذلك فجل�ض يف فناء 

اخلباء يوًما وهي ت�شمع كامه.. وجعل ين�شد ويقول: 
ي�������ا اأخ�����������ت خ�������ري ال�������ب�������دو واحل�������������ش������ارة

ف��������������زاره ف�������ت�������ى  يف  ت���������ري���������ن  ك�������ي�������ف 
اأ���������ش��������ب��������ح ي��������ه��������وي ح�������������رة م������ع������ط������ارة

اإِي�������������اك اأَع�������ن�������ي وا�����ش����ِم����ع����ي ي������ا َج��������اره
فلما �شمعت قوله عرفت اأنه يعنيها.. 

فلما رجع من عند النعمان نزل على اأخيها.. فخطبها وتزوجها و�شار 
بها اإىل قومه.

واملراد من املثل: اأنه ي�شرب ملن يتكلم بكام يريد به �شيًئا غريه.

ونقف مع فقرة �صمات فهيا بنا:

سمات شخصية البارع والمفكر
اأوًل: �شمات �شخ�شية البارع:

نف�شه. الوقت  يف  مهمة  من  باأكرث  القيام  • ي�شتطيع 
باملعوقات  التنبوؤ  على  القدرة  وعدم  النهائية،  املواعيد  من  • الفزع 
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والطوارئ املحتملة، يعدان حافًزا وحتدًيا ل�شخ�شية البارع.
امل�شكات  والتغلب على  املواقف  التعامل مع  باإمكانيته على  • يفخر 

وامل�شاعب.
الدائم،  الذاتي  بالن�شغال  اإح�شا�شه  من  العاطفية  القوة  ي�شتمد   •

اإ�شافة اإىل اقتناعه الرا�شخ باأهميته وقيمته للجماعة.
ثانًيا : �شمات �شخ�شية املفكر:

الأفكار. بن  منطقية  روابط  اإيجاد  اإىل  • مييل 
• ي�شر على تاأجيل الفعل حتى يكت�شف م�شببات الأمور وتاأثرياتها.
املعلومات. من  قدر  اأكرب  جمع  املفكر  يحاول  البيانات،  جمع  • عند 
جديدة. معلومات  اأية  دخول  املفكر  يرف�ض  البيانات،  حتليل  • عند 

للحلول  تو�شله  من  النابع  الر�شا  من  العاطفية  القوة  ي�شتمد   •
املنطقية.

يف اخلتام نقول: اللهم فقهنا يف الدين، وثبتنا على �صنة اإمام املتقني، 
الأخــوات،  ــزرن  وي الأرحـــام،  ي�صلن  ممن  واجعلنا  ال�صبيل،  �صواء  واهدنا 

ويتعاهدن القراآن.

وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�صالم 
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البرنامج اإلذاعي )السادس والخمسون(

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل على متام املنة، احلمد هلل بالكتاب وال�شنة، واحلمد هلل 
الإنعام، احلمد هلل ما توالت  الإ�شام، احلمد هلل على تواتر  على نعمة 
اأقواله، احلمد هلل وحمده  اأفعاله، ومتت  نواله، وح�شنت  وعم  اأف�شاله، 

اأح�شن ما قيل، وهو ُمويل اجلميل، وواهب العطاء اجلزيل.
املبعوث  الكمال،  �شاحب  ال��زم��ان،  معلم  على  وال�شام  وال�شاة 

لاأنام، وعلى اآله و�شحبه ما تعاقب اجلديدان.. ثم اأما بعد:
اإن اأول ما نزل من القراآن )اقراأ( فيها حث على التعلم واملعرفة، 
اليوم  ه��ذا  يف  بكن  اللقاء  يطيب  املعرفة  ب��اب  العظيم  ال��ب��اب  ه��ذا   فمن 
)         ( املوافق )         ( من �شهر )         ( لعام األف واأربعمائة و)          ( 

من الهجرة. 

وخري باب من اأبواب املعرفة على هذه الأر�س هو كالم ربنا 
القراآن الكرمي، فهو اأحق اأن يقراأ، واأ�صرف اأن ي�صتمع:

القرآن الكريم

پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  زب  ت��ع��اىل:  ق��ال 
ٹ  ٹ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀڀ  ڀ  ڀ  پ 
ڃ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ٹ  ٹ 
ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ 
ک  ک  ک  ڑک  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 
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ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ 
ںں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ )البقرة(.

والإبحــار يف ال�صرية النبوية العطرة يزيد املوؤمن نوًرا على 
نور:

الحديث
»اأن��ا وكافل  ق��ال:  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  �شعد -ر�شي اهلل عنه- عن  �شهل بن  عن 

اليتيم يف اجلنة هكذا«. وقال باإ�شبعيه ال�شبابة والو�شطى. رواه البخاري.

واحلكمــة نــور ي�صطــع، ولوؤلــوؤة تتــالألأ، و�صنــدوق معرفــة 
نفتحه لكم:

الحكمة
- ال�شكوت رد جواب.

- معرفة العمل �شهلة وال�شعوبة يف العمل نف�شه.
- اإن اأعطيت اأن�ض واأن اأخذت اأذكر. 

اإن الكلمــة برهان، وهي حق مبني، وو�صية ربانية، فالكلمة 
الطيبة كال�صجرة الطيبة: 

نوافل العبادات
اأعمال ي�شرية بلغ اأ�شحابها منازل رفيعة يف الدنيا والآخرة. 

اهلل  عند  لكنها  ي�شرية،  يظنها  باأعمال  اهلل  اإىل  ليتقرب  الإن�شان  اإن 
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عظيمة. لقد رفع اهلل اأقواًما وبّلغهم منازل يف اجلنة بنوافل ال�شلوات، فهذا 
ملا �شدق  �شيًئا  اأه��ل مكة  بال بن رباح-ر�شي اهلل عنه- كان ل ي�شاوي عند 
بن ح�شيب-ر�شي  بريدة  يقول  ملسو هيلع هللا ىلص يف اجلنة،  الر�شول  �شبق  اهلل  العهد مع 
اهلل عنه- اأ�شبح ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فدعا باًل فقال: »يا بال مب �شبقتني اإىل 
اأمامي«. فقال بال: يا  اإل �شمعت خ�شخ�شتك  اجلنة فما دخلت اجلنة قط 
ر�شول اهلل ما اأذنت قط اإل �شليت ركعتن، وما اأ�شابني حدث قط، اإل تو�شاأت 

عندها وراأيت اأن هلل علّي ركعتن فقال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بهما.
اأن  ال�شائم  للعبد  اهلل  تكفل  ولقد  اهلل،  اإىل  بها  يتقرب  قربة  ال�شوم 

يباعد وجهه عن النار �شبعن خريًفا، كما روى ذلك اأ�شحاب ال�شنن. 
لقد بلغ عثمان بن عفان-ر�شي اهلل عنه- منزلة ب�شبب �شَدَقته. 

اإل بئر روم��ة،  املدينة مل يكن بها م��اٌء ع��ذٌب  اإىل  امل��ه��اج��رون  مل��ا ج��اء 
وكان �شاحبها يبيع ماءها، فقال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »من ي�شرتي بئر رومة وله 

اجلنة«. فا�شرتاها عثمان. 
امل��ال، فجاء  اإىل  ة  وملا جاءت غزوة تبوك كان ال�شحابة يف حاجة ما�شَّ
»ما �شر  ملسو هيلع هللا ىلص وهو يحركها ويقول  النبي  دينار ف�شّبها يف ثوب  باألف  عثمان 

عثمان ما فعل بعد اليوم«. 
القد�شي  احلديث  ويف  اهلل  اإىل  الأعمال  اأح��ب  من  العبادات  نوافل  اإن 
بالنوافل حتى  اإيلَّ  ب  يتقرَّ يزال عبدي  »ول  البخاري يف �شحيحه  رواه  كما 

اأحبه...«. 
اأمر  بل كل ما  واح��د،  لي�شت قا�شرة على عمل  ال�شاحلة  الأعمال  اإن 
الإن�شان به من قول اأو عمل فاإنه ُيتقرب اإىل اهلل به، ولقد كافاأ اهلل اأقواًما 
املوؤمنن  اأم  وت��ع��اىل-.  �شبحانه  هلل-  فيها  اأخل�شوا  ملا  عملوها  اأع��م��الٍ   على 
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خديجة بنت خويلد- ر�شي اهلل عنها- نا�شرت الر�شول ملسو هيلع هللا ىلص يف اأحرج الأوقات 
»واهلل ل يخزيك اهلل اأبًدا اإنك لت�شل الرحم وحتمل الكلَّ وُتعن على نوائب 
ملسو هيلع هللا ىلص ذات يوٍم  اإىل ر�شول اهلل  الدهر فما �شاع ذلك عند اهلل بل جاء جربيل 
فقال له هذه خديجة قد اأتت معها اإناء فيه طعام فاإذا هي اأتتك فاقراأ عليها 
 ال�شام من ربِّها وب�شرها ببيت يف اجلنة من ق�شب ل ن�شب فيه ول �شخب«. 

ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  زب 
گ گ گ رب )الزلزلة(.

ومن حقول الإبداع اخرتنا لكن:

اختراعات بال حدود
بيئية متميزة،  بنظافة  تنعم  ال�شياحية  الأوروب��ي��ة  امل��دن  اإح��دى  كانت 
الطبيعية  املناظر  النظافة،  تلك  اإىل  اإ�شافة  جمالها  اأ�شباب  اأهم  اأحد  وكان 
اخلابة التي تتمتع بها، وعلى مر ال�شنن �شاءت اأحوال النظافة يف املدينة 
حتى اأ�شبح حالها �شيًئا، وعندها اأدرك املجل�ض البلدي اأنه ل بد من ال�شري 
يف اجتاه اآخر حلل امل�شكلة، واأخرًيا وبعد طول بحث تو�شلوا اإىل اخرتاع نوع 
جديد من حاويات القمامة، عندما تلقى فيها القمامة ت�شدر �شوًتا جميًا 

مميًزا يقول لل�شخ�ض املقابل: �شكًرا.

ونقف مع حقائق علمية عن احليوان: 

حقائق علمية عن الحيوان
اأمتار،  وخم�شة  مرت  بن  طوله  ي��رتاوح  �شغري  ح��وت  الدولفن   •
مميز  بذكاء  يتمتع  الدولفن  اأن  العتقاد  اإىل  العلماء  دعت  اأ�شباب  وهناك 
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ب��رباع��ة مذهلة.  الإن�����ش��ان  ���ش��وت  تقليد  ا�شتطاعت  ال��دلف��ن  م��ن  وع��دي��د 
وقد اأثبتت التجارب اأنه ميكن تعليم الدولفن بع�ض الكلمات التي ينطقها 
كاللعب  وممار�شتها  الأل��ع��اب  بع�ض  اخ��رتاع  الدولفن  وي�شتطيع  الإن�شان. 
بالكرة يف بركة املياه وكاأنه يلعب كرة ال�شلة اأو ما �شابه ذلك، وي�شتطيع قذف 

الكرة اإىل مدربه والتقاطها منه. وهذا كله يدل على الذكاء عند احليوان.

ون�صتمع اإىل فقرة اأوائل:

أوائـل
اأول من ا�شتقبل القبلة حًيا وميًتا ال�شحابي اجلليل الرباء بن معرور.

اأول من عاقب على الهجاء عمر بن اخلطاب -ر�شي اهلل عنه-.
اأول من بنى ال�شجن يف الإ�شام علي بن اأبي طالب -ر�شي اهلل عنه-.

اأول م�شجد و�شع يف الأر�ض امل�شجد احلرام يف مكة.
اأول من نطق بالعربية الف�شحى اإ�شماعيل -عليه ال�شام-.

اأول من كفر اإبلي�ض لعنه اهلل.
اأول اأمري على مكة عتاب بن اأ�شيد -ر�شي اهلل عنه-.

اأول �شهيد يف الإ�شام احلارث بن اأبي هالة.

وكما اأن املعرفة مفتاح العلوم، فاإن الدعاء مفتاح الهداية:

دعاء
الأم��را���ض،  و�شائر  والأوج���اع  الأ�شقام  من  العافية  ن�شاألك  اإّن��ا  »اللهم 
اللهم اك�شف عنا الباء، والوباء، والزلزل واملحن، عن بلدنا هذا خا�شة وعن 

باد امل�شلمن عامة«.

www.alukah.net



304

الآن  ن�صل  العلم؛  املعرفة، وجتولنا يف ميادين  بعد طوافنا يف حقول 
اإىل نقطة النهاية لنقول: اللهم اأذهب ال�صك باليقني، واألب�صنا ثوب الدين، 
وان�صر اإ�صالمنا، وارفع اأعالمنا، وثبت اأقدامنا، وان�صرنا على القوم الكافرين.

وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�صالم 
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البرنامج اإلذاعي )السابع والخمسون(

ٱ ٻ ٻ

اأع��ط��ى م��ن النعيم، احلمد هلل ك��م منح م��ن اخلري  احلمد هلل ك��م 
النوال اجل�شيم، احلمد هلل عمت  به من  تف�شل  كم  العميم، احلمد هلل 

نعمه، وان�شرفت نقمه وت�شاعف كرمه.
وال�شاة وال�شام على حممد الأمن، واآله و�شحبه اأجمعن، ومن 

هم على النهج القومي اإىل يوم الدين.. ثم اأما بعد:
مع اإ�شراقة �شم�ض هذا ال�شباح، ومن منرب اإذاعتكن ال�شداح، نقدم 
الب�شمة، ها هي �شفحة  العقول، ويظهر  لكن ما ي�شرح ال�شدور، وينري 
التقومي ت�شري اإىل اأن هذا اليوم )           ( املوافق )         ( من �شهر )       ( 

لعام )       ( من الهجرة النبوية. 

ون�صتمــع اإىل اآيات بينات نريات عطــرات، من كالم الرحيم 
الرحمن:

القرآن الكريم

ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  زبہ  ت���ع���اىل:  ق����ال 
ۈ  ۆ  ۆ  ۇۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے 
ې  ې  ې  ۉۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ 
ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې 
جئرب  ی  ی  ی  ی  ىئىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ   ۈئ   ۈئ 

)البقرة(.
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ونزيــد مــن حمبــة احلبيــب حممــد ملسو هيلع هللا ىلص يف قلوبنــا ب�صمــاع 
اأحاديثه اخلالدة:

الحديث
ع��ن اأب���ي ِخ���َرا����ٍض ح���درد ب��ن اأب���ي ح���درد الأ���ش��ل��م��ي، وي��ق��ال: ال�شلمي 
َي اهلل َعْنُه- اأنه �شمع النبي ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »من هجر اأخاه �شنة  ال�شحابي- َر�شِ

فهو ك�شفك دمه«. �شححه الألباين.

ون�صتفيد من حكم احلكماء، اخلربة والتجارب:

الحكمة
- القول اأ�شهل من الفعل.

ون�صرتيح اإىل �صجرة جليلة توؤتي اأكلها باإذن ربها:

أسرار الشخصية الجذابة
���ش��اف��ح��ي الأخ����ري����ات ب��ث��ب��ات وح����زم غ���ري م��ب��ال��غ ف��ي��ه واب��ت��ع��دي عن 
امل�شافحة باأيٍد رخوة؛ فهي �شمة من �شمات غري الواثقن، وكذلك ابتعدي 
تكوين  اأن  اإما  باأنك  الأخريات  ت�شعرين  فقد  قوية جًدا  باأيد  امل�شافحة  عن 
�شخ�شية متغطر�شة مت�شلطة، اأو اأنك تخدعينهن بقوة �شخ�شيتك وتنق�شك 

الثقة. 
- الثقة.. 

قبل  ال��ن��ا���ض  اإىل  ت�شلي  حتى  الثقة  ع��ن  تعرب  �شوتك  ن��ربة  اجعلي 
اأفكارك؛ فنربة �شوتك لها اأثر كبري على م�شاعر الآخرين، وعليها يحدد من 
ي�شمعك هل اأنت تتحدثن ب�شوت ينم عن ال�شجاعة اأو الياأ�ض وال�شجن، ول 
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بد اأن يكون كامك وا�شًحا بعيًدا عن الرتدد. 
- كوين ذات لباقة.. 

ل�شانك يخونك  بهم ول جتعلي  �شغوفة  النا�ض كوين  اأردت حب  ف��اإذا 
قط، فاإن القدرة على الكام مع اللباقة تزيد من قوة تاأثريك على النا�ض.

 التحلي بال�شرب.. 
ا�شربي على الآراء والأفكار التي ترينها يف قرارة نف�شك غري متفقة 
معك؛ فاإن من اأ�شرار ال�شخ�شية اجلذابة الإ�شغاء الواعي امل�شوب بالتقدير 
اأن حتاوري وتناق�شي بعقانية وهدوء  اآراء الآخرين، حاويل  والعطف على 
عندما يخالف راأي��ك اأح��د، لكن احرتمي راأي��ه ول حت��اويل قدر الإمكان اأن 

جترحي �شعوره. 
- كوين مرحة متفائلة.. 

اأكرث النا�ض يحب املرح املن�شبط والتفاوؤل امل�شرق، خا�شة وقت الأزمات، 
حيث اإن الآخرين ي�شعرون باأنك ال�شخ�ض املنا�شب وقت ال�شدائد فيعمدون 

اإليك لت�شربيهم وتوجيههم. 
- اهتمي مبظهرك.. 

املظهر الائق يك�شبك احرتام النف�ض واحرتام الآخرين لك، ويجعلك 
هندامه  يف  الفو�شى  ت�شيع  ال��ذي  فال�شخ�ض  والطمئنان،  بالثقة  ت�شعرين 

ي�شعر الآخرين باأن الفو�شى ت�شيع يف تفكريه.

كتب وموؤلفون هي فقرتنا التالية:

كتب ومؤلفون
كتاب: اأ�شراط ال�شاعة.
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املوؤلف: يو�شف عبد اهلل الوابل. يتحدث هذا الكتاب عن اأ�شراط ال�شاعة 
وعاماتها ال�شغرى والكربى، م�شتنًدا اإىل الأدلة من الكتاب وال�شنة، وقد 
اإذا ذكر من  ملسو هيلع هللا ىلص  اأن ال�شادق امل�شدوق  املعلوم  املوؤلف يف مقدمته: »فمن  قال 
اأ�شراطها �شيًئا وراأى النا�ض وقوع ذلك ال�شيء علًما ويقيًنا واأن ال�شاعة اآتية 
ل ريب فيها فيعملون لها وي�شتعدون لذلك اليوم ويتزودون بال�شاحلات قبل 

فوات الأوان وانق�شاء الأجل املحدود«. 
يقع الكتاب يف جملد ويف اأربعمائة واثنتن وثاثن �شفحة وهو من 

اأبدع الكتب واأ�شحها التي حتدثت عن اأ�شراط ال�شاعة. 

تاريخ وحدث هو برناجمنا التايل:

تاريخ وحدث
- �شنة خم�ض وثاثن من الهجرة:

ا�شت�شهاد عثمان بن عفان - ر�شي اهلل عنه - )ثالث اخللفاء الرا�شدين( 
ر�شي   - عثمان  اخلليفة  املتاآمرون  �شنة خم�ٍض وثاثن حا�شر  �ش�وال  ففي 
اأربعن يوًما( ومنعوه من ال�شاة بامل�شجد،  اأو  اهلل عنه - يف داره )ع�شرين 
بل ومن املاء ثم اقتحموا داره من اخللف وهجموا عليه وهو يق�راأ الق�راآن، 
واأكبت عليه زوج�ه نائل�ة لتحميه بنف�شها لكنهم �شربوها بال�شيف فقطعت 
ومات  امل�شحف  على  دم��ه  ف�شال   - عنه  اهلل  ر�شي   - منه  ومتكنوا  اأ�شابعها، 

�شهيًدا يف �شبيحة عيد الأ�شحى.

وننتقل اإىل فقرة خمتارة بعنوان: 

أكرم من حاتم
�شاأل رجل حامت الطائي فقال: يا حامت هل غلبك اأحد يف الكرم؟ 
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قال: نعم، غام يتيم من طييء نزلت بفنائه وكانت له ع�شرة روؤو�ض من 
الغنم، فعمد اإىل راأ�ض منها فذبحه، واأ�شلح من حلمه، وقدم اإيلَّ وكان فيما قدم 
الدماغ، فتناولت منه فا�شتطبته، فقلت: طيب واهلل فخرج من بن يدي وجعل 
يذبح راأ�شا راأ�شا، ويقدم اإيلَّ الدماغ واأنا ل اأعلم، فلما خرجت لأرحل نظرت حول 

بيته دما عظيًما، واإذا هو قد ذبح الغنم باأ�شرها، فقلت له: مل فعلت ذلك؟ 
فقال: يا �شبحان اهلل! ت�شتطيب �شيًئا اأملكه فاأبخل عليك به، اإن ذلك 

ل�شبة على العرب قبيحة. 

كيف ميكننا تقوية الذكاء؟:

كيف يمكننا تقوية الذكاء؟
1- اح�شبي ح�شاب احل�شنات وال�شيئات والأهمية.

2- راجعي جميع العوامل لتخاذ القرار.
3- حددي الغايات والأهداف.
4- اح�شبي للنتائج والعواقب.

5- حددي الأولويات الرئي�شية.
٦- فكري يف البدايات والإمكانات والختيارات.

٧- �شعي وجهة النظر الأخرى يف احل�شبان.
٨- اأو�شلي الفكر اإىل عقلك واطلبي منه امل�شاعدة.

ويف اخلتام نقول: 

من ذا الذي ما �صــــــــاء قط 

فقط؟ احل�صــــــــــــنى  له  ومن 

وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�صالم 
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البرنامج اإلذاعي )الثامن والخمسون(

ٱ ٻ ٻ

اللحظات،  الأوق���ات، وطيلة  ال�شاعات، ويف كل  احلمد هلل على مر 
اإك��رام��ه، احلمد هلل على ح�شن  اإنعامه، احلمد هلل على  احلمد هلل على 

�شنيعه.
واهلل اأكرب دعاه املري�ض على �شريره، وفزع اإليه املنكوب يف اأموره، 

وهتف با�شمه الربان يف البحار، ولهج بذكره من �شل يف القفار.
وكا�شف  ال�شبل،  وم��و���ش��ح  ال��ع��ل��م،  معلم  على  وال�����ش��ام  وال�����ش��اة 

ال�شبه، واآله و�شحبه اأوىل الف�شل وال�شعة.. ثم اأما بعد:
ها هي ميادين العلم، وتلك ينابيع املعرفة، ي�شمر اإليها املجتهدون، 
حجة،  وال��ع��ل��م  ظ���ام،  واجل��ه��ل  ن���ور،  فالعلم  امل��ث��اب��رون،  عليها  وي�شرب 

واجلهل فتنة؛ ف�
ب��������ق��������در ال��������ك��������د ت����ك����ت���������ش����ب امل������ع������ايل

وم�������ن ط����ل����ب ال����ع����ا ����ش���ه���ر ال���ل���ي���ايل 
من هذا امليدان العلمي، ومن هذا املنرب الرتبوي، ويف هذا اليوم 
الندي )           ( املوافق )        ( من �شهر )          ( لعام )            ( من 

الهجرة. 

نفتح لكن اأوىل ف�صولنا، واأ�صفى ينابيعنا القراآن الكرمي:

القرآن الكريم

ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  زب  ت���ع���اىل:  ق����ال 
ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ   ائ  ى  ېى  ې 
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ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ   ۆئ 
ىت   مت  خت  حت  جت  يب  ىب  مب  حبخب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ 
يت جثمث ىث   يث  حج ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ 

پ ڀڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ رب )البقرة(.

وف�صلنا الثاين هو مع معلمنا الأول حممد ملسو هيلع هللا ىلص:

الحديث
عن عائ�شة - ر�شي اهلل عنها - قالت: كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص يقول يف الرقية: 

»تربة اأر�شنا، وريقة بع�شنا، ُي�شفى به �شقيمنا، باإذن ربنا«. رواه البخاري.

وللحكمة فنون لها يف ميادين العلم ف�صول:

الحكمة
- لي�ض كل ما يلمع ذهًبا ول كل ما يربق ف�شًة. 

- ل داعي للخوف من �شوت الر�شا�ض.. فالر�شا�شة التي تقتلك لن 
ت�شمعي �شوتها.

- ي�شتطيع النا�ض اأن يعي�شوا با هواء ب�شع دقائق وبا ماء اأ�شبوعن 
وبا طعام حوايل �شهرين وبا اأفكار �شنوات ل ح�شر لها.

- عندما تقول لك اإن�شانة اإنها حتبك مثل اأختها تذكري قابيل وهابيل.

والكلمــة مــا هــي اإل وحي مــن العلــم ، وفي�س مــن القرائح، 
وف�صل ل غنى عنه: 

سوء التربية
ي�شكو عديد من الآباء والأمهات من �شلوك اأبنائهم ال�شيِّىء، وبخا�شة 
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الكذب، فرتينهم حائرين من هذا ال�شلوك ويت�شاءلون: من اأين تعلم الولد 
اأو البنت الكذب، وهو مل يجرب علينا كذبا قط؟ 

واجلواب: اأغلب ما ي�شاهده يف القنوات يعلمه الكذب، اأفام الكرتون 
البهلوانية  الألعاب  ك��ذب،  اأ�شله  التمثيل يف  واخل��راف��ات،  الكذب  مبنية على 

وال�شحرية كذب، فيكف ل يتعلم الولد الكذب؟ 
ومثل ذلك ال�شرقة، والعنف، والتدخن، وعقوق الوالدين، والق�شوة، 
هذه  كل  الفاح�شة،  يف  وال��وق��وع  واملعاك�شات،  والإدم����ان،  ال�شيئة،  وال�شحبة 
تر�شيخها  الف�شائية يف  الف�شائية وغري  القنوات  ت�شهم  ال�شيئة  ال�شلوكيات 

وحت�شن �شورتها لدى ال�شباب والفتيات. 
فال�شرقة: ذكاء وخفة يد وفهلوة. 

والإدمان والعنف والق�شوة: �شجاعة ورجولة.
واملعاك�شات والفاح�شة: من مقت�شيات �شن ال�شباب، واجلميع ميرون 

بهذه املرحلة.
والتدخن: من ال�شغائر، وغدا يقلع عنه. 

وعقوق الوالدين: طي�ض �شباب.
وتعاطي جميع املحرمات: اهلل غفور رحيم.

نفو�ض  وي��زرع��ون��ه��ا يف  لها  ي��روج��ون  ال��ت��ي  املفاهيم  ه��ي  ه��ذه  األي�شت 
النا�شئة والأجيال؟ 

اأبنائنا، بعد اأن اأ�شبحت هذه القنوات  كيف نرجو خرًيا لأبنائنا ومن 
مبا فيها من �شر وف�شاد هي املربي واملوجه واملعلم؟! 

قيمهم  يتلقوا  اأن  لأولده�����م  �شمحوا  وق��د  والأم���ه���ات  الآب����اء  دور  اأي���ن 
واأخاقهم من قوم باعوا اأنف�شهم واأخاقهم ودينهم بزخرف من الدنيا زائل؟ 
وقد تنبه اإىل ذلك اأحد املربن فقال: لن اآتي اإىل بيتي مبن ي�شاركني 

يف تربية اأبنائي ، يق�شد التلفاز.
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وللتنــوع اأثره يف القبول، وا�صتجابة النفو�س، فاخرتنا لكن 
هذه الطرفة:

طرفة
�شاأل اأعرابي اأعرابًيا اآخر يدعي اأنه متفقه يف النحو وقواعد اللغة. 

 .. واهلل لقد عرفت قواعد النحو كلها اإل واح��دة، ما زالت ت�شكل عليَّ
فا اأعرف هذا الذي يقولون: اأبو فان واأبي فان واأبا فان. 

اأ�شهل القواعد: فاأبو فان تقال ملن عظم قدره وعا  فقال له: هذه 
�شاأنه من النا�ض. واأبي فان تقال لعامة النا�ض. واأبا فان تقال لأو�شعهم 

واأرذلهم.

ونفتح اخليال بهذه الفقرة:

كيف نستخدم الخيال لتحقيق أهدافنا في الحياة؟
1- كوين �شورة للعمل قبل اإجنازه.

2- �شححي ال�شورة التي كونتها للعمل وقومي بتكملتها.
3- نظفي ذاكرتك من املخاوف والأوهام.

4- ا�شتخدمي خيالك لكت�شاف اأذواق النا�ض ورغباتهم.
5- راجعي عملك عرب املقارنة بن مراحله املختلفة وال�شورة املثالية 

التي كونتها قبل البدء به.
٦- حاويل اأن تتخيلي نف�شك يف مواقع متقدمة من عملك، ثم حاويل 

اأن متتلكي ال�شفات الإيجابية التي يتمتع بها من هم متقدمون عليك.
٧- تخيلي ما حتبينه واعريف ما ترغبن فيه.

www.alukah.net



314

٨- اأطلعي الآخرين على ما تتخيلن الو�شول اإليه.
٩- اقرتحي حلوًل للم�شكات واأفكاًرا للعمل.

لول اهلل.. ثم اخليال لكنا ل نزال نعي�ض يف الكهوف والغابات.
بحبال  الأر����ض  اإىل  امل�شدود  الرفيع  اخل��ي��ال  �شاحب  التاريخ  ي�شنع 

الن�شاط الوا�شع.
بال�شعي  امل�شفوعة  اأهم يف تطور احلياة من الأح��ام  ول يوجد �شبب 
لتحقيقها بعد العقل والإرادة فاإن اخليال واحد من اأعظم الطاقات التي زود 

اهلل تعاىل بها الإن�شان.

ونختم بهذا الدعاء:

دعاء
»اللهم اكتبنا يف عبادك ال�شاحلن غري خزايا ول مفتونن، واجعلنا 
يف الذين اأنعمت عليهم غري املغ�شوب عليهم ول ال�شالن، وارحمنا برحمتك 

الوا�شعة يا رب العاملن ويا اأرحم الراحمن«.
اإىل الف�صول، وا�صتماعنا اإىل الدرو�س، نقول بكل  مع دخولنا جميًعا 
يف  لنا  وافتح  الأعمال،  خلري  واهدنا  الأقــوال،  لأح�صن  وفقنا  اللهم  هدوء: 

ف�صولنا من ف�صلك العميم، وعطائك اجلزيل.

وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�صالم 
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البرنامج اإلذاعي )التاسع والخمسون(

ٱ ٻ ٻ

�شبحان من �شبح الرعد بحمده، وهطل الغمام بذكره، بره عظيم، 
باحلق  الكتاب  وينزل  املر�شلن مب�شرين ومنذرين،  ير�شل  األيم،  واأخ��ذه 

املبن، واأنزل احلديد فيه باأ�ض �شديد.
اهلل اأكرب من اإله ما اأحلمه على الطغاة، وما اأ�شربه على الع�شاة، 
وما اأقربه ممن دع��اه، وما اأق��دره على ن�شر من ت��وله، وما اأ�شد بط�شه 

مبن عاداه، وما اأ�شمعه ملن ناداه.
واأ�شهد اأن حممًدا عبده ور�شوله �شلى اهلل عليه وعلى اآله و�شحبه 

و�شلم ت�شليًما كثرًيا مزيًدا اإىل يوم الدين.. اأما بعد:
تتواىل الأيام، ومتر اللحظات، وما تزال اإ�شراقة منربكن الإذاعي 
تطل عليكن كل �شباح. يف هذا اليوم )          ( املوافق )            ( من �شهر 

)         ( لعام )         ( من الهجرة.

نبــداأ اإطاللتنــا بطلة نديــة، وحجة قوية، ونهــج م�صتقيم، 
كالم رب العاملني: 

القرآن الكريم

پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  زب  تعاىل:  ق��ال 
ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀڀ 

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ 
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ک  کک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ      ڎ   ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ 

ک گ گگ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ںڻ ڻ 

ڻ ڻ ۀ ۀ رب )البقرة(.

اإذا اأردت الرحيق فاذهب اإىل ب�صتان احلبيب ملسو هيلع هللا ىلص:

الحديث
عن اأبي هريرة - ر�شي اهلل عنه - قال: قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »يتقارب 
الزمان، وينق�ض العمل، ويلقى ال�شح، ويكرث الهرج«. قالوا: وما الهرج؟ قال: 

»القتل، القتل!«. رواه البخاري.

وحتلق بنا الكلمة عاليًة يف �صماء املعرفة:

حلول مبتكرة
يف امتحانات مادة الفيزياء يف اإحدى اجلامعات الدمنركية، جاء ال�شوؤال 
البارومرت،  با�شتخدام  ال�شحاب  ناطحة  ارتفاع  حتدد  كيف  كالتايل:  الأول 
وهو جهاز لقيا�ض ال�شغط اجلوي؟.. وكانت الإجابة املنطقية: بقيا�ض الفرق 
بن ال�شغط اجلوي على �شطح الأر���ض وعلى �شطح ناطحة ال�شحاب، ومن 
ثم ا�شتنتاج ارتفاع الناطحة من خال الفرق بن ال�شغطن، اإل اأن اإحدى 
الإجابات جاءت بطريقة ا�شتفزت اأ�شتاذ الفيزياء للدرجة التي دعته لرت�شيب 
الإجابة  الأخ��رى! وكانت  الأ�شئلة  الإجابات عن  الطالب دون ت�شحيح بقية 
امل�شتفزة كالتايل: نربط البارومرت بحبل طويل وندليه من اأعلى الناطحة 
بدائية يف نظر  اإنها طريقة  نقي�ض طول احلبل!  ثم  الأر���ض،  حتى يام�ض 
تخرجه  املفرت�ض  الطالب  ل��دى  فيزيائي  وفكر  ح�ض  عن  تنم  ول  الأ�شتاذ، 
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من اجلامعة ليمثل علم الفيزياء؛ ما ي�شتدعي تر�شيبه! وبعد خروج النتائج 
اإىل جمل�ض اجلامعة، تكونت جلنة  بتظلم  ليتقدم  بر�شوبه،  الطالب  فوجئ 
للنظر يف التظلم، واأقرت اللجنة مبقابلة الطالب واإعادة ال�شوؤال مرة اأخرى 

عليه للتاأكد من فهمه لل�شوؤال و�شحة اإجابته وا�شتحقاقه للتخرج. 
اإجابة بدائية ل تليق بخريج  اإجابته املكتوبة، تعد  اأخرب الطالب باأن 
فهمه  لإث��ب��ات  اأخ���رى  فر�شة  ف�شيعطى  ال��ع��دال��ة،  مل��ب��داأ  وحتقيًقا  الفيزياء، 
للفيزياء والبحث عن اإجابة �شحيحة اأخرى، وطرح عليه ال�شوؤال نف�شه فاأجاب 
باأن لديه طرًقا كثرية لقيا�ض ارتفاع الناطحة ول يعلم اأيها تريد اللجنة؟! 
املطلوبة.  الإجابة  اإىل  الو�شول  حلن  اإجاباته  �شماع  على  اللجنة  فوافقت 
فاأجاب الطالب: نرمي البارومرت من اأعلى ناطحة ال�شحاب، ونقي�ض الزمن 
الناطحة،  ارتفاع  ح�شاب  وبالتايل  الأر����ض،  اإىل  ي�شل  حتى  ا�شتغرقه  ال��ذي 
با�شتخدام قانون اجلاذبية الأر�شية! وبالإمكان ح�شاب �شرعة البارومرت عند 
مام�شته لاأر�ض ومن خال ال�شرعة والزمن ن�شتخرج امل�شافة التي متثل 
ارتفاع الناطحة! اأو اأن نثبت البارومرت قرب العمارة وعند �شروق ال�شم�ض، 
والظلن  الطولن  بن  التنا�شب  قانون  خ��ال  وم��ن  البارومرت  ظل  نقي�ض 
الناطحة  البارومرت يف  بتثبيت طرف  اأن نقوم  اأو  الناطحة!  ن�شتخرج طول 
وحتريكه كحركة، بندولية وح�شاب زاوية احلركة ومن خال قانون التجاذب 
الناطحة! مل ترق كل تلك الإجابات للجنة  ارتفاع  بن اجل�شمن ن�شتخرج 
وطلبت منه الإجابة ال�شحيحة واإل �شيعقد تر�شيبه يف املادة! فاأجابهم باأن 
هناك طريقة �شحيحة، لكنها �شخيفة وغبية ومعقدة، يعرفها ال�شغري قبل 
تنتظره  كانت  ما  وهو  وحت��ت!  فوق  ال�شغطن  بن  الفرق  مبعرفة  الكبري، 

اللجنة لتقرر جناح الطالب وتخرجه يف الفيزياء! 
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قد تبدو الق�شة طريفة وعجيبة! ولكن الأعجب حن نعلم باأن هذا 
الوحيد  "نيلز بور" العامل  الفيزياء هو  بالكاد يف م��ادة  ال��ذي جنح  الطالب 
من دولته الذي حاز جائزة نوبل يف الفيزياء والذي اأبدع يف الفيزياء النووية 

وتركيب الذرة. 
املتميزون واملبدعون ل حدود لأفكارهم املبدعة، وحلولهم املبتكرة، واإن 
بدت يف الوهلة الأوىل ب�شيطة وم�شحكة! فهم يحر�شون دوما على اخلروج 
باأفكارهم وابتكاراتهم من ال�شندوق الذي حجم حدود تفكري واإب��داع كثري 
من النا�ض، وتاريخ الب�شرية و�شري املخرتعن واملبدعن دليل على اأن اأوىل 

خطوات الإبداع، التفكري خارج ال�شندوق مبا ل يتوقعه اأكرث النا�ض. 

ومن زاوية التجديد، نخرج ركن الإبداع ومع فقرة:

جمل منها نتعلم
نواجه  ث��م  ال��درو���ض  نتعلم  اجل��ام��ع��ة  اأو  امل��در���ش��ة  يف  اأن���ه  تعلمي   •
الم��ت��ح��ان��ات... اأم����ا يف احل��ي��اة ف��اإن��ن��ا ن��واج��ه الم��ت��ح��ان��ات وب��ع��ده��ا نتعلم 

الدرو�ض.
حكيم  اإن�شان  مع  ق�شرًيا  ح���واًرا  اأو  ب�شيطة  حمادثة  اأن  تعلمي   •

ي�شاوى �شهر درا�شة.
يف  تتجهن  اأين  اإىل  املهم  لكن  الآن..  اأنت  اأين  يهم  ل  اأنه  • تعلمي 

هذه اللحظة.
• تعلمي اأنه خري لاإن�شان اأن يكون كال�شلحفاة يف الطريق ال�شحيح.. 

على اأن يكون غزاًل يف الطريق اخلطاأ.
تعرفينه. �شخ�ض  كل  اإر�شاء  حماولة  هو  الف�شل  مفتاح  اأن  • تعلمي 
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يتح�شر  اأن  من  فعل..  ما  على  يندم  اأن  لاإن�شان  خري  اأنه  • تعلمي 
على ما مل يفعل.

ونختم بهذه الطرق:

عشرة طرق لجعل حياتك أفضل
1- خ�ش�شي من وقتك ع�شر اإىل ثاثن دقيقة للم�ش��ي واأنت مبت�شمة.

2- اجل�شي �شامتة ل��مدة ع�شر دقائ���ق يومًيا.
3- خ�ش�شي لنومك �شبع �شاعات يومًيا.

4- عي�شي حياتِك بهدف؛ اإر�شاء ربِك - عز وجل -.
5- العبي األعاًبا م�شلية يومًيا.

٦- اقرئي كتًبا اأكرث من التي قراأتها يف ال�شنة املا�شية.
٧- خ�ش�شي وقًتا للغذاء الإمياين: )�ش���اة، ت�شبي��ح، وغريها(.

٨- اق�شي بع�ض الوقت مع اأ�شخا�ض اأعمارهم جتاوزت ال�شبعن عاًما 
واآخرين اأعمارهم اأقل من �شتة اأعوام.
٩- احلمي اأكرث خ��ال يقظتك.

الأغذية  من  واقت�شدي  الطبيعية  الأغ��ذي��ة  تناول  من  اأك����رثي   -1٠
املعلبة.

ومع دنو الفراق، نلملم الكلمات، بتحية الإ�صالم:

وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكن  "فال�صالم 
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البرنامج اإلذاعي )الستون(

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل.. م�شتٍو على عر�شه، بائن من خلقه، م�شتغٍن عن عباده، 
متفرد بربوبيته واأُلوهيته، واحد يف اأ�شمائه و�شفاته.

ب��ارئ م�شور جبار متكرب، ملك قدو�ض،  حكيم خبري، عليٌّ كبري، 
مهيمن قوي، عزيز حكيم، غفور رحيم، عليٌّ عظيم، ملك كرمي.

واأ�شهد اأن حممًدا عبده ور�شوله ختم به النبوات، �شلى اهلل عليه 
وعلى اآله و�شحبه و�شلم ت�شليًما كثرًيا اإىل يوم الدين.. ثم اأما بعد:

م��ن ه��ذا اجل��م��ع ال��غ��ف��ري، وه���ذه ال�شفوف ال��ع��دي��دة، ن��خ��رج لكن 
�شطورنا املجموعة يف اإذاعتنا امل�شموعة، يف هذا اليوم )             ( املوافق   

)         ( من �شهر )       ( لعام )         ( من الهجرة.

اآيــات  اإىل  ن�صتمــع  امل�صتقيمــة  ال�صفــوف  هــذه  بــني  ومــن 
م�صتقيمة، على الدرب منرية:

القرآن الكريم

ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  زب  ت��ع��اىل:  ق��ال 
گ  گ  گگ  ک  ک  ک  ڑک  ڑ  ژ  ژ   ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 
ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ 
ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ۀہ  ۀ 
رب  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ   ڭ 

)البقرة(.
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ومــن حولنا وبيننا �صنن نبويــة نعي�س يف دربها، ونقطف من 
ثمرها:

الحديث
عن عبد اهلل بن عمر - ر�شي اهلل عنهما - قال: قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »اإن 
اأن يلعن الرجل والديه«. قيل: يا ر�شول اهلل، وكيف يلعن  من اأكرب الكبائر 
الرجل والديه؟ قال: »ي�شب الرجل اأبا الرجل، في�شب اأباه، وي�شب اأمه في�شب 

اأمه«. رواه البخاري.

ومــن بني ال�صفــوف ن�صتجمع احلــروف، لنخــرج بحكمة لن 
تفوت:

الحكمة
-عذاب النف�ض اأثقل من اآلم اجل�شد. 

ها هي حا�صرة، ن�صيطة م�صددة، كلمتنا ال�صباحية:

حلول تحتاج إلى قليل من التفكير
كرثت ال�شكاوى �شد اأحد م�شانع ال�شابون اليابانية، باأنه ينتج كثرًيا 
من علب ال�شابون دون اأن متتلئ بالكمية املفرت�شة! فوًراَ وكعادة اليابانين 
املهتمن باجلودة، قامت الإدارة بتكليف اإدارة الإنتاج بدرا�شة امل�شكلة ب�شورة 
مبالغ  ب�شرف  الإدارة  قامت  فقد  ح��دث،  م��ا  وه��ذا  لها،  ح��ل  وو���ش��ع  عاجلة 
كبرية لرتكيب جهاز يعمل بالأ�شعة ال�شينية لك�شف كل علب ال�شابون ملعرفة 
املمتلئة جزئًيا من املمتلئة كلًيا، وهو ما ترتب عليه وجود عدد لي�ض بالقليل 
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ل�شعوبة  الطريقة  تنجح  مل  ذل��ك  ورغ���م  ال�شا�شات،  ملتابعة  امل��راق��ب��ن  م��ن 
ب�شيط و�شاألهم عن �شبب ما يفعلونه،  �شاهدهم عامل  دائم!  ب�شكل  الرقابة 
فاأخربوه ف�شحك عليهم، وقام بحمل مروحة �شغرية كانت بجانبه، وو�شعها 
التي ت�شقط علبة  ال�شرعة  الإنتاج، وبداأ بزيادة �شرعتها حتى بلغ  على خط 
ال�شابون املمتلئة )1٠٠٪( وهنا خفف ال�شرعة قليًا بحيث ت�شتطيع العلبة 
املمتلئة )1٠٠٪( مقاومة الهواء دون اأن ت�شقط، اأما العلب املمتلئة جزئًيا فلن 
ت�شتطيع مقاومة الهواء فت�شقط مبجرد مرورها اأمام املروحة! وبالفعل ما 

اإن متر علبة غري ممتلئة حتى تطري خلفتها، وانتهت امل�شكلة.

ومن اأحد ال�صفوف تخرج اإحدى امل�صاركات ومع فقرة:

سؤال وجواب
ب�: )�شيخ  اأهل زمانه، لقب  اأعلم  1- عامل وفقيه وحمدث لغوي، كان 

الإ�شام( من هو؟ 
ابن تيمية. 

اأو اأي عمل  2- علم وفن �شناعة اخلطط واإدارة العمليات الع�شكرية، 
مهم �شمن خطة لها وقت زمني ما ا�شمه؟ 

ا�شرتاتيجية.
3- يف اأي �شنة )اأ�ش�ض جمل�ض التعاون اخلليجي( جمل�ض التعاون لدول 

اخلليج العربي؟ 
1٩٨٠م.

4- ما معدل درجة احلرارة الطبيعية جل�شم الإن�شان؟ 
3٧ درجة مئوية. 
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5- اأ�شغر طائر على الإطاق حجمه بحجم النحلة، ي�شتطيع الطريان 
امل��رات يف الثانية، فُي�شمُع لها  اآلف  اإىل الأم��ام واإىل اخللف، ويرف جناحاه 
ما  الأطلنطي،  املحيط  غ��رب  يف  الطائر  ه��ذا  ويعي�ض  النحل  ك�شوت  �شوت 

ا�شمه؟ 
طائر الطنان.

اأ�صف اإىل معلوماتك:

هل تعلمين؟
هل تعلمن اأن:

ذيله.  قطع  اإذا  ميوت  • احل�شان 
اأذنه.  يف  منلة  دخلت  اإذا  ميوت  • والفيل 

جانب.  كل  من  بالنار  حو�شرت  اإذا  ب�شمها  تنتحر  • والعقرب 
كانت  فلو  بالأ�شخا�ض،  ارتباطها  من  اأكرث  باملكان  ترتبط  • القطة 
احلياة  يف  ت�شتمر  فاإنها  ج��دي��د  �شاكن  ج��اء  ث��م  �شقة  يف  تعي�ض  قطة  ه��ن��اك 

معه، بينما جند يف الكلب ارتباطه بالأ�شخا�ض. 
اأي اإذا ارتبط الكلب ب�شخ�ض فاإنه ل يفارقه وهو على ا�شتعداد للموت 

يف �شبيله.

 ونختم بهذه الفقرة الرائعة: 

لحل مشكلة ما
حلل م�شكلة ما يجب عليك عمل التايل:

من  قطعة  على  الرئي�شة  نقاطها  وت�شجلي  م�شكلتك  حت��ددي  اأن   -1
الورق.
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حل  طريق  تعرت�ض  اأنها  يبدو  التي  ال�شعوبات  جميع  ت��دوين  اأن   -2
امل�شكلة على طرف الورقة.

3- اأن تدّوين على الطرف الثاين جميع الأمور التي ميكن ا�شتغالها 
يف حل امل�شكلة.

4- فكري يف احللول املمكنة للم�شكلة حتى ت�شابي بالإعياء.
5- اأبعدي الورقة جانًبا واتركيها لبع�ض الوقت.

القرار  ودع��ي  اآخ��ر  بعمل  نف�شك  اأ�شغلي  �شيء  اإىل  تتو�شلي  اإذا مل   -٦
ال�شليم ياأتي بنف�شه بعد ذلك.

عن  لك  ويبحث  والتخطيط  بالتحليل  ليقوم  فر�شة  للعقل  اتركي 
البدائل واحللول.

اأحكامه  اإ���ش��دار  لي�شتطيع  عقلك  ع��ن  والأه����واء  ال��ع��واط��ف  واأب��ع��دي 
بو�شوح، ثم لقحي عقلك بعقول الآخرين، واأعيدي النظر يف �شوؤونك.

يف النهاية؛ اتركي لعقلك املجال لتنظيف ما علق بفكرك من حطام 
الأفكار والنطباعات املدمرة التي اختزنتيها فيه عرب ال�شنن.

لقاء  اإىل  امل�صري،  على  ونعزم  بالرحيل،  نلوح  ال�صفوف  هذه  اأمام  من 
قريب.

وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�صالم 
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البرنامج اإلذاعي )الحادي والستون(

ٱ ٻ ٻ

ال�شماء  الثناء احل�شن، يف  ول��ه  ول��ه احل��م��د،  امل��ل��ك،  ل��ه  احلمد هلل 
ويف  �شطوته،  النار  ويف  رحمته،  اجلنة  ويف  �شلطانه،  الأر����ض  ويف  ملكه، 

البحر عظمته ويف الكائنات حكمته.
وال�شاة وال�شام على من اأر�شل باأكرم ر�شالة، واأعظم نبوة، حممد 
ابن عبد اهلل ر�شوله، وخليله، وحبيبه، وعلى اآله و�شحبه و�شلم ت�شليًما 

كثرًيا.. ثم اأما بعد:
لكن  اأن جنمع  ي�شرنا  والكون اخلا�شع،  الوا�شع،  الف�شاء  من هذا 
�شفحات، اأعددناها باإتقان، ودبجناها بخيوط الوئام، يف هذا اليوم )       ( 

املوافق )        ( من �شهر )          ( لعام )         ( من الهجرة.

ونبــداأ مــن هــذا الكــون الوا�صــع بواحــة رحمانيــة، َعِلّيــة 
رحيمة، بكالم رب الربية: 

القرآن الكريم
ےۓ  ے  ھ  ھ  ھ  ہھ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  زب  ت��ع��اىل:  ق��ال 
ې  ۉ  ۉ  ۅۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۇۆ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ 
ۆئ    ۆئ  ۇئۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ېى  ې  ې 

ۈئ ۈئېئ ېئ ېئ ىئىئ ىئ ی ی رب )البقرة(.
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ونثّني برو�صة اإميانية، بال�صنة النقية، وعن البدعة جنية:

الحديث
ِ ملسو هيلع هللا ىلص قال: »اإن اأهل  عن �شهل بن �شعد - َر�شَي اهلل َعْنُه - اأن َر�ُشول اهللَّ
ُمتََّفٌق  ال�شماء«.  الكوكب يف  ت��رتاءون  الغرف يف اجلنة كما  اجلنة ليرتاءون 

َعلَْيِه.

ومن دروب الكون نقتفي درًبا للحكماء: 

الحكمة
- الطفل املحبوب له اأ�شماء عديدة.

ونفتح �صفحة الكون لن�صمع الكون كلمة:

العنب
كذلك؛  للبول  م��در  وه��و  املرتفع،  ال�شغط  خف�ض  يف  العنب  ي�شاهم 
خا�شة  العنب  حمتويات  ومن  البوتا�شيوم.  من  عالية  ن�شبة  على  لحتوائه 
اإليه  يحتاج  وال���ذي  امل��رك��ب  )ب(  فيتامن  عنا�شر  م��ن  جمموعة  الق�شرة، 
فيحتوي  بالألياف  غني  م�شدر  العنب  الع�شبي.  اجلهاز  ل�شامة  اجل�شم 
على حوايل )43٪(، والألياف ل تعّد عن�شًرا غذائيا، لكن ثبت اأن لها فوائد 

�شحية عديدة؛ فهي متنع حدوث الإم�شاك. 
ا احلمو�شة التي تنتج من ع�شر اله�شم؛  يخف�ض احلمو�شة، وخ�شو�شً
لأن العنب يحتوي على عديد من الأحما�ض الطبيعية ذات التاأثري القاعدي، 
حيث تعادل احلمو�شة، فهو يعادل اأو ي�شابه احلليب وهو اأ�شهل من احلليب 

يف اله�شم. 
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ا لاأ�شخا�ض الذين يعانون من  للعنب قيمة عاجية عالية، وخ�شو�شً
ا�شطرابات من املاء والأماح بكميات منا�شبة، كما اأنه ي�شاهم ب�شكل جيد يف 

عملية ت�شفية الدم وتنقيته من ال�شموم. 

البول  اإدرار  يف  تفيد  ال�����ش��اي  مثل  واأع����دت  طبخت  اإذا  العنب  اأوراق 
وتنظيف الكلى واملثانة من الأماح. 

توؤكد الأبحاث اأن املدن التي يعتمد �شكانها يف اأكلهم على العنب الطازج 
تقل اإ�شابتهم بالأمرا�ض ال�شرطانية وال�شطرابات املفاجئة يف منو اأن�شجة 

اجل�شم. 

يجب الت�شديد على غ�شل العنب مرات عدة باملاء؛ وذلك لإزالة املواد 
الكيميائية. 

كتب وموؤلفون ت�صتمعن اإليها الآن:

كتب ومؤلفون
كتاب: كيف تعالج مري�شك بالرقية ال�شرعية. 

الكتاب يف خم�شن  ه��ذا  يقع  ال�شرحان.  ب��ن حممد  ع��ب��داهلل  امل��وؤل��ف: 
عاج  يف  ال�شرعية  الرقية  اأهمية  على  فيها  ال�شوء  امل��وؤل��ف  يلقي  �شفحة 
من  ال�شحيحة  العاج  طريقة  لنا  ويبن  واجل�شدية،  النف�شية  الأم��را���ض 
التداوي  اأو  وامل�شعوذين  ال�شحرة  ط��رق  اتباع  من  ويحذرنا  وال�شنة  الكتاب 
عندهم، واإن هوؤلء ال�شحرة وامل�شعوذين ما هم اإل دجلة ومف�شدون للعقائد 

والأبدان. 
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تاريخ وحدث هو برناجمنا التايل:

تاريخ وحدث
- يف �شنة اإحدى واأربعن ه�:

باخلافة  عنه-  اهلل  احل�شن-ر�شي  ال��ع��راق  اأه��ل  بايع  اجلماعة  ع��ام 
ال�شام ملحاربة  اإىل  بامل�شري  واأ���ش��اروا عليه  ه���(،  )اأربعن  �شنة  اأبيه  بعد مقتل 
معاوية بن اأبي �شفيان، فزحف مبن معه، وتقارب اجلي�شان يف مو�شع يقال له 
)م�شكن( بناحية الأنبار، وهال احل�شن اأن يْقتتل امل�شلمون وت�شيل دماوؤهم، 
احل�شن  فخلع  معاوية،  ور�شي  لل�شلح،  �شروًطا  ي�شرتط  معاوية  اإىل  فكتب 
نف�شه من اخلافة و�شلم الأمر ملعاوية يف بيت املقد�ض �شنة )41 ه�( و�شمي 

هذا العام )عام اجلماعة( لجتماع كلمة امل�شلمن فيه.

وفقرتنا قبل الأخرية هي اأوائل:

أوائل

- اأول من ا�شتخدم طريقة المتحان التحريري هم ال�شينيون، وذلك 
يف حوايل عام )22٠٠( قبل املياد.

- اأول الأ�شوات التي ي�شتطيع الطفل متييزها، هو �شوت الأم.

- اأول من قام برتبية وزراعة اللوؤلوؤ هم اليابانيون منذ بداية القرن 
الع�شرين حوايل عام )1٩٠٠( تقريًبا، ومنذ ذلك احلن بداأت تنت�شر عملية 
تربية اللوؤلوؤ بن عدد كبري من ال�شعب الياباين، وقد تزايد الإنتاج يومًيا، 

وتزايد دخل اليابان من ت�شدير اللوؤلوؤ جلميع بلدان العامل.
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- اأول من اأدخل الف�شيف�شاء يف العمارة هم �شكان باد ما بن النهرين. 

الهيلوكوبرت- وذلك يف حوايل  املروحية-  الطائرة  اأول من اخرتع   -
عام  يف  رو�شيا  يف  العامل  هذا  ولد  وقد  �شيكور�شكي(،  )اأيجور  )1٩٠٠م(  عام 
)1٨٨٩م(، وقد بداأ درا�شته اجلامعية يف "الأكادميية البحرية" يف لينينجراد 

عام )1٩٠3م(.

واأعاجيب الكون كالنجوم ل حت�صى ومع هذه الطرفة:

أحسنت يا خليفة
الع�شفور  وط��ار  ي�شبه،  فلم  ب�شهم،  ع�شفوًرا  املتوكل  اخلليفة  رم��ى 

بعيًدا، فقال له �شاحبه الذي كان قريًبا منه: 
- اأح�شنت يا خليفة. 

فقال املتوكل: 
- اأتهزاأ بي؟ 

فاأدرك احلاجب نف�شه وقال: 
- اإىل الع�شفور. 

ومــع خ�صوع الكــون، وخفوت ال�صــوت، ما اأجمــل اأن  ندعوا  
خالقنا - تبارك وتعاىل - ومع الدعاء:

دعاء
»اللهم طّهر قلبي من النفاق، وعملي من الرياء، ول�شاين من الكذب، 

وعيني من اخليانة، فاأنت تعلم خائنة الأعن وما تخفي ال�شدور«.
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التاأمل  بعدها  لكن  نرتك  البديع،  الكون  هذا  �صماء  يف  جولة  هذه 
والتفكري يف ما خفي وما ظهر من هذا الف�صاء الف�صيح، اأما نحن ف�صنذهب غري 

بعيد، اإىل لقاء قريب، واأجل غري معلوم، عند عالم الغيوب.

وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�صالم 
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البرنامج اإلذاعي )الثاني والستون(

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل مانح الهبات، جمزل العطيات، مهيِّىء الطيبات، مر�شل 
النفحات، احلمد هلل على ح�شن الكفاية، احلمد هلل على جميل الرعاية، 
احلمد هلل على عزة الولية، احلمد هلل املدل على الهدى، احلاجز من 

الردى، ما حمام �شدا، وما بدر بدا، ما طل غدا.
واأ�شهد اأن حممًدا عبده ور�شوله امل�شطفى املختار، �شلى اهلل عليه 
وعلى اآله الأطهار واأ�شحابه الأخيار، اأف�شل �شاة واأزكى �شام.. ثم اأما 

بعد:
تطوى الكتب، وحتمل العلوم، لتو�شع يف الأيدي، وتودع يف العقول، 
ال��ع��ق��ول حتملن حقائب الكتب  ال��ع��ل��وم، و���ش��اح��ب��ات  ب��ط��ات  اأن���ن  وه��ا 

بالأيدي �شاهدات على عظمة العلوم و�شرف الر�شالة.
���ا م���ن م��ن��رب اإذاع�������ة )         ( ويف ه����ذا ال��ي��وم  اأي�������شً  وه����ا ن��ح��ن 
)         ( املوافق )            ( من �شهر )              ( لعام )         ( من الهجرة. 
والفوائد  الندية،  ب��ال��درر  حمملًة  الإذاع��ي��ة،  حقيبتنا  حاملن  اأتيناكن 

العلمية.

فدعونا نخرج لكن جوهرة حقيبتنا الإذاعية فاأن�صنت:

القرآن الكريم

ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  تعاىل:زب  ق��ال 
ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ 
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گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ   ڑ  ژ  ژ  ڈ 
ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   گ 
رب  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں 

)الرحمن(.

ونخرج جدوًل من ال�صنة، مليًئا بالهدى، ناأخذه بهمة: 

الحديث
عن اأبي هريرة - ر�شي اهلل عنه - قال: قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »تاأكل النار 
ابن اآدم اإل اأثر ال�شجود، حرم اهلل -عز وجل- على النار اأن تاأكل اأثر ال�شجود« 

�شححه الألباين.

ول بد من تفتي�س احلقيبة، لتخرج احلقيقة، بحكمة عجيبة: 

الحكمة
- راأ�ض احلكمة خمافة اهلل. 

وهذا دفرت الواجبات يطلب منا كلمة ال�صباح:

االختناق
يحدث الختناق عند ان�شداد ممر التنف�ض يف احللق والق�شبة الهوائية. 
وتتطلب هذه احلالة عاًجا طارًئا جتنًبا لفقدان الوعي اأو وفاة امل�شاب. فمن 
اأن تت�شبب بتوقف  اأخرى  اأو حالت مر�شية  اأو مر�ض القلب  �شاأن الختناق 
خفقان القلب والتنف�ض، ولإنقاذ حياة ال�شحية يجب اإعادة التنف�ض والدورة 

الدموية اإىل وتريتهما الطبيعية على الفور.
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وللتعرف اإىل ان�شداد ممر الهواء واإزالته؛ فاإنه غالًبا ما ينتج الختناق 
من لقمة من الطعام غري مم�شوغة جيًدا، حتتجز يف احللق اأو الق�شبة الهوائية 

ويف اأغلب الأحيان يكون الطعام ال�شلب، كاللحوم، هو امل�شوؤول عن احلادث. 
وعادة يكون املختنق قد حتدث يف اأثناء م�شغه قطعة من اللحم، كما 
اأنه اإذا كانت حالة الأ�شنان �شيئة قد ت�شهم يف وقوع حادث كهذا؛ اإذ اإنها تعيق 
الإح�شا�ض بالطعام يف الفم يف اأثناء امل�شغ. كما اأن الأ�شنان امل�شو�شة ل مت�شغ 

الطعام جيًدا كالأ�شنان الطبيعية؛ لأن �شغطها عليه اأقل. 
يرافق ال�شعور بالذعر هذه احلالة. فتك�شو تعابري اخلوف والفزع وجه 
امل�شاب بالختناق، ويف البداية يتحول لونه اإىل اللون الأرج��واين وجتحظ 

عيناه وقد يلهث وي�شدر عنه �شوت اأزيز. 
ويف حال دخول الطعام يف الق�شبة الهوائية، فاإن ردة فعل ال�شعال غالًبا 
ما حتل امل�شكلة، والواقع اأنه يجب ا�شتبعاد احتمال الختناق اإن كان امل�شاب 
قادًرا على ال�شعال ب�شهولة وكان لونه طبيعًيا وقادًرا على التكلم، اأما اإن كان 
ال�شعال اأقرب اإىل لهاث واأ�شبح لون ج�شمه �شارًبا اإىل الزرقة ، فهو يختنق 

على الأرجح.
ق��ادًرا على  اإن كان  امل�شاب  فا�شاأيل  الإ�شابة،  �شككِت يف طبيعة  اإن  اأم��ا 
الكام، اإن متكن من ذلك فهذا دليل على اأن الق�شبة الهوائية غري م�شدودة 
بالكامل واأن الأوك�شجن ما زال يبلغ الرئتن، فقدرة املختنق على التوا�شل 

حمدودة بحركة اليدين. 
اأما اإ�شارة الختناق العامة فهي واحدة تتمثل بيد مم�شكة باحللق مع 
اإبهام واأ�شابع ممدودة، وال�شخ�ض الذي تظهر عليه هذه الأعرا�ض يحتاج اإىل 

م�شاعدة عاجلة ول يجوز اأن يرتك مبفرده. 
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وهناك طريقة مهمــة ت�صمى )مناورة هاميلي�س( ت�صاعد - 
بــاإذن اهلل - على اإزالة الختناق باإخراج اجل�صم الغريب باتباع 

هذه اخلطوات:

مناورة هايمليش
تعّد مناورة هاميلي�ض اأف�شل طريقة معروفة لإزالة ج�شم عالق يف املمر 
واإليك اخلطوات  اآخ��ر.  �شخ�ض  اأو  اأن��ت  بالختناق  ل�شخ�ض م�شاب  الهوائي 

املتبعة: 
قليًا  بذراعيك واحنيه  اأحيطي خ�شرهها  ثم  امل�شابة  1- قفي خلف 

اإىل الأمام. 
2- ا�شنعي قب�شة باإحدى يديك و�شعيها فوق �شرتها بقليل. 

3- اأم�شكي قب�شتك بيدك الأخرى وا�شغطي ب�شدة على بطنها بحركة 
�شريعة نحو الأعلى. اأعيدي الكّرة حتى يخرج اجل�شم من ممر الهواء. 

اأما اإن ا�شطررت لأداء هذه العملية على نف�شك، ف�شعي قب�شتك فوق 
�شرتك بقليل ثم اأم�شكيها باليد الأخرى وا�شغطي على بطنك نحو الأعلى 

حتى تخرج لقمة الطعام اأو انحني على ظهر كر�شي خللق الأثر نف�شه.

لأجل النجاح هو برناجمنا التايل:

ألجل النجاح
كلنا ول �شك يطمح للنجاح، وي�شعى اإليه، ويهوى اأن يعي�ض حلظاته، 

ويرقى يف �شماه.
النجاح مفهوم مت�شع لكثري من املعاين والأ�شكال؛ فكل �شيء يف حياتنا 
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وكل دور نقوم به، وكل م�شوؤولية نقوم بها ميكن اأن حتتوي هذا املفهوم ويكون 
هو هدفنا الأ�شا�شي يف اأي اأمر نقوم به.

دوًم��ا  ون��ذك��ر  اجل��ه��د،  ب��ذل  يف  ونتفانى  الكثري،  نبذل  النجاح؛  لأج��ل 
اأنف�شنا بتلك اللحظة حن يتحقق ما نريد )حلظة النجاح والإجناز(.

امل�صلمون يف العامل هي فقرتنا الأخرية:

المسلمون في العالم
1� عدد امل�شلمن يف اآ�شيا �شتمائة مليون.

2� عدد امل�شلمن يف اإفريقيا ثاثمائة مليون.
3� عدد امل�شلمن يف اأوروبا �شتون مليوًنا.

4� عدد امل�شلمن يف اأمريكا ال�شمالية �شتة ماين.
5� عدد امل�شلمن يف اأ�شرتاليا مائتا األف.

٦� عدد امل�شلمن يف العامل اأكرث من مليار ون�شف املليار م�شلم، اأي اأكرث 
من ربع �شكان العامل.

ويف حقيبتنا الكثري، ومعها ل ميل احلديث، لكن ح�صبكن بالقليل، مع 
الوعد باملزيد، باإذن املوىل القدير.

وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�صالم 
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البرنامج اإلذاعي )الثالث والستون(

ٱ ٻ ٻ

واآب بعيد، ورج��ع طريد،  ا�شتهل وليد، وع��اد وعيد،  احلمد هلل ما 
يق�شم  الق�ش�ض،  اأح�شن  يق�ض  ورح��م��ة،  �شفاء  هو  ما  ال��ق��راآن  من  ينزل 

املعي�شة، ويرفع بع�ض النا�ض على بع�ض، وهو على كل �شيء قدير.
واأ�شهد اأن حممًدا عبده ور�شوله، ل خري اإل دل اأمته عليه، ول �شر 
اإل حذرها منه، �شلى اهلل عليه وعلى اآله و�شحبه و�شلم ت�شليًما كثرًيا.. 

ثم اأما بعد:
م��ن جديد من  اإل ونظهر  اأو يظهر عجيب،  ج��دي��د،  ي��اأت��ي  اأن  م��ا 
قريب اأو بعيد، عازمات على امل�شري، مقدمات اأمتع حديث، من هذا الطود 
ال�شامخ مدر�شة )                ( ويف هذا اليوم )            ( املوافق )         ( من 

�شهر )            ( لعام )             ( من الهجرة.

ومــع اأول ثوابتنــا، وخــري براجمنــا، وبركــة لقائنــا اآيــات 
عطرات من كالم رب الأنام ومولهم:

القرآن الكريم

قال تعاىل: زب ڻڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ 
ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ  ڭ ۇ ۇ ۆ 
ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ 
ٱ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ    ائ  ى  ى  ې  ې 
ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 
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ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٺ  ٺ 
چ  ڃ  ڃ  ڃڃ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ     ڦ  ڤ  ڤ  ڤ 

چ چ رب)يو�شف(.

ومــع ثاين ثوابتنا، ونهج ر�صالتنا، �صنة نبينا -عليه ال�صالة 
وال�صالم-:

الحديث
ملسو هيلع هللا ىلص ق��ال: »اإن اهلل خلق  اأب��ي هريرة - ر�شي اهلل عنه - عن النبي  عن 
اإذا ف��رغ م��ن خلقه، ق��ال��ت ال��رح��م: ه��ذا م��ق��ام العائذ ب��ك من  اخل��ل��ق، حتى 
اأ�شل من و�شلك، واأقطع من قطعك؟  اأن  اأما تر�شن  القطيعة، قال: نعم، 
اإن �شئتم:  ملسو هيلع هللا ىلص: »فاقروؤوا   قالت: بلى يا رب، قال: فهو لك«. قال ر�شول اهلل 
زبڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎرب )حممد: 

22( رواه البخاري.

ومــع عزمنــا علــى امل�صــري، اأ�صررنــا علــى حفــظ حكمة من 
حكيم:

الحكمة
- احلياء خري كله.

ويف هذا اجلمع، كان ل بد من كلمة الو�صل بيننا وبينكن:

الفشل شبح التميز واإلبداع
يف  ي�شقطون  حن  الأف���راد  وينهزم  ال�شعوب  وتدمر  املوؤ�ش�شات  تنهار 
براثن الف�شل، اأنا�ض يف هذه احلياة يعظمون النجاح والإبداع ويخ�شون من 
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�شبح الف�شل، يتعرثون ليهبوا بقوة وهمة عالية جديدة، وغريهم رعاع ك�شاىل 
بطالون، هم قذى العن واأذاه��ا، قد اأفرغ الف�شل �شمه الزعاف يف اأح�شائهم 

فاأ�شحوا �شرعى قد تا�شت اأحامهم وحتطمت اأهدافهم. 
اأب��ًدا؛ فالياأ�ض  اأب��ًدا  ف��اإىل كل فتاة من ه��وؤلء جميًعا اأق��ول: ل تياأ�شي 
مقتل النجاح والإبداع، الياأ�ض هرب البطالن، ل تياأ�شي وا�شتفيدي من النملة 
وتعلمي منها، وانظري كيف ت�شنع الأمل مبعاودة العمل، وكوين طموحة؛ 
فالطموح كنز ل يفنى، هذا عمر بن عبدالعزيز خام�ض اخللفاء الرا�شدين 
يقول معرًبا عن طموحه: اإن يل نف�ًشا تواقة متنت الإمارة فنالتها، ومتنت 

اخلافة فنالتها، واأنا الآن اأتوق اإىل اجلنة واأرجو اأن اأنالها. 
ل تخ�شي الف�شل، بل ا�شتغليه ليكون طريًقا لك نحو النجاح، واعلمي 
اأنك مبحاولة فا�شلة تتقدمن خطوة نحو النجاح، وتذكري اأن الوحيد الذي 
ا وجتارب، ل تخايف  ل يف�شل هو من ل يعمل، واإذا مل تف�شلي لن جتدي فر�شً

من الف�شل ول ترتكي حماولة فا�شلة ت�شيبك بالإحباط.
ولقد قراأت عن اأنا�ض كانت بداياتهم مفعمة بالف�شل لكنهم مل ينهزموا، 
بل اأ�شروا على النجاح وتركوا ب�شمات جلية غريت جمرى احلياة الب�شرية. 
فمنهم اأدي�شون خمرتع الكهرباء قام باألف حماولة فا�شلة اإىل اأن حقق 
اإجنازه الرائع، فا تياأ�شي وثقي باهلل وا�شتمتعي بالف�شل وتعلمي وا�شتفيدي 

منه وا�شنعي من الليمون �شراًبا حلًوا. 

ويف كل لقاء، يتجدد الإخاء، وتعاد الذكريات ومع فقرة:

شروط الطالبة المثالية
1� اأن تكون حمافظة على ال�شاة يف اأوقاتها ومطيعة لوالديها.

2� اأن تكون ح�شنة ال�شرية وال�شلوك.
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3� اأن حترتم مدر�شتها وزمياتها داخل املدر�شة وخارجها.
4� اأن تكون حمافًظة على نظافة ماب�شها ومدر�شتها وف�شلها.

5� اأن حتافظ على املظهر الإ�شامي يف �شخ�شها.
٦� اأن حتل واجباتها وحتفظ درو�شها.

٧� اأن تكون متفوقة يف م�شتواها الدرا�شي.
٨ اأن ت�شارك زمياتها يف الأن�شطة املدر�شية.

ونعترب من هذه الق�صة املوؤثرة جًدا:

قصة عقوق
قال عبداهلل الكويف - يرحمه اهلل -:

كان عندنا بالكوفة رجل له ابن عاق، فاخت�شم الأب مع ابنه ذات يوم 
على �شيء! فما كان من البن اإل اأن جّر اأباه برجله! حتى اأخرجه من البيت، 
ثم �شحبه يف الطريق م�شافة طويلًة، فلما بلغ اإىل مو�شع ما، �شاح فيه اأبوه 

قائًا، والدموع تتقاطر من عينيه:
يا ُبني: ح�شبك! قف هنا! فاإىل هنا جررُت اأبي من الدار، ف�شّلطك اهلل 

علّي فجررتني منها!

من هو املبدع يف فقرتنا التالية:

 من الموهوب؟
1� هو اإن�شان ذو اأداء واإجناز وقدرات عالية مقارنة بغريه ممن هم يف 

مثل عمره وخرباتهم وبيئتهم. 

www.alukah.net



340

2� يظهر ذكاًء حاًدا وعبقرية يف اأكرث من جمال يفوق عمره ب�شنوات. 
3� يظهر قدرة فكرية واإبداعية اأو فنية ومهارات قيادية مع التميز يف 

بع�ض اجلوانب الأكادميية. 
4� دائًما يطالب بخدمات اأو اأن�شطة غري تقليدية.

اآداب الو�صوء هي فقرتنا الأخرية:

من آداب الوضوء
1- ِذكر اهلل تعاىل. 

2- الت�شوك.
3- اإ�شباغ الو�شوء.
4- تقدمي الأمين.

5- املبالغة يف ال�شتن�شاق.
ها هي �صاعتنا توؤ�صر بالنتهاء، موؤذنة بالرحيل، ول بد من التحية 

قبل اخلتام: "فال�صالم عليكن ورحمة اهلل وبركاته".
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البرنامج اإلذاعي )الرابع والستون(

ٱ ٻ ٻ

�شبحان من خلق ال�شموات والأر�ض، وجعل الظلمات والنور، والظل 
واحلرور، واملوت واحلياة، لي�ض من دونه ويل ول �شفيع، ولي�ض له �شاحبة 

ول ولد، ول مثيل ول �شبيه، ول ند ول وكيل.
اإىل  وداعيا  ونذيرا،  ب�شريا  للعاملن  املبعوث  على  و�شاًما  و�شاًة 
اهلل باإذنه و�شراجا منريا، واآله و�شحبه ومن �شار على النهج القومي اإىل 

يوم الدين.. ثم اأما بعد:
ب��الأل��وان،  يبهر  الهدهد  ه��و  وه��ا  �شباح،  ك��ل  يغرد  البلبل  ه��و  ه��ا 
ال��ك��ام، وت��ع��دد الأل�����وان، ننطلق م��ن ركننا  اأت��ي��ن��ا بحلو  وه���ا ن��ح��ن ق��د 
 الإعامي، يف مدر�شتنا البهية املو�شومة مبدر�شة )         ( ويف هذا اليوم 
)            ( املوافق )           ( من �شهر )        ( لعام )          ( من الهجرة.

وخري الأ�صــوات، واأجملها، ن�صتمع اإليها من كالم رب الأر�س 
وال�صماوات، ن�صمعه ب�صوت قارئتنا:

القرآن الكريم

پ    پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  زب  ت��ع��اىل:  ق��ال 
پڀ ڀ ڀ ڀ  ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 
ڃڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ٹٹ 
ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ 
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ڳ   گ  گ  گ  گ  کک  ک  ک  ڑ    ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ 
ڳ ڳ ڳ رب )الأنعام(.

وعطر احلديث، وفاكهة الأني�س، كالم ر�صولنا احلبيب:

الحديث
عن املغرية - ر�شي اهلل عنه - عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »اإن اهلل حرم عليكم 
وك��رثة  وق���ال،  قيل  لكم:  وك��ره  البنات،  وواأد  وه���ات،  ومنًعا  الأم��ه��ات،  عقوق 

ال�شوؤال، واإ�شاعة املال«. رواه البخاري.

وجتارب الرجال، تخرج لنا حكم الزمان:

الحكمة
- لو غ�شلت الثوم مباء الورد ملا زالت رائحته.

- ا�شتفيدي من الف�شل ول تياأ�شي.

واألوان الكلمة ال�صباحية تبهرنا كل يوم بلون جديد:

الربو "حساسية الصدر"
ويوؤدي  التنف�شي،  الهواء يف اجلهاز  ي�شيب جمرى  هو مر�ض مزمن 
اإىل ظهور اأعرا�ض املر�ض ب�شورة متكررة، نتيجة ل�شتثارة وحت�ش�ض خايا 
حمددة يف الق�شبة الهوائية عند تعر�شها لأحد العوامل املثرية للح�شا�شية، 
ويكون للعامل الوراثي دور يف ظهور الربو لدى ال�شخ�ض امل�شاب يف كثري من 
الأحيان، وهو ي�شيب فئات العمر املختلفة، لكنه عادة يبداأ يف �شن الطفولة، 

وقد تختفي الأعرا�ض لدى بع�شهم بعد �شن معينة. 
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الأعرا�ض: منها ما يلي: 
- �شيق و�شعوبة مفاجئة يف التنف�ض. 

- كحة وقد تزداد يف الليل لدى البع�ض. 
- �شوت �شفري يف ال�شدر. 

- قد توجد هذه الأعرا�ض جمتمعة اأو بع�شها لدى املري�ض. 
العاج: 

بطماأنينة،  معه  التعاي�ض  وحم��اول��ة  ال�شحيح،  الفهم  املر�ض  فهم   -
فل�شت وحدك امل�شاب به، مع اأهمية ال�شرب واحت�شاب الأجر من اهلل. 

- اأدوية مو�شعة للق�شبات الهوائية على �شكل بخاخ، وت�شتخدم خال 
فرتة الإ�شابة بنوبة الربو احلادة. 

الكورتيزون على  م��ادة  اأدوي��ة م�شادة لالتهاب والتي حتتوي على   -
�شكل بخاخ، وت�شتخدم مرتن يومًيا بانتظام لفرتة طويلة يحددها الطبيب 
الربو،  نوبات  تكرار  ومنع  للوقاية  وذلك  الأعرا�ض؛  زوال  بعد  حتى  املعالج 
وينبغي اأن توؤخذ اجلرعة املنا�شبة ح�شب احتياج املري�ض وحتت اإ�شراف طبي، 

ويف�شل امل�شم�شة بعد ال�شتخدام. 
بع�شهم،  يعتقد  ق��د  كما  عليها  ال��ت��ع��ود  ت�شبب  ال��رب��و  ب��خ��اخ��ات  اإن   -
املنا�شبة على �شوء  ال�شحيحة واجلرعة  بالطريقة  ا�شتخدامها  ينبغي  لكن 

توجيهات الطبيب املعالج. 
- اإن تعلم الطريقة ال�شحيحة ل�شتخدام البخاخ والتدريب على ذلك 
مع املثقف ال�شحي اأو اأحد اأع�شاء الفريق الطبي يعد من اجلوانب املهمة، 
الرئتن،  اإىل  ت�شل  التي  ال���دواء  كمية  يقلل من  ذل��ك  اإت��ق��ان  ع��دم  اإن  حيث 

وبالتايل ي�شعف من تاأثريه. 

www.alukah.net



344

ومن بني الأ�صوات، نختار اأ�صجى الأحلان، ومع فقرة:

قالت العرب
- التعزز على الأغنياء توا�شع.

عبداهلل بن املبارك. 
- اإذا دعتك قدرتك على ظلم النا�ض، فتذكر قدرة اهلل عليك. 

عمر بن عبدالعزيز. 
- اأما ما نوؤمن به نحن فهو اأن اخلوف من املوت غريزة حية ل معابة 

فيها، واإمنا العيب اأن يتغلب هذا اخلوف علينا ول نتغلب عليه. 
عبا�ض حممود العقاد. 

- رب حلم جترعته خمافة ما هو اأ�شد منه. 
الأحنف بن قي�ض. 

- ل يدع قوم اجلهاد يف �شبيل اهلل اإل �شربهم اهلل بالذل. 
اأبو بكر ال�شديق - ر�شي اهلل عنه.

ون�صتمع اإىل فقرة من خطوات الف�صل:

من خطوات الفشل
ت��ك��اد �شحبة  ح��ي��ث  ال��ف��ا���ش��ات،  الف�شل �شحبة  خ��ط��وات  اأق����وى  م��ن 
ال�شوء وحدها دون اأية م�شاعدات اأن تكون اأ�شمن اأ�شباب الف�شل، مهما يكن 
ال�شوء  نبيًا وممكًنا و�شرورًيا حلياتك؛ لأن قرينات  به  القيام  ما تريدين 

والفا�شات قادرات على منعك عنه بطرٍق خمتلفة. 
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اللطخة  بغربة  ي�شعرن  ل  حتى  ناديهن؛  تو�شيع  يحبن  الفا�شات 
ال�شوداء على ال�شفحة امل�شرقة. اإنهن ل يكدن يتاأملن من واقعهن املزري ول 
يفكرن يف تغيريه. اإنهن مقيدات ب�شكرهن يف مركٍب غارق و يحاولن تقييد 

كل من تقربهن لتلقى م�شريها معهن. 
اأما زلت تنتظرين؟ اأنقذي نف�شك!، وقويل يل من ت�شاحبن، اأقل لك 

من اأنِت.

ونختم بفقرة ن�صائح :

نصائح
اأه��دى لك ح�شناته وحط من �شيئاتك  اأن من اغتابك فقد  - اعلمي 

وجعلك م�شهوًرا بيننا، وهذه نعمة. 
- اأب�شطي وجهك للنا�ض تك�شبي ودهم، وتوا�شعي لهم يجلوك.

- ابداأي النا�ض بال�شام وحييهم بالب�شمة واأعرييهم الهتمام لتكوين 
عزيزة اإليهم قريبة منهم. 

- ل ت�شيعي عمرك يف التنقل بن التخ�ش�شات والوظائف واملهن، فاإن 
معنى هذا اأنك لن تنجحي يف �شيء. 

اإليك لتعي�شي يف  اأ���ش��اء  الأع���ذار ملن  التم�شي  و  الأف��ق  ك��وين وا�شعة   -
�شكينة وهدوء، واإياك وحماولة النتقام. 

ما طار طري اإل وقع، وما رفع �صوت اإل خف�س، اإل �صوت احلق، وكلمة 
احلق ل اإله اإل اهلل، جعلنا اهلل ممن يثبت عليها يف احلياة، وعند املمات.

اأجمعني". و�صحبه  اآله  وعلى  حممد  نبينا  على  اهلل  "و�صلى 

www.alukah.net



346

البرنامج اإلذاعي )الخامس والستون(

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل الذي هدانا لاإ�شام، وجعلنا من اأهله، وما كنا لنهتدي 
لول اأن هدانا اهلل، اأحمده �شبحانه واأ�شكره على نعمه، واأ�شاأله املزيد من 
اأن  واأ�شهد  اإل اهلل وح��ده ل �شريك له،  اإل��ه  اأن ل  واأ�شهد  ف�شله وكرمه، 
حممًدا عبده ور�شوله، ل خري اإل دل اأمته عليه، ول �شر اإل حذرها منه، 

�شلى اهلل عليه وعلى اآله و�شحبه و�شلم ت�شليًما كثرًيا.. اأما بعد: 
مع اإ�شراقة �شم�ض كل �شباح، وعليل ن�شمات الأرجاء، ن�شتهل فر�شة 
هذا اللقاء من هذه ال�شاحة الروناء، ومن هذه املدر�ش���ة ال�شم���اء مدر�ش���ة 
)              ( ويف هذا اليوم )             ( املوافق )            ( من �شهر )              ( 

لعام )           ( من الهجرة.

واأوىل الفر�س، وخري الفر�ــس التي ننتهزها لنخرجها اإىل 
هــذا اجلمع املبــارك، وهذه الوجوه املنرية، اآيــات رب الربية، من 

ترتيل قارئتنا املبدعة: 

القرآن الكريم
ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  زبگ  ت��ع��اىل:  ق���ال 
ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ںڻ  ں  ڱ  ڱ  ڱ 

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھھ  ھ  ہ  ہ 

ۅ  ۅ  ۋۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۇۆ  ۇ 
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وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ېى  ې  ې  ې  ۉ  ۉ 

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ   ۆئ  ۇئ  وئۇئ 

رب  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀڀ  ڀ  پ  پ  پ   پ 
)البقرة(.

واأعظــم فر�صة لنجاح الأمة بعــد هدي ربها، مت�صكها بهدي 
نبيها ملسو هيلع هللا ىلص:

الحديث
عن ابن عمر - ر�شي اهلل عنهما - : اأن ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ل ينظر 

اهلل اإىل من جر ثوبه خياء«. رواه البخاري.

�صفة وحال هي فقرتنا التالية:

صفة وحال
الإفراط يف اللن: �شعف.

الإفراط يف ال�شحك: خفة.

الإفراط يف الراحة: خمول.

الإفراط يف املال: تبذير.

الإفراط يف احلذر: و�شوا�ض.

الإفراط يف الغرية: جنون.
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والكلمــة الطيبــة، فر�صــة طيبــة، لقلــوب طيبــة، ونفو�س 
مطمئنة:

الشمس ونجوم الكون

املجموعة  ل��ك��واك��ب  بالن�شبة  حجمها  وك��رب  عظمتها،  على  ال�شم�ض 
�شبحانه  بثها  اأخ��رى  بنجوم  مقارنتها  عند  متوا�شًعا  جنًما  تظل  ال�شم�شية 
وتعاىل يف كونه الف�شيح، فالنجم اليماين وهو واحد من اأقرب واأملع النجوم 
اإلينا، وكانت العرب ت�شميه جنم "ال�شعرى اليمانية" وتعتربه ذا �شاأن حتى 
اأن اأقواًما عبدت هذا النجم، فاأنزل اهلل - �شبحانه وتعاىل - تذكرًيا لهوؤلء 
النجم  ه��ذا  واأن  الواهية،  ال�شرك  لعقيدة  ونفًيا  التوحيد  لعقيدة  وتقريًرا 

زب ٹ ٹ ٹ  ت��ع��اىل:  ق���ال  ؟!  يعبد  وم��رب��وب فكيف  اإل خم��ل��وق  ه��و   م��ا 
ٹ رب )النجم: 4٩( ي�شمى هذا النجم علمًيا بنجم )�شريو�ض(، وحجمه 
اأكرب من ال�شم�ض بنحو )�شت مرات( واأكرب من حجم الأر�ض مبا يقرب من 
)٧.٦ مليون مرة(، ول ينتهي هنا العجب، بل اإن جنم "الهنعة" والذي ي�شمى 
�شم�شنا  حجم  من  اأك��رب  وحجمه  )�شريو�ض(،  جنم  من  اأك��رب  هو  )بولك�ض( 
بنحو )125 مرة(، واأكرب من اأر�شنا ب�)1٦3 مليون مرة(. ويلي هذا النجم يف 
"ال�شماك الرامح" وهو اأكرب من ال�شم�ض ب�)2٧ األف مرة(،  ال�شخامة جنم 
واأك��رب من الأر���ض ب���)35 بليون م��رة(! ومن ثم جنم "رجل اجلوزاء" الذي 
يكرب ال�شم�ض باأكرث من )24٠ األف م��رة(، واأك��رب من الأر���ض ب���)31٠ بليون 

مرة(!
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احليــاة فر�ــس، والتجارب برهان، واجلميع بــني غاٍد ورائح 
ومع فقرة:

حقائق علمية متنوعة
ت�شتطيع  اأرج��ل  الأرب��ع��ة  ذوات  احليوانات  جميع  اأن  تعلمن  هل   •

ال�شباحة با�شتثناء اجلمل. 
ال�شن.  يف  نهر  األف   )5٠( من  اأكرث  • يوجد 

ف��اإن  اجلنوبية  القطبية  ال��ق��ارة  يف  امل��وج��ود  اجلليد  ك��ل  ذاب  اإذا   •
الذي  الأم��ر  وه��و  م��رًتا   )٧٠( مبعدل  �شريتفع  واملحيطات  البحار  م�شتوى 

ينتج منه اأن ربع الياب�شة �شيغمره املاء. 

ويف لغتنــا اللغــة العربية، لغة القراآن، كنــوز واأ�صرار ودرر، 
كان لنا منها ن�صيب: 

مثنيان ومسمى
اجلديدان هما: الليل والنهار.

الدائبان هما: ال�شم�ض والقمر.
الداران هما: الدنيا والآخرة.
الثقان هما :الإن�ض واجلن.

النقدان هما: الذهب والف�شة. 
الرافدان هما: دجلة والفرات. 

الأبي�شان هما: اللن واملاء.
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الأ�شفران هما: الذهب والزعفران. 
الأمّران هما: الفقر والهرم.

اخلافقان هما: امل�شرق واملغرب.
الأ�شغران هما: القلب والل�شان. 
الأعميان هما: ال�شيل واحلريق.

الأ�شرمان هما: الليل والنهار.
الأزهران هما: ال�شم�ض والقمر.

ونختم بكالم ابن اجلوزي -يرحمه اهلل-:

فضائل العزلة عن الخلق
قال العامة ابن اجلوزي -يرحمه اهلل-:

ا للعامل والزاهد فاإنك ل  ما اأعرف نفًعا كالعزلة عن اخللق، خ�شو�شً
تكاد ترى اإل �شامًتا بنكبة اأو ح�شوًدا على نعمٍة، اأو من ياأخذ عليك غلطاتك! 

فيا للعزلة! ما األذها!
جاة وت�شييع الوقت..  ع واأحوال املُدَّ �شلمت من كدر غيبة واآفات ت�شنُّ
ثم خا فيها القلب بالفكر؛ لأنه م�شتلذ باملخالطة فدبَّر اأمر دنياه واآخرته، 

فمثله كمثل احلمية يخلو فيها املعي بالأخاط فيذيبها.
وما راأيت مثل ما ي�شنع املخالط لأنه يرى حالته احلا�شرة من لقاء 
النا�ض وكامهم في�شتغل بها عما بن يديه، فمثله كمثل رجٍل يريد �شفًرا قد 
د فلو مل  اأزف فجال�ض اأقواًما، ف�شغلوه باحلديث حتى �شرب البوق وما تزوَّ
يكن يف العزلة اإلَّ التفكري يف زاد الرحيل وال�شامُة من �شرِّ املخالطة كفى. 
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على  اخلتام،  طريق  اإىل  وو�صلنا  الــوداع،  فر�صة  حانت  فقد  الآن  اأما 
موعد بفر�س جديدة، اإن كتبت لنا اأيام �صعيدة.

وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�صالم 
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البرنامج اإلذاعي )السادس والستون(

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل �شرح �شدور املوؤمنن لطاعته، واأعانهم على ذكره و�شكره 
وح�شن عبادته، تقد�ض الكبري املتعال، تبارك ذو اجلال، عز ذو اجلمال 

والكمال.
وال�شاة وال�شام على �شاحب الر�شالة احلقة، واملنهج امل�شتقيم، 
والدين القومي، بعث اإىل العاملن ليخرج النا�ض من الظلمات اإىل النور، 

ف�شلوات ربي عليه وعلى من اتبع نهجه اإىل يوم الدين.. ثم اأما بعد:
ال��روؤو���ض،  وتبل  ال��ربود،  ال��رع��ود، فتخرج  الغيوم، لرت�شل  جتتمع 
البطون  فتماأ  الرحيق،  جلمع  �شفور،  اأو  ب��ك��ور،  يف  النحول،  وتت�شابق 
بع�شل من رحيق، ومذاق فريد، و�شفاء اأكيد، وها هن اأخواتكن يف جماعة 
الإذاعة ومن هذا اليوم )          ( املوافق )             ( من �شهر )          ( لع�ام 

)        ( من الهجرة النبوية.
ومن  درًرا،  الق�ش�ض  وم��ن  �شطوًرا،  احل��روف  لكن من  قد جمعن 

الكلمة درًبا لن يطول.

ومــع اأول براجمنــا، واأوىل �صفحاتنــا، نفحــات اإميانيــة مع 
كالم رب الرب والربية:

القرآن الكريم

ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  زب  ت��ع��اىل:  ق��ال 
ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ 
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ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ 
ڌ ڌ رب)املاع�ون(.

وقد تركنا حبيبنــا ملسو هيلع هللا ىلص على املحجة البي�صاء ليلها كنهارها 
ل يزيغ عنها اإل هالك:

الحديث
عن اأبي هريرة - ر�شي اهلل عنه - قال: جاء رجل اإىل ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
فقال: يا ر�شول اهلل، من اأحق النا�ض بح�شن �شحابتي؟ قال: »اأمك«. قال: ثم 
من؟ قال: »ثم اأمك«. قال: ثم من؟ قال: »ثم اأمك«. قال: ثم من؟ قال: »ثم 

اأبوك«. رواه البخاري.

وها هو ال�صهد اجلميل، وال�صهل املفيد، حكمة تنري  الطريق:

الحكمة
- املراأة ال�شاحلة والعافية هما اأف�شل غنى للرجل.

ومــن كالمنــا املجمــوع، والــذي اأ�صبــح كالغيــوم، كلمــة هي 
كالنجوم:

المضادات الحيوية وسوء استخدامها
تلعب امل�شادات احليوية دوًرا هاًما يف عاج عديد من الأمرا�ض، وهي 
�شاح ذو حدين، فاإن ا�شتخدمت ال�شتخدام الأمثل باتباع اإر�شادات الطبيب 
بطريقة  ا�شتخدمت  واإن  وفاعل،  اإيجابي  اأثر  لها  كان  ال�شيديل  وتوجيهات 
بالغة قد تودي بحياة  اأ�شرار  اإىل  توؤدي  فاإنها  ا�شتعمالها  واأ�شييء  ع�شوائية 
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املري�ض. وهناك اعتقاد �شائع باأن امل�شادات احليوية ميكنها �شفاء اأي التهاب، 
لذا جتد كثريا من املر�شى يلحون على الطبيب اأو ال�شيديل يف �شرف م�شاد 
من  بدل  لهم  اإر�شاء  احليوي  امل�شاد  يو�شف  ثم  ومن  علتهم  لعاج  حيوي 
ج��دواه  ع��دم  اأو  تعاطيه،  عن  تنجم  قد  التي  بالأخطار  وتوعيتهم  ن�شحهم 
كالر�شح  امل�شادات  فيه  توؤثر  ل  فريو�شي،  التهاب  من  معاناتهم  تكون  ك��اأن 

والأنفلونزا.
واإذا حتدثنا عن اأنواع امل�شادات احليوية فاإنه يوجد يف الع�شر احلايل 
اأ�شماء متعددة  نوع منها  امل�شادات احليوية، ولكل  اأكرث من مائتي نوع من 
تختلف باختاف ال�شركة امل�شنعة للدواء ويتم ت�شنيعها على �شكل اأقرا�ض اأو 
كب�شولت اأو حقن وبع�شها على هيئة م�شاحيق اأو مراهم جلدية اأو كرميات 
اأو نقط للعن اأو لاأذن اإىل غري ذلك من الأ�شكال. وتختلف اأنواع امل�شادات 
احليوية باختاف مدى تاأثريها على البكترييا، فمن الأدوية ما يكون فعال 
�شد  فعا  يكون  م��ا  ومنها  اجل���رام،  اإيجابية  البكترييا  على  رئي�شي  ب�شكل 
البكترييا �شالبة اجلرام، والبع�ض الآخر فعال �شد النوعن، ومنها ما يقتل 
املري�ض  اإعطاء  ي�شتلزم  ح��الت معينة  ما مينع منوها ويف  ومنها  البكترييا 

اأكرث من م�شاد.
احليوية  امل�شادات  على  توؤثر  معينة  اأدوي���ة  هناك  هل  ت�شاءلنا:  واإذا 

وتتاأثر بها؟
نعم، هناك بع�ض الأدوية التي توؤثر يف امل�شادات احليوية وتتاأثر بها 
اإذا اأخذت معها يف الوقت نف�شه لذلك عند تناول املري�ض امل�شاد احليوي مع 

اأدوية اأخرى يجب اإخبار الطبيب اأو ال�شيديل بذلك.
وينبغي النتباه اإىل اأن �شوء ا�شتعمال امل�شادات احليوية يوؤدي اإىل اأن 
تكت�شب البكترييا مناعة �شدها؛ وذلك عند ال�شتهاك املفرط للم�شادات 
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املطلوب  بالقدر  تعطى  اأو  تعطى بجرعات غري منا�شبة،  اأو حينما  احليوية 
اأو تعطى ملدة ق�شرية غري كافية  على فرتات غري منتظمة بن اجلرعات، 

للعاج. 
التي  التنبيهات  اأو  للتوجيهات  ج��ي��دا  ي�شغي  اأن  املري�ض  على  ل���ذا؛ 
يقدمها الطبيب اأو ال�شيديل عند �شرف امل�شاد احليوي، ويتاأكد من كيفية 
اأو بعده، وغريها من  اأخذ ال��دواء وعدد املرات واملدة وهل يوؤخذ قبل الأكل 

التعليمات.

ومع غزارة املطــر، وامتالء الزهر، وذهاب الربد، كان ل بد 
من فقرة بعنوان:

ألفاظ منهي عنها في الشرع
امل��ا���ش��ي(؛ لأن��ه��ا  اأو  ال��ف�����ش��ي،   اأو  ال��ي��وب��ي��ل )ال��ذه��ب��ي،  ت��ق��ويل  1- ل 

م�شطلحات يهودية.
2- ل ت�شفي ب�)احلرم( اإل م�شجد مكة واملدينة، كقولهم حرم احل�شن، 
احل��رم  اأو  الأق�����ش��ى  للم�شجد  احل��رم��ن  ث��ال��ث  اأو  نفي�شة،  ال�شيدة  ح��رم  اأو 
الأكادميي؛ لأن احلرم و�شف خا�ض فقط للم�شجد احلرام مبكة، وامل�شجد 

النبوي يف املدينة.
3- قول: )تقبل اهلل منا ومنك( بعد كل �شاة، منهي عنه؛ لأنه مل 

يفعله الر�شول ملسو هيلع هللا ىلص ول ال�شحابة - ر�شي اهلل عنهم اأجمعن-.
4- قول: اهلل يلعنك اأو يدخلك النار، اأو عليك غ�شب اهلل. منهي عنه؛ 
وقال  بالنار«،  بغ�شبه، ول  اهلل، ول  بلعنة  تلعنوا  »ل  ق��ال:  ملسو هيلع هللا ىلص  الر�شول  لأن 

ا ملسو هيلع هللا ىلص: »ل يكون اللعانون �شفعاء، ول �شهداء يوم القيامة«. اأي�شً
5- قول: يا خبيث، يا فا�شق، يا فاجر، يا جمرم، منهي عنه؛ لأن النبي 
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ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ل يرمي رجل رجًا بالف�شق اأو الكفر اإل ارتدت عليه، اإن مل يكن 
�شاحبه كذلك«.

ع�صر ن�صائح لتعي�صي حياة اأف�صل ت�صتمعن اإليها يف برناجمنا 
التايل:

عشر نصائح لتعيشي حياًة أفضل
1- ا�شربي كميات كبريه من املاء.

2- حاويل اأن جتعلي ثاثة اأ�شخا�ض يبت�شمون يومًيا.
3- ل ت�شيعي وقتك الثمن يف الرثثرة.

4- ل جتعلي الأفكار ال�شلبية ت�شي���طر عليك، ووفري طاقتك لاأمور 
الإيجابية.

5- اعلمي باأن احلياة مدر�ش���ة، واأنت طالبة فيها، وامل�شاكل عبارة عن 
م�شائل ريا�شية ميكن حلها.

٦- كلي اإفطارك كامللكة، وغداءك كالأمرية، وع�شاءك كالفقرية.
٧- ابت�شمي وا�شحكي اأكرث.

٨- احلياة ق�شرية جًدا، فا تق�شيها يف كره الآخرين.
٩- ل تاأخذي جميع الأمور بجدية، كوين �شل�شة وع�قانية.

لأنها  م�شت؛  ق��د  باأخطاء  نف�شك  ت��ذك��ري  ول  املوا�شيع،  ان�شي   -1٠
�شت�شيء للحظات احلالية.

يف اخلتام، ل ي�صعنا اإل اأن نقول: اللهم ا�صف منا العلل، واغفر الزلل، 
وادراأ عنا الكوارث، واحمنا من احلوادث.

وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�صالم 
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البرنامج اإلذاعي )السابع والستون(

ٱ ٻ ٻ

اأع��ط��ى م��ن النعيم، احلمد هلل ك��م منح م��ن اخلري  احلمد هلل ك��م 
النوال اجل�شيم، احلمد هلل عمت  به من  تف�شل  كم  العميم، احلمد هلل 

نعمه، وان�شرفت نقمه وت�شاعف كرمه.
وال�شاة وال�شام على حممد الأمن، واآله و�شحبه اأجمعن، ومن 

هم على النهج القومي اإىل يوم الدين.. ثم اأما بعد: 
مع اإ�شراقة �شم�ض هذا ال�شباح، ومن منرب اإذاعتكن ال�شداح، نقدم 
الب�شمة، ها هي �شفحة  العقول، ويظهر  لكن ما ي�شرح ال�شدور، وينري 
التقومي ت�شري اإىل اأن هذا اليوم )             ( املوافق )              ( من �شهر 

)          ( لعام )            ( من الهجرة النبوية. 

ون�صتمــع اإىل اآيات بينات نريات عطــرات، من كالم الرحيم 
الرحمن:

القرآن الكريم

ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  تعاىل:زب  ق��ال 
ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں 
ڭڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ 
ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ 
ۇئ  وئ  وئ    ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې 
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ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پپ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ۆئ  ۇئ 
ٺ ٺ رب )املوؤمنون(.

ونزيــد مــن حمبــة احلبيــب حممــد ملسو هيلع هللا ىلص يف قلوبنــا ب�صمــاع 
اأحاديثه اخلالدة:

الحديث
عن عائ�شة - ر�شي اهلل عنها - زوج النبي ملسو هيلع هللا ىلص، قالت: قال ر�شول اهلل 
ر اهلل بها عنه، حتى ال�شوكة ُي�شاكها«  ملسو هيلع هللا ىلص: »ما من م�شيبة ت�شيب امل�شلم اإل كفَّ

رواه البخاري.

ون�صتفيد من حكم احلكماء اخلربة والتجارب:

الحكمة
- ال�شكوت عامة الر�شا.

ون�صرتيح اإىل �صجرة ظليلة توؤتي اأكلها باإذن ربها: 

نظرة قاتمة
يقول كلمته بكل اإبداع، فعباراته منتقاة، وكلماته مركبة تركيًبا فائق 
�شمعها، ثم يف  ن��ربات �شوته متنوعة، جتذب كل من  �شيق،  الدقة، وحديثه 
اإح��دى اجلمل فرتى جمهوره  ختام حديثه يتلعثم ل�شانه ويخطئ يف نطق 
على  وتركيزهم  اهتمامهم  جل  وين�شب  يهمزون،  ب��ح��رارة  له  �شفق  ال��ذي 
خطئه ويتجاذبون ذلك املتحدث فيما بينهم حتى يجردوه من متيزه، ورمبا 

نعتوه باأنه غري جدير باإلقاء كلمة على املاأ. 
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النا�ض،  م��ن  كثري  ينتهجها  ال��ت��ي  الأخ��ط��اء  ت�شيد  �شيا�شة  ه��ي  تلك 
الكل قد  اأن  اأج��زم  اأك��اد  النتقاد.  �شوى  لهم  �شاأن  الذين ل  اأولئك  ا  خ�شو�شً
جتدينهم  الأغ��ل��ب��ي��ة  اإن  ب��ل  حم��ي��ط��ه،  يف  والتم�شها  ال�شيا�شة  ت��ل��ك  لح���ظ 

يتذمرون منها، لكنهم يف الوقت نف�شه ميار�شونها باجتاه الآخرين. 
اإىل من حولهم من زاوي��ة �شيقة  النا�ض ينظرون  اأغلبية من  هنالك 
والأ�شرة واجلريان  املجتمع  �شيء:  ينتقدون كل  اأ�شود،  اإل ما هو  يرون  فا 

وامل�شجد واإمامه وموؤذنه بل حتى الطبيعة مل ت�شلم منهم. 
اإنهم ي�شرّيون حياتهم وفق معتقداتهم الذاتية؛ تلك املعتقدات التي 
توحي اإليهم باأن ما حولهم مظلم، واأنهم على �شواب والبقية خمطئة؛ تلك 
ما  فوافقت  اأولئك  بها  مر  اأح��داث  وروتها  ال�شغر،  تربية  بذرتها  املعتقدات 

ي�شعرون به.
اإنهم يف حاجة اإىل ت�شفية تفكريهم، وحت�شن معتقداتهم حتى تت�شح 
زاوية الروؤية لديهم فينظروا اإىل كل �شيء باتزان ليعطى كل �شيء حقه، ول 

يطغى جانب ال�شلب على اجلانب احللو جانب الإيجاب .
اإىل  فننظر  نقاًء،  اأك��رث  لنكن  اإيجابية،  اأك��رث  لنكن  للمجتمع..  دع��وة 
ال�شوء  يف  ب�شرك  واأب���ِق  املظلم  اجلانب  من  دع��ِك  وعفوية،  ب�شفاء  الأم���ور 

ال�شاطع اجلميل.
ت�شيد  �شبكة  وم��زق��ي  ح��ول��ك،  م��ا  ب��ه  وان��ظ��ري  النقاء،  احملي منظار 

الأخطاء، فلن ي�شمنك �شيدها، ولن يغنيك من جوع.

وننتقل اإىل فقرة خمتارة بعنوان: 

كتب ومؤلفون
كتاب: ال�شعر وال�شعراء.

املوؤلف: ابن قتيبة. يقع هذا الكتاب يف جملد واحد حتدث فيه املوؤلف 
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- يرحمه اهلل - عن مائتن و�شتة �شعراء، ذاكًرا �شريهم واأن�شابهم وطائفة من 
الكتاب يف حديقة غناء ينهل منها الأدي��ب وي�شتفيد  اأ�شعارهم فخرج  اأعذب 

منها املتعلم وي�شتمتع بها القارئ. 
للم�شهورين من  اأكرث ق�شدي  »وك��ان  املوؤلف يف مقدمة كتابه:  يقول 
ال�شعراء الذين يعرفهم ُجلُّ اأهل الأدب والذين يقع الحتجاج باأ�شعارهم يف 

الغريب ويف النحو ويف كتاب اهلل -عز وجل-، وحديث نبيه ملسو هيلع هللا ىلص«.

تاريخ وحدث هو برناجمنا التايل:

 تاريخ وحدث
- يف �شنة )4٠ه�( ا�شت�شهد علي بن اأبي طالب - ر�شي اهلل عنه-.

 ،- الإم��ام علي - ر�شي اهلل عنه  بينهم على قتل  اتفق اخل��وارج فيما 
وحددوا لذلك عبد الرحمن بن ملجم، اإذ متكن من طعن الإمام علي - ر�شي 
اهلل عنه - بال�شيف وهو خارج ل�شاة الفجر من يوم اجلمعة الثامن ع�شر 
ملجم  اب��ن  على  امل�شلمون  هجم  وعندما  هجرية،  اأرب��ع��ن  ع��ام  رم�شان  من 
ا اأو عفًوا، واإن مت  ليقتلوه نهاهم عليٌّ قائا: »اإن اأع�ض فاأنا اأوىل بدمه ق�شا�شً
فاأحلقوه بي اأخا�شمه عند رب العاملن، ول تقتلوا بي �شواه، اإن اهلل ل يحب 
- ومبوته  عنه  اهلل  ر�شي   - وبا�شت�شهاده  ق��ربه،  مكان  واختلف يف  املعتدين« 

انتهى عهد اخللفاء الرا�شدين.

و�صايا، هي فقرتنا القادمة:

من وصايا ابن الجوزي
يا �شاحب اخلطايا: اأين الدموع اجلارية؟ يا اأ�شري املعا�شي ابك على 
الذنوب املا�شية، اأ�شًفا لك اإذا جاءك املوت وما اأنبت، واأي ح�شرة لك اإذا ُدعيت 
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اإىل التوبة فما اأجبت، كيف ت�شنع اإذا نودي بالرحيل وما تاأهبت، األ�شت الذي 
بارزت بالكبائر وما راقبت ؟!

ويقول:
توؤذي  اإىل متى  اأين ح�شرتك على عيوبك؟  ذنوبك؟  اأين ندمك على 
لك  ال�شادقن  مع  ل  اأم�شك،  �شيعت  كما  يومك  ت�شيع  و  نف�شك،  بالذنب 
قدم، ول مع التائبن لك ندم، ها ب�شطت يف الدجى يًدا �شائلة، و اأجريت يف 

ال�شحر دموًعا �شائلة.

وقبــل اخلتــام ل بــد من دعــوة، نرفعهــا اإىل ربنــا -تبارك 
وتعاىل-:

 دعاء
»اللهم يا رب كل �شيء ويا مالك كل �شيء هب لنا من بركات كل �شيء 
واآتنا ح�شنات كل �شيء واغفر لنا ذنوب كل �شيء وبارك لنا فيما اأعطيتنا من 

كل �شيء يا رب العاملن ويا اأرحم الراحمن«.
ويف اخلتام نقول: 

قـــط ــــــاء  �ــــــص مـــــــا  ـــــــــــذي  ال ذا  مـــــــن 

ـــط  ـــق ـــــى ف ـــــن ـــــص ـــــ� ومـــــــــــن لـــــــــه احل

وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�صالم 
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البرنامج اإلذاعي )الثامن والستون(

ٱ ٻ ٻ

اللحظات،  الأوق���ات، وطيلة  ال�شاعات، ويف كل  احلمد هلل على مر 
اإك��رام��ه، احلمد هلل على ح�شن  اإنعامه، احلمد هلل على  احلمد هلل على 

�شنيعه.
واهلل اأكرب دعاه املري�ض على �شريره، وفزع اإليه املنكوب يف اأموره، 

وهتف با�شمه الربان يف البحار، ولهج بذكره من �شل يف القفار.
وكا�شف  ال�شبل،  وم��و���ش��ح  ال��ع��ل��م،  معلم  على  وال�����ش��ام  وال�����ش��اة 

ال�شبه، واآله و�شحبه اأويل الف�شل وال�شعة.. ثم اأما بعد: 
ها هي ميادين العلم، وتلك ينابيع املعرفة، ي�شمر اإليها املجتهدون، 
حجة،  وال��ع��ل��م  ظ���ام،  واجل��ه��ل  ن���ور،  فالعلم  امل��ث��اب��رون،  عليها  وي�شرب 

واجلهل فتنة؛ ف���
ب��������ق��������در ال��������ك��������د ت����ك����ت���������ش����ب امل������ع������ايل

وم�������ن ط����ل����ب ال����ع����ا ����ش���ه���ر ال���ل���ي���ايل
من هذا امليدان العلمي، ومن هذا املنرب الرتبوي، ويف هذا اليوم 
الندي )                 ( املوافق )                     ( من �شهر )                ( لعام 

)              ( من الهجرة. 

نفتح لكن اأول ف�صولنا، واأ�صفى ينابيعنا القراآن الكرمي:

القرآن الكريم

چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  زب  تعاىل:  ق��ال 
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چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ 
ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 

ڱ ڱ ڱ رب )الذاريات(.

وف�صلنا الثاين هو مع معلمنا الأول حممد ملسو هيلع هللا ىلص:

الحديث
ِ ملسو هيلع هللا ىلص قال:  َي اهلل َعْنُهما - اأن َر�ُشول اهللَّ عن اأبي �شعيد واأبي هريرة - َر�شِ
»اإذا دخل اأهل اجلنة اجلنة ينادي مناد: اإن لكم اأن حتيوا فا متوتوا اأبًدا، واإن 
لكم اأن ت�شحوا فا ت�شقموا اأبًدا، واإن لكم اأن ت�شبوا فا تهرموا اأبًدا، واإن لكم 

اأن تنعموا فا تباأ�شوا اأبًدا« رواه م�شلم.

وللحكمة فنون لها يف ميادين العلم ف�صول:

الحكمة
- اإذا تكلمِت بالكلمة ملكتك واإذا مل تتكلمي بها ملكِتها.

والكلمــة مــا هــي اإل وحي مــن العلــم، وفي�س مــن القرائح، 
وف�صل ل غنى عنه: 

إنظار المعـسر والتجاوز عنه
املداينة والإقرا�ض وم�شاعدة الآخرين والتجاوز عن املع�شرين، خ�شلة 
من  اإليه  يتنبه  من  قل  عظيم  واأج��ر  �شالح،  وعمل  كرمية،  و�شفة  حميدة، 
امل�شلمن، ل�شيما يف ظل الأزمة املالية العاملية التي �شربت مركز القت�شاد 
الكثري من  الفقر واجل���وع على  اآث��اره��ا يف  وب���دت تظهر  واأط���راف���ه،  ال��ع��امل��ي 
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اأن ي�شدد ما  الواحد منهم ل ميلك قوت يومه، ف�شًا  امل�شلمن، حتى غدا 
عليه من الدين! فاإذا مل يكن الغني امل�شلم مت�شفا ب�شفة التجاوز والت�شامح 
عن املع�شرين، فاإن هوؤلء امل�شاكن �شيقعون يف حمنة ع�شيبة وكربة �شديدة 

وباء عظيم! يقول اهلل تعاىل:زب ې ى   ى ائ ائ ەئ ەئوئ وئ 
ۇئ ۇئ ۆئۆئ ۈئ ۈئ  ېئرب )البقرة:2٨٠( وقد جاءت ال�شنة 
املع�شر  مل�شاحمة  الرابحة  واملتاجر  الف�شائل  من  بكثري  ال�شريفة  النبوية 
والتجاوز عنه، وتاأخري الأجل والتقا�شي احل�شن، وما يرتتب على ذلك من 

الأجر العظيم يف الدنيا والآخرة ومن ذلك الأجر العظيم ما يلي: 

- اأجر ال�شدقة عن كل يوم قبل حلول وقت ا�شتحقاق الدين، حلديث 
بريدة-ر�شي اهلل عنه- قال �شمعت النبي ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »من اأنظر مع�شًرا فله 

بكل يوم مثله �شدقة«. 

- اأجر �شدقتن اثنتن عن كل يوم بعد حلول وقت ا�شتحقاق الدين، 
اأنظر  "من  ي��ق��ول:  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  �شمعت  ق��ال  عنه-  اهلل  بريدة-ر�شي  حلديث 
مع�شًرا فله بكل يوم مثاه �شدقة "قال بريدة - ر�شي اهلل عنه - جامًعا بن 
ف��اإذا حل الدين  اأن يحل الدين،  "له لكل يوم مثله �شدقة قبل  احلديثن: 

فاأنظره، له بكل يوم مثاه �شدقة". 

- تي�شري اأمور الدنيا والآخرة، لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »ومن ي�ّشر على مع�شر، ي�ّشر 
اهلل عليه يف الدنيا والآخرة«.

- ا�شتحقاق رحمة اهلل لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: "اإمنا يرحم اهلل من عباده الرحماء". 

- الأمن والراحة يف املح�شر لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: "من �شّره اأن يظله اهلل يوم ل 
ظل اإل ظله، فليي�ّشر على مع�شر اأو لي�شع عنه". 
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- جتاوز اهلل عن املقر�ض، لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: "كان تاجر يداين النا�ض، فاإذا 
اهلل  فتجاوز  عنا،  يتجاوز  اهلل  لعل  عنه  جت��اوزوا  لفتيانه:  ق��ال  مع�شًرا  راأى 
اأتى به اهلل  -عز وجل- ، فقال: ماذا عملت يف  "اأن رجًا  ملسو هيلع هللا ىلص:  عنه". وعنه 
الدنيا؟ فقال له الرجل: ما عملت مثقال ذرة من خري، فقال ثاًثا، وقال يف 
الثالثة: اإين كنت اأي�ّشر على املو�شر، واأنظر املع�شر. فقال تبارك وتعاىل: نحن 

اأوىل بذلك منك، جتاوزوا عن عبدي، فغفر له".

"ما من م�شلم  ملسو هيلع هللا ىلص:  القر�ض يعد �شدقة! لقوله  اأن ن�شف  - تذكري 
ا مرتن اإل كان ك�شدقتها مرة" ح�شنه الألباين. يقر�ض م�شلًما قر�شً

وللتنــوع اأثره يف القبول، وا�صتجابة النفو�س، فاخرتنا لكن 
هذا املو�صوع: 

حسن االستماع
تعلمي ح�شن ال�شتماع كما تتعلمن ح�شن الكام، ومن ح�شن ال�شتماع 
املتكلم،  اإىل  والنظر  بالوجه  والإق��ب��ال  حديثه،  ينق�شي  حتى  املتكلم  اإمهال 

والوعي ملا يقول. 
واعلمي يف ما تكلمت به �شاحبتك، اأن مما يهجن �شواب ما تاأتي به، 
ويذهب بطعمه وبهجته ويزري به يف قبوله، عجلتك بذلك، وقطعك حديث 

ال�شخ�ض قبل اأن يف�شي اإليك بذات نف�شه. 

الإعجاز العلمي يف القراآن بحٌر ل �صاحل له:

الناصية والكذب
مقدمة  هي  الكذب  عن  امل�شوؤولة  املنطقة  اأن  حديًثا  العلماء  اكت�شف 
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ا اأن منطقة النا�شية تتن�شط ب�شكل كبري  الدماغ اأي النا�شية، واكت�شفوا اأي�شً
عمليات  اأن  علمية  حقيقة  اأو  نتيجة  اإىل  خل�شوا  فقد  ولذلك  اخلطاأ،  اأثناء 
ا�شمها  منطقة  يف  ومقدمه  ال��دم��اغ  اأع��ل��ى  يف  تتم  اخل��ط��اأ  وعمليات  ال��ك��ذب 
النا�شية قبل قرون  القراآن حتدث عن وظيفة هذه  اأن  النا�شية، والعجيب 
طويلة فقال: زبې ى ىرب )العلق: 1٦(. فو�شف النا�شية بالكذب 
واخلطاأ، وهذا ما يراه العلماء اليوم باأجهزة امل�شح املغناطي�شي، ف�شبحان اهلل!

وللدعاء ف�صل من الإجابة، حًقا ل حمالة:

دعاء
»اللهم اإين اأ�شاألك العفو والعافية واملعافاة الدائمة يف الدنيا والآخرة 
ون�شاألك من اخلري ما تر�شى كل الر�شا والر�شا بعد الر�شا ون�شاألك ر�شاك 

واجلنة والنجاة من النار يا رب العاملن ويا اأرحم الراحمن«.
اإىل الف�صول، وا�صتماعنا اإىل الدرو�س، نقول بكل  مع دخولنا جميًعا 
يف  لنا  وافتح  الأعمال،  خلري  واهدنا  الأقــوال،  لأح�صن  وفقنا  اللهم  هدوء: 

ف�صولنا من ف�صلك العميم، وعطائك اجلزيل.

وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�صالم 
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البرنامج اإلذاعي )التاسع والستون(

ٱ ٻ ٻ

�شبحان من �شبح الرعد بحمده، وهطل الغمام بذكره، بره عظيم، 
باحلق  الكتاب  وينزل  املر�شلن مب�شرين ومنذرين،  ير�شل  األيم،  واأخ��ذه 

املبن، واأنزل احلديد فيه باأ�ض �شديد.
اهلل اأكرب من اإله ما اأحلمه على الطغاة، وما اأ�شربه على الع�شاة، 
وما اأقربه ممن دع��اه، وما اأق��دره على ن�شر من ت��وله، وما اأ�شد بط�شه 

مبن عاداه، وما اأ�شمعه ملن ناداه.
واأ�شهد اأن حممًدا عبده ور�شوله �شلى اهلل عليه وعلى اآله و�شحبه 

و�شلم ت�شليًما كثرًيا مزيًدا اإىل يوم الدين. اأما بعد:
تتواىل الأيام، ومتر اللحظات، وما تزال اإ�شراقة منربكن الإذاعي 
تطل عليكن كل �شباح. يف هذا اليوم )           ( املوافق )             ( من �شهر 

)          ( لعام )           ( من الهجرة.

نبــداأ اإطاللتنــا بطلة نديــة، وحجة قوية، ونهــج م�صتقيم، 
كالم رب العاملني: 

القرآن الكريم

ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  تعاىل:زب  ق���ال 
ېئ  ۈئ   ۈئ  ۆئۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  
مئ  حئ  جئ  ی  ی  یی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ 
ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  يب  ىب  مب  خب  حب  جب  ىئيئ 
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ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ    ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ 

ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 

ڤ رب )البقرة(.

اإىل ب�صتــان احلبيــب -عليــه  اأردت الرحيــق فاذهبــي  اإذا 
ال�صالة وال�صالم-:

الحديث
 ، ع��ن �شعيد ب��ن زي��د ق��ال: �شمعت النبي ملسو هيلع هللا ىلص ي��ق��ول: »ال��ك��م��اأة م��ن املَ��نِّ

وماوؤها �شفاء للعن« رواه البخاري.

ون�صلك طريق احلكماء لنخرج منه كنوًزا من �صياء:

الحكمة
- الكلمة الطيبة �شدقة.
- العلماء ورثة الأنبياء.

- قّيدن النعم بال�شكر.
- عاملي النا�ض كما حتبن اأن يعاملوك.

- لكل مقام مقال.
- من حذرك كمن ب�شرك.

وحتلق بنا الكلمة عاليًة يف �صماء املعرفة:

باإليمان أحلى
احلياة كل ما فيها حلوها ومرها، اأملها وفرحها، �شدتها ورخاوؤها حتمل 

كل معاين املحبة والود. 
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ن��ع��م.. احل��ي��اة ح��ل��وة.. ح��ل��وة يف ك��ل اأمل اك��ت��وي��ن��ا ب���ه، يف ك��ل منغ�شة 
يف  حلوة  ع�شناها،  ف��رح  حلظة  كل  ويف  بها..  �شقنا  �شدة  كل  يف  جترعناها.. 
كل فقد حبيب، ويف كل زيارة طبيب. حلوة بالإميان.. بالت�شليم.. بالر�شا.. 
وال�شرب  والأج����ر  الت�شليم  فيه  لأن  ب����الأمل؛  ح��ل��وة  امل���وىل،  اإىل  والل��ت��ج��اء 
والعتبار، حلوة يف ال�شدة؛ لأن فيها الر�شا والثبات والأجر وانتظار الفرج 

من مفرج ال�شدائد. 
حلوة بالبتاء؛ لأن فيه التمحي�ض والمتحان واملثوبة، حلوة يف لذة 
عبادة الرحمن، يف مناجاة املنان، حلوة يف كل �شجدة وذكر وتفكر وعربة، حلوة 
العلم وجهد العمل وحنان الأم واإ�شفاق  القراآن ودمعة اخل�شوع ولذة  تاوة 

الأب وح�شن البن وعطف الأخ ووفاء ال�شديق وحب ال�شريك.
حلوة ونحن نعرب بها يف طريق الإميان والدعوة بكل اأ�شواكها ووردها، 

ن�شتعذب الأمل ونقبل التحدي وجند لذة ون�شوة العمل للكبري املتعال.
�شكر فكان  �شراء  اإ�شابته  اإن  اأم��ره كله خري،  اإن  املوؤمن  و"عجًبا لأمر 

خرًيا له، واإن اأ�شابته �شراء �شرب فكان خرًيا له".

ومن زاوية التجديد، نخرج ركن الإبداع ومع فقرة بعنوان:

مجرد صدفة
بال�شدفة �شقطت التفاحة على راأ�ض نيوتن وعرفنا اجلاذبية.

بال�شدفة �شقطت ورقة على كاأ�ض حكيم �شيني وعرفنا ال�شاي.
بال�شدفة ا�شطدمت �شيارة يف اأحد �شوارع مو�شكو براكب دراجة كان 
عمليات  وعرفنا  عينيه،  يف  ال��زج��اج  دخ��ل  وبال�شدفة  طبية،  نظارة  يرتدي 

الت�شطيب، وقل عدد النظارات الطبية يف العامل.

www.alukah.net



370

ثبت علمًيا هي فقرتنا القادمة:

أجسامنا بعد الموت!
حلل اأحد العلماء اأخرًيا ج�شم الإن�شان اإىل عنا�شره الأ�شا�شية فخرج 

بالنتائج التالية:

املواد  بدنه يحتوي على  اأن  زنته )٧٠( كجم، وجدنا  باإن�شان  اإذا جئنا 
التالية:

الكربون  من  ق��در  �شابون،  قطع  �شبع  ل�شنع  يكفي  الدهن  من  ق��در 
يكفي ل�شنع �شبعة اأقام ر�شا�ض، قدر من الف�شفور يكفي ل�شنع روؤو�ض مائة 
لأحد  واح��دة  جلرعة  ي�شلح  املاغن�شيوم  ملح  من  قدر  ثقاب،  عود  وع�شرين 
من  قدر  احلجم،  متو�شط  م�شمار  لعمل  يكفي  احلديد  من  قدر  امل�شهات، 
كلب  جلد  يطهر  الكربيت  من  ق��در  �شغرية،  حجرة  لتبيي�ض  يكفي  اجل��ري 
�شعته  برميًا  امل��اء مي��اأ  ق��در من  �شعره،  ت�شكن  التي  الرباغيث  واح��د من 

ع�شرة جالونات.

وهذه املكونات هي العنا�شر التي يرتكب منها الرتاب!

ونرتبع الآن يف ب�صتان ال�صعر:

بم التعلل؟
يقول املتنبي ال�شاعر الكبري يف ق�شيدته:

وط�����ن ول  اأه�������������ل  ل  ال�����ت�����ع�����ل�����ل؟  مِبَ 

����ش���ك���ن ول  ك��������اأ���������ض،  ول  ن���������دمي  ول 
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ي���ب���ل���غ���ن���ي اأن  ذا  زم������ن������ي  م�������ن  اأري��������������د 

م�����ا ل���ي�������ض ي���ب���ل���غ���ه م�����ن ن���ف�������ش���ه ال���زم���ن

م����ك����رتث غ��������ري  اإل  ده�������������رك  ت�����ل�����ق  ل 

ال���ب���دن ف���ي���ه روح�������ك  ي�����ش��ح��ب  دام  م����ا 

ف�����م�����ا ي����������دمي ��������ش�������رور م�������ا ��������ش�������ررت ب���ه

احل�������زن ال������ف������ائ������ت  ع����ل����ي����ك  ي���������رد  ول 

ف�����م�����ا اأ��������ش�������ر ب�������اأه�������ل ال�����ع�����������ش�����ق اأن�����ه�����م

ه�����ووا وم����ا ع���رف���وا ال���دن���ي���ا ول ف��ط��ن��وا

ت����ف����ن����ى ع����ي����ون����ه����م دم������ع������ا واأن����ف���������ش����ه����م

ق����ب����ي����ح وج������ه������ه ح�������ش���ن ك�������ل  اأث������������ر  يف 

حت�����م�����ل�����وا ح����م����ل����ك����م م��������ن ك��������ل ن����اج����ي����ة

ف������ك������ل ب��������ن ع������ل������ى ال��������ي��������وم م������وؤمت������ن

م�����ا يف ه����وادج����ك����م م�����ن م���ه���ج���ت ع���و����ض

ث��م��ن ل����ه����ا  ف���ي���ه���ا  ول  �����ش����وق����ا  م�����ت  اإن 

ي������ا م������ن ن����ع����ي����ت ع����ل����ى ب����ع����د مب��ج��ل�����ش��ه

ك�������ل مب�������ا زع����������م ال�������ن�������اع�������ون م����رت����ه����ن

ك�����م ق�����د ق���ت���ل���ت وك�������م ق�����د م�����ت ع���ن���دك���م

ث�����م ان���ت���ف�������ش���ت ف�������زال ال����ق����رب وال���ك���ف���ن
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ونختم بهذه الق�صة الهادفة:

مروءة
�شدم �شاٌب امراأًة عجوًزا ِبدراجته وبدًل من اأن يعتذر لها وُي�شاِعدها 
نادته  العجوز  لكن  �شريه؛  ا�شتاأنف  ثم  عليها  ي�شحك  اأخ��َذ  النُهو�ِض  على 
قائلًَة: اأيها ال�شاب.. �شقط منك �شيٌء فعاد ال�شاُب م�شرًعا، واأخَذ يبحُث فلم 
�شقطت مروءُتك، ولن  لقد  العجوز: ل تبحث كثرًيا  له  �شيًئا، فقالت  يِجد 

جتدها.
ومع دنو الفراق، نلملم الكلمات، بتحية الإ�صالم:

وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكن  "فال�صالم 
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البرنامج اإلذاعي )السبعون(

ٱ ٻ ٻ

ال�شماء  الثناء احل�شن، يف  ول��ه  ول��ه احل��م��د،  امل��ل��ك،  ل��ه  احلمد هلل 
ويف  �شطوته،  النار  ويف  رحمته،  اجلنة  ويف  �شلطانه،  الأر����ض  ويف  ملكه، 

البحر عظمته ويف الكائنات حكمته.
وال�����ش��اة وال�����ش��ام على م��ن اأر���ش��ل ب��اأك��رم ر���ش��ال��ة، واأع��ظ��م نبوة، 
و�شلم  اآله و�شحبه  وعلى  ر�شوله، وخليله، وحبيبه،  اهلل  بن عبد  حممد 

ت�شليًما كثرًيا.. ثم اأما بعد:
لكن  اأن جنمع  ي�شرنا  والكون اخلا�شع،  الوا�شع،  الف�شاء  من هذا 
اليوم               ه��ذا  يف  ال��وئ��ام،  بخيوط  ودبجناها  ب��اإت��ق��ان،  اأع��ددن��اه��ا  �شفحات، 
)              ( املوافق )            ( من �شهر )              ( لعام )            ( من 

الهجرة.

ونبــداأ مــن هــذا الكــون الوا�صــع بواحــة رحمانيــة، َعِلّيــة 
رحيمة، بكالم رب الربية:

القرآن الكريم

ڦ   ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  زب  ت����ع����اىل:  ق�����ال 
ڇ  ڇ  چچ  چ  ڃچ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ 
ڑ  ژ  ڈژ  ڈ  ڎ  ڎ   ڌ  ڌ  ڍ  ڇڍ  ڇ 
ڱ  ڱ  ڳڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ 
ھ  ہھ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  
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رب  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ   ھ  
)الأنعام(.

ونثني برو�صة اإميانية، بال�صنة نقية، وعن البدعة جنية:

الحديث
اأدين  ق���ال:»اإن  ملسو هيلع هللا ىلص   ِ َر���ُش��ول اهللَّ اأن  اأب��ي هريرة - ر�شي اهلل عنه -  عن 
اأن يقول له متّن فيتمنى ويتمنى، فيقول له: هل  اأحدكم من اجلنة  مقعد 
متنيت؟ فيقول: نعم، فيقول له: فاإن لك ما متنيت ومثله معه« رواه م�شلم.

ومن دروب الكون نقتفي درًبا للحكماء: 

الحكمة
- خري اخلال حفظ الل�شان.

- القفل ال�شيئ يغوي ال�شارق. 
- �شدرك اأو�شع ل�شرك.

ونفتح �صفحة الكون لن�صمع الكون كلمة:

أضرار مشروبات الطاقة
باي�شن  ردب���ول..  ه��و���ض..  ب��ور  مثل  الطاقة  م�شروبات  اأن  تعلمن  هل 
ممنوعة يف كل من: كندا اأ�شرتاليا والرنويج وماليزيا وتاياند، ويف فرن�شا 

ممنوع بيعها اإل يف ال�شيدليات.
مع  اأ�شهر  ت�شعة  نحو  ا�شتمرت  التي  درا�شتها  يف  »ال�شحة«  وك�شفت 
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مندوبن من وزارة التجارة وال�شناعة وهيئة املوا�شفات واملقايي�ض ال�شعودية 
الإف��راط  عند  خا�شة  جانبية  ت��اأث��ريات  هناك  اأن  التغذية  يف  ومتخ�ش�شن 

بتناول هذه امل�شروبات ب�شكل يومي.
وعلى الرغم من هذه التحذيرات اإل اأن ال�شركات تو�شعت يف الإعان 
عن م�شروبات الطاقة، وتناف�شت ال�شركات يف ال�شتحواذ على اأكرب �شريحة 
ا منها بداأ ي�شوقها ب�شكل جماين  ممكنة من فئات امل�شتهلكن حتى اأن بع�شً

على ال�شباب واملراهقن يف اأماكن جتمعاتهم املختلفة. 
والذي ل يعرفه كثريون اأن تلك امل�شروبات ت�شبب القلق بعد فرتة من 
تناولها ب�شبب الكمية الكبرية من الكافين، فبعد فرتة من الزمن ي�شتهلك 
اجل�شم الكافين فتقل ن�شبته يف الدم بعد تخل�ض اجل�شم منه فيوؤدي ذلك 
ازدادت  ل��و  امل��خ��درات،  لتاأثري  م�شابهة  ح���الت  وت��ل��ك  القلق،  م��ن  ح��ال��ة  اإىل 
الكمية لأدت بالتاأكيد اإىل عدم انتظام �شربات القلب، وم�شاكل النوم، وبع�ض 
الأعرا�ض النف�شية الن�شحابية وال�شداع، واأكدت الدرا�شات الطبية باأن هذه 
امل�شروبات ت�شهم يف ارتفاع �شغط القلب وزيادة ن�شبة ال�شكر يف الدم والأرق 
ت�شو�ض  وم�شاكل  املر�شية،  وال��ن��وب��ات  الأن���ف  ون��زي��ف  والقلق  ال�شداع  واآلم 
للمواد  النف�شية  ال��ت��اأث��ريات  كاأحد  النف�ض  على  العتماد  وتقليل  الأ���ش��ن��ان، 

املخدرة.
اأن تعريف �شررها الذي تعرتف به تلك ال�شركات بل تكتب  اأردت  واإذا 
ومر�شى  ال�شكر،  ملر�شى  منا�شب  )غري  مثل:  العلب،  على  التحذيرات  تلك 
ملر�شى  منا�شب  )غ��ري  ا:  اأي�شً ي�شيف  وبع�شها  الكافين(،  �شد  احل�شا�شية 

القلب، واحلوامل(.
ب�شبب  ا  واأي�شً امل�شروبات  تلك  ت�شببها  التي  امل�شاكل  اأك��رث  من  اأن  كما 
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الكافين هو زيادة التبول لأن اجل�شم يعامل الكافين كمادة �شامة فيتخل�ض 
منها يف و�شط مائي فيطرد كمية من املاء يحتاج اإليها اأ�شًا، لكن التخل�ض 
من الكافين اأهم فيوؤدي ذلك اإىل اجلفاف. واأ�شاف: اإن امل�شكلة عند بع�ض 
ال�شباب يف كونهم ي�شربونها قبل املناف�شات الريا�شية اعتقاًدا منهم اأنها توفر 
القلق.  اإىل  ي��وؤدي  اأن �شرب علبتن يف يوم واح��د  اأن��ه ثبت  اإل  الن�شاط،  لهم 
وعندما تتناول احلامل اأكرث من مائة ملليجرام كافين يف اليوم فاإن ذلك 
يوؤدي اإىل الإجها�ض، وكما ذكرت معدل احتواء تلك امل�شروبات ثمانن ملجم 

للعلبة.

واأعاجيب الكون كالنجوم ل حت�صى ومع فقرة:

حقائق علمية متنوعة
العنا�شر  م��ن  يحتويه  م��ا  ل��ك��رثة  باملنجم  اأح��ي��اًن��ا  التمر  ي�شمى   •
وال�شوديوم  واحل��دي��د  واملاغن�شيوم  والكال�شيوم  الف�شفور  مثل  املعدنية، 

والبوتا�شيوم والكربيت والكلور.
و)د(  و)ب2(  و)ب1(  )اأ(  فيتامن  على  ا  اأي�شً التمر  يحتوي  كما   •

ف�شًا عن ال�شكريات ال�شهلة الب�شيطة الرتكيب. 
يف�شد.  ل  الذي  الوحيد  الطعام  هو  • الع�شل 

ونقف مع فقرة �صوؤال وجواب فهيا بنا:

سؤال وجواب
1- الكتاب، الفرقان، الذكر، التنزيل، اأ�شماء معناها واحد فما هو؟ 

القراآن. 
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اأع�شاء اجل�شم  اإىل  القلب  ال��دم من  التي حتمل  الأنابيب  ا�شم  2- ما 
الأخرى؟ 

ال�شراين. 
3- ما كنية ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص؟ 

اأبو القا�شم.
ال��ذي لي�ض يف جوفه �شيء من القراآن  امل�شلم  ملسو هيلع هللا ىلص  4- �شبه ر�شول اهلل 

ت�شبيًها بليًغا ما هو؟ 
البيت اخَلرْب.

5- من املراأة التي �شميت ب�)ذات الهجرتن(؟ 
رقية بنت ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص.

 ون�صتمع اإىل فقرة من خطوات الف�صل:

 من خطوات الفشل
الأه��داف  اأك��رث  م��اذا تريدين؛ بل لعل  األ تعريف  الف�شل  من خطوات 
اأن يرجو كل  اأب��ًدا يف  باأ�ض  اأك��ون غنية". ل  اأن  "اأريد  �شيوًعا يف الأ�شماع هو 
اأن تكوين  اإىل جانب طموحاتهم الأخ��رى، لكن كيف تريدين  النا�ض الغنى 

غنية؟ 
اإىل  كالطريق  لي�ض  ه��و  دي��ن��ار  اآلف  ثاثة  اكت�شاب  اإىل  الطريق  اإن 
ن�شتغرب عجز  ل  والطرق  الأه��داف  ات�شاح  وعدم  ال�شبابية  ب�شبب  مليون. 
النا�ض عن حتقيق قفزات مهمة يف احلياة، فهم يعملون لتحقيق  كثري من 

الأهداف الكبرية بطريقة ال�شعي نحو الأهداف ال�شغرية.
اأتعرفن ما احلمق يف تعريف اأين�شتاين؟ اإّنه اتباع الأ�شاليب ذاتها مرًة 
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بعد مرة وانتظار نتيجة خمتلفة كّل مرة.

ومع خ�صوع الكــون، وخفوت ال�صوت، وذهــاب الفوت، يبقى 
خ�صوع ال�صوت، ومع الدعاء:

دعاء
»اللهم يا ربنا اأعنا على طاعتك وعلى ما يقربنا اإليك، واألهمنا ر�شدنا 
وبارك لنا فيما اأعطيتنا، واغفر لنا كل ذنب وكل خطيئة وكل مع�شية وكل 
ذن��ب اقرتفتاه يف ليل ون��ه��ار، وت��ب علينا ي��ا ت��واب ي��ا رحيم ي��ا غفور ي��ا رب 

العاملن، ويا اأرحم الراحمن«.
التاأمل  بعدها  لكن  نرتك  البديع،  الكون  هذا  �صماء  يف  جولة  هذه 
والتفكري يف ما خفي وما ظهر من هذا الف�صاء الف�صيح، اأما نحن ف�صنذهب غري 

بعيد، اإىل لقاء قريب، واأجل غري معلوم، عند عالم الغيوب.

وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�صالم 
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البرنامج اإلذاعي )الحادي والسبعون(

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل.. م�شتٍو على عر�شه، قريب من خلقه، م�شتغٍن عن عباده، 
متفرد بربوبيته واأُلوهيته، واحد يف اأ�شمائه و�شفاته.

ب��ارئ م�شور جبار متكرب، ملك قدو�ض،  حكيم خبري، عليٌّ كبري، 
مهيمن قوي، عزيز حكيم، غفور رحيم، عليٌّ عظيم، ملك كرمي.

واأ�شهد اأن حممًدا عبده ور�شوله ختم به النبوات، �شلى اهلل عليه 
وعلى اآله و�شحبه و�شلم ت�شليًما كثرًيا اإىل يوم الدين.. ثم اأما بعد:

املوؤمنن، وبل�شم اخلائفن، و�شلوة املحزونن، وها  ِذْكر اهلل: دواء 
نحن يف هذا اليوم )         ( املوافق )         ( من �شهر )         ( لعام )            ( 

من الهجرة، نقف مع عجائب، واأ�شرار ذكر اهلل.

وقد امتدح اهلل -عز وجل- يف كتابه الكرمي اأهل الذكر:

القرآن الكريم
ڱ  ڱ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  گ  زب  ت�����ع�����اىل:  ق������ال 
ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ 
ڭ  ڭ  ڭ  ۓڭ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ   ہ  ہ 
ۉۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ 
رب  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې   ې 

)اآل عمران(.

وقد �صّبه النبي ملسو هيلع هللا ىلص الذي يذكر اهلل باحلي، والذي ل يذكر 
اهلل بامليت: 
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الحديث
عن اأبي مو�شى الأ�شعري -ر�شي اهلل عنه- عن النبي- ملسو هيلع هللا ىلص- اأنه قال: 

»مثل الذي يذكر ربه والذي ل يذكره كمثل احلي وامليت«. رواه البخاري.

ون�صتمع اإىل حكمتنا:

الحكمة
- اإذا مل ت�شتحي فا�شنعي ما ت�شاءين.

وكلمتنا لهذا اليوم هي بعنوان:

أال بذكر اهلل تطمئن القلوب
برهان،  والتجربة  القلوب،  �شابون  وال�شراحة  اهلل،  حبيب  ال�شادق 
كر،  والرائد ل يكذب اأهله، ول يوجد عمل اأ�شرح لل�شدر واأعظم لاأجر كالذِّ
قال تعاىل: زب ى ائ ائ ەئ ەئ وئ رب )البقرة: 152(.
وذكره - �شبحانه وتعاىل - جنته يف اأر�شه، من مل يدخلها مل يدخل 
اأو�شابها، واأتعابها، وا�شطرابها؛ بل هو  اإنقاذ للنف�ض من  جنة الآخرة، وهو 

طريق مي�شر خمت�شر اإىل كل فوز وفاح.
كر وجّرب مع الأيام بل�شمه لتنال  طالع دواوين الوحي لرتى فوائد الذِّ

ال�شفاء.
واحل��زن  وال��ه��م  وال��ف��زع  اخل���وف  �شحب  تنق�شع   - �شبحانه   - ب��ذك��ره 
وبذكره تزاح جبال الكرب والغم والأ�شى، ول عجب اأن يرتاح الذاكرون، فهذا 
ِذك��ره  عن  الغافلون  يعي�ض  كيف  العجاب  العجب  لكن  الأ�شيل،  الأ�شل   هو 

زب ژ ژ ڑڑ ک ک ک ک رب )النحل: 21(. 
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وب��ك��ى م��ن الأمل، وت��ف��ج��ع م��ن احل�����وادث، ورم��ت��ه  الأرق،  ي��ا م��ن �شكا 
اخلطوب، هيا اهتف با�شمه املقد�ض زبڀ ڀ ڀ ڀرب )مرمي: ٦5(.

بقدر اإكثارك من ِذكره ينب�شط خاطرك، ويهداأ قلبك، وت�شعد نف�شك 
ويرتاح �شمريك؛ لأن ِذكر اهلل - عز وجل - يف عاه- معناه التوكل عليه، والثقة 
الفرج منه،  وانتظار  الظن فيه،  اإليه، وح�شن  به، والعتماد عليه، والرجوع 
فهو القريب اإذا ُدعي، �شميع اإذا ُنودي، جميب اإذا �ُشِئل، فا�شرعي، واخ�شعي، 
ومدحا  وثناء،  توحيدا  ل�شانِك  على  املبارك  الطيب  ا�شمه  ورددي  واخ�شعي 
والأم��ن  ال�شعادة  وقوته  بحوله  جتدين  و�شوف  وا�شتغفارا،  و���ش��وؤال  ودع��اء، 

یرب ی  ی  ی  ىئ  ىئ  زبىئ  واحلب��ور  والن���ور   وال�ش���رور 
)اآل عمران: 14٨(.

بالأيام  ذرًع��ا  و�شاق  العي�ض،  و�شئم  احل��ي��اة،  م��ّل  من  يا  الإن�شان  اأيها 
وُي�شًرا  �شدة،  بعد  وفرًجا  قريًبا،  ون�شًرا  مبيًنا،  فتًحا  هنالك  اإن  الُغ�ش�ض، 
بعد ع�شر، اإن هنالك لطًفا خفًيا من بن يديك ومن خلفك، واأمًا م�شرًقا، 

پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻٻ  ٱ  زب  �شادًقا،  ووع��ًدا  حافًا،  وم�شتقبًا 
ڀ ڀ ڀرب )الروم: ٦(.

وروًح��ا  اأَن�شا  هناك  واإن  زوائ��ل،  ومل�شيبتك  وك�شًفا،  فرًجا  ل�شيقك  اإن 
)فاطر:  رب  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  زب  وظ���ًا،  َوَط���ًا  ون��دى 

.)34
اإل��ي��ه احل��ب��ال وُي��ك��رِث  اأن ي��ق��وي معه الت�����ش��ال، ومي��د  ف��ح��ري بالعبد 

مث  جث  يت  ىت  ختمت  حت   جت  يب  ىب  زبمب  ال�����ش��وؤال: 
ىث رب الرعد:2٨(.

ِ
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ونقف مع هذه الفقرة:

وقفة
�ُشئل الإمام علي بن اأبي طالب - ر�شي اهلل عنه - ما اأعظم جنود اهلل؟ 

فقال: اإين نظرت اإىل احلديد فوجدته اأعظم جنود اهلل..
ثم نظرت اإىل النار فوجدتها تذيب احلديد فقلت النار اأعظم جنود 

اهلل..
ثم نظرت اإىل املاء فوجدته يطفئ النار فقلت املاء اأعظم جنود اهلل، 

ثم نظرت اإىل ال�شحاب فوجدته يحمل املاء فقلت ال�شحاب اأعظم جنود 
اهلل.. 

ثم نظرت اإىل الهواء وجدته ي�شوق ال�شحاب فقلت الهواء اأعظم جنود 
اهلل.. 

اأعظم  ثم نظرت اإىل اجلبال فوجدتها تعرت�ض الهواء فقلت اجلبال 
جنود اهلل..

فقلت  وينحتها  اجل��ب��ال  على  يقف  فوجدته  الإن�����ش��ان  اإىل  نظرت  ث��م 
الإن�شان اأعظم جنود اهلل..

ثم نظرت اإىل ما ُيقعد الإن�شان فوجدته النوم فقلت النوم اأعظم جنود 
اهلل.. 

ثم وجدت اإىل ما ُيذهب النوم فوجدته الهم والغم فقلت الهم والغم 
اأعظم جنود اهلل.. 

اأن الهم والغم حملهما القلب فقلت القلب اأعظم  ثم نظرت فوجدت 
جنود اهلل.. 
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ووجدت هذا القلب ل يطمئن اإل بِذكر اهلل فقلت اأعظم جنود اهلل ذكر 
اهلل ..

مث  جث  يت  ىت  ختمت  حت   جت  يب  ىب  زبمب 
ىثرب)الرعد: 2٨(. فا تن�ض ذكر اهلل.

يعجبني ول يعجبني هو عنوان فقرتنا التالية:

تعجبني وال تعجبني
تعجبني:

تعجبني الطالبة التي حتافظ على اأذكار ال�شباح وامل�شاء.
تعجبني الطالبة التي تذكر اهلل عقب كل �شاة.

تعجبني الطالبة التي تقراأ اأذكار النوم قبل اأن تنام.
تعجبني الطالبة التي حتافظ على قراءة ورد القراآن كل يوم.

يعجبني الطالبة التي تذكر اهلل عند الغ�شب.
ول تعجبني:

ول تعجبني الطالبة التي ل حتافظ على اأذكار ال�شباح وامل�شاء.
ول تعجبني الطالبة التي ل تذكر اهلل عقب كل �شاة.

ول تعجبني الطالبة التي ل تقراأ اأذكار النوم قبل اأن تنام.
ول تعجبني الطالبة التي ل حتافظ على قراءة ورد القراآن كل يوم.

ول تعجبني الطالبة التي ل تذكر اهلل عند الغ�شب.

ولِذكر اهلل فوائد عظيمة نذكر منها ما يلي:

www.alukah.net



384

فوائد ذكر اهلل تعالى
1 - اأنه يطرد ال�شيطان ويقمعه ويك�شره. 

2 - اأنه ير�شي الرحمن  - عز وجل -. 
3 - اأنه يزيل الهم والغم عن القلب. 

4 - اأنه يجلب للقلب الفرح وال�شرور والب�شط. 
5 - اأنه يقوي القلب والبدن. 
٦ - اأنه ينّور الوجه والقلب. 

٧ - اأنه يجلب الرزق. 
٨ - اأنه غرا�ض اجلنة؛ فعن جابر - ر�شي اهلل عنه - عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: 

»من قال �شبحان اهلل وبحمده غر�شت له نخلة يف اجلنة«. 
٩ - اأن الذكر يوجب �شاة اهلل -عز وجل- ومائكته على الذاكر. 

ونختم فقراتنا بهذا الذكر:

ذكر
 »اللهم اإين اأ�شاألك العافية يف الدنيا والآخرة، اللهم اإين اأ�شاألك العفو 
والعافية يف ديني ودنياي واأهلي ومايل، اللهم ا�شرت عوراتي واآمن روعاتي، 
اللهم احفظني من بن يدي ومن خلفي وعن مييني وعن �شمايل ومن فوقي 

واأعوذ بعظمتك اأن اأغتال من حتتي«.
يف اخلتام، نقول اأختي الطالبة: حافظي على ِذكر اهلل   - عز وجل - 
على كل حال، حتى يحفظِك اهلل - عز وجل - يف كل حال، واعلمي اأن ِذكر 

اهلل هو الكنز، وهو الزاد فاأكرثي منه يف جميع اأمورك واأحوالك. 

وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�صالم 
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البرنامج اإلذاعي )الثاني والسبعون(

ٱ ٻ ٻ

ال�شراء،  وكا�شف  النعماء،  العطاء، م�شدي  احلمد هلل على جزيل 
معطي ال�شراء.

وال��ق��در،  القهر  ع��ايل  ال�شر واجل��ه��ر، احلمد هلل  ع��امل  احلمد هلل 
املطلوب عند ك�شف  املدلهمات،  املدعو عند  بالأقوات،  املتكفل  احلمد هلل 

الكربات، املرجو يف الأزمات.
وال�شاة وال�شام على النبي الأمن والهادي املبن، واآله و�شحبه 

الكرمي.. ثم اأما بعد:
يطيب لنا اللقاء بكن، ويتجدد الإخاء، مع بداية هذا اليوم )         ( 

املوافق )         ( من �شهر )       ( لعام )         ( من الهجرة. 

فها نحن يف هذا اليوم على موعد مع رحلة اأخوية نبحر بها 
من �صاطئ الإميان، وبر الأمان، ومع القراآن الكرمي:

 القرآن الكريم

ى  ې  ې  ېې  ۉ    ۉ  ۅ  ۅ  ۋ    ۋ  زب  ت���ع���اىل:  ق���ال 
ۆئۈئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئەئ  ائ  ائ  ى 
ىئيئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ   ېئ  ېئ  ۈئ 
حج  يث  ىث  مث  جث  يت  ىت  مت  حتخت  جت  يب  ىب  مب  خب  حب  جب 
پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  مس  خس  حس  جس  مخ  حخ   محجخ  جح  مج 

ِ
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ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ڀ  ڀڀ  ڀ  پ  پ  پ 
ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿٿ   ٿ 

ڦ رب )فاطر(.

وعنــد امل�صري يف جلج البحار، ل بد من معرفة �صنن الطريق، 
ومع �صنة من �صنن امل�صطفى ملسو هيلع هللا ىلص: 

حديث
 َ عن اأبي هريرة - ر�شي اهلل عنه - قال: قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: "اإنَّ اهللَّ
فَق، وُيعطي علَيِه ما ل ُيعطي علَى الُعنِف" �شححه الألباين. َرفيٌق يحبُّ الرِّ

وعند تالطم الأمــواج، حترك القارب، وكاد اأن يغرق فكان 
ل بد من قول رجل حكيم، ومع احلكمة:

الحكمة
- عمل يجهد خري من فراغ يف�شد.

وعند هدوء الأمواج، و�صكون القارب، كانت للقبطان كلمة:

تفكري قبل الغش
اأيتها الطالبة النجيبة، حاويل قبل اأن ُتقدمي على الغ�ض اأن تفكري 

يف الأمور التالية:
لاإن�شان  وتاأهيل  احلياة  على  تربيٌة  الدرا�شَة  اأن  جيًدا  اعلمي  اأوًل: 
للقيام بوظيفته خرَي قيام والغ�ُض يف المتحان ُيفقُد هذه الرتبيَة معناها، 



387

ويجعل الفرد يتعود على الغ�ض والكذب حتى يخ�شر دنياه واأخرته، ويلقى ربه 
على هذه احلال، كما قال اهلل عن امل�شركن: زبہ ھ ھ ھ ھ  ے ے 
ۓ ۓ ڭ ڭ  ڭ ڭ ۇ ۇ  ۆ  ۆ ۈۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ  ۅ 

ۉرب)الأنعام(.
واحلزم  باجلدِّ  الأم��ور  اأخ��ذ  عدم  على  الإن�شاَن  ُد  يعوِّ الغ�ض  اأن  ثانًيا: 

زب ٱ  واملوؤمنن باجلد واحلزم فقال:  اأنبياءه ور�شلَه  اأمر  والقوة، واهلل 
ٻ ٻ ٻ رب )مرمي: 12(.

والذي يقوم على الغ�ض قد اأخذ احلياَة ماأخًذا �شهًا، فلن ينجح يف اأيِّ 
م�شوؤولية تلقى عليه اأو ُيعهُد بها اإليه. 

تعر�شت  اإذا  فالطالبة  الإن�����ش��ان،  ح��ي��اة  يف  ال�����ش��دائ��ِد  اأه��م��ي��ُة  ث��ال��ًث��ا: 
الآخ��رة،  الدنيا وكذلك لمتحان  للحياة  تربيتها  لامتحان فهذا جزء من 
والجتهاد،  واجل��د  املبّكِر  ال�شتعداِد  ل��ذَة  ال�شديد  امل��وق��ِف  ه��ذا  م��ن  وتتعلم 

فتعترب يف هذا املوقِف ال�شغري موقفها يف احل�شاب يوم القيامة. 
رابًعا: هبي اأنِك اأختي الطالبة اأقدمت على الغ�ض وجنحت وتخرجت 
من درا�شتك، فاإن هذا العمل �شيظلُّ يوؤذيك ويحزنك كلما تذكرت، والر�شول 
���ش��وداء«، ويقول تعاىل  نكتة  ذنًبا نكتت يف قلبه  العبد  اأذن��ب  »اإذا  ملسو هيلع هللا ىلص يقول: 
زبڃچ چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ  ڍرب )املطففن: 14(. فلو  عن الكافرين: 
تاأملت اأيتها الطالبة الأ�شرار التي �شتلحق بقلبك جراء هذا العمل ملا اأقدمت 
عليه، واأنت باإقدامك على هذا الغ�ض فاإنك �شتفقدين الرقابة الداخلية من 
يف  وقعِت  الداخلية  الرقابة  هذه  فقدِت  واإذا  عليها،  اهلل  فطرك  التي  قلبك 

النفاق وهذا من اأعظم الأ�شرار على قلبك. 

www.alukah.net
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ويف منت�صف الطريق، الليل جميل، واجلو عليل، فكان ل بد 
من الهدوء:

العلوم العربية
ملا خ�شي اأهل العربية من �شياعها، بعد اأن اختلطوا بالأعاجم، دونوها 
لوا لها اأ�شوًل حتفظها من اخلطاأ، وت�شمى هذه  يف املعاجم )القوامي�ض( واأ�شّ

الأ�شول "العلوم العربية".
الل�شان  ع�شمة  اإىل  بها  يتو�شل  التي  العلوم  ه��ي  العربية:  فالعلوم 
والقلم من اخلطاأ. وهي ثاثة ع�شر علًما: "ال�شرف، والإعراب )ويجمعها 
ا�شم النحو(، الر�شم، واملعاين، والبيان، والبديع، والعرو�ض، والقوايف، وقر�ض 

ال�شعر، والإن�شاء، واخلطابة، وتاريخ الأدب، ومن اللغة".
واأهم هذه العلوم "ال�شرف والإعراب".

وعند م�صارف الو�صــول، ومعامل النزول، ل بد من ابت�صامة 
ت�صرح ال�صدور:

من آداب طالب العلم
)1( ينبغي لطالب العلم اأن يعلم اأن اهلل فر�ض عليه عبادته، والعبادة 
بالعلم، فطلبه للعلم لينفي عن نف�شه اجلهل، وليعبد اهلل كما  اإل  ل تكون 

اأمره ولي�ض كما تهوى نف�شه.
لنف�شه  ي��رى  فا  العلم،  لطلب  �شعيه  يف  الإخ��ا���ض  عليه  يجب   )2(
ف�شًا، بل يرى ف�شل اهلل عليه اإذ وفقه لطلب العلم الذي يعبده به من اأداء 

فرائ�شه واجتناب حمارمه.
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اأن يختار من يتعلم منه، فا يتعلم اإل ممن ظهرت  )3( يجب عليه 
ديانته وحتققت معرفته.

اأمامه  يجل�ض  واأن  الح���رتام،  بعن  ملعلمه  ينظر  اأن  عليه  يجب   )4(
م�شغًيا لكامه، واأن ي�شلم على النا�ض عامة ويخ�ض معلمه بالتحية وحده، 
واأل يرفع  اأعر�ض،  اإذا  بال�شوؤال  واأل ي�شبع من طول �شحبته، ول يلح عليه 

�شوته عنده، ول يكرث الكام عنده من غري حاجه.

ها هو القبطان يلوح من بعيد، معلًنا نهاية الطريق، معتذًرا 
عن التق�صري، يدعو بكل خ�صوع، ومع الدعاء: 

دعاء
واج��ربين  اأنع�شني  اللهم  كلها،  وخطاياي  ذنوبي  يل  اغفر  "اللهم 
ي�شرف  ل�شاحلها ول  ي��ه��دي  اإن���ه ل  والأخ����اق،  الأع��م��ال  ل�شالح  واه���دين 

�شيئها اإل اأنت".
الأجر  اهلل  من  راجــني  اخلتام،  م�صك  اإىل  و�صلنا  قد  نكون  هنا  اإىل 

والثواب. 

وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�صالم 
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البرنامج اإلذاعي )الثالث والسبعون(

ٱ ٻ ٻ

اخللق  حكيم  والمتنان،  اخلري  جزيل  الإح�شان،  دائ��م  هلل  احلمد 
والإتقان، اإليه ي�شعد القراآن، وعليه يتوكل الإن�ض واجلان، ومنه يطعم 
امل�شطفى  وال�شام على خري ولد عدنان،  وال�شاة  الإن�شان واحليوان، 
الكرمي وعلى اآله و�شحبه، ومن �شار على نهجه اإىل يوم الدين.. ثم اأما 

بعد:
من منرب اإذاع��ة )               ( ويف هذا اليوم )               ( املوافق 
)              ( من �شهر )               ( لعام )                 ( من الهجرة، ي�شرنا 
يبهج، واحلديث  بكن  فاللقاء  اأق��ام زمياتكن،  باقة من  لكن  نقدم  اأن 

معكن ذو �شجون. 

وخري الكالم، كالم رب الأنام، املنزه عن الزيادة والنق�صان، 
واملحفوظ من الزيف والتحريف:

القرآن الكريم

ڃ  ڃ  ڃ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  تعاىل:زب  ق���ال 
ڌڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇڇ  چ  چ  چ   چ   ڃ 
ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 
ڱں  ڱ  ڱ  ڱ  ڳڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ 
ے   ھ  ھ  ھھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ں 
ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے 

ۋ رب)فاطر(.
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وخــري الكالم بعد كالم رب الأنــام، كالم ر�صول الهدى، وبدر 
الدجى، وعلم الهدى ملسو هيلع هللا ىلص:

حديث
عن جابر بن عبداهلل - ر�شي اهلل عنه - قال: قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص : "من 
اأُْعطَي َعطاًء فوجَد فلَيْجِز ِبِه، ومن مل َيِجْد فلُيثِن، فاإنَّ َمن اأثنى فَقد �َشَكَر، 
وَمن كتَم فقد كفَر، ومن حتلَّى مبا مل ُيعَطُه كاَن كاب�ِض ثوَبي زوٍر" ح�شنه 

الألباين.

ومن اأروع الكالم، واأف�صــح البيان، كالم احلكماء، فمن اأوتي 
احلكمة فقد اأوتي خرًيا كثرًيا: 

الحكمة
قال الإمام علي بن اأبي طالب - ر�شي اهلل عنه: "لي�ض ح�شن اجلوار 

كف الأذى؛ بل ال�شرب على الأذى".

والكلمــة الطيبة، كال�صجرة الطيبــة، اأ�صلها ثابت، وفرعها 
يف ال�صماء، توؤتي اأُكلها كل حني باإذن ربها:

حددي الهدف ليتحقق حماسك
اأه��داًف��ا وا�شحة يف حياتك لكي  اأن حت���ددي  الأه��م��ي��ة مب��ك��ان  م��ن  اإن 
ميار�شن  اأن  يرغن  الاتي  والطالبات  املطلوب.  بامل�شتوى  النجاح  حتققي 
مهنة حمددة يف م�شتقبل حياتهن كالطب والكتابة والتاأليف..اإلخ، ل بد لهن 
"اأريد  الطالبة مثًا:  اأن تقول  اأدق، فا يكفي  ب�شكل  اأهدافهن  من حتديد 
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اأن اعمل يف جمال العلوم" بل؛ يجب اأن حتدد مثل هذه الطالبة فرع العلوم 
تبداأ عملها فيه، بتوفيق اهلل  اأن  اأن تتخ�ش�ض فيه، ومتى تريد  الذي تريد 
وعونه. واإن الوقت الذي �شتحددينه لنف�شك للبداية بهذا العمل هو اأمر مهم 
جًدا، واإنك اإذا فعلت ذلك فاإنك ت�شعن على نف�شك عبء تنفيذ هذا اللتزام 
وحتقيقه، واإن هذا احلّث والتحري�ض الذاتين �شيعينانِك على امل�شي قدًما 

لتحقيق الهدف الذي اخرتِته. 
ق�����ش��رية الأج���ل  اأه���داًف���ا  ي��ح��ددن لأنف�شهن  اأن  ل��ل��ط��اب م��ن  ب��د  ول 
واأه��داًف��ا اأخ��رى طويلة الأج��ل؛ فالأهداف الق�شرية الأج��ل هي التي ميكن 

اإجناز مهماتها وحتقيقها بالكامل خال اأ�شبوعن اإىل ع�شرة اأ�شابيع. 
مثل: "اأريد احل�شول على تقدير ممتاز يف هذا الف�شل"، واأما الهدف 
الطويل الأجل فهو مثل: "اأريد التخرج من اجلامعة مبعدل ممتاز، واأح�شل 

على بعثة ملنحة درا�شية، اأو متابعة الدرا�شة العليا يف جمال التخ�ش�ض". 
ال��ذي تريدين حتقيقه يف هذه احلياة،  الهدف  ف��اإذا مل تعريف ما هو 
فابدئي تعّلم هذا ب�شكل عملي وواقعي منذ الآن؛ اح�شري املحا�شرات التي 

تناق�ض مثل هذه املو�شوعات والتحقي بدورات خا�شة. 

وممــا ي�صفــي القلــب، ويزيل العتــاب، ويفتح معــامل احلب، 
مــا تتميز بــه ال�صديقــات والزميــالت، من مــودة و�صــوؤال، وحب 

وتقدير، ومع فقرة:

قمة التركيز عند اإلنسان
البدنية  لياقته  قمة  يف  ي��ك��ون  الإن�����ش��ان  اأن  العلمية  ال��ب��ح��وث  اأك���دت 
هرمون  يرتفع  ح��ن  وذل���ك  ���ش��ب��اًح��ا،  التا�شعة  ح���دود  يف  ال��ذه��ن��ي  ون�شاطه 
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التحفز يف الدم الذي تفرزها الغدة الكظرية )فوق الكلية( فتجعل الإن�شان 
اأ لأداء الأعمال، بينما ينخف�ض هذا الهرمون يف اأثناء الليل فتقل دقات  مهيًّ
القلب وينخف�ض �شغط الدم ويهداأ التنف�ض وتنخف�ض درجة احلرارة؛ وذلك 

لأن الإن�شان يكون قد اأنهى عمله وي�شتعد للراحة والنوم.

ويف لغتنــا اللغــة العربية، لغة القراآن، كنــوز واأ�صرار ودرر، 
ون�صتمع اإىل هذه الفقرة:

شجرة الضحك
توجد هذه ال�شجرة يف �شبه جزيرة العرب. وال�شبب يف هذه الت�شمية اأن 
م�شحوق بذور هذه ال�شجرة اإذا ما ا�شتن�شق منه مرات عدة يوؤدي اإىل نوبات 
من ال�شحك ت�شتمر ما يقرب من ن�شف �شاعة، يتبعها �شبات عميق، وت�شتعمل 

حباتها ال�شوداء كنوع من اأنواع ال�شعوط.
ومع نهاية هذا اللقاء نقول:

�صراطك  اإىل  واهدنا  ال�صاحلني،  عبادك  اإليه  وفقت  ملا  وفقنا  اللهم 
امل�صتقيم، واجعلنا من التوابني ال�صادقني.

وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�صالم 
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البرنامج اإلذاعي )الرابع والسبعون(

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل على الأيادي الوافية، واملنن ال�شافية، واحلمد هلل على 
العافية، والولية الكافية، احلمد هلل على اأف�شاله، احلمد هلل على نواله، 

احلمد هلل على اإجزاله. 
نحمدك ما همع �شحاب، وملع �شراب، واجتمع اأحباب، وقرئ كتاب.

الغر  وق��ائ��د  واملر�شلن،  الأن��ب��ي��اء  اأ���ش��رف  على  وال�شام  وال�شاة 
واأزك��ى  ال�شاة  اأف�شل  و�شحبه  اآل��ه  وعلى  عليه  نبينا حممد  املحجلن، 

الت�شليم.. ثم اأما بعد:
من منرب اإذاعة )        (، ي�شرنا اأن نقدم لكن اجلديد واملفيد من 
العلوم والفنون لهذا اليوم )         ( املوافق )            ( من �شهر )         ( 

لعام )           ( من الهجرة النبوية. 

وم�صــك الــكالم، اأعظــم الإعجــاز، واأروع البيــان، كالم رب 
الأنام:

القرآن الكريم

قال تعاىل:زب ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې ې ې ې ى ى ائ ائ 
ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۇئۆئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ 
ٻ  ٱ  جب  يئ  ىئ  مئ  جئحئ  ی  ی  ی  ی  ىئىئ 
ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 
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ڄ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿٿ  ٿ  ٿ   ٺ 
ڍ  ڍ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  چچ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 

ڌ ڌ رب)فاطر(.

وللدرو�س املحمدية، حلل ندية، وب�صمة �صجية: 

الحديث
عن �شهل بن �شعد ال�شاعدي - ر�شي اهلل عنه - قال: قال ر�شول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص : "املوؤِمُن ِمْن اأهِل الإمياِن مبنزلِة الراأ�ِض ِمَن اجل�شِد، ياأمَْلُ املوؤِمُن لأهِل 

الإمياِن، كما ياأْمَلُ اجل�شُد مِلا يف الراأ�ِض" ح�شنه الألباين.

اإن ع�صائر العقول، وخمائر الأفهام، تاأتي بحكم الزمان:

الحكمة
- قال فولتري: "من ت�شبب يف �شعادة اإن�شان حتققت �شعادته".

وهذه �صمعة م�صيئة كلمة مفيدة على الدرب منرية:

التلميذ المجتهد
اأطلت  قليل  وبعد  درو���ش��ه،  ي��ذاك��ر  الفجر  �شاة  بعد  )ب��ا���ش��ل(  جل�ض 
ال�شم�ض باأ�شعتها من وراء زجاج النافذة، وقالت له: يا �شديقي العزيز ملاذا 
اإىل  اخ��رج  الإن�شان،  تتعبان  والكتابة  ال��ق��راءة  اإن  هكذا؟!  الغرفة  يف  جتل�ض 

احلقل والعب عندي.
مل يتاأثر )با�شل( بهذه الكلمات؛ بل اأجاب ال�شم�ض دون اأن يرفع راأ�شه 

لرياها: دعيني اأوًل اأنهي عملي ثم اأخرج اإىل اللعب.. ووا�شل مذاكرته.
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وبينما هو كذالك اإذ مرَّ بالنافذة ع�شفور �شغري فوقف على احلديد، 
وجعل ي�شرب الزجاج مبنقاره حتى انتبه )با�شل( اإليه.. 

ال�شماء  اإىل  وانظر  ال�شغري  ال�شديق  اأيها  تعال  الع�شفور:  له  فقال 
الزرقاء والأزهار اجلميلة.

ف��ل��م ي��ت��ح��رك )ب��ا���ش��ل( م��ن م��ك��ان��ه؛ ب��ل ا���ش��ت��م��ر يف م��ذاك��رت��ه، وق��ال 
للع�شفور: دعني اأنتهي من مذاكرتي فاإنَّ لديَّ عمًا يجب عليَّ اإمتامه، فاإذا 

انتهيُت اأخرُج اإليك.
وملا حفظ )با�شل( درو�شه واأمتَّ واجباته، اأغلق الكتاب ورفع القلم، ثم 
خرج اإىل احلديقة، ف�شحكت له ال�شم�ض، واأعطته اأ�شعتها ونورها، وغنت له 

الطيور اأن�شودة ال�شباح.
م�شروًرا  واأك���ون  األعب  اأن  ميكنني  الآن  ق��ائ��ًا:  با�شل  �شاح  ذل��ك  عند 

مبتهًجا.

القادمة: فقرتنا  عنوان  الطالبة" هو  واجبات  "من 

من واجبات الطالبة
1. النتظام يف الدرا�شة.

2. النتباه والرتكيز يف اأثناء �شرح املعلمة للدر�ض.
3. اأداء الواجبات املدر�شية التي ُتكّلف بها.

4. ح�شور الختبارات. 
5. التعاون مع الإدارة املدر�شية.

٦. الحرتام الكبري ملعلماتها وزمياتها.
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ومــن عجائب لغتنــا العربية، متيــز يف امل�صميــات، ودقة يف 
الإتقان لن�صتمع اإىل فقرة: 

اإلدغـام
م��ن جن�شه، بحيث ي�شريان  اآخ���ر  ح���رف  ح���رف يف  اإدخ����ال  الإدغ�����ام: 
ا" واأ�شلها مدد ميدد مدًدا". وحكم  حرًفا واحًدا م�شدًدا مثل: "مد ميد مدًّ
والثاين متحرًكا، با فا�شل  �شاكًنا،  اأولهما  يكون  اأن  الإدغ��ام،  احلرفن، يف 

بينهما.
و�شكون الأول اإما من الأ�شل: كاملد وال�شد. واإما بحذف حركته. كمدَّ 

. ، وي�شدُّ . واإما بنقل حركته اإىل ما قبله: كيمدُّ و�شدَّ
والإدغام يكون يف احلرفن املتقاربن يف املخرج، كما يكون يف احلرفن 

املتجان�شن.
واأ�شله:  ك��احم��ى،  الآخ���ر:  ليجان�ض  الأول  ب��اإب��دال  ت���ارة  ي��ك��ون  وذل���ك 
الأول:  ليجان�ض  الثاين  باإبدال  تارة  "انفعل" ويكون  وزن  على  "امنحى"، 

كادَّعى، واأ�شله"اْدتعى" على وزن "افتعل".

ونقف مع هذه الفقرة:

لماذا؟
ملاذا يحث الأطباء الأمهات على اإر�شاع اأطفالهن الر�شاعة الطبيعية؟
لأن لن الأم يحتوي على جميع املواد التي يحتاج اإليها الطفل يف اأيامه 
الطفل على  ي�شاعد  وه��و  غ��ريه،  اأ�شهل ه�شًما من  الأم  اأن لن  كما  الأوىل، 
اكت�شاب مناعة طبيعية �شد الكثري من الأمرا�ض املعدية؛ لأنه يحتوي على 
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اأج�شام م�شادة تكون هذه املناعة، كما اأنه ل ي�شبب للطفل تخمة اأو ح�شا�شية، 
بالأمان  الإح�شا�ض  يعطيه  والدته  ثدي  من  الطفل  ر�شاعة  اأن  اإىل  اإ�شافة 

والطماأنينة واحلنان، وغري ذلك من الفوائد.

يف اخلتام نقول: اللهم فقهنا يف الدين، وثبتنا على �صنة اإمام املتقني، 
الأخــوات،  ــزرن  وي الأرحـــام،  ي�صلن  ممن  واجعلنا  ال�صبيل،  �صواء  واهدنا 

ويتعاهدن القراآن.

وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�صالم 
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البرنامج اإلذاعي )الخامس والسبعون(

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل على متام املنة، احلمد هلل بالكتاب وال�شنة، واحلمد هلل 
الإنعام، احلمد هلل ما توالت  الإ�شام، احلمد هلل على تواتر  على نعمة 
اأقواله، احلمد هلل وحمده  اأفعاله، ومتت  نواله، وح�شنت  وعم  اأف�شاله، 

اأح�شن ما قيل، وهو مويل اجلميل، وواهب العطاء اجلزيل.
املبعوث  الكمال،  �شاحب  ال��زم��ان،  معلم  على  وال�شام  وال�شاة 

لاأنام، وعلى اآله و�شحبه ما تعاقب اجلديدان.. ثم اأما بعد:
اأول ما نزل من القراآن )اق��راأ( فيها حث على التعلم واملعرفة  اإن 
فمن ه����������ذا الباب العظيم باب املع���������رفة يطيب اللقاء بك�������ن يف هذا اليوم 

)        ( املوافق )       ( من �شهر )      ( لعام )          ( من الهجرة. 

وخري باب من اأبــوب املعرفة على هذه الأر�س هو كالم ربنا 
القراآن الكرمي، فهو اأحق اأن يقراأ، واأ�صرف اأن ي�صتمع:

القرآن الكريم

ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ   ڈ  ڎ  زبڎ  ت���ع���اىل:  ق����ال 
ڳ  ڳڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ   ک  ک  ک  ک 
ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  
ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ہھ 
ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۈٴۇ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ 

ۉ ۉې ې ې ې ى ى رب)فاطر(.
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والإبحــار يف ال�صرية النبوية العطرة يزيد املوؤمن نوًرا على 
نور:

الحديث
عن اأبي هريرة - ر�شي اهلل عنه - قال: قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص : "اإذا كان 
حمِة، وُغلِّقْت اأبواُب جهنََّم، و�ُشْل�ِشلَْت ال�شياطُن، ويف  رم�شاُن ُفِتَحْت اأبواُب الرَّ

ِروايٍة: اإذا دخَل رم�شاُن مِبثِلِه" رواه م�شلم. 

واحلكمــة نــور ي�صطــع، ولوؤلــوؤة تتــالألأ، و�صنــدوق معرفــة 
نفتحه لكم:

الحكمة
- اأ�شعد النا�ض اأقلهم ان�شغاًل بالنا�ض.

اإن الكلمــة برهاًنا، وهي حق مبني، وو�صية ربانية، فالكلمة 
الطيبة كال�صجرة الطيبة:

رسالة إلى الطالبة المهملة
اأختي املباركة.. اأنِت قدوة لغريك.. اأنِت �شعلة يف احلياة.. نف�شك حيث 
اأُه��ن��ت...  فقد  اأهنِتها  واإن  نف�شِك  اأك��رم��ِت  فقد  اأكرمِتها  اأن��ِت  ف��اإن  ت�شعينها 
ف�شعي نف�شك مو�شع القدوة، وتذكري اأن النا�ض ينظرون اإليك، فكوين خري 

قدوة لقريناتك وترباتِك.
اأختي العزيزة - وفقٍك اهلل - لن اأطيل عليٍك يف املقدمات، واإين واهلل 
اأحب اخلري لك كما اأحبه لنف�شي، فاأعرييني فكرِك وذهنِك، واعذريني على 
هذه الكلمات التي اأبت اإل اأن ت�شافح قلبِك الطيب وذهنِك الواعي، فاقرئيها 

بعن الإن�شاف، وفقني اهلل واإياك:
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اإنِك اأنت اخلا�شرة، نعم اأختي اأنِت اخلا�شرة، فهّا �شاألت نف�شِك يوًما 
من املتاأثر بتاأخرِك الدرا�شي واإهمالِك؟ األي�ض اأنت يف املقام الأول؟ فالر�شوب 
اأن  درا�شتك  يف  مق�شرة  كنَت  مهما  اأختي  ترغبن  ل  قا�شية  كلمة  )را�شبة( 
ت�شمعيها. ولهذه الكلمة - اأختي الكرمية - جوانب عديدة وموؤثرات نف�شية 
ا، اأُطلعِك على بع�شها: فمن الناحية الجتماعية:  واجتماعية واقت�شادية اأي�شً
احلي  ويف  املن�زل  يف  وتاحقك  لك،  مازمة  الكلمة  هذه  �شت�شبح  )را�شبة( 
وبن قريناتِك وعند اأقاربِك. ومن الناحية النف�شية: انظري اإىل من كانت 
العليا  ال�شفوف  ف�شول  اإىل  ت�شعد  يومًيا  ف�شرتينها  املا�شي  العام  يف  معك 
واأنت ما زلت تقبعن يف مكانِك.. فما مدى تاأثريها يف نف�شِك؟ ومن الناحية 
القت�شادية: انظري كم ت�شرف عليِك اأ�شرتِك طوال العام الدرا�شي؛ فاإن ما 
�شنوًيا مبلًغا كبرًيا  الدولة  فاأنت تكلفن  �شرفْته فيِك ذهب �شدى، وكذلِك 
من الريالت، وهذا ما يخ�شره غريك من اأجلِك، لكن ما تخ�شرينه اأنت اأكرث 

بكثري. هل راأيت اأختي اأنك حًقا اخلا�شرة؟!
عزيزتي: الو�شع قد تغري.. الأمة حتتاج اإىل كل اأفرادها، و�شباب العلم 
ربها،  كتاب  اإىل  حافًظا  حتتاج  الأم��ة  والنكات..  ال�شحك  �شباب  ل  والعلماء 

حتتاج واعن للعلم، عامًن به، بورك فيك، فا�شلكي الطريق للو�شول.
يف ختام هذه الكلمات، اأعتذر منك - اأختي يف اهلل - عن كل تق�شري يف 
اأحًدا،  اأنتق�ض  اأعيب ول  امل�شلم، ول  اأخاه  اأن يحّقر  اإثًما  باملرء  حقك، فكفى 

اإمنا هي اأمانة بّلغتها، فاللهم قد بلغت واللهم فا�شهد.
اأهم كلمة اأقولها لك: ابدئي اأختي. و�شّمري عن �شاعد اجلّد، واطرقي 
باب النجاح مرة اأخرى بهمة وعزم، ول تدعي الفتور والك�شل ياأخذان عليك 

حياتِك وم�شتقبلِك، وفقك ِاهلل للخري وجنبِك كل �شوء.. وال�شام عليكن.
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وكما اأن املعرفة مفتاح العلوم، فاإن الدعاء مفتاح الهداية:

دعاء
كل  ملجاأ  وي��ا  وحيد  كل  �شاحب  وي��ا  غريب  كل  موؤن�ض  يا  "اللهم 
خائف.. ويا كا�شف كل كربة اأ�شاألك اأن تقذف رجاءك يف قلبي حتى ل يكون 
يل هم ول �شغل غريك واأ�شاألك اأن جتعل يل من اأمري فرًجا وخمرًجا اإنك 

على كل �شيء قدير". 
الآن  ن�صل  العلم؛  املعرفة، وجتولنا يف ميادين  بعد طوافنا يف حقول 
اإىل نقطة النهاية لنقول: اللهم اأذهب ال�صك باليقني، واألب�صنا ثوب الدين، 
وان�صر اإ�صالمنا، وارفع اأعالمنا، وثبت اأقدامنا، وان�صرنا على القوم الكافرين.

وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�صالم 
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البرنامج اإلذاعي )السادس والسبعون(

ٱ ٻ ٻ

اأع��ط��ى م��ن النعيم، احلمد هلل ك��م منح م��ن اخلري  احلمد هلل ك��م 
النوال اجل�شيم، احلمد هلل عمت  به من  تف�شل  كم  العميم، احلمد هلل 

نعمه، وان�شرفت نقمه وت�شاعف كرمه.
وال�شاة وال�شام على حممد الأمن، واآله و�شحبه اأجمعن، ومن 

هم على النهج القومي اإىل يوم الدين.. ثم اأما بعد:
مع اإ�شراقة �شم�ض هذا ال�شباح، ومن منرب اإذاعتكن ال�شداح، نقدم 
الب�شمة، ها هي �شفحة  العقول، ويظهر  لكن ما ي�شرح ال�شدور، وينري 
التقومي ت�شري اإىل اأن هذا اليوم )               ( املوافق )             ( من �شهر 

)            ( لعام )          ( من الهجرة النبوية. 

ون�صتمــع اإىل اآيات بينات نريات عطــرات، من كالم الرحيم 
الرحمن:

القرآن الكريم

ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ    ەئ  ائ  ائ  تعاىل:زب  قال 
ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ 
ی ی ی یجئ حئ مئ ىئ   يئ ٱ ٻ 
ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 
ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ 
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ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ 
چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ ڎ ڎ 

ڈ ڈ رب)فاطر(.

ونزيــد مــن حمبــة احلبيــب حممــد ملسو هيلع هللا ىلص يف قلوبنــا ب�صمــاع 
اأحاديثه اخلالدة:

الحديث
عن اأن�ض بن مالك - ر�شي اهلل عنه - قال: قال ر�شول اهلل - �شل ملسو هيلع هللا ىلص: 
"ثاٌث من كنَّ فيِه وجَد طعَم الإمياِن وقاَل ُبنداٌر حاوَة الإمياِن من كاَن 
ا �شواُهما ومن  ُ ور�شوُلُه اأحبَّ اإلْيِه مِمَّ ِ ومن كاَن اهللَّ ُه اإلَّ هللَّ يحبُّ املرَء َل يحبُّ
ُ مْنه"  كاَن اأن يلقى يف النَّاِر اأحبَّ اإلْيِه من اأن يرجَع يف اْلكفِر بعَد اإذ اأنقَذُه اهللَّ

�شححه الألباين.

ون�صتفيد من حكم احلكماء، اخلربة والتجارب:

الحكمة
اأكرث  اإذا ا�شرتك فيها  اإل  ال�شعادة �شعادة  "ل  ُتعّد  اأو�شكار وايلد:  قال 

من �شخ�ض".

وننتقل اإىل فقرة خمتارة بعنوان:

لماذا؟
اأع�شاء  اأق���وى م��ن  اأع�����ش��اء الن�شف الأمي���ن م��ن ج�شم الإن�����ش��ان  مل���اذا 

الن�شف الأي�شر؟
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لأن الدماغ الب�شري عند معظم النا�ض يعمل بطريقة معينة؛ فالدماغ 
يتكون من ن�شفن، كل ن�شف منهما يتحكم وي�شيطر على الن�شف الآخر.

اليمني،  اجل�شم  اأع�شاء  عمل  ي�شبط  ال��دم��اغ  من  الأي�شر  فالن�شف 
والعك�ض فاإن الن�شف الأمين من الدماغ ي�شبط عمل اأع�شاء اجل�شم الي�شرى.
من  الأمي��ن  الن�شف  على  ي�شيطر  ال��دم��اغ  من  الأي�شر  الن�شف  ولأن 
ال��دم��اغ ف���اإن ال��ط��رف الأمي���ن م��ن اأج�شامنا اأك���رث م��ه��ارة وق���وة على اإجن��از 
الأ�شياء. وقد نرى بع�ض النا�ض ي�شتعمل اليد الي�شرى اأكرث من اليد اليمنى 
وي�شمى الأع�شر؛ لأن الن�شف الأمين من الدماغ ي�شيطر على اأطراف اجل�شم 

وهذا قليل.

ونختار لكن هذه الفقرة:

الزرافة
اأمتار،  اأعلى احليوانات واأطولها رقاًبا، ي�شل طول الذكر حوايل )5( 
ورجاها الأماميتان اأطول من اخللفيتن؛ لهذا عندما ت�شرب ت�شطر اإىل 
متثل  ال��زراف��ة  ورقبة  امل��اء.  اإىل  الو�شول  م�شافة  تختار  حتى  قدميها  فتح 
بعيًدا عند  املرتفعة  الأوراق  ببلوغ  لها  ن�شف طولها تقريًبا، وطولها ي�شمح 
قمم الأ�شجار، حيث تلتقط هذه الأوراق بل�شانها اخل�شن. وتعي�ض يف الرباري 
الإفريقية، ي�شاعدها ارتفاعها على ر�شد الأخطار قبل اأن تقرتب منها، لكنها 
لو تعر�شت لهجوم من حيوان مفرت�ض اأو حتى من الب�شر، ت�شطر اإىل الدفاع 

عن نف�شها بركات تكون يف معظم الأحيان قا�شية.

وقبل اخلتام ل بد من هذه الفقرة:
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شروط الطالبة المثالية
1� اأن تكون حمافظة على ال�شاة يف اأوقاتها ومطيعة لوالديها. 

2� اأن تكون ح�شنة ال�شرية وال�شلوك.
3� اأن حترتم مدر�شاتها وزمياتها داخل املدر�شة وخارجها.

4� اأن تكون حمافظة على نظافة ماب�شها ومدر�شتها وف�شلها.
5� اأن حتافظ على املظهر الإ�شامي يف �شخ�شها.

٦� اأن حتل واجباتها وحتفظ درو�شها.
٧� اأن تكون متفوقة يف م�شتواها الدرا�شي.

٨ اأن ت�شارك زمياتها يف الأن�شطة املدر�شية داخل املدر�شة وخارجها.
يف اخلتام نقول: 

قـــط ــــــاء  �ــــــص مـــــــا  ـــــــــــذي  ال ذا  مـــــــن 

ـــط  ـــق ـــــى ف ـــــن ـــــص ـــــ� ومـــــــــــن لـــــــــه احل

وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�صالم 
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البرنامج اإلذاعي )السابع والسبعون(

ٱ ٻ ٻ

اللحظات،  الأوق���ات، وطيلة  ال�شاعات، ويف كل  احلمد هلل على مر 
اإك��رام��ه، احلمد هلل على ح�شن  اإنعامه، احلمد هلل على  احلمد هلل على 

�شنيعه.
واهلل اأكرب دعاه املري�ض على �شريره، وفزع اإليه املنكوب يف اأموره، 

وهتف با�شمه الربان يف البحار، ولهج بذكره من �شل يف القفار.
وكا�شف  ال�شبل،  وم��و���ش��ح  ال��ع��ل��م،  معّلم  على  وال�����ش��ام  وال�����ش��اة 

ال�شبه، واآله و�شحبه اأويل الف�شل وال�شعة.. ثم اأما بعد:
ها هي ميادين العلم، وتلك ينابيع املعرفة، ي�شمر اإليها املجتهدون، 
حجة،  وال��ع��ل��م  ظ���ام،  واجل��ه��ل  ن���ور،  فالعلم  امل��ث��اب��رون،  عليها  وي�شرب 

واجلهل فتنة؛ ف���
ب��������ق��������در ال��������ك��������د ت����ك����ت���������ش����ب امل������ع������ايل 

وم�������ن ط����ل����ب ال����ع����ا ����ش���ه���ر ال���ل���ي���ايل
من هذا امليدان العلمي، ومن هذا املنرب الرتبوي، ويف هذا اليوم 
الندي )             ( املوافق )                ( من �شهر )           ( لعام )       ( 

من الهجرة. 

نفتح لكن اأول ف�صولنا، واأ�صفى ينابيعنا القراآن الكرمي:

القرآن الكريم

زب ژ ژ ڑ ڑ ک ک کک گ گ گ  قال تعاىل: 
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ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ 
ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ   ہ  ۀ  ۀ  ڻ 
ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ    ۇ  ڭ    ڭڭ  ڭ  ۓ  ۓ 
ى  ى  ې  ېې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ 
ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  وئۇئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ   ائ 

ېئ رب )فاطر(.

وف�صلنا الثاين مع معلمنا الأول حممد ملسو هيلع هللا ىلص:

الحديث
عائ�شَة!  "يا  ق��ال:  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  ر�شول  اأن   - عنها  اهلل  ر�شي   - عائ�شة  عن 
فُق" �شححه الألباين. اْرُفِقى؛ فاإنَّ اهلَل اإذا اأراَد باأهِل بيٍت خرًيا اأدخَل عليِهُم الرِّ

وللحكمة فنون لها يف ميادين العلم ف�صول:

الحكمة
 اإعجاب املرء بنف�شه دليل على نق�شه.

والكلمــة مــا هــي اإل وحي مــن العلــم، وفي�س مــن القرائح، 
وف�صل ل غنى عنه:

الفقير والغني
اإىل  ال�شم�ض  الأح��ذي��ة من طلوع  اإ���ش��اح  يف  يعمل  اإ�شكايف فقري  ك��ان 
الغروب، ليك�شب قوته وقوت عياله، وكان يق�شي معظم وقته �شعيًدا، يغني 
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ب�شوته اجلميل. 

وك����ان ل��اإ���ش��ك��ايف ج���ار غ��ن��ي ���ش��اح��ب حم���ل ل��ب��ي��ع ال���ذه���ب وال���اآل���ئ، 
ك��ان ينع�ض  بالليل، ولذلك  ينام جيًدا  الغني ل  ه��ذا  ك��ان  واجل��واه��ر، لكن.. 
بالنهار يف اأثناء العمل فينام، فيوقظه غناء جاره الإ�شكايف، فذهب اإليه، وقال 
له يف غيظ: "قل يل، كم تك�شب يف ال�شنة؟". فاأجاب الإ�شكايف مبت�شًما: "لي�ض 
ب��اأول، فا اأطلب  اأوًل  اأنفقه  اأك�شب يف ال�شنة، لأين  اأن اأح�شب ما  من عادتي 

اأكرث مما يكفيني يومي – اأنا واأ�شرتي – فكل يوم ياأتي برزقه!".

تعجب الغني من اإجابة الإ�شكايف، و�شاأله من جديد: "جميل، قل يل، 
كم تك�شب يف اليوم؟".

فرد الإ�شكايف: "قد يكرث مك�شبي اأو يقل، لكن، اأ�شواأ ما يف الأمر اأن يف 
ال�شنة اأياًما ل نعمل فيها، وقد مير اأ�شبوع من غري اأن اأ�شلح حذاء اأو نعًا، 

ولول ذلك لكان مك�شبي معقوًل!".

�شخر الغني من �شذاجة جاره الفقري، وقال له: "�شاأجعلك منذ الآن 
وحافظ  خذها،  الذهب،  من  دينار  األ��ف  ه��ذه  الأغنياء،  حياة  لتجّرب  غنًيا، 

عليها لت�شتخدمها عند احلاجة".

اأعطاه من  الزائد، فقد  الغني على كرمه  الإ�شكايف، و�شكر جاره  فرح 
املال ما يزيد عن مك�شبه يف مائة �شنة".

اأغلق الإ�شكايف حمله، واأ�شرع اإىل بيته، ودفن املال يف فناء البيت دون 
اأن يراه اأحد.

بعد هذا اليوم تغري حال الإ�شكايف، وذهبت عنه الفرحة، وتوقف عن 
الغناء، و�شار ل ينام، فقد كان يحر�ض املال طول الليل والنهار، ويخاف اأن 

www.alukah.net
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ي�شرقه الل�شو�ض، وكان اإذا �شمع �شوت قطة يف الليل، قام من نومه مذعوًرا، 
ا قد جاء لي�شرق الذهب، في�شرع اإىل الفناء الذي دفنه فيه، فا  وظن اأن ل�شً

يجد اأحًدا.

واأ�شبحت  قلبه،  والهم  الإ�شكايف على هذه احلالة، وماأ اخلوف  ظل 
حياته عذاًبا ل يحتمل.. اأخرًيا وجد الإ�شكايف احلل. 

تاجر  الغني  ج��اره  اإىل  وحملها  خمبئها،  م��ن  الأل���ف  الدنانري  اأخ���رج 
واأعد  اأعطيتها يل،  التي  الذهبية  دنانريك  "تف�شل، خذ  له:  وقال  الذهب، 

اإىل نومي، وغنائي، و�شعادتي، وراحة بايل!".

 وللتنوع اأثره يف القبول، وا�صتجابة النفو�س، فاخرتنا لكن 
هذا الف�صل: 

من النباتات العطرية
الذي  البنف�شج  زيت  بالتقطري  اأزه��اره  من  وي�شتخرج  البنف�شج:   )1(
الأزه��ار ف�شيتعمل كمدر  اأم��ا منقوع  الروائح،  اأن��واع  اأفخر  يدخل يف �شناعة 

للبول و العرق و يفيد �شربه يف التهاب احللق.

)2( ال�شو�شن: ي�شتخرج من اأزهاره زيت عطري، وكذلك من م�شحوق 
اأب�شالها ويدخل الزيت العطري يف �شناعة ال�شابون وبع�ض اأنواع م�شاحيق 

الوجه.

)3( ال��رنج�����ض: جت��م��ع اأزه������اره امل��ت��ف��ت��ح��ة يف ال�����ش��ب��اح ال��ب��اك��ر وذل��ك 
ل�شتخا�ض الزيت منها بطريقة التقطري غري املبا�شر للمذيبات وي�شتعمل 

يف حت�شري كثري من املركبات العطرية كالكولونيا وامل�شاحيق العطرية.
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وللدعاء ف�صل من الإجابة، حًقا ل حمالة:

دعاء
وليها  اأن���ت  زك��اه��ا  م��ن  خ��ري  اأن���ت  وزك��ه��ا  تقواها  نف�شي  اآت  "اللهم 
اأع��وذ بك من علم ل ينفع وقلب ل يخ�شع وم��ن نف�ض  اإين  اللهم  وم��وله��ا 

ل ت�شبع". 
اإىل الف�صول، وا�صتماعنا اإىل الدرو�س، نقول بكل  مع دخولنا جميًعا 
يف  لنا  وافتح  الأعمال،  خلري  واهدنا  الأقــوال،  لأح�صن  وفقنا  اللهم  هدوء: 

ف�صولنا من ف�صلك العميم، وعطائك اجلزيل.

وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�صالم 

www.alukah.net



412

البرنامج اإلذاعي )الثامن والسبعون(

ٱ ٻ ٻ

�شبحان من �شبح الرعد بحمده، وهطل الغمام بذكره، بره عظيم، 
باحلق  الكتاب  وينزل  املر�شلن مب�شرين ومنذرين،  ير�شل  األيم،  واأخ��ذه 

املبن، واأنزل احلديد فيه باأ�ض �شديد.
اهلل اأكرب من اإله ما اأحلمه على الطغاة، وما اأ�شربه على الع�شاة، 
وما اأقربه ممن دع��اه، وما اأق��دره على ن�شر من ت��وله، وما اأ�شد بط�شه 

مبن عاداه، وما اأ�شمعه ملن ناداه.
واأ�شهد اأن حممًدا عبده ور�شوله �شلى اهلل عليه وعلى اآله و�شحبه 

و�شلم ت�شليًما كثرًيا مزيًدا اإىل يوم الدين.. اأما بعد:
تتواىل الأيام، ومتر اللحظات، ول تزال اإ�شراقة منربكن الإذاعي 
تطل عليكن كل �شباح. يف هذا اليوم )             ( املوافق )              ( من 

�شهر )           ( لعام )           ( من الهجرة.

نبــداأ اإطاللتنــا بطلة نديــة، وحجة قوية، ونهــج م�صتقيم، 
كالم رب العاملني:

القرآن الكريم
ی  ی  یی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  زبېئ  ت��ع��اىل:  ق���ال 
ڀ  ڀڀ  ڀ  پ    پ  پپ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   ٱ  مئ  حئ  جئ 
ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ    ٺ  ٺ 
چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ 
چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ   ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ 
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ڑ ڑ  ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳڳ ڳ ڱ ڱ  
ڱ ڱ ں ں ڻڻ ڻ ڻ  ۀ ۀ ہ رب )فاطر(.

اإىل ب�صتــان احلبيــب -عليــه  اأردت الرحيــق فاذهبــي  اإذا 
ال�صالة وال�صالم-:

الحديث
عن اأب��ي هريرة - ر�شي اهلل عنه - ق��ال: قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص : "لي�ض 
اأُِطيَع اهلُل تعاىل فيه اأعجَل ثواًبا من �شلَِة الرِحِم، ولي�ض �شيٌء اأعجَل  �شيٌء 
باِقَع"  ال��دي��اَر  ت��دُع  ال��ف��اج��رِة  واليمِن  ال��رح��م،  وقطيعِة  البْغِي  م��ن  عقاًبا 

�شححه الألباين. 

ون�صلك طريق احلكماء لنخرج منه كنوًزا من �صياء:

الحكمة
الكربياء والذل، تواأمان متا�شقان.

وحتلق بنا الكلمة عاليًةًًًًً يف �صماء املعرفة:

عصا القاضي
يف اأحد الأيام رجع فاٌح اإىل بيته، وبحث عن نقوده التي كان يدخرها 
"اأيها  ل��ه:  وق��ال  القرية  قا�شي  اإىل  الفاح  اأ�شرع  يجدها.  فلم  بقرة،  ل�شراء 
القا�شي، �شرق ل�ض نقودي، �شرق كل ما ادخرته من مال". ف�شاأله القا�شي اإذا 
"هل  "ل". �شاأل القا�شي الفاح:  كان يعرف الل�ض الذي �شرق نقوده فقال: 
اأن��ه ي�شكن  اأن��ك ت�شكن وح��دك؟!. فذكر الفاح للقا�شي  اأو  اأح��د  ي�شكن معك 
وحده. عندئذ قال القا�شي للفاح: "�شتعود اإليك نقودك باإذن اهلل، اطمئن". 

www.alukah.net
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اأهل  وق��ف  جميًعا.  القرية  اأه��ل  القا�شي  جمع  ال�شم�ض  غ��روب  وقبل 
ق�شة  القا�شي  لهم  وذك���ر  ال�شبب،  يعرفون  ل  وه��م  القا�شي  اأم���ام  القرية 
الفاح الذي �شرق الل�ض نقوده، ثم قال لهم: "�شاأعطي كل واحد منكم ع�شا، 
لياأخذها اإىل بيته، لتبقى معه طول الليل، و�شوف تطول ع�شا الل�ض �شرًبا، 

وعندما ياأتي ال�شباح حت�شرون جميًعا، ومع كل منكم الع�شا التي اأخذها".
اأخذ كل واحد من اأهل القرية ع�شاه معه اإىل بيته. ويف الليل ا�شطرب 
اإذا هو انتظر حتى  اأهل القرية،  اأمره بن  اأن يفت�شح  الل�ض وخاف، وخ�شي 
ال�شباح، فتطول ع�شاه، كما قال القا�شي، وقرر اأن يقطع من الع�شا �شرًبا، 
فاإذا طالت الع�شا يف الليل رجع طولها كما كان، فا يعرف القا�شي اأنه هو 

ال�شارق.
اأح�شر الل�ض املن�شار، وقا�ض بيده �شرًبا، وقطع الع�شا، ثم نام مطمئًنا؛ 
لأنه �شيخدع هذا القا�شي الذكي. ويف ال�شباح ذهب اأهل القرية اإىل القا�شي 
كما طلب منهم، ومع كل منهم ع�شاه. ووقف اجلميع اأمام القا�شي ينتظرون 
حكمه. نظر القا�شي اإىل كل واحد من الواقفن، وكذلك اإىل ع�شاه، وملا جاء 
دور الل�ض، توقف القا�شي، واأ�شار اإليه، وقال ب�شوت قوي: "اأنت الل�ض، لعنة 
اإن ع�شاي مل تطل، انظر  القا�شي،  "ل يا جناب  الل�ض:  اهلل عليك". فقال 
لتتاأكد من �شدق كامي"! قال القا�شي: "اأعرف - اأيها الغبي - اأن ع�شاك 
مل تطل، لكنها ق�شرت �شرًبا، انظر حولك، �شتجد ع�شاك اأق�شر من ع�شى 

اجلميع، اأيها الل�ض اخلائب". 
اأمر القا�شي ال�شرطي اأن يقب�ض على الل�ض. وقاد ال�شرطي الل�ض اإىل 
بيته، واأح�شر النقود التي �شرقها، وردها ل�شاحبها، ثم و�شع القا�شي الل�ض 

يف ال�شجن؛ جزاء على جرميته. 
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ومن زاوية التجديد، نخرج ركن الإبداع ومع فقرة:

تجربة حرق الماء
اأوًل: الهدف من التجربة اأنها م�شلية بغ�ض النظر عن العنوان، حيث 
مت�شك اإحدى الطالبات كاأ�ًشا زجاجية تبدو فارغة ومتاأه باملاء من ال�شنبور 

ثم تقرب م�شدر لهب من �شطح املاء في�شتعل. 
املواد: 

كاأ�ض زجاجية فارغة، كحول اإيثيلي، ماء، علبة كربيت. 
طريقة العمل: 

داخل  لتتوزع  وحركيها  الكحول  من  قليلة  كمية  الكاأ�ض  يف  �شعي   �1
الكاأ�ض �شوف تظهر الكاأ�ض وكاأنها فارغة.وهذه اخلطوة جتهز م�شبًقا. 

2� املئي الكاأ�ض باملاء. �شوف يطفو الكحول على وجه املاء. 
3� قّربي عود ثقاب م�شتعًا من �شطح الكاأ�ض �شي�شتعل الكحول. 

وت��اح��ظ امل�����ش��اه��دة  اأن امل���اء ي��ح��رتق يف ح��ن اأن ال��ك��ح��ول ه��و ال��ذي 
يحرتق.

ومن وحينا نخرج دعاءنا:

دعاء
ومن  ي�شل،  فلن  بك  اهتدى  ومن  يزل،  فلن  بك  اعتز  من  "اللهم 
بك  ا�شتغنى  وم��ن  ي�شعف،  فلن  ب��ك  ا�شتقوى  وم��ن  يقل،  فلن  ب��ك  ا�شتثقل 
بنا  كنت  اإن��ك  وج��اب��ًرا،  ومعيًنا  ون�����ش��رًيا،  ول��ًي��ا  لنا  ك��ن  اللهم  يفتقر...  فلن 

ب�شريا".
ومع دنو الفراق، نلملم الكلمات، بتحية الإ�صالم:

وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكن  "فال�صالم 

www.alukah.net
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البرنامج اإلذاعي )التاسع والسبعون(

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل.. م�شتٍو على عر�شه، بائٍن من خلقه، م�شتغٍن عن عباده، 
متفرد بربوبيته واألوهيته، واحد يف اأ�شمائه و�شفاته.

ب��ارئ م�شور جبار متكرب، ملك قدو�ض،  حكيم خبري، عليٌّ كبري، 
مهيمن قوي، عزيز حكيم، غفور رحيم، عليٌّ عظيم، ملك كرمي.

واأ�شهد اأن حممًدا عبده ور�شوله ختم به النبوات، �شلى اهلل عليه 
وعلى اآله و�شحبه و�شلم ت�شليًما كثرًيا اإىل يوم الدين.. ثم اأما بعد:

م��ن ه��ذا اجل��م��ع ال��غ��ف��ري، وه���ذه ال�شفوف ال��ع��دي��دة، ن��خ��رج لكن 
اإذاعتنا امل�شموعة، يف هذا اليوم )          ( املوافق            �شطورنا املجموعة يف 

)            ( من �شهر )          ( لعام )         ( من الهجرة.

اآيــات  اإىل  ن�صتمــع  امل�صتقيمــة  ال�صفــوف  هــذه  بــني  ومــن 
م�صتقيمة، على الدرب منرية:

القرآن الكريم

قال تعاىل: زب ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے 
ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ   ڭ  ڭ  ڭڭ  ۓ  ۓ 
وئوئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ىى  ې  ې  ې   ې  ۉ  ۅۉ  ۅ 
ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ 
جئ حئ مئ    ىئ يئ جب حب خب مب ىب يبجت حت خت   مت ىت  
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ٻ  ٱ  جس  مخ  حخ  جخ    مح  مججح  حج  يث  ىث  مث  جث  يت 
ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 
ڤ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺٿ  ٺ  ٺ  ٺ 

ڤ رب )فاطر(.

ومــن حولنا وبيننا �صنن نبويــة نعي�س يف دربها، ونقطف من 
ثمرها:

الحديث
عن عبد اهلل بن عمر - ر�شي اهلل عنهما - قال: قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص : 
"ل ح�شَد اإل يف اثنَتن: رجٍل اآتاه اهلُل القراآَن. فهو يقوم به اأناَء الليِل. واآناَء 

النهاِر. ورجٍل اآتاه اهلُل ماًل. فهو ينفُقه اآناَء الليِل واآناَء النهاِر" رواه م�شلم.

ومــن بني ال�صفــوف ن�صتجمع احلــروف، لنخــرج بحكمة لن 
تفوت:

الحكمة
الذي يعطي لرياه النا�ض ل  ي�شعف اأحًدا يف الظام.

ها هي حا�صرة، ن�صيطة م�صددة، كلمتنا ال�صباحية:

تخلصي من أحاسيسك السلبية
ا٠  اأمرا�شً ال�شلبية ترتاكم يف داخل اجل�شم؛ ما ي�شبب  الأحا�شي�ض  اإّن 
اأظهر بحث اأجري يف كلية الطب بجامعة "�شان فران�شي�شكو" �شنة )1٩٨٦م( 

www.alukah.net
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اأن )٩3٪( من حالت املر�شى يف امل�شت�شفيات راجعة اإىل العقل، حينما يفكر 
بطريقة غري �شحيحة توؤدي اإىل ا�شطراب الأحا�شي�ض، وبالتايل اإىل ظهور 
و�شربات  الوجه  وتعبريات  التحركات  يف  اجل�شم  على  ال�شطراب  اأعرا�ض 
على  القدرة  وتنعدم  والأحا�شي�ض  الأفكار  فترتاكم  اإل��خ،  والتنف�ض..  القلب 
التحكم فيها. فاهلل - �شبحانه وتعاىل - قد خلق العقل بحيث يزود الإن�شان 
بالأفكار اجلديدة تبًعا ملا هو موجود لديه، وعلى هذا الأ�شا�ض تزيد وتت�شع 
الأفكار، فاإذا راودت العقل فكرة فيها اإح�شا�ض �شلبي، فاإن هذا الإح�شا�ض يزيد.
اأمر يغ�شبِك،  اإذا نظرِت يف ال�شاعة، وفّكرِت يف  اأنِك  الدليل على ذلك 
ثانية،  م��رور  بعد  ال�شاعة  يف  نظرت  اإذا  ثم  ا�شتعل،  اإح�شا�شِك  اأن  �شتجدين 
�شتجدين اأن اإح�شا�شِك زاد ا�شتعاًل؛ ذلك لأن العقل يبداأ من اآخر اإح�شا�ض، 
تراكًما يف  يحدث  ما  ت�شاعدية؛  اآخ��ر يف حركة  اإىل  اإح�شا�ض  من  ينتقل  ثم 
�شربات  وارت��ف��اع  العاطفي،  العقل  ا�شتعال  اإىل  ي��وؤدي  ما  وه��و  الأحا�شي�ض، 
القلب، مع العلم اأن �شربات القلب تزيد مائة األف مرة يف اليوم الواحد من 
دون اأن ي�شعر الإن�شان بذلك، واأنه حن يغ�شب الإن�شان يتغري �شغط الدم، 
اأ�شرع، وبالتايل تزيد  التنف�ض  ال��دم واجل�شم، وي�شري معدل  ودرج��ة ح��رارة 
�شربات القلب، ومع زيادة �شغط الدم ي�شبح املخ يف حالة حذر، ومِلَ كل ذلك؟

ا ما �شايقِك اأو اختلف معك يِف الراأي؟ لأن؛ �شخ�شً
اأحا�شي�شك وم�شاعرِك،  اأن تتحكمي يف  "اإن من الأي�شر والأف�شل لك 

واأن تتعلمي فّن الت�شال مع الآخرين يف بيتِك ومدر�شتِك و...اإلخ".

ومن اأحد ال�صفوف تخرج اإحدى امل�صاركات ومع فقرة:
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حقائق علمية
اأب��ًدا. فالأذنان لي�شتا على م�شتوى  - كا جانبي الوجه ل يت�شابهان 
اأعلى من  اأك��رب من الأخ��رى بقليل والأذن اليمنى ع��ادة  واح��د، وهناك عن 

الأذن الي�شرى.
- بي�شة النعامة تكفي لإطعام اثني ع�شر رجًا.

 )35( بطول  خًطا  يخط  اأن  ميكن  ع��ادي  ر�شا�ض  قلم  ر�شا�ض  اأن   -
ميًا.

- ظفر الإ�شبع الأو�شط لليد ينمو اأ�شرع، وظفر ال�شبابة ينمو اأبطاأ.
- حتتوي مكتبة الكوجنر�ض يف اأمريكا على ٧4 مليون جملًدا م�شفوفة 

على )3.5( مليون رف.
- اأربعة اأطفال يولدون كل ثانية يف العامل.

من  جالون   ٨/1 على  نح�شل  اأن  ميكننا  الإن�شان  معدة  ع�شرنا  اإذا   -
ال�شوائل.

فيا اأيتها ال�صفوف هل تعلمن:

األشجار الباكية
بع�ض اأ�شجار املاجنو ُتعرف بالأ�شجار الباكية؛ لأنها ت�شدر �شوًتا ي�شبه 
اأمطار  �شكل  ي�شقط يف  الذي  الندى  تكثيف  القدرة على  لها  اأن  البكاء. كما 

تبدو كالدموع املنهمرة منها! لذا؛ اأطلقوا عليها ا�شم الأ�شجار الباكية!

الدعاء مفتاح لكل خري، وباب لكل ف�صل، وطريق لكل �صالح، 
فمن رزق ح�صن امل�صاألة فقد اأعطي ال�صعادة، وجنا من ال�صقاوة:

www.alukah.net
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دعاء
الرزق  وب�شطة يف  العمر  وبركة يف  الدين  زيادة يف  ن�شاألك  اإنا  "اللهم 
العذاب  واأماًنا من  املوت وعفًوا عند احل�شاب  املوت ومغفرة بعد  وتوبة قبل 
الراحمن  اأرح��م  يا  ال��ك��رمي..  وجهك  اإىل  النظر  وارزق��ن��ا  اجلنة  يف   ونعيًما 

يا رب". 
لقاء  اإىل  امل�صري،  على  ونعزم  بالرحيل،  نلوح  ال�صفوف  هذه  اأمام  من 

قريب.

وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�صالم 
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البرنامج اإلذاعي )الثمانون(

ٱ ٻ ٻ

ال�شماء  الثناء احل�شن، يف  ول��ه  ول��ه احل��م��د،  امل��ل��ك،  ل��ه  احلمد هلل 
ويف  �شطوته،  النار  ويف  رحمته،  اجلنة  ويف  �شلطانه،  الأر����ض  ويف  ملكه، 

البحر عظمته ويف الكائنات حكمته.
وال�����ش��اة وال�����ش��ام على م��ن اأر���ش��ل ب��اأك��رم ر���ش��ال��ة، واأع��ظ��م نبوة، 
و�شلم  اآله و�شحبه  وعلى  ر�شوله، وخليله، وحبيبه،  اهلل  بن عبد  حممد 

ت�شليًما كثرًيا.. ثم اأما بعد:
لكن  اأن جنمع  ي�شرنا  والكون اخلا�شع،  الوا�شع،  الف�شاء  من هذا 
�شفحات، اأعددناها باإتقان، ودبجناها بخيوط الوئام، يف هذا اليوم )        ( 

املوافق )           ( من �شهر )          ( لعام )          ( من الهجرة.

ونبــداأ مــن هــذا الكــون الوا�صــع بواحــة رحمانيــة، َعِلّيــة 
رحيمة، بكالم رب الربية:

القرآن الكريم

قال تعاىل: زب ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 
ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ 
ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک 
گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں 

ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ رب)ي�ض(.
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ونثني برو�صة اإميانية، بال�صنة نقية، وعن البدعة جنية:

الحديث
عن علي بن اأبي طالب - ر�شي اهلل عنه - قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ل ُيتم 

بعد احتام، ول يتم على جارية اإذا هي حا�شت« �شححه الألباين.
معناه: اإذا بلغ اليتيم )اأو اليتيمة( زمن البلوغ الذي فيه يحتلم غالب 
�شواء  البالغن،  حكم  عليهما  وج��رى  حقيقة  اليتيم  ا�شم  عنهما  زال  النا�ض 

احتلما اأم مل يحتلما.

ومن دروب الكون نقتفي درًبا للحكماء: 

الحكمة
 اأ�شواأ امل�شاكن خري من فقد امل�شكن.

ونفتح �صفحة الكون لن�صمع الكون كلمة:

تنمية الرغبة والتفكير المتروي
يجب اأن تبدئي باإ�شعال النار والنفخ اأو التهوية عليها بعد اأن تنتهي 

من �شياغة الأهداف التي تريدين حتقيقها لنف�شِك. 
اقتطعي دقيقة من وقتِك الثمن كل يوم لرتتاحي فيها قليًا وتتاأملي 
اإىل  تريدينه وتطمحن  ال��ذي  الهدف  نف�شِك وقد حققت   - اأغلقي عينيِك 
حتقيقه، تدربي على هذا الت�شور كل يوم و�شتنمو بذلك الرغبة يف حتقيق 

الهدف املن�شود. 
يجب عليِك اأن تتعلمي كيفية ا�شتخدام عقلِك ب�شكل بّناء، وابحثي عن 
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الأمور التي ل تعرفينها اأو تلك التي تريدين التعرف اإىل املزيد من املعلومات 
عنها، اإن كثرًيا من الطالبات يح�شلن على درجات �شيئة يف اختباراتهن لأنهن 
اعتمدن على افرتا�شات خاطئة خال الف�شل الدرا�شي كاأن يعتقدن اأن جزَءا 
من املقرر غري مهم ولن ياأتي �شوؤال منه يف الختبارات، اأ�شايل املدر�شة عما 
ب�شكل  نف�شِك  لتحمي�ض  للتفكري  العقانية  الطريقة  ا�شتخدمي  تريدين، 

ذاتي للقيام بالأعمال التي تريدين حتقيقها للنجاح. 

اإن القدرة على التفكري العقاين الإيجابي كافية - بعون اهلل - للتغلب 
على معظم عادات الف�شل التي توجد لدى الإن�شان ب�شكل عام.

انظري بكل عناية اإىل فوائد العادات اجليدة للدرا�شة: 

1( اإن الدرا�شة ت�شتغرق وقًتا اأقل من غريها من الأعمال. 

2( حت�شن املظهر العام للطالبة. 

3( احل�شول على تركيز درا�شي اأف�شل. 

ا.  4( الإحباط اأقل واإعادة القراءة اأقل اأي�شً

5( حت�شن عادات التفكري. 

٦( احل�شول على مزيد من املعرفة. 

٧( تطوير الثقة بالنف�ض علمًيا واجتماعًيا.

اإن القوه التي يحملها التفكري املرتوي الواثق والنف�ض املطمئنة هي 
النواحي  خمتلف  م��ن  ال���ذات  لتح�شن  ا�شتخدامها  ميكن  ج��ًدا  فاعلة  اأداة 

ويجب األ تهمل هذا ال�شاح الفاعل؛ لأنه ل حدود للعقل والفكر. 
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واأعاجيب الكون كالنجوم ل حت�صى ومع فقرة:

حقائق علمية

البالغون  اأم��ا  نف�شه،  ال��وق��ت  يف  والبلع  التنف�ض  الر�شع  ي�شتطيع   -
فلي�شوا قادرين على ذلك.

- قبل "1٩2٠" كان من النادر على ال�شيارات اأن تتحرك ب�شرعة اأكرب 
من )1٠( كيلو مرتات يف ال�شاعة. 

وقمتي  �شخم،  ب��رتويل  نبع  من  البرتول  امت�شا�ض  ا�شتطعِت   اإذا   -
بو�شعه يف �شيارة �شغرية، فيمكنه حينها اأن يقودها، ويدور العامل اأربع مرات.

- جميع الثدييات ما عدا الإن�شان والقرد لديها عمى الألوان.

- اآخر كلمات جيم�ض باري موؤلف كتب "بيرتبان" : )اأ�شتطيع اأن اأنام( 
بعد ذلك مات ب�شرعة.

الرباغي  اخ���رتاع  قبل  وذل��ك  امل�شامري،  لقلع  اأوًل  "املفك" اخ��رتع   -
بزمن طويل.

- اأول مرة اأ�شبح لزاًما على ال�شيارات اأن يكون فيها عداد لل�شرعة كان 
عام )1٩2٧م(.

ومع خ�صوع الكــون، وخفوت ال�صوت، وذهــاب الفوت، يبقى 
خ�صوع ال�صوت، ومع الدعاء:
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دعاء
اأعلم  اأن��ت  اأم��ري وم��ا  "اللهم اغفر يل خطيئتي وجهلي واإ���ش��رايف يف   
به مني. اللهم اغفر يل جدي وهزيل وخطئي وعمدي. اللهم اغفر يل ما 

قدمت وما اأخرت وما اأ�شررت وما اأعلنت وما اأنت اأعلم به مني".
التاأمل  بعدها  لكن  نرتك  البديع،  الكون  هذا  �صماء  يف  جولة  هذه 
والتفكري يف ما خفي وما ظهر من هذا الف�صاء الف�صيح، اأما نحن ف�صنذهب غري 

بعيد، اإىل لقاء قريب، واأجل غري معلوم، عند عالم الغيوب.

وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�صالم 
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البرنامج اإلذاعي )الحادي والثمانون(

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل مانح الهبات، جمزل العطيات، مهيِّىء الطيبات، مر�شل 
النفحات، احلمد هلل على ح�شن الكفاية، احلمد هلل على جميل الرعاية، 
احلمد هلل على عزة الولية، احلمد هلل املدل على الهدى، احلاجز من 

الردى، ما حمام �شدا، وما بدر بدا، ما طل غدا.
واأ�شهد اأن حممًدا عبده ور�شوله امل�شطفى املختار، �شلى اهلل عليه 
وعلى اآله الأطهار واأ�شحابه الأخيار، اأف�شل �شاة واأزكى �شام.. ثم اأما 

بعد:
ُتطوى الكتب، وحتمل العلوم، لتو�شع يف الأيدي، وتودع يف العقول، 
ال��ع��ق��ول حتملن حقائب الكتب  ال��ع��ل��وم، و���ش��اح��ب��ات  ب��ط��ات  اأن���ن  وه��ا 

بالأيدي �شاهدات على عظمة العلوم و�شرف الر�شالة.
ا من منرب اإذاعة )           ( ويف هذا اليوم )          (  وها نحن اأي�شً
املوافق )         ( من �شهر )         ( لعام )          ( من الهجرة. اأتيناكن 

حاملن حقيبتنا الإذاعة، حمملًة بالدرر الندية، والفوائد العلمية.

فدعونا نخرج لكن جوهرة حقيبتنا الإذاعية فاأن�صنت:

القرآن الكريم

قال تعاىل: زب ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے 
ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ ۆ  ۈ ۈ 
ى  ى  ې  ېې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ 



427

پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ەئ  ەئ  ائ   ائ 
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ 
ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ 
ڍ ڌ ڌ ڎڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک    ک 

ک گ گگ گ ڳڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ رب )ي�ض(.

ونخرج جدوًل من ال�صنة، مليًئا بال�صنة، ناأخذه بهمة:

الحديث
عن عبداهلل بن عبا�ض - ر�شي اهلل عنهما - قال: قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص : 
ُة والَفراُغ" �شححه الألباين  حَّ " ِنعمتاِن َمغبوٌن فيهما كثرٌي مَن النَّا�ِض : ال�شِّ

يف �شحيح الرتمذي.

ول بــد مــن تفتي�ــس احلقيبــة، لتخــرج احلقيقــة، بحكمة 
عجيبة:

الحكمة
ول  العامة  عليه  حت�شده  ل  ما  اللبا�ض  من  يختار  اأن  للعاقل  ينبغي 

حتتقره فيه اخلا�شة.

وهذا دفرت الواجبات يطلب منا كلمة ال�صباح:

لوال اإلسالم
نقولها من قلوبنا: "احلمد هلل على نعمة الإ�شام وكفى بها نعمة".

فلول الإ�شام؛ لكنا الآن بن عابد حلجر اأو �شجر اأو ب�شر اأو �شليب اأو 
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ملك من امللوك اأو عابد لل�شم�ض اأو للقمر اأو جنم من النجوم.
ن�شاءه  و�شبى  وا�شتعبده  ال�شعيف  فينا  ال��ق��وي  لأك��ل  الإ���ش��ام؛  ل��ول 

و�شرق ماله واحتل اأر�شه.
لول الإ�شام؛ ملا �شامح اأحد اأحًدا وملا عفا اأحد عن اأحد.

لول الإ�شام؛ ل�شاعت الأن�شاب فتزوج الأخ اأمه اأو اأخته اأو عمته.
لول الإ�شام؛ ملا وجدت املراأة نف�شها اإل مهانة م�شتعبدة ل فرق بينها 

وبن اأدنى متاع يف البيت هذا اإن عا�شت ومل يدفنها اأبوها حية فور ولدتها.
لول الإ�شام؛ لعم اخلوف بن العباد وما اأمن اأحد على نف�شه واأهله 

وماله فى �شاعة من ليل اأو نهار.
الكثريون منا على  الإ�شام؛ مبا فيه من و�شوء واغت�شال لظل  لول 

قذارتهم ل مي�ض املاء اأج�شادهم اإل يف املنا�شبات والأعياد.
لول الإ�شام؛ لطلق الرجل امراأته وتزوج باأي عدد، ويف اأي وقت ي�شاء، 

ب�شبب اأو بغري �شبب.
لول الإ�شام؛ لكان احلق والعدل واحلب والتعاون والرتاحم األفاًظا 

اأ�شطورية خالية غري �شاحلة للتطبيق يف دنيا النا�ض.
لول الإ�شام؛ ملا رحم الكبري ال�شغري وملا وقر ال�شغري الكبري.

لول الإ�شام؛ لكان اجلهل هو الأ�شل يف حياتنا وملا عرفت احل�شارة 
طريقها اإلينا.

لول الإ�شام؛ ملا عرف اأحد حق اأحد ولو كان اأبوهه ومعلمه.
لول الإ�شام؛ ملا رد اأحد اأمانة لأحد.

لول الإ�شام؛ لعا�ض النا�ض فراًغا روحًيا ل تربطهم باخلالق رابطة 
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ولأ�شبحت املادة هي كل �شيء.
اإثرهما  على  ولنت�شرت  واللواط مباحن  الزنى  لكان  الإ�شام؛  لول 

اأمرا�ض كالإيدز والزهري وال�شيان.
لول الإ�شام؛ ملا كان هناك اأمر باملعروف اأو نهي عن املنكر.

ل��ول الإ���ش��ام؛ ملا ع��رف وال��د حًقا لولده عليه ومل��ا ع��رف الولد حًقا 
لوالديه عليه.

وهذا جيب الأقالم مليء بالألوان نخرج منه اأزهى الألوان 
ومع فقرة:

البحيرات الحمراء
توجد هذه البحريات امللحية يف كثري من بقاع العامل امل�شم�شة احلارة، 
و�شبب حمرتها راجع اإىل مادة �شبغية حمراء من مادة كاروتينية توجد يف 
جدران نوع من اخلايا البكتريية ت�شمى "هالوباكرت"، حتب الو�شط امللحي 
عايل الرتكيز، والذي ت�شل ملوحته اأحياًنا اإىل )3-4( اأ�شعاف ملوحة البحر، 
وهي تتحمل هذه امللوحة العالية؛ لأن تركيز امللح داخلها اأعلى من تركيزه 
يف هذه البحريات، واإل كانت جدرانها واأغ�شيتها حتللت وتعر�شت للهاك. 
بكرتيا  لأن  �شفاًفا؛  امل��اء  يظهر  البحريات  ه��ذه  �شطح  من  الق���رتاب  وعند 
ال�شباغ الأحمر تكون جمتمعة يف القاع امللحي. ويف�شر العلماء وجود املادة 
احلمراء يف هذه البكرتيا باأنها حتميها من حرارة ال�شم�ض، ويف الوقت نف�شه 
تكوين غذائها،  وت�شاعدها على  الطاقة  لتعطيها  اأ�شعتها  ج��زًءا من  متت�ض 

متاًما كما تفعل مادة الكلوروفيل اخل�شراء يف اأوراق النباتات.
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ومــن بني ركام املكتوب، وعــدد امل�صطور، يبقى ح�صن امل�صلم، 
حمفوًظا يف حقيبتنا ل ين�صى ومع الدعاء:

دعاء
"اللهم اإنا ن�شاألك اأن تبارك لنا يف اأنف�شنا، ويف اأ�شماعنا، ويف اأب�شارنا، 
ويف اأرواحنا، ويف ُخلقنا، ويف َخلقنا، ويف اأهلينا، ويف حميانا، ويف مماتنا، ويف 

اأعمالنا، فتقبل ح�شناتنا، ون�شاألك الدرجات العلى من اجلنة".
ويف حقيبتنا الكثري، ومعها ل ميل احلديث، لكن ح�صبكن بالقليل، مع 

الوعد باملزيد، باإذن املوىل القدير.

وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�صالم 
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البرنامج اإلذاعي )الثاني والثمانون(

ٱ ٻ ٻ

واآب بعيد، ورج��ع طريد،  ا�شتهل وليد، وع��اد وعيد،  احلمد هلل ما 
يق�شم  الق�ش�ض،  اأح�شن  يق�ض  ورح��م��ة،  �شفاء  هو  ما  ال��ق��راآن  من  ينزل 

املعي�شة، ويرفع بع�ض النا�ض على بع�ض، وهو على كل �شيء قدير.
واأ�شهد اأن حممًدا عبده ور�شوله، ل خري اإل دّل اأمته عليه، ول �شر 
اإل حذرها منه، �شلى اهلل عليه وعلى اآله و�شحبه و�شلم ت�شليًما كثرًيا.. 

ثم اأما بعد:
م��ن جديد من  اإل ونظهر  اأو يظهر عجيب،  ج��دي��د،  ي��اأت��ي  اإن  م��ا 
هذا  م��ن  ح��دي��ث،  اأم��ت��ع  مقدمن  امل�شري،  على  ع��ازم��ن  بعيد،  اأو  قريب 
 الطود ال�شامخ مدر�شة )                ( ويف هذا اليوم )              ( املوافق      

)             ( من �شهر )              ( لعام )            ( من الهجرة.

ومــع اأول ثوابتنــا، وخــري براجمنــا، وبركــة لقائنــا اآيــات 
عطرات من كالم رب الأنام وخالقهم:

 القرآن الكريم

ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  زب  ت��ع��اىل:  ق��ال 
ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ 
ۋ  ۋ   ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ 
ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ 
ېئېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ 
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رب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ   ىئ 
)ي�ض(.

ومــع ثاين ثوابتنا، ونهج ر�صالتنا، �صنة نبينا -عليه ال�صالة 
وال�صالم-:

الحديث
عن اأبي هريرة - ر�شي اهلل عنه - قال: قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص : "لأْن َيْغُدَو 
َق ِمنُه، وَي�ْشَتْغِني به عِن النَّا�ِض، َخرٌي  َفَيْحَتِطَب على َظهِرِه، فَيَت�َشدَّ اأَحُدكم 
ُل من اليِد  له من اأْن َي�شاأَل َرُجًا، اأعطاُه اأو َمَنعُه، َذلَك ِباأنَّ الَيَد الُعْلَيا، اأف�شَ

ْفلَى، واْبداأْ مِبْن َتُعوُل" �شححه الألباين يف �شحيح اجلامع. ال�شُّ

ومع عزمنا على امل�صري، اأ�صررنا على حفظ حكمة من حكيم:

الحكمة
- من ذمك يف غيبتك خ�شيك يف ح�شورك.

ويف هذا اجلمع، كان ل بد من كلمة الو�صل بيننا وبينكن:

جزاء األمانة
اأم را�شد مع ابنيها را�شد واأحمد يف غرفة نومهما ودار بينهم  جل�شت 

هذا احلديث:
را�شد: اأمي.. حدثينا بق�شة قبل النوم. 

اأحمد: نعم.. نعم يا اأمي حدثينا بق�شة. 
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اأم را�شد: حا�شر.. �شوف اأحدثكما بق�شة بعنوان جزاء الأمانة.
روي اأنه كان يعي�ض يف مكة رجل فقري متزوج من امراأة �شاحلة.

قالت له زوجته ذات يوم: يا زوجي العزيز لي�ض عندنا طعام ناأكله ول 
ملب�ض نلب�شه؟ فخرج الرجل اإىل ال�شوق يبحث عن عمل، بحث وبحث، لكنه 
مل يجد اأي عمل، وبعد اأن اأعياه البحث، توجه اإىل بيت اهلل احلرام، و�شلى 

هناك ركعتن واأخذ يدعو اهلل اأن يفرج عنه همه.
اإىل �شاحة احل��رم حتى وج��د كي�ًشا،  الدعاء وخ��رج  انتهى من  اإن  وم��ا 

التقطه وفتحه، فاإذا فيه األف دينار.
ذهب الرجل اإىل زوجته ُيًفرحها باملال الذي وجده، لكن زوجته ردت 
امل��ال وق��ال��ت ل��ه: ل ب��د اأن ت��رد ه��ذا امل��ال اإىل �شاحبه؛ ف��اإن احل��رم ل يجوز 
التقاط لقطته، وبالفعل ذهب اإىل احلرم ووجد رجًا ينادي: من وجد كي�ًشا 

فيه األف دينار؟ 
فرح الرجل الفقري، وقال: اأنا وجدته، خذ كي�شك فقد وجدته يف �شاحة 
احلرم، وكان جزاوؤه اأن نظر املنادي اإىل الرجل الفقري طويًا ثم قال له: خذ 
الكي�ض فهو لك، ومعه ت�شعة اآلف اأخرى، ا�شتغرب الرجل الفقري، وقال له: 
ومل، قال املنادي: لقد اأعطاين رجل من باد ال�شام ع�شرة اآلف دينار، وقال 
يل: اطرح منها األًفا يف احلرم، ثم ناد عليها، فاإن ردها اإليك من وجدها فادفع 
اأم��ي، فقد قال اهلل  اأم��ن را�شد: ما اأجملها من ق�شة يا  اإليه فاإنه  امل��ال كله 

تعاىل: "ومن يتق اهلل يجعل له خمرًجا ويرزقه من حيث ل يحت�شب".

ويف كل لقاء، يتجدد الإخاء، وتعاد الذكريات ومع فقرة:

تعلمت أنَّ
تعلمت اأَنّ للمفاجاأة اجلميلة �شروًطا يجهلها اأكرث النا�ض.
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تعلمت اأَنّ الإجابة بعد )3( ثوان فاأكرث غالًبا ماتكون موفقة.
تعلمت اأَنّ لل�شغار قلوًبا ل تن�شى م�شاهد الأ�شى.

تعلمت اأَنّ لاعتبار لغة بداأت تنقر�ض.
تعلمت اأَنّ للذنوب �شوؤًما رمبا فاجاأتك بعد �شنن.

تعلمت اأَنّ الوفاء من اأنبل خ�شال الرجال.
تعلمت اأَنّ العلم كاحلفرة كلما اأخذت منه ات�شع.
تعلمت اأَنّ الهدية تبقى يف النف�ض اأزمنة مديدة.

تعلمت اأَنّ ل�شاة الفجر جرعة مركزة من الإميان.
تعلمت اأَنّ ح�شن الإ�شغاء من �شمات العظماء.

تعلمت اأَنّ كبار ال�شن ثروة نغفل عنها.

نني عليه بخ�صوع: ويف هدوء عميم، ن�صتمع اإىل دعاء جليل، ُموؤَمِّ

دعاء
واآّمنا  الأه���وال،  جميع  من  وجّننا  الأع��م��ال،  ل�شالح  وّفقنا  "اللهم 
م��ن ال��ف��زع الأك���رب ي��وم ال��زل��زال، واغ��ف��ر لنا ول��وال��دي��ن��ا وجلميع امل�شلمن، 

برحمتك يا اأرحم الراحمن".
ها هي �صاعتنا توؤ�صر بالنتهاء، موؤذنة بالرحيل، ول بد من التحية 

قبل اخلتام:

وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكن  "فال�صالم 
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البرنامج اإلذاعي )الثالث والثمانون(

ٱ ٻ ٻ

�شبحان من خلق ال�شموات والأر�ض، وجعل الظلمات والنور، والظل 
واحلرور، واملوت واحلياة، لي�ض من دونه ويل ول �شفيع، ولي�ض له �شاحبة 

ول ولد، ول مثيل ول �شبيه، ول ند ول وكيل.
اإىل  وداعًيا  ونذيًرا،  ب�شرًيا  للعاملن  املبعوث  على  و�شاًما  و�شاًة 
اهلل باإذنه و�شراًجا منرًيا، واآله و�شحبه ومن �شار على النهج القومي اإىل 

يوم الدين.. ثم اأما بعد:
ها هو البلبل يغرد كل �شباح، وها هو الهدهد يبهر بالألوان، وها 
نحن قد اأتينا بحلو الكام، وتعدد الألوان، ننطلق من ركننا الإعامي، 
يف مدر�شتنا البهية املو�شومة مبدر�شة )              ( ويف هذا اليوم )         ( 

املوافق )        ( من �شهر )          ( لعام )         ( من الهجرة.

الأر�ــس  رب  كالم  الأ�صمــاع،  واأجمــل  الأ�صــوات،  وخــري 
وال�صماوات، ن�صمعه ب�صوت قارئتنا:

القرآن الكريم

ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  زب  ت��ع��اىل:  ق���ال 
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ 
ڃ    ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤڤ  ڤ 
ڌ  ڌ  ڍ   ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ 
ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 
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ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ 
رب ہ  ہ  ہ  ۀۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں   ڱ 

)ي�ض5(.

وعطر احلديث، وفاكهة الأني�س، كالم ر�صولنا احلبيب:

الحديث
 : ملسو هيلع هللا ىلص   ِ َر�ُشوُل اهللَّ َق��اَل   : اأَُب��ي ُمو�َشى الأ�ْشَعِريِّ - ر�شي اهلل عنه -  عن 
الغايل  غرِي  القراآِن؛  وحامِل  امل�شلِم،  ال�شيبِة  ذي  اإكراَم  اهلِل  اإْجاِل  من  "اإنَّ 
فيه واجلايف عنه، واإك��راَم ذي ال�شلطاِن املق�شِط" ح�شنه الألباين يف �شحيح 

اجلامع.

وجتارب الرجال، تخرج لنا حكم الزمان:

الحكمة
- من يخافك حا�شًرا يكرهك غائًبا.

واألوان الكلمة ال�صباحية تبهرنا كل يوم بلون جديد:

مشكلة ضعف الحفظ عند بعض الطالبات
لي�ض كل طالبة ينبغي عليها اأن تكون بقدرة حفظ الأخريات؛ فهناك 
الفروق الفردية بن الطالبات.. لذا؛ فاملطلوب من املعلمة يف الف�شل اكت�شاف 
الطاقات الكامنة لديهن والنتباه للم�شكات التي متر بها الطالبات والتي 

قد يكون لها اأثر �شلبي على حياتهن اأو برنامج احلفظ لديهن.
فاملتفوقة يف احلفظ ل ينبغي لها اأن تبقى اأ�شرية قدرات زمياتها يف 
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الطاقات يف وقت مبكر وتوفري  اكت�شاف مثل هذه  املعلمة  الف�شل؛ بل على 
برنامج حفظ ينا�شب قدرات الطالبة املتفوقة.. فت�شتطيع ا�شتثمار قدراتها 
واإبعاد ال�شاآمة وامللل عنها.. اأو ت�شعها يف اأعمال م�شاعدة اأخرى ت�شتفيد من 

طاقاتها فيها.
وكذا يقال ملن ل ت�شتطيع ال�شتمرار يف احلفظ مبتو�شط �شرعة حفظ 
الطالبات الأخريات يف الف�شل.. فينبغي اأن ت�شجعها اإن كانت ذات قدرة ولكن 
لها  تكن  مل  اإن  احلفظ  يف  ال�شليمة  الطرق  تتعلم  اأن  اأو  التحفيز،  ينق�شها 

معرفة مبثل هذه املهارات.
فاإن مل تكن لها القدرة العقلية يف متابعة احلفظ كالبقية فينبغي اأن 
اأن  ا، واأن تكت�شف من طاقاتها الأخرى التي ميكن  ت�شع لها برناجًما خا�شً
ت�شتفيد منها معلمة الف�شل؛ كاأن يكون بع�شهن قادرات على بع�ض الأعمال 
الأخرى  ت�شتغل طاقاتها  اأن  املهم  الف�شل؛  التي تخدم طالبات  الجتماعية 

وي�شتفاد منها يف الدعوة اإىل اهلل -عز وجل- وتطوير مهاراتها ال�شخ�شية. 
وقد قال ال�شاعر قدمًيا:

ف�����دع�����ه ������ش�����ي�����ئ�����ا  ت�����������ش�����ت�����ط�����ع  مل  اإذا 
ت���������ش����ت����ط����ي����ع م�����������ا  اإىل  وج������������������������اوزه 

ومن بني الأ�صوات، نختار اأ�صجى الأحلان، ومع فقرة:

أكملي القول
�ض- اأكملي القول: ذل من ل �شيف ).........(؟

ج له.
�ض- ما هي اآية ال�شيف؟
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ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  زب  ت��ع��اىل:  ق��ال  ج 
ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ 

گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ رب)التوبة(.

ويف زحمــة الأ�صــوات، وتعــدد الألــوان، نخرج لكــن دعاًء، 
نرفعه اإىل ال�صماء فاأِمّن:

دعاء
اأزواج��ن��ا.  وب��ن  وبيننا  بيوتنا  يف  ال�شعادة  لتح�شيل  وفقنا  "اللهم 
اأزواجنا يف الدنيا والآخرة،  وجنبنا اللهم الطاق وكل ما يفرق بيننا وبن 
ال�شعداء يف الدنيا والآخ��رة.  واجعلنا يا رب جميًعا رج��اًل ون�شاًء واأبناًء من 

اللهم �شل على من بلغ الباغ املبن".
ما طار طري اإل وقع، وما رفع �صوت اإل خف�س، اإل �صوت احلق، وكلمة 

احلق ل اإله اإل اهلل، جعلنا اهلل ممن يثبت عليها يف احلياة، وعند املمات.

اأجمعني". و�صحبه  اآله  وعلى  حممد  نبينا  على  اهلل  "و�صلى 
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البرنامج اإلذاعي )الرابع والثمانون(

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل الذي هدانا لاإ�شام، وجعلنا من اأهله، وما كنا لنهتدي 
لول اأن هدانا اهلل، اأحمده �شبحانه واأ�شكره على نعمه، واأ�شاأله املزيد من 
اأن  واأ�شهد  اإل اهلل وح��ده ل �شريك له،  اإل��ه  اأن ل  واأ�شهد  ف�شله وكرمه، 
حممًدا عبده ور�شوله، ل خري اإل دل اأمته عليه، ول �شر اإل حذرها منه، 

�شلى اهلل عليه وعلى اآله و�شحبه و�شلم ت�شليًما كثرًيا.. اأما بعد: 
مع اإ�شراقة �شم�ض كل �شباح، وعليل ن�شمات الأرجاء، ن�شتهل فر�شة 
هذا اللقاء من هذه ال�شاحة الروناء، ومن هذه املدر�شة ال�شماء مدر�ش���������ة 
)          ( ويف هذه اليوم )           ( املوافق )          ( من �شهر )      ( لعام 

)           ( من الهجرة.

واأوىل الفر�س، وخري الفر�ــس التي ننتهزها لنخرجها اإىل 
هــذا اجلمع املبــارك، وهذه الوجوه املنرية، اآيــات رب الربية، من 

ترتيل قارئتنا املبدعة:

القرآن الكريم

ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  زب  تعاىل:  ق��ال 
ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ 
ائ  ى    ى  ې  ېې  ې   ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ 
ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ    ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ 
ٻ  ٱ  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  یی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ 
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ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 
ڦ  ڦ   ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٺ 

ڦ رب )ي�ض(.

واأعظــم فر�صة لنجاح الأمة بعــد هدي ربها، مت�صكها بهدي 
نبيها ملسو هيلع هللا ىلص:

الحديث
عن عبد اهلل ابن عبا�ض - ر�شي اهلل عنهما - قال: قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص : 
َتَك قبَل �َشَقِمَك، وِغناَك  حَّ "اْغَتِنْم َخْم�ًشا قبَل َخْم�ٍض: �َشباَبَك قبَل ِهَرِمَك، و�شِ

قبَل َفْقِرَك، وَفَراَغَك قبَل �ُشْغِلَك، وَحياَتَك قبَل َمْوِتَك" �شححه الألباين.

وحكــم احلكمــاء فر�صــة لكت�صــاف مــا يف عقولهــم، و�َصربرْ 
اأغوارهم:

الحكمة
- من اأمنك فا تخنه، ولو كان خائًنا.

والكلمــة الطيبــة، فر�صــة طيبــة، لقلــوب طيبــة، ونفو�س 
مطمئنة:

الحمار الفيلسوف
وال��ف��اح��ة يف  العمل،  ك��رثة  القبو متعًبا م��ن  اإىل  الأ���ش��ود  ال��ث��ور  ع��اد 

احلقول. وجل�ض يف زاوية القبو يزفر تعًبا �شاكًيا.
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وتطلع احلمار نحو الثور، وقال له:
- ما بك يا �شديقي الثور ل تتكلم ول تتحرك كاأنك ميت..؟

قال الثور:
- اإنني تعب جًدا يا �شديقي، فالأرا�شي وا�شعة والفاح ل يرحم.

قال احلمار:
- األ ت�شتطيع الهرب منه، وعدم الذهاب اإىل ال�شغل معه؟

فاأجاب الثور:
رين لأعماله  - ومن ي�شتطيع الهرب من الإن�شان؟ األ تراه كيف ي�شخِّ
األديك حيلة تريحني من  وحاجاته، و�شيذبحني يوم ل يعود له مني نفع. 

العمل؟
قال احلمار:

طلوع  قبل  �شاحبنا  ياأتي  وعندما  علفك،  تاأكل  ول  اليوم  متار�ض   -
ال�شري، فيرتكك ومي�شي من  اأو  الوقوف  ت�شتطيع  باأنك ل  الفجر، تظاهر 

دونك، فرتتاح من هذا التعب ال�شديد.
وكان �شاحبهما يفهم لغة احليوان، ف�شمع كل ما دار بينهما من حديث.
نائًما  ال��ث��ور  القبو، فوجد  اإىل  ال��ف��اح  ن��زل  ال��ت��ايل،  ال��ي��وم  ويف �شباح 

ويتوجع. فرتكه واأخذ احلمار بدًل عنه. 
وراح الفاح يفلح طوال النهار على احلمار الذي تعب تعًبا �شديًدا.

وعند امل�شاء اأعاده اإىل القبو، وهو ل ي�شتطيع حراًكا.
وتقدم الثور من احلمار ي�شاأله عن �شعوبات العمل، وح�شن التدبري 

والحتيال.
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فقال احلمار:
بقي  "اإذا  لولده:  يقول  الفاح  �شاحبنا  �شمعت  الثور،  �شديقي  يا   -
ا ف�شنذبحه قبل اأن ميوت". فالأف�شل لك اأن تاأكل علفك  الثور هكذا مري�شً

وتعود اإىل عملك.
ور�شي الثور بهذا احلل.
فقال احلمار يف نف�شه: 

- حقيقة، من تدخل فيما ل يعنيه نال ما ل ير�شيه. ومن تقع حيلته 
عليه يكون حم���اًرا.

احليــاة فر�ــس، والتجارب برهان، واجلميع بــني غاٍد ورائح 
ومع فقرة:

تعلمت أن
تعلمت اأَنّ الإن�شان يزداد عمًرا كلما قراأ كتاًبا.

تعلمت اأَنّ اجلمال لي�ض مقت�شًرا على املامح.
تعلمت اأَنّ للجهل رائحة قوية ل ميكن اإخفاوؤها.
تعلمت اأَنّ �شعادة الدنيا بالتقلل ولي�شت باجلمع.

تعلمت اأَنّ عاج اخلوف من املواجهة هو مواجهة اخلوف.
تعلمت اأَنّ بن كل )1٠( مغامرين )٨( جنحوا.

تعلمت اأَنّ اجلبان ل ميكن اأْن يكون كرمًيا اإل مل�شلحة.
تعلمت اأَنّ تلوث الفكر اأخطر من تلوث البيئة.

تعلمت اأَنّ ِنَعم اهلل لي�شت دليًا على ر�شاه.
ت كثرًيا من الفوائد. تعلمت اأَنّ قراءة املخت�شرات ُتَفِوّ
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تعلمت اأَنّ قتل الطموح ي�شبه قتل النفو�ض من جانب! 
تعلمت اأَنّ احلكمة قد ُتنطق حتى على ل�شان احلجر.

الدعــاء �صبيــل املوؤمــن، وطريــق الرحمــة، اأبوابــه كثرية، 
وفر�س الإجابة فيه كثرية:

دعاء
الأق�شى  امل�شجد  احم  اهلل  عنا،  الكرب  وفّرج  اأوطاننا،  يف  اأّمنا  "اللهم 
اللهم  ال�شماء،  ب��رك��ات  م��ن  علينا  اأنعمت  مب��ا  نحمدك  اللهم  ���ش��وء،  ك��ل  م��ن 
ن�شوًحا  توبة  ن�شاألك  اللهم  ع��ذاب،  �شقيا  جتعلها  ول  رحمة،  �شقيا  اجعلها 
توبة قبل املمات ورحمة عند املمات ومغفرة ورحمة بعد املمات، اللهم ان�شر 
الإ�شام وامل�شلمن، واأعل بف�شلك كلمة احلق والدين، اللهم اغفر للموؤمنن 

واملوؤمنات الأحياء منهم والأموات".
على  اخلتام،  طريق  اإىل  وو�صلنا  الــوداع،  فر�صة  حانت  فقد  الآن  اأما 

موعد بفر�س جديدة، اإن كتبت لنا اأيام �صعيدة.

وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�صالم 
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البرنامج اإلذاعي )الخامس والثمانون(

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل الذي �شرح �شدور املوؤمنن لطاعته، واأعانهم على ذكره 
و�شكره وح�شن عبادته، تقد�ض الكبري املتعال، تبارك ذو اجلال، عز ذو 

اجلمال والكمال.
وال�شاة وال�شام على �شاحب الر�شالة احلقة، واملنهج امل�شتقيم، 
والدين القومي، بعث اإىل العاملن ليخرج النا�ض من الظلمات اإىل النور، 

ف�شلوات ربي عليه وعلى من اتبع نهجه اإىل يوم الدين. ثم اأما بعد:
ال��روؤو���ض،  وتبل  ال��ربود،  ال��رع��ود، فتخرج  الغيوم، لرت�شل  جتتمع 
البطون  فتماأ  الرحيق،  جلمع  �شفور،  اأو  ب��ك��ور،  يف  النحول،  وتت�شابق 
بع�شل من رحيق، ومذاق فريد، و�شفاء اأكيد، وها هن اأخواتكن يف جماعة 
الإذاعة ومن هذا اليوم )            ( املوافق )           ( من �شهر )          ( لعام 

)        ( من الهجرة النبوية.
ومن  درًرا،  الق�ش�ض  وم��ن  �شطوًرا،  احل��روف  لكن من  قد جمعن 

الكلمة درًبا لن يطول.

ومــع اأول براجمنا، واأوىل �صفحاتنا، نفحات اإميانية مع رب 
الرب والربية:

القرآن الكريم

زب ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ  قال تعاىل: 

ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ   ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 
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ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ 
ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ    ہ 
ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ 
ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ 
ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  ەئوئوئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې   ې  ې 
ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ   ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ 
جت  يب  ىب  مب  خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی 

حت خت رب )ي�ض(.

وقد تركنا حبيبنــا ملسو هيلع هللا ىلص على املحجة البي�صاء ليلها كنهارها 
ل يزيغ عنها اإل هالك:

الحديث
عن اأبي هريرة - ر�شي اهلل عنه - قال: قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ل يزين 
الزاين حن يزين وهو موؤمن، ول ي�شرق حن ي�شرق وهو موؤمن، ول ي�شرب 

اخلمر حن ي�شربها وهو موؤمن، والتوبة معرو�شة بعد« رواه البخاري.

وها هو ال�صهد اجلميل، وال�صهل املفيد، حكمة تنري   الطريق:

الحكمة
- النا�ض اأحياًنا ل  يكرهون الآخرين لعيوبهم؛ بل ملزاياهم.

www.alukah.net
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ومــن كالمنــا املجمــوع، والــذي اأ�صبــح كالغيــوم، كلمــة هي 
كالنجوم:

الطفل المثالي

اأ�شاتذة وزم��اء، فاإذا  كان بندر حمبوًبا يف مدر�شته عند اجلميع من 
الأ�شاتذة عن الأذكياء كان بندر ممن ينال ق�شًطا  اإىل احل��وار بن  ا�شتمعت 
اأعي�ض يف منزل  وامل��دح، �شئل بندر عن �شر تفوقه فاأجاب:  الثناء  كبرًيا من 
وطاملا  الآخ���ر،  يحرتم  فكل  امل�شاكل  عن  بعيًدا  والطمئنان  ال��ه��دوء  ي�شوده 
لي�شاألني  وقًتا  وال��دي يجعل يل  دائ��ًم��ا  واأج��د  نف�شه  فهو يحرتم  كذلك  هو 
ويناق�شني عن حياتي الدرا�شية ويطلع على واجباتي فيجد ما ي�شره فهو ل 
يبخل بوقته من اأجل اأبنائه فتعودنا اأن ن�شحو مبكرين بعد ليلة ننام فيها 
مبكرين، واأهم �شيء يف برناجمنا ال�شباحي اأن ننظف اأ�شناننا حتى اإذا اقرتبنا 
من اأي �شخ�ض ل نزعجه ببقايا تكون يف الأ�شنان، ثم الو�شوء لل�شاة. بعد 
اأن نغ�شل وجوهنا باملاء وال�شابون ونتناول اأنا واإخوتي وجبة اإفطار ت�شاعدنا 

على يوم درا�شي ثم نعود لتنظيف اأ�شناننا مرة اأخرى ونذهب اإىل مدار�شنا.

واإن كان اجلميع مق�شرين يف حت�شن خطوطهم فاإين اأحمد اهلل على 
خطي الذي ت�شهد عليه كل واجباتي، ول اأبخل على نف�شي بالراحة، لكن يف 

حدود الوقت املعقول، فاأفعل كل ما يحلو يل من الت�شلية الربيئة. 

امل�شتقبل  اأماين  اأمامي  وا�شعا  الراأ�ض  رافع  واأنا  اإىل مدر�شتي  اأح�شر 
من�شتا ملدر�شي م�شتوعبا لكل كلمة، واأناق�ض واأ�شاأل واأكون بذلك را�شيا عن 
نف�شي كل الر�شا، واإذا حان الوقت املنا�شب للمذاكرة فيجدين خلف املن�شدة 
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اأجد نف�شي وقد  اأخرى حتى  اإىل  اأرتب مذاكرتي من مادة  املعدة للمذاكرة، 
ا�شتوعبت كل املواد، كم اأكون م�شروًرا مبا فعلته يف يوم مليء بالعمل والأمل.

ومع غزارة املطــر، وامتالء الزهر، وذهاب الربد، كان ل بد 
من فقرة بعنوان:

لماذا؟
ملاذا للقط والفاأر �شوارب؟

اأما �شوارب القط فت�شاعده يف اأثناء ال�شري بالليل يف الأماكن املغلقة اأو 
ال�شيقة لتنبيهه اإىل اخلطر قبل وقوعه.

بو�شاطة  ي�شبح  وه��و  طريقه،  ليعرف  فت�شاعده  ال��ف��اأر  ���ش��وارب  واأم���ا 
�شعرات �شبعة، فاإذا قلعت اأو ق�شت هذه ال�شعرات غا�ض وغرق.

اأن ي�شنع مثل هذا ال��رادار املحكم لدى القط  فهل ي�شتطيع الإن�شان 
والفاأر وغريهما كثري من احليوانات؟! كا واألف كا، اإنه اهلل العظيم الذي 

اأبدع كل �شيء.

ومهمــا عظــم اخلطــب، اأو لن الدرب، ل بد مــن دعاء ي�صل 
الأر�ــس بال�صمــاء فتنزل رحمة من ال�صمــاء، وحتل بركة من رب 

ال�صماء:

دعاء
اأئمتنا  واأ�شلح  اأوطاننا،  اأمنا يف  اللهم  بها قلوبنا..  اهد  "اللهم رحمة 
يا  وات��ب��ع ر���ش��اك  وات��ق��اك  اللهم وليتنا فيمن خافك  اأم��ورن��ا واج��ع��ل  وولة 
اأه��ل طاعتك  اأم��ر ر�شد يعز فيه  اأرح��م الراحمن. اللهم واأب��رم لهذه الأم��ة 
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ويذل فيه اأهل مع�شيتك ويوؤمر فيه باملعروف وينهى فيه عن املنكر. اللهم 
رحمة اهد بها قلوبنا، واجمع بها �شملنا ومّل بها �شعثنا ورد بها الفن عنا. 

اللهم �شلِّ على حممد".
يف اخلتام ل ي�صعنا اإل اأن نقول: اللهم ا�صف منا العلل، واغفر الزلل، 

وادراأ عنا الكوارث، واحمنا من احلوادث.

وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�صالم 
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البرنامج اإلذاعي )السادس والثمانون(

ٱ ٻ ٻ

ال�شوابغ،  والنعم  التوابع،  وامل��نن  الوا�شع،  الف�شل  ذي  هلل  احلمد 
ا�شتوى على  اأي��ام ثم  ال�شماوات والأر���ض يف �شتة  البوالغ، خلق  واحلجج 
اختاره  املرت�شى،  ونبيه  امل�شطفى،  ر�شوله  حممدا  اأن  واأ�شهد  العر�ض، 
�شلوات  فعليه  النبين،  خ��امت  فجعله  اأمانته،  وم�شتودع  لر�شالته،  اهلل 
اهلل و�شامه حّيا حمموًدا، وميًتا مفقوًدا، اأف�شل �شلوات واأمناها، وعلى 

اإخوانه من النبين، وعلى اآله و�شحبه اأجمعن. اأما بعد:
اأمام هذا  البهية، ومن  املدر�شة  الإذاعية، يف هذه  املن�شة  من هذه 
اأو���ش��م��ة نوزعها  �شبعة  اأم��ام��ك��ن ح��ام��ات معنا  ال��ط��اب��ور احل��اف��ل؛ نقف 
جميًعا عليكن يف هذا اليوم )           ( املوافق )           ( فلكن منا الو�شام، 

ولنا منكن النتظار.

الطالبــة: تقدمــه  الذهبــي  الو�صــام  هــو  الأول   و�صامنــا 
.)                   (

القرآن الكريم

قال تعاىل: زب ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ 
ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ 
ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ 
ڌڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چچ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ 
گ  ک  ک  کک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 

www.alukah.net



450

گ گ گ ڳ ڳ   ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ    ں 

ہ    ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں 

ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ 

ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ 

ى  ى  ېې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ   ۋ 

ائ رب )ي�ض(.

و�صامنــا الثــاين هــو الو�صــام الف�صي تتقــدم اإليــه لتقدميه 
الطالبة: )                  (.

الحديث
عن عائ�شة - ر�شي اهلل عنها - قالت: قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص : " يا عائ�شُة! 
اإنَّ اهلَل رفيٌق ُيِحبُّ الرفَق، وُيْعِطي على الرفِق ما ل ُيْعِطي على الُعْنِف، وما ل 

ُيْعِطي على ما �شواه" �شححه الألباين. 

و�صامنا الثالث برونزي حتمله الطالبة: )                     (

سبحان من بيده كل شيء

ال�شيخ مازن رجل �شجاع، م�شهور بالأمانة والكرم واملروءة وحب اخلري. 

وذوي  وامل�شاكن،  للفقراء  ن�شيًبا  فيه  جعل  وف��رًيا،  م��اًل  اهلل  اأعطاه   
احلاجات.. ليعطي كًا منهم ما يحتاج اإليه، حتى ذاع �شيته، وق�شده النا�ض. 
زاره �شاٌب يظهر عليه اأنه يف نعمة، ف�شكا اإليه حاجته اإىل املال، ف�شاأله 
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اأن���ك م��ن اأب��ن��اء الأغ��ن��ي��اء؛ ه��ك��ذا ي��ق��ول يل �شكلك،  ال�شيخ م���ازن: ي��ب��دو يل 
وماب�شك، واأناقتك. 

اأنا ال�شبب يف  قال ف��وؤاد: هذا �شحيح؛ لكّن اأبي خ�شر كلَّ ماله، وكنت 
خ�شارته. 

كيف؟ 
قال ال�شاب يف حياء �شديد: اأخ�شى اأن اأخ�شر الثواب كما خ�شرت املال، 

اإذا تكلمت. 
ابت�شم ال�شيخ مازن، وقال يف �شرور: 

ل تتكلم يا ولدي، وانظر من هذه النافذة؛ فماذا ترى؟
نظر ال�شاب اإىل النافذة وقال: اإنه قطيع من اجلمال يا �شّيدي. 

قال ال�شيخ مازن يف فرح: 
هو لك ولأبيك يا ولدي، واأرجو األ حتدث اأحًدا بهذا.

رفع فوؤاد يديه اإىل ال�شماء، وابتهل قائًا: �شبحان من بيده كل �شيء.

الرابــع مــن اأو�صمتنــا مــن الأملا�ــس، لكنــه مر�صــع بالذهــب 
والف�صة تت�صرف بتقدميه لكن الطالبة: )                    (.

أدرك قومك فقد احترقوا!
اأقبل رجل على عمر بن اخلطاب - ر�شي اهلل عنه -، فقال: ما ا�شمك؟ 
ة ال��ن��ار، ق��ال: واأي��ن  ق��ال: �شهاب بن حرقة، ق��ال: مم��ن؟ ق��ال: من اأه��ل َح��رَّ
م�شكنك؟ قال: بذات لظى، قال: فاأدرك اأهلك فقد احرتقوا! فرجع اإىل اأهله 

فوجدهم قد احرتقوا!
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الطالبــة:  بيــد  زبرجــد  مــن  اخلام�ــس  الو�صــام   وهــذا 
.)                (

أسماك مكهربة!
هناك )25٠( نوًعا من الأ�شماك ت�شدر كهرباء ت�شبب �شعقة كهربائية! 
وهي تفعل ذلك لكي جتد طريقها يف الوحل والظام ال�شديد حينما ي�شعب 

ا بهدف دفع الأعداء. عليها الروؤية، وقد تفعله اأي�شً
وي�شتطيع بع�شها اأن ي�شدر كهرباء تقدر مبئات الفولتات تكفي ل�شعق 

الإن�شان، وقد تودي بحياته يف معظم الأحوال.
 )٦٠٠( تبلغ  كهربائية  ق��وة  تنتج  املكهرب  "احلنكلي�ض"  �شمكة  اإن  بل 

فولت، واإذا تعر�ض اأي اإن�شان ل�شدمة �شمكتن يف وقت واحد مات يف احلال!
كهربائية  �شحنات  اإن��ت��اج  وظيفتها  خا�شة  ع�شات  الأ�شماك  ولهذه 

متاًما كما يحدث يف البطارية اجلافة املعروفة!.

اآخــر اأو�صمتنا من الزئبق الأحمــر اخلال�س تقفز لتقدميه 
الطالبة: )                         (.

أرقام في جسم اإلنسان..!
نف�ض   )24.٠٠٠( والليلة  اليوم  يف  يتنف�ض  الإن�شان  اأن  تعلمن  هل   -

تقريًبا ن�شفها يف الليل والآخر يف النهار!
- هل تعلمن اأن قلب الإن�شان يدق يف ال�شنة حوايل )4٠( مليون مرة 

تقريًبا!
- هل تعلمن اأن قلب الإن�شان ي�شخ يف اليوم الواحد )22٠٠( جالون 
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من الدم!
اأن ال��دورة الدموية متتد يف ج�شم الإن�شان اإىل حوايل  - هل تعلمن 

)3٠٠( كيلو مرت!
- هل تعلمن اأن الل�شان به )1٧( ع�شلة تقريًبا!

- هل تعلمن اأن الل�شان يوجد على �شطحه)٩٠٠٠( نتوء ذوقي!
ما  اأغلى  لكن  قدمنا  اأن  وبعد  برناجمنا،  وانتهاء  اأو�صمتنا،  نهاية  مع 
اإل  لنا  يتبق  مل  والفوائد؛  واحلكم  والكلمات  والأحاديث  الآيات  من  منلك 
و�صام لنا عندكن؛ هو اأن تعدننا باأن تنتظرننا غًدا يف هذا املكان، ويف نف�س 
توقيت هذا الزمان واأننت مفعمات بالإميان وال�صحة والن�صاط - باإذن اهلل.

وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�صالم 
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البرنامج اإلذاعي )السابع والثمانون(

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل الذي ا�شتخل�ض احلمد لنف�شه، وا�شتوجبه على جميع 
القوي يف  اإليه،  �شيء  كل  وم�شري  بيديه،  �شيء  كل  نا�شية  ال��ذي  خلقه، 
�شلطانه، اللطيف يف جربوته، ل مانع ملا اأعطى، ول معطي ملا منع، خالق 
اخلائق بقدرته، وم�شّخرهم مب�شيئته، واأ�شهد اأن حممًدا ملسو هيلع هللا ىلص �شفوته 
ناهًيا،  املنكر  اآم��ًرا، وعن  باملعروف  اأر�شله  واأمينه على وحيه،  من خلقه، 

واإىل احلق داعًيا.. اأما بعد:
ابت�شمي وتفاءيل لأنك يف مدر�شة )               ( �شعار نرفعه من هنا 
يف هذا اليوم )             ( املوافق )             ( فنحن هنا لأننا اأخوات، ونحن 
هنا لأننا طالبات، ونحن هنا لأننا معلمات، ونحن هنا لأننا نحمل ر�شالة 

تربية، ور�شالة علم، ور�شالة دعوة.
باملفاجاآت،  مليئة  حقائب  �شبع  لكن  ح�شرنا  الأم���ر؛  ه��ذا  لأج��ل 
اإع��دادن��ا لإع��دادك��ن، وهي  والغرائب، والعجائب هي منا لكن، وهي من 

باخت�شار؛ عمل جديد يده�ض اجلميع - باإذن اهلل -. 

احلقيبة الأوىل هي احلقيبة القراآنية:

القرآن الكريم

قال تعاىل: زب ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ 
ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ     ىئ  ىئ  ېئ 
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ 
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ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ 
چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ 
ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇڇ  ڇ  چ  چ  چ 
ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ 
ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳڳ  ڳ 
ڭ  ڭ   ۓ   ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ   ہ  ہہ 
ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ 
ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ۉې  ۉ 
ی  ىئ  ىئ  ىئ    ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ      ۇئ 

ی رب )ي�ض(.

حقيبتنا التالية هي احلقيبة املحمدية:

الحديث
عن عبداهلل بن م�شعود - ر�شي اهلل عنه - قال: قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 
»اإن ال�شدق بر. واإن الرب يهدي اإىل اجلنة. واإن العبد ليتحرى ال�شدق حتى 
يكتب عند اهلل �شدّيًقا. واإن الكذب فجور. واإن الفجور يهدي اإىل النار. واإن 

العبد ليتحرى الكذب حتى يكتب عند اهلل كّذاًبا« رواه م�شلم.

حقيبتنا الثالثة هي حقيبة احلكمة:

الحكمة
- البيت الذي ل يعرف ال�شيف مقربة ل�شاكنيه.

www.alukah.net
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حقيبتنا الرابعة هي حقيبة الكلمات:

لماذا اإلسالم؟
لأن الدين عند اهلل الإ�شام.

ولأنه يف الإ�شام ل اإكراه يف الدين.
ولأنه ل رهبانية يف الإ�شام.

اأو ن�شراين يقول  ياأتي بيهودي  اإل  ولأن��ه ما من موؤمن يوم القيامة 
هذا فدائي من النار.

ويف الإ�شام احل�شنات يذهن ال�شيئات.
ويف الإ�شام ل يكلف اهلل نف�ًشا اإل و�شعها.

ويف الإ�شام طرق اخلري كثرية.

زب ک ک ک ک گ گگ گ ڳ ڳ ڳ  الإ�شام  ويف 
زب ٱ  الإ���ش��ام  وف��ى   .)1٦٠ )الأن��ع��ام:  ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں رب 
ڀ    ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 

ڀ رب )العنكبوت: ٧(.
ويف الإ�شام يريد اهلل بكم الي�شر ول يريد بكم الع�شر. 

ويف الإ���ش��ام لي�ض على الأعمى ح��رج ول على الأع��رج ح��رج ول على 
املري�ض حرج. 

ويف الإ�شام ل يحل دم امرئ م�شلم اإل باإحدى ثاث النف�ض بالنف�ض 
والثّيب الزاين والتارك دينه املفارق للجماعة.

ويف الإ�شام امل�شلم ل ينج�ض ولو كان جنًبا على غري طهارة.
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ويف الإ�شام اإذا مر�ض العبد اأو �شافر ُكتب له من الأجر مثل ما كان 
يعمل مقيًما �شحيًحا.

ويف الإ�شام ل �شرر ول �شرار.
له  تكتب  يعملها  ح�شنة  فكل  اإ�شامه  اأحدكم  اأح�شن  اإذا  الإ�شام  ويف 

بع�شر اأمثالها اإىل �شبعمائة �شعف وكل �شيئة يعملها تكتب له مبثلها.
ويف الإ�شام من �شلى بالنا�ض فليخفف؛ فاإن فيهم املري�ض وال�شعيف 

وذا احلاجة.
ويف الإ�شام قل يا عبادي الذين اأ�شرفوا على اأنف�شهم ل تقنطوا من 

رحمة اهلل.
ذل��ك فمن هم  وال�شيئات ثم بن  اإن اهلل كتب احل�شنات  الإ���ش��ام  ويف 
بح�شنة فلم يعملها كتبها اهلل له عنده ح�شنة كاملة فاإن هو َهمَّ بها فعملها 
كتبها اهلل له عنده ع�شر ح�شنات اإىل �شبعمائة �شعف اإىل اأ�شعاف كثرية ومن 
َهمَّ ب�شيئة فلم يعملها كتبها اهلل له عنده ح�شنة كاملة فاإن هو هم بها فعملها 

كتبها اهلل له �شيئة واحدة.
امل�شلمن  م��ن  اأم���ة  عليه  في�شلى  رج���ل مي���وت  م��ن  م��ا  الإ����ش���ام  ويف 

في�شفعون له اإل �شفعوا.

وها هي حقيبتنا املدبجة بالألوان واملزخرفة بعنوان:

من وظائف الكبد!

قال تعاىل: زبڻ ڻۀ ۀ ہرب )الذاريات: 21(.
فاإذا تاأملنا يف وظائف الكبد.. وجدنا التايل:
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458

1- اإنتاج بروتينات البازما والتي متثل )5٠٪( من الدم وهي امل�شاعدة 
على لزوجة الدم.

2- اإنتاج بروتينات جتلط الدم وتخرثه عند احلاجة.
3- اإنتاج احتياطات الطاقة.

 4- اإنتاج اجللوكوز.
5- اإنتاج الكولي�شرتول.

٦- اإنتاج مادة متييع الدم عند احلاجة.
٧- اإنتاج املادة ال�شفراء امل�شاعدة على اله�شم.

٨- التخل�ض من ال�شموم اأو معادلتها.

علــى  خفيفــة  باملعلومــات،  ثقيلــة  حقيبــة  لكــن  ونحمــل 
الأذهان:

أصول الخير ثالثة
اأ�شول اخلري ثاثة: التوا�شع، وح�شن اخللق، والن�شيحة.

- فح�شن اخللق يتبعه ثاث:
العدل يف الر�شا والغ�شب.
والق�شد يف الفقر والغنى.
واخل�شية يف ال�شر والعلن.
- والتوا�شع يتبعه ثاث:

الإن�شاف من نف�شك.
وترك النت�شاف لها. 
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وخدمة املوؤمنن.
- والن�شيحة يتبعها ثاث:

العمل ال�شالح.
العلم النافع.

واتباع احلق يف كل حال.

حقيبة الأدعية فيها ِذكٌر ورحمة:

دعاء
اللهم  مهتدين،  ه��داة  واجعلنا  ر���ش��ًدا  اأم��رن��ا  م��ن  لنا  هيئ  "اللهم 
وب��ارك  و�شلم  اللهم �شل  والإك�����رام،  ذا اجل���ال  ي��ا  وت��ر���ش��اه  مل��ا حتبه  وفقنا 
اللهم  و�شبحانك  اأجمعن.  و�شحبه  اآله  وعلى  ور�شولك حممد  على عبدك 

وبحمدك اأ�شهد األ اإله اإل اأنت اأ�شتغفرك واأتوب اإليك".
�صمعت، وهنا دقائقنا  اأ�صواتنا وقد  اكتملت، وتلك  هذه حقائبنا قد 
قد انتهت، فبارك اهلل يف كل من اأ�صهم يف هذه الإذاعة، بداية من م�صرفتها، 

مروًرا بطالباتها، وانتهاًء بكن اأننت م�صتمعاتها.

وال�صالم عليكن ورحمة اهلل وبركاته".
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البرنامج اإلذاعي )الثامن والثمانون(

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل يهدي من ي�شاء برحمته، وي�شل من ي�شاء بحكمته، خلق 
اإل  اإل��ه  ل  اأن  واأ�شهد  اأح�شن عما،  اأيهم  ليبلوهم  الدنيا  اخللق يف هذه 
اهلل وحده ل �شريك له، واأ�شهد اأن حممًدا عبده ور�شوله اأنذر اأمته من 
اإل التقوى والعمل ال�شالح.  اآخر الزمان ل عا�شم لهم منه  باء ينزل 
اللهم �شّل و�شلم وبارك عليه وعلى اآله الطيبن الطاهرين ومن تبعهم 

باإح�شان اإىل يوم الدين و�شلم ت�شليما كثرًيا.. اأما بعد:
م��دي��رت��ي ال��ف��ا���ش��ل��ة، اأ���ش��ت��اذات��ي ال��ك��رمي��ات، اأخ���وات���ي وزم��ي��ات��ي 

الطالبات.
ال�شام عليكن ورحمة اهلل وبركاته..

من هذا ال�شباح اجلميل املوافق ليوم )        ( وتاريخ )          (، 
املعرفة  حقول  من  فيها  لكن  جمعنا  التي  اإذاعتنا،  لكن  نقدم  اأن  ي�شرنا 
دقائقنا  يف  اإل��ي��ه  ت�شتمعن  ه��ذا  ك��ل  زه���وًرا،  العلم  ب�شاتن  وم��ن  ب�شتاًنا، 

القادمة - باإذن اهلل-.

القراآن الكرمي خري بداية، وهو رحمٌة وهداية:

 القرآن الكريم

پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  زب  ت��ع��اىل:  ق���ال 
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ 
ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ   ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 
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ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چڇ  چ  چ  چ    ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ 
کگ  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ 
ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ 

ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ رب )ال�شافات(.

ال�صنة النبوية ثاين براجمنا، وثاين وحينا:

الحديث
عن عمران بن احل�شن - ر�شي اهلل عنه - قال: قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 

»ل نذر يف املع�شية، وكفارته كفارة اليمن« �شححه الألباين.

احلكمة اخت�صار لع�صارة عقل يف حروف:

الحكمة
- كل اإن�شان نافع حتى ال�شخ�ض ال�شيئ ننتفع به يف �شرب املثل ال�شيئ.

الكلمة ر�صالة فيها علم وحكاية:

ال تغرنك المظاهـر
خرج فاأر �شغري وحده من جحره لأول مرة. وبعد حلظات قليلة عاد 

مذعوًرا وقد جنا من املوت.
�شاألته اأمه عما حدث له. 

فقال لها: خرجت اإىل املزرعة املجاورة فاعرت�شني خملوقان عماقان، 
اأذين  واأذن��ان ت�شبهان  ِف��راء ناعم و�شاربان طويان  الأول ه��ادئ ولطيف له 
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وعينان وا�شعتان و�شوت رقيق.
مريع  و�شوته  اأحمر  وراأ�شه  الري�ض  من  ذيله  خميف،  �شر�ض  والثاين 
اأدخل الرعب يف قلبي فهربت منه اإىل اجلحر. لقد كنت اأمتنى لو بقيت مع 

املخلوق الهادئ.
عظيم.  خطر  يف  كنت  لقد  ���ش��املً��ا!  ب��ع��ودت��ك  �شعيدة  اإن��ن��ي  الأم:  ردت 
اأب���اك وج��ّدك  اأك��ل  ال��ف��ئ��ران، فقد  اآك��ل  امل��ري��ع  ف�شديقك اللطيف ه��و القط 

واأخاك.
اأما الآخر �شاحب ال�شوت العايل فهو �شديقنا الديك، لقد رفع �شوته 

لينقذك ويعيدك اإيل �شاملًا.

ومن جديد الفقرات نخرج لكن:

أقسام الناس في فعل الخير وتركه
- النا�ض يف اخلري اأربعة اأق�شام:

- منهم من يفعله ابتداء.
- ومنهم من يفعله اقتداء.

- ومنهم من يرتكه حرماًنا.
- ومنهم من يرتكه ا�شتح�شاًنا.
- فمن فعله ابتداء فهو: كرمي.
- ومن فعله اقتداء فهو: حكيم.

- ومن تركه حرماًنا فهو: �شقي.
- ومن تركه ا�شتح�شاًنا فهو: دين.
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وقبل الدعاء نقف مع هذه الفقرة:

ال تغضبيني
العرب؛  عند  الغ�شب  وع��دم  باحللم  م�شهوًرا  قي�ض  بن  الأح��ن��ف  ك��ان 
اأم��ه!..  اإليه  واحد يخطب  يغ�شبوه، فجاءه  اأن  اأ�شحابه على  بع�ض  فاأجمع 
ا بح�شبك، ول قلة رغبة يف م�شاهرتك،  فقال له الأحنف: ل�شنا نردك انتقا�شً
ولكن والدتي ام��راأة قد عا �شنها، واأ�شرفت على ال�شبعن، واأنت �شاب، ويف 
ريعان ال�شبى، حتتاج امراأة ودوًدا ولوًدا، تاأخذ من خلقك، وت�شتمد من اأدبك، 

ثم قال لل�شاب: اأرجع اإىل قومك، واأخربهم اأنك مل تغ�شبني!

ونختم بدعاء نرفعه اإىل رب ال�صماء:

دعاء
وحبب  واآبائنا.  اأمهاتنا  برَّ  وارزقنا  اأرحامنا،  �شلة  على  اأعنا  "اللهم 
اإلينا الإميان وزينه يف قلوبنا وكره اإلينا الكفر والف�شوق والع�شيان واجعلنا 

من الرا�شدين".
ها نحن نودعكن، وبجديد الفقرات نعدكن، وبح�صن الإن�صات نحثكن، 

وباخلري والرب والإح�صان نو�صيكن.

وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�صالم 

ِ

www.alukah.net



464

البرنامج اإلذاعي )التاسع والثمانون(

ٱ ٻ ٻ

احل��م��د هلل ال����ذي ا���ش��ت��اأن�����ض ب���ذك���ره امل��خ��ل�����ش��ون، ول��ه��ج مبحبته 
ال�شادقون، وفرح بح�شن بائه الرا�شون، واأ�شهد اأن حممًدا عبده الذي 
ا�شطفاه، الذي هدى به ال�شبيل الأقوم، وبن الطريق الأعدل الأحكم، 
واأ�شحابه،  اآل��ه  وعلى  عليه،  اهلل  �شلى  فا�شتحكم.  الدين  ع��رى  به  و�شّد 
�شاة ت�شتنزل غيث الرحمة من �شحابه، وحتل �شاحبها من الر�شوان 

اأو�شع رحابه، و�شلم ت�شليما، وزاده �شرًفا وتعظيًما. اأما بعد:
اأن القلم ُيربى، وال�شطر ُيبنى، واحلرف يروى؛ تكون هناك  كما 
اإذاعة مفعمة بكل ما لّذ وطاب من ال�شهي والفريد، والقدمي واجلديد، 

والطويل والق�شري.
ولأنكن م�شتعدات يف هذا اليوم )             ( املوافق )                 ( 
ظهورنا  على  لكن  حملنا  فقد  لها،  وم�شطفات  الإذاع���ة،  ه��ذه  ل�شتماع 
�شبعة �شناديق، قد نعرف ما فيها، اإل اأن املفاجاأة والإثارة يف اأن نفتحها 

واحدًة تلو الأخرى، لنتعرف اإىل ما فيها بكل هدوء.

�صندوقنا الأول ُيحفــظ يف ال�صدور، وينري العقول، ويهدي 
اإىل �صراٍط م�صتقيم:

 القرآن الكريم

قال تعاىل: زب 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 
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ۆئ  ۇئ     ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ 
ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ   ی ی ی ی جئ 
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ  حئ مئ ىئ يئ جب حبخب مب ىب يب 

پ پ پ ڀ رب )ال�شافات(.

�صندوقنــا الثاين يفي�س بالرحمة، ويب�صر باملغفرة، ويعلن 
ال�صالم:

الحديث
عن جرير بن عبداهلل البجلي - ر�شي اهلل عنه - قال: قال ر�شول اهلل 
اأو من ُيحرم الرفق ُيحرم اخلري« رواه  ملسو هيلع هللا ىلص: »من ُحرم الرفق ُحرم اخلري. 

م�شلم.

واخرتنا لكن من �صناديق احلكمة هذا ال�صندوق:

الحكمة
- من كرث كامه كرثت اآثامه.

و�صندوقنــا القــادم حمكــم الإغــالق ا�صطررنــا اإىل ك�صره 
لنجد فيه كلمتنا لهذا اليوم:

األسـد المريض
م��ر���ض الأ���ش��د ذات ي��وم وع��ج��ز ع��ن اخل���روج م��ن عرينه ليبحث عن 
طعامه، فاأعلن اإىل كل حيوانات الغابة اأن الأ�شد مري�ض وعلى كل جن�ض من 
احليوانات والطري اأن ير�شل واحًدا من اأفراده لزيارته فهو اآمن من العتداء 

عليه، واأن هذا الأمان وعد ي�شمنه �شخ�شًيا.
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عرين  على  ي��وم  بعد  يوًما  وطيورها  الغابة  حيوانات  توافدت  وهكذا 
الأ�شد لتزوره يف مر�شه وهى اآمنة غري خائفة بعد اأن كانت تهرب منه حتى 

عند اقرتابه من اأحدها ول جتروؤ من القرتاب من عرينه. 
فعلت ذل���ك ك��ل احل��ي��وان��ات وال��ط��ي��ور اإل ال��ث��ع��ال��ب؛ ف��ق��د ق���ال ثعلب 
ت��دل على دخ��ول احل��ي��وان��ات وال��ط��ي��ور عرين  اآث���ار الق���دام كلها  ل�شاحبه: 
الأ�شد، لكنها ل تدل على خروجها منه يا �شديقي؛ علينا اأن ن�شدق ما تراه 

اأعيننا، ل ما ت�شمعه اآذاننا!

وهذا �صندوق جديد، وجدنا فيه �صيًئا مفيًدا:

خماسيات
- يوم مفقود.. وهو اأم�شِك الذي فاتِك على ما فّرطِت فيه..!

اأن���ِت فيه ف��ت��زودي فيه م��ن عمل  - ي��وم م�شهود.. وه��و ي��وم��ِك ال���ذي 
اخلري..!

- يوم مورود.. وهو الغد فا تدرين هل هو من اأيامِك اأم ل..!
- يوم موعود.. وهو اآخر اأيامِك يف الدنيا فاجعليه ن�شب عينيِك..!

- يوم ممدود.. وهو اآخرتِك وهو يوم ل انق�شاء له..!

ونوا�صل تقدمي حقائبنا ب�صندوق معنون بـ:

تواضع المؤمن
روي عن القا�شي يحيى بن اأكثم، قال: كنت نائًما ذات ليلة عند املاأمون 
فعط�ض، فامتنع اأن ي�شيح بغام لي�شقيه، واأنا نائم، فينغ�ض علي نومي فراأيته 
قد قام مي�شي على اأطراف اأ�شابعه، حتى اأتى مو�شع املاء، وبينه وبن املكان 
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الكيزان نحو ثاثمائة خطوة، فاأخذ منها كوًزا ف�شرب، ثم رجع  الذي فيه 
ا على اأطراف اأ�شابعه، حتى ل ينبهني من نومي، ثم قعد يف فرا�شه ومل  اأي�شً
يقم خمافة اأن يزعجني، فلما حتركت وقمت اإىل ال�شاة، وثب من فرا�شه 
وقال: كيف اأ�شبحت يا اأبا حممد، وكيف كان مبيتك؟ فقلت: بحمد اهلل خري 
املوؤمنن، قد خ�شك اهلل باأخاق الأنبياء،  اأمري  مبيت جعلني اهلل فداك يا 

وحبب اإليك �شريتهم، فهناأك اهلل بهذه النعمة، واأمتها عليك. 

وبكل خ�صوع نفتح حقيبة الدعاء لرنفعه اإىل خالق الأر�س 
وال�صماء فاأِمّن:

دعاء
نعوذ بك  اإنا  اللهم  اأح�شنه،  فيتبع  القول  ي�شتمع  اجعلنا ممن  "اللهم 
ق��ل��ب ل يخ�شع، وم���ن نف�ض ل ت�شبع، وم���ن دع��وة  ي��ن��ف��ع، وم���ن  ع��ل��م ل  م��ن 
بق�شائك  املوؤمنن  بحكمك،  الرا�شن  م��ن  اجعلنا  اللهم  لها،  ي�شتجاب  ل 

وقدرك، امل�شت�شلمن لأمرك، املجتنبن لنهيك، املوفقن ملا حتبه وتر�شاه".
يا له من اجتماٍع بهي، يوم اأن فتحنا �صناديق املعرفة مًعا، و�صمعناها 

جلًيا، وا�صتمتعنا بها ملًيا.

ومل يتبق لنا اإل الذكريات، واأن ن�صاأل اهلل الكرمي اأن يجدد لنا مثل 
هذه الذكريات، واأن يغفر لنا ما كان ويكون وما �صيكون اإنه غفوٌر رحيم.

وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�صالم 
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البرنامج اإلذاعي )التسعون(

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل م�شتحِق احلمد با انقطاع، وم�شتوجِب ال�شكر باأق�شى 
املرجو  ل�شان،  بكل  املدعو  الرحمن،  الرحيم  املنان،  الوهاُب  ي�شتطاع،  ما 
للعفو والإح�شان، الذي ل خري اإل منه، ول ف�شل اإل من لدنه، واأ�شهد 
ال�شادق  الوايف عهده،  نبينا حممًدا عبده ور�شوله، وحبيبه وخليله،  اأن 
وع���ده، ذو الأخ����اق ال��ط��اه��رة، امل��وؤّي��د ب��امل��ع��ج��زات ال��ظ��اه��رة وال��رباه��ن 
�شاة  واأح��زاب��ه،  وتابعيه  واأ�شحابه  اآل��ه  وعلى  عليه  اهلل  �شلى  الباهرة، 

ت�شرق اإ�شراق البدور.. اأما بعد: 
 ه��ا نحن نلتقي واإي��اك��ن يف �شباح ي��وم ج��دي��د )           ( امل��واف��ق 

.)              (
يوم مفعم بالن�شاط والأمل، ننظر للغد نظرة كلها ابت�شامة وتفاوؤل 
باأّنا على الطريق لتحقيق اأحامنا واآمالنا بتوفيق من اهلل - جل وعا. 

وخــري مــا ن�صتهل بــه برناجمنــا الإذاعي تــالوة عطرة من 
الذكر احلكيم ترتله على م�صامعنا الطالبة )                ( فلنن�صت 

لها خا�صعني. 

القرآن الكريم

زب ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ   ٿ ٿ  تعاىل:  قال 
ڃ   ڄ  ڄڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ 
ڎ  ڌ  ڌ   ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چڇ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ 
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ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک   ک ک ک گ گ  گ 
ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ 
ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ 
ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۓ  ۓ 
ۅ ۅۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ  ەئ  ەئ وئ وئ 
ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی 

جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب رب )ال�شافات(.

ولنــا يف ر�صول اهلل اأ�صوة ح�صنة، فهيــا بنا مًعا نقطف زهرة 
مــن ب�صتان �صنــة نبينا -حممد ملسو هيلع هللا ىلص -، ومع هــذا احلديث ال�صريف 

ب�صوت الطالبة:

الحديث
عن عبداهلل بن عبا�ض - ر�شي اهلل عنهما - قال: قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 
يف  حتر�ض  باتت  وع��ن  اهلل،  خ�شية  من  بكت  عن  النار:  مت�شهما  ل  »عينان 

�شبيل اهلل« رواه الرتمذي.

الأمــل... ذلك ال�صعــاع الذي يخرتق الظــالم الكالح، لينري 
لنــا الطريق و�صــط تلكم الأغــوار ال�صحيقة، فلنجعــل من الأمل 
�صعارنا، لنجد به طريقنا، فنحقق طموحاتنا، ومع هذه الفقرة: 

اليتيــم
ثيابهم  لب�شوا  وق���د  وي��ل��ع��ب��ون،  ي�شيحون  مبتهجن،  الأولد  خ���رج 
اجلديدة، وكل واحد منهم يقول لاآخر: انظر اإىل ثيابي اجلديدة، وانظر 

اإىل حذائي اجلديد.. 
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بثياب قدمية،  الر�شيف  وعلى مقربة منهم جل�ض �شبي �شغري على 
وكان يبدو عليه احلزن. 

راآه بدر فقال: انظر يا �شامل، ذاك الطفل هناك، يبدو حزيًنا وثيابه 
قدمية. قال �شامل:هيا بنا ن�شاأله عما به.. اقرتبا منه.. وبادره �شامل فقال : 
يا �شديقي، ما بالك جتل�ض حزيًنا؟ ملاذا ل ت�شاركنا اللعب وملاذا تلب�ض ثيابك 
اإليهما  بحزن  ال�شبي  نظر  اجلديدة؟  العيد  ثياب  تلب�ض  مل  مل��اذا  القدمية؟ 
اآب��اءك��م هم الذين ا�شرتوا لكم ه��ذه الثياب اجل��دي��دة، وهم  اأن  وق��ال: ل بد 
با�شتغراب  �شامل  اإىل  ب��در  نظر  الأل��ع��اب..  لت�شرتوا  النقود  اأعطوكم  الذين 
وقال: طبًعا، فهذا اأمر طبيعي. قال ال�شبي: اأما اأنا فلي�ض يل اأب ي�شرتي يل 

اأي �شيء.. فاأنا يتيم. 
اإخوانك،  فنحن  عليك،  ل  بدر  فقال  ال�شبي،  حلال  و�شامل  بدر  حزن 

وهذه عيديتي كاملة اأهديها لك. 
قال �شامل: تعال معنا. انطلق اجلميع اإىل البيت، واأخرب �شامل والده 

مبا ح�شل. 
ثياًبا  و�شاأ�شرتي لك  اأولدي،  اأنت مثل  له:  بال�شبي وقال  الأب  رحب 
جديدة واألعاًبا جميلة. اإنك فتى م�شلم يا بني والإ�شام حثنا على التكافل، 
فقد قال - ملسو هيلع هللا ىلص: )امل�شلم اأخو امل�شلم(، وتذكر اأن ر�شول اهلل - ملسو هيلع هللا ىلص - كان يتيًما 

ومل ير اأباه.
اأ�شدقائي، و�شيكون وليد �شديًقا لنا جميًعا،  يا عم، كلمت  قال بدر: 

وقد قررنا اأن ي�شرتي له كل واحد منا هدية جميلة مبنا�شبة العيد. 
ابت�شم وليد وقال: يا اهلل ما اأ�شعدين، فاإن اأ�شدقائي الذين يحبونني 
واأحبهم جعلوين اأ�شعر كاأن اأبي معي.. �شكًرا لكم جميًعا، و�شاأدعو اهلل - تعاىل 
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- اأن يحفظكم، واأن يجعلني م�شلًما �شاحًلا اأ�شاعد كل امل�شلمن.

اأما الآن فنبقى مع هذه الفقرة والطالبة:

أصول الشر
قال احل�شن اأ�شول ال�شر وفروعه �شتة:

فالأ�شول ثاثة هي:
- احل�شد!

- احلر�ض!
- وحب الدنيا!

والفروع ثاثة وهي:
- حب الريا�شة!

- حب الثناء!
- وحب التفاخر!

ا كلمتنا  كمــا اأن للحياة نهاية وبدايــة، وب�صمة ودمعة، اأي�صً
ال�صباحية لها بداية ونهاية، وب�صمة ودمعة ومع الطالبة:

قضى حاجته
ح�شر رجل اإىل اخلليفة املاأمون يتظلم من اأحد ولته ويقول: يا اأمري 
املوؤمنن ما ترك يل ف�شة اإل ف�شها، ول ذهًبا اإل ذهب به، ول غلة اإل غلها، 
ف�شاحته  من  اخلليفة  ف�شر  اأ�شاعها؛  اإل  �شيعة  ول  اأج��اه،  اإل  جليًا  ول 

وق�شى حاجته. 
ا �شفحات من الفقرات والطالبة: وكما اأن للكتاب �شفحات، فلنا معكن اأي�شً
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اإىل هنــا وناأتــي اإىل نهاية برناجمنا الإذاعي الــذي ناأمل اأن يكون قد 
نال اإعجابكن، واإىل لقاء اآخر.

تقبلن مني ومن اأ�صرة الربنامج اأرق واأعطر حتية. 

وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�صالم 
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البرنامج اإلذاعي )الحادي والتسعون(

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل الذي حّلى �شمائرنا ب�شرائع الإمي��ان، وزّي��ن ظواهرنا 
لنا  �شرع  له،  �شريك  اإل اهلل وحده ل  اإله  اأن ل  الإ�شام.واأ�شهد  ب�شعائر 
بيان،  اأمّت  وال��ط��رق  والو�شائل  الأ�شباب  فبّن  والأب���دان،  القلوب  طهارة 
واأ�شهد اأن نبينا حممًدا عبده ور�شوله املبعوث اإىل الإن�ض واجلاّن، ليخرج 
عليه،  و�شّلم  اهلل  �شلى  ال��دّي��ان.  قدا�شة  اإىل  الأوث���ان  النا�ض من جنا�شة 

وعلى اآله و�شحبه، ومن تبعهم باإح�شان. اأما بعد:
لهذا  اإذاعتنا  لكن  نقدم  اأن  ي�شرنا  املدر�شية  ج��دول احل�ش�ض  من 

اليوم )             ( املوافق )              (.
و�شوف ناأخذكن يف جولة عرب ح�ش�ض اخرتناها بعناية، ونوعناها 

ب�شا�شة.

ح�صتنــا الأوىل يف هــذا اليوم هــي لكتــاب اهلل الكرمي، مع 
الطالبة:

 القرآن الكريم

مث  جث  يت  ىت  مت  خت  حت  جت  يب  ىب  زب  تعاىل:  ق��ال 
ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  مج  حج  يث  ىث   
ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ 
ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ    ڤ 
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ڎ  ڎ  ڌ  ڌ   ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ 
ڈ ڈ ژ ژ رب )ال�شافات(.

بعد اإطالق �صافرة نهاية احل�صة الأوىل، دخلنا يف احل�صة 
الثانية، اإنها ح�صة احلديث ال�صريف ومع الطالبة:

الحديث
عن اأبي هريرة - ر�شي اهلل عنه - قال: قال ر�شول اهللملسو هيلع هللا ىلص: »ل يلج النار 
رجل بكى من خ�شية اهلل حتى يعود اللن يف ال�شرع، ول يجتمع غبار يف �شبيل 

اهلل ودخان جهنم« �شححه الألباين.

وبني احل�صتني وقفنا مع هذه الفقرة مع الطالبة:

كلمات الحياة
- كيف تكونن �شعيدة؟ اجعلي هدفِك يف احلياة اأن تتم اإرادة اهلل. 

ال�شخ�شية  رغ��ائ��ب��ِك  ُت�شبعي  اأن  حت��اول��ن  تعي�شة؟  تكونن  كيف   -
وملذاتِك اجل�شدية. 

- كيف تكونن غنية؟ اأن يكون لِك القوت والك�شاء فاكتفي بهما. 
فقرِك  فياأتي  �شيًئا  تعملي  ل  الك�شل،  تعلمي  فقرية؟  تكونن  كيف   -

كالغاز. 
- كيف تكونن حكيمة؟ ل تظني اأنِك �شيء، اعرتيف بجهلِك ول تخجلي 

اأن تتعلمي اأي �شيء. 
- كيف تنت�شرين؟ اهزمي نف�شِك، ل حتتقري عدوِك، اتكلي على اهلل. 
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هلل  املجد  اأعطي  النتفاخ،  اح��ذري  النت�شار؟  على  حتافظن  كيف   -
وحده. 

- كيف تعي�شن طويًا؟ عي�شي كثرًيا يف وقت ق�شري، كم من رجل مات 
�شيًخا وهو يف الثاثن من عمره، بينما اآلف ماتوا اأطفاًل وهم يف ال�شتن. 

وح�صــة الكلمة ال�صباحية دائًمــا تنتظرها الطالبات بكل 
�صغف، مع الطالبة:

قصة أصحاب الفيل
الكعبة امل�شرفة هي بيت اهلل يف الأر�ض. 

اإ�شماعيل - عليهما  اإبراهيم وابنه  الزمان خليل اهلل  بناها من قدمي 
ال�شام. 

وهي يف امل�شجد احلرام، يف مكة املكرمة، وقد اأحبها العرب وعّظموها؛ 
فق�شدوها يف احلج، يطوفون بها ول يرون لها بديًا.

ويف قدمي الزمان، �شمع عنها جمرم ا�شمه "اأبرهة الأ�شرم"، ففكر ثم 
فكر؛ ثم قرر اأن يبني مبنى يف اليمن لي�شرف النا�ض عن الكعبة.

وبنى املبنى فلم ياأته اأحد من النا�ض اإل الن�شارى، فقرر اأن يهدم الكعبة 
امل�شرفة، و�شار بجي�ض كبري يركبون الأفيال، ويهددون بهدم الكعبة؛ فخاف 
فقالوا:  تعاىل  هلل  الأم��ر  واأوكلوا  حماربتهم،  ي�شتطيعوا  فلن  العرب،  منهم 

يحميه".  رب  "للبيت 
وخرجوا من مكة اإىل روؤو�ض اجلبال وال�شعاب ينظرون ماذا �شي�شنع 

اهلل -�شبحانه - مبن اعتدى على حرمته.
لدخول  فيله  وجّهز  الكعبة،  لهدم  م�شتعًدا  "اأبرهة"  املجرم  واأ�شبح 
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مكة؛ لكن الفيل برك يف الطريق ومل ي�شتطع موا�شلة ال�شري.. وهنا.. اأر�شل 
اهلل - �شبحانه - عليهم طيوًرا مع كل طائر منها اأحجار يحملها؛ فرتميهم 
بها، فتخرق روؤو�شهم.. فماتوا، وهرب منهم من هرب، و�شلم اهلل -تعاىل - 

الكعبة، وحمى بيته من هذا املجرم.
وقال اهلل تعاىل فيهم:

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  زب 
ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ 

ۀ ہ ہ ہ رب )الفيل(.
واأ�شبح العرب ي�شمون هذا العام "بعام الفيل"، ويف هذا العام ولد خري 

الب�شر الر�شول الكرمي "حممد ملسو هيلع هللا ىلص".

وح�صة الن�صاط تعيد لنا الن�صاط، ومع الطالبة:

حقائق علمية
الكبار  اأم��ا  تكون عظام ج�شمه )35٠( عظمة،  الطفل  - عندما يخلق 
ا مع منو  فلديهم )2٠٦( عظمة، حيث تندمج بع�ض العظام مع بع�شها بع�شً

الطفل.
اأن يو�شع يف الفرن مرتن ملنعه من  اأول ب�شكويت �شنع كان لزاًما   -
"يطبخ  اأي  بي�ض وكويت  وتعني  الأ�شل فرن�شية  ب�شكويت يف  وكلمة  التيب�ض 

مرتن".
- اأول زجاجات ر�شاعة الأطفال �شنعت من قرن بقرة يف نهايته حلمة 

من ثدي بقرة مثقوبة.
ميوت  �شخ�ض  اأول  كانت  )1٧٦٠م(  ع��ام  كوفينرتي  توفيت  عندما   -
اآخ��ر  تطلب  ك��ان��ت  الن�شاء  م��ن  وك��غ��ريه��ا  التجميل،  اأدوات  ا�شتعمال  ج���راء 
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�شيحات املو�شة التي كانت للوجه ال�شاحب؛ لذلك و�شعت على وجهها طبقة 
من الر�شا�ض الأبي�ض. ومل تكن تعرف اأن تلك املادة �شامة.

- طالب يف مدر�شة ا�شمه اأدري��ان براي�ض يف الثالثة ع�شرة من العمر، 
ي�شلم )5٨٦( جريدة كل �شباح قبل الذهاب اإىل املدر�شة.

- اأطول مدة ق�شاها طالب يف املدار�ض يف دوام م�شتمر كانت للطالبة 
ماريان كولن. عمرها "1٦" �شنة مولودة يف )٦( ت�شرين ثاين )1٩٦٩م(، غابت 
عن املدر�شة طوال حياتها يوًما واحًدا فقط. وتدعي اأنها مل ت�شب بالأمرا�ض 

اإل يف اأثناء العطل والإجازات والأعياد.

وح�صتنا الأخرية هي مفتوحة تقدمها الطالبة:

القمــر
له  فيك�شف  عليه  يطلع  القمر  ف���اإذا  البادية  يف  طريقه  اأع��راب��ي  �شل 
اأيها  �شعوره ويناجيه قائًا:  القمر معرًبا عن  اإىل  الرجل  الطريق، فينظر 

القمر كيف اأ�شكرك واأثني عليك؟ 
اإن قلت رفعك اهلل فقد رفعك!

ر اهلل حمياك فقد نوره! اإن قلت َنوَّ
واإن قلت جمل اهلل �شورتك فقد جملها!

فماذا اأقول؟ 
لي�ض يل اإل اأن اأدعو اهلل اأن يبقيك لنا نوًرا ويزيدنا بك هداية و�شروًرا.
ح�ص�صكن  اإىل  بالنطالق  لكن  ن�صمح  الإذاعية  ح�ص�صنا  انتهاء  مع 
الدرا�صية، ومقاعدكن املدر�صية، بكل جد واجتهاد، وتذكرن باأن احل�صة التي 

تفوت ل ترجع؛ فاحر�صن على اغتنام ح�ص�صكن، واملواظبة على درو�صكن.

وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�صالم 
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البرنامج اإلذاعي )الثاني والتسعون(

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل الذي افرت�ض على العباد طاعة النبي حممد وحمبته 
اأن  واأ�شهد  ال�شاكرين،  �شبحانه حمد  اأحمده  بحقوقه،  والقيام  وتوقريه 
ل اإله اإل اهلل وحده ل �شريك له، بعث حممًدا رحمة للعاملن، واأ�شهد اأن 
نبينا حممًدا عبده ور�شوله، نبي �شرح اهلل له �شدره، وو�شع عنه وزره، 
ورفع له ذكره، وجعل الذلة وال�شغار ملن خالف اأمره. اللهم �شل و�شلم 

وبارك عليه وعلى اآله و�شحبه اأجمعن.. اأما بعد:
اإذاع��ة، ومع كل  لنا معكن مع كل �شباح اجتماع، ومع كل اجتماع 

اإذاعة برامج. 
ن�شتاق للقائكن كل �شباح، ون�شتعد لكن كل ال�شتعداد، لن�شمعكن 

ما يفيد، وننقل لكن امل�فيد؛ فنجمع فوائد، لتح�شدنها ف��رائد. 
كل هذا ت�شمعنه - باإذن اهلل - الي�وم )         ( املوافق )           (. 

ولن جند منجم فوائد كجامع �صري الأولني والآخرين.. اإنه 
القراآن الكرمي:

القرآن الكريم

گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  زب  ت��ع��اىل:  ق���ال 
ڻ  ڻ    ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ 
ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ 
ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ 
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ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ 
ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ   ۇئ   وئ  وئ  ەئ  ەئ 

ېئ ىئ رب )ال�شافات(.

و�صنة نبينا، هي �صلة فوائدنا، وثمرة فرائدنا:

الحديث
 َ عن اأبي هريرة - ر�شي اهلل عنه - قال: قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: "اإنَّ اهللَّ
فَق، وُيعطي علَيِه ما ل ُيعطي علَى الُعنِف" �شححه الألباين. َرفيٌق يحبُّ الرِّ

واحلكمة جمموعة فوائد يف فائدة:

الحكمة
ُ�ِك دائًما عن نف�شِك دليل على اأنِك ل�شت واثقة منها. - حتُدث��

اأما الكلمة فن�صيج اآخر من الفائدة:

فوائد الكيوي
اإىل  تعّد ال�شن املوطن الأ�شلي لهذه ال�شجرة؛ وقد انتقلت زراعتها 
كما  الكيوي،  لثمار  العامل  يف  الأوىل  امُلنتجة  ال��دول��ة  فاأ�شبحت  نيوزيلندا 

انتقلت اإىل اأمريكا، واإىل عديد من دول العامل، ومنها �شوريا.
ُن�شر يف جملة عامل الغذاء يف العدد: )15( جمادى الآخرة عام 142٠ه�، 
اأن فاكهة الكيوي فاكهة غنية بفيتامن �شي وحام�ض الفوليك والبوتا�شيوم، 
بق�شرها،  اأكلت  اإذا  ا  الغذائية خ�شو�شً الألياف  ن�شبة جيدة من  اأن فيها  كما 
ك��م��ا حت��ت��وي ه���ذه ال��ف��اك��ه��ة ع��ل��ى ن�شبة ج��ي��دة م��ن ال��ك��رب��وه��ي��درات وبع�ض 
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باأن  القول  ال�شوديوم، كما مُيكن  واآث��ار من  الدهون  الربوتينات وقليل من 
حبة من الكيوي مق�شرة تزود اجل�شم باأكرث من حاجته اليومية من فيتامن 
�شعًرا حرارًيا، وح��وايل جرام بروتن واحد؛  ا على حوايل )5٠(  واأي�شً �شي، 
و)11( جرام كربوهيدرات، واأقل من )٠.4( جرام دهون، و)22٠( ملليجرام 
بوتا�شيوم، )٧4( ملليجرام فيتامن �شي، و)3( ملليجرام حديد؛ وبها �شيء 

من الف�شفور والكال�شيوم.
غنية  فالثمار  ال��غ��ذائ��ي��ة؛  القيمة  حيث  م��ن  ع��دي��دة  ف��وائ��د  للكيوي 
وال�����ُش��ك��ري��ات  ال��ربوت��ي��ن��ات،  ع��ل��ى  حت��ت��وي  "�ض" "ب" " اأ" ك��م��ا  بفتامينات 
من  بخلوها  الثمار  ومت��ت��از  املعدنية،  والأم���اح  الأل��ي��اف  م��ن  عالية  ون�شبة 
ومر�شى  ال�شن،  وك��ب��ار  الأط��ف��ال  لتغذية  تو�شف  فهي  ل��ذا  الكولي�شرتول 
حتد  اأنها  التجارب  واأظ��ه��رت  ال��زائ��دة.  ال�شمنة  يعانون  وال��ذي��ن  ال��دم،  فقر 
بفيتامن  الثمار  اأغ��ن��ى  م��ن  الكيوي  ثمرة  ُت��ع��ّد  كما  ال�شرطان،  مر�ض  م��ن 
يومًيا،  الإن�شان  ج�شم  يحتاجها  التي  الكاملة  احل�شة  على  وحتتوي  "�ض"، 
كما حتتوي على فيتامن "اأ" و"ب" وحمتواها ُيعادل اأربع مرات ما حتويه 
ثمار التفاح، وتعطي ثمار الكيوي طاقة من "4٩ اإىل ٦٦" �شعرة حرارية يف 
بامللي جرام يف )1٠٠( ج��رام، وهى  ُمقدرة  املعدنية  )1٠٠( ج��رام، والعنا�شر 
والكلور،  والزنك،  والنحا�ض،  وال�شوديوم،  واحلديد،  واملنجنيز،  الكال�شيوم، 
بالعنا�شر  الثمار  يوؤكد غنى هذه  ما  والكربيت؛  والفو�شفور،  والبوتا�شيوم، 
املعدنية والفيتامينات وبخا�شة فيتامن "ث"، حيث يتواجد بن�شبة اأكرث من 
�شت مرات على ما هو عليه يف ثمار الفواكه احلم�شية "الربتقال، واليو�شفي، 
والليمون..." كما اأن لأوراق واأغ�شان الكيوي فوائد عديدة، حيث ُيعتقد اأن 
م�شتخل�ض الأوراق ي�شفي من بع�ض الديدان امُلتطفلة على الإن�شان، ولاأوراق 
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قيمة تزيينية جلمال �شكلها.

مائدة فوائدنا جتدنها يف فقرة )نباهـة اأطـفـال(:

نباهـة أطـفـال
يقول الإمام �شفيان بن عيينة - يرحمه اهلل - : كنت على باب امل�شجد، 
ف���اإذا �شيخ على ح��م��ار، ف��ق��ال يل: ي��ا غ���ام، اأم�����ش��ك ع��ل��يَّ ه��ذا احل��م��ار حتى 
ثني! قال: وما ت�شنع اأنت  اأدخل امل�شجد فاأركع. فقلت: ما اأنا بفاعل اأو حتدِّ
عبداهلل،  بن  فقال: حدثني جابر  ثني.  فقلت: حدِّ وا�شت�شغرين  باحلديث؟ 
وجعلت  حماره،  فاأم�شكت  اأحاديث.  بثمانية  ثني  فحدَّ عبا�ض..  ابن  وحدثنا 
. فلما �شلى وخرج قال: هل نفعك ما حدثتك به؟ فقلت:  اأحفظ ما �شرده عليَّ
حدثتني بكذا، وحدثتني بكذا. فرددت عليه جميع ما حدثني به. فقال: بارك 

اهلل فيك، تعال غًدا اإىل املجل�ض، فاإذا هو عمرو بن دينار - يرحمه اهلل-.
ك اأن  ن من اأولد العرب: اأي�شرُّ وقال الأ�شمعي: قلت لغام حدث ال�شِّ

يكون لك مائة األف درهم واأنك اأحمق؟ قال: ل واهلل. قلت: وِل�َم؟!
علّي  ويبقى  م��ايل  ُت��ذه��ب  جناية  حمقي  عليَّ  يجني  اأن  اأخ���اف  ق��ال: 

حمقي!
وكان ملحمد بن ب�شر ال�شاعر ابٌن ج�شيم، فاأر�شله يف حاجة، فاأبطاأ عليه، 

ثم عاد ومل يق�شها، فنظر اإليه ثم قال:

ع�������������������ق�������������������ل���������ه ع�������������ق���������������������������ُل ط����������ائ����������ر 

ال���������������َج�������َم���������������ْل ِخ����������ْل����������ق����������ِة  يف  وه��������������و 
فقال ال�شبي:
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�����������������������َب�����������������������ٌه م���������ن�������������������ك ن�������ال�������ن���������������ي  ������������شَ

ُم��������ْن��������َت��������ق�����������������ْل ع���������ن���������ه  يل  ل�������ي���������������ض 

ونقطف ثمرات مع فقرة )ال�صمك الّرعاد(:

السمك الرعاد
اإىل  ال��ب��غ��دادي يف رحلته  ال��رح��ال��ة عبداللطيف  ذك��ره  م��ا  م��ن غريب 
م�شر، خرب ذلك ال�شمك املعروف بالّرعاد، وهو �شمك يعي�ض يف النيل، ولكن 
َمْن  ت�شيب  والتي  فيه،  التي  الكهربية  القوة  تلك  وهي  به خا�شية عجيبة، 
مي�شكه برعدة قوية وهّزة عنيفة يف �شائر ج�شده ل ميكنه معها اأن يتما�شك، 
وثقل يف احلركة،  الأع�شاء،  وتنميل يف  �شديد،  الرعدة خدر  وي�شحب هذه 
وكل ذلك يف اأقل من ملح الب�شر، حن يلم�ض املرء ال�شمكة يف اأ�شرع وقت، كما 

يحدث متاًما عندما مي�ّض الإن�شان �شلًكا كهربائًيا!

ونختم جمعنا للفوائد بهذا الدعاء:

دعاء
"اللهم اهدنا بالهدى، وزّينا بالتقوى، واغفر لنا يف الآخرة والأوىل. 

اللهم اإنا ن�شاألك من ف�شلك وعطائك رزًقا طيًبا مبارًكا". 
اإليكن، فال  ختاًما: هذه فوائدنا قطفناها لكن، وبكل احلب قدمناها 

تن�صيننا من دعائكن، ول تبخلن بن�صرها لغريكن.

وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�صالم 
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البرنامج اإلذاعي )الثالث والتسعون(

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل العليم اخلاق، ق�شم بن عباده الأخاق كما ق�شم بينهم 
الأرزاق، اأحمد ربي واأ�شكره، واأتوب اإليه واأ�شتغفره، واأ�شهد اأن ل اإله اإل 
اهلل وح��ده ل �شريك له، له امللك وله احلمد وهو على كل �شيء قدير، 
اللهم  الأخ��اق،  املبعوث مبكارم  نبينا حممًدا عبده ور�شوله  اأن  واأ�شهد 
�شلِّ و�شلم وبارك على عبدك ور�شولك حممد، وعلى اآله و�شحبه ومن 

اهتدى بهداه اإىل يوم التاق.. اأما بعد:
اإذاعتكن  ا  اأي�شً كما اأن العامل قارات، والقارات دول، والدول مدن، 
ال�شباحية برامج، وفقرات، وم�شاهد، تقدمها طالبات مبدعات ينتظرنكن 

كما تنتظرنهن كل �شباح باحلب والود والإخاء.
رنا لكن يف هذا اليوم )           ( املوافق )           ( ح�شالة ل  وح�شّ
جلمع النقود؛ بل جلمع ر�شيدنا من الفقرات، وحم�شلتنا من الربامج.

اأول مــا ن�صــع يف ح�صالتنــا، هو اأغلى �صيء فيهــا؛ لأنه كتاب 
اهلل املقد�س واملحفوظ، ومع الطالبة:

القرآن الكريم

حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  زب  ت��ع��اىل:  ق��ال 
پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  ٱ  جب  يئ   ىئ  مئ 
ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ 
ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 
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گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ 
ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ 
ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ 
ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ 

ۅ ۉ ۉ ې   ې ې ې رب )ال�شافات(.

ونعطر ح�صالتنا بعطر احلديث ال�صريف، ومع الطالبة:

الحديث
ملسو هيلع هللا ىلص:  اأ�شماء بنت يزيد - ر�شي اهلل عنها - قالت: قال ر�شول اهلل  عن 
»ل ي�شلح الكذب اإل يف ثاث: يحدث الرجل امراأته لري�شيها، و الكذب يف 

احلرب، والكذب لي�شلح بن النا�ض« ح�شنه الألباين.

ومــن بعيــد ن�صقــط احلكمــة ال�صباحيــة يف ح�صالتنا، ومع 
الطالبة:

الحكمة
- يجب اأن تكون عندنا مقربة جاهزة لندفن فيها اأخطاء ال�شديقات.

وهــا هــي قادمــة، باإبداعهــا حا�صــرة، وبحروفهــا مقنعة؛ 
اإنهــا كلمتنا ال�صباحية، فحياهــا اهلل يف ح�صالتنا الوا�صعة، ومع 

الطالبة:

أهمية التخطيط
الأع��م��ال، مهما  اإجن��اح  اأ�شا�شًيا يف  دوًرا  احلياة  ه��ذه  للتخطيط يف  اإن 
�شغرت هذه الأعمال، واإن عمًا با تخطيط حمكوم عليه بالف�شل ابتداء، 

ّ
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واإذا جنح هذا العمل كانت ثمرات هذا النجاح �شئيلة جًدا ولأهمية التخطيط 
يف جناح الطالبة اأ�شرب لِك هذه الأمثلة التو�شيحية التالية: 

- اإذا دخل اجلندي ميدان املعركة دون �شاح ُهزم، واإذا كان لديه �شاح 
وقوة عدو وعدد مل يكن لديه تخطيط وتنظيم ُهزم. 

ال�شوق دون خطٍة وا�شحة  به  م��اٌل كثرٌي ودخ��ل  تاجٍر  اإذا كان لدى   -
خ�شراًنا  التاجر  خ�شر  اجلمهور  فيها  يرغب  التي  الب�شائع  نوعية  لنتقاء 

مبيًنا وف�شل ف�شًا ذريًعا. 
- وكذلك الطالبة اإذا كانت ذات ذكاء خارق، ومعلومات جيدة، وا�شتذكار 
طويل، لكنها مل تخطط لكيفية املذاكرة ودخول ميدان الختبار ف�شلت يف 
الختبار ومل حتقق اأملها الذي ترجوه من دخول اجلامعة وحتقيق حلمها 

بدخول الكلية التي ترجوها وتريدها. 
- اإذن كل عمل ناجح يحتاج اإىل و�شع اخلطة املنا�شبة له من حتديد 
ذلك  على  املعينة  والو�شائل  ي�شتغرقه  ال��ذي  وال��وق��ت  العمل.  ه��ذا  لبدايات 

والوقت املحدد لنهايته. 
واملخرتعن  واملفكرين  العلماء  من  الأع��ام  �شرية  اإىل  رجعنا  واإذا   -
الدقيق  والتنظيم  والربجمة  التخطيط  قائمة على  كانت  اأن حياتهم  جند 
و�شربهم ودخولهم وخروجهم  واأكلهم  درا�شتهم  �شيء يف  �شيء، ويف كل  لكل 

ومقاباتهم، وزياراتهم اإىل غري ذلك. 
ال�شارم  والتنفيذ  لكل عمل،  الدقيق، وو�شع اخلطط  التنظيم  اإذن   -
اإىل  للو�شول  الوحيد  ال�شبيل  ه��و  للنف�ض  جماملة  اأو  ه���وادة  ب��ا  للخطة 

الأهداف املرجوة والنجاح يف هذه احلياة. 
- اأما اأن تكون حياة الطالبة فو�شى، ول مبالة وع�شوائية وعدم اكرتاث 
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وعدم اأخذ لاأمور بجدية فمن كانت تلك �شفاتها حكم عليها بالف�شل وعدم 
النجاح، وعلى الطالبات األ ي�شتمعن لتلك الأ�شوات اخلاطئة والأفكار ال�شالة 
من بع�ض الطالبات الاتي يزعمن اأنهن جنحن يف الختبارات على الرغم 
املدر�شية،  باللوائح  اللتزام  وع��دم  الفو�شى،  يف  غاية  كانت  حالتهن  اأن  من 
اإلخ... اأقول عليهن األ يلقن باًل ملثل هذه الرتهات؛ لأنها ل ر�شيد لها يف 

واقع احلياة. 

وهــا نحــن ندحرجها اإىل ح�صالتنــا، اإنها فقرتنــا القادمة، 
ومع الطالبة:

إال في خمس
قال حامت الأ�شم: العجلة من ال�شيطان اإل يف خم�ض:

- اإح�شار الطعام اإذا ح�شر ال�شيف..!
- جتهيز امليت اإذا مات..!

- وتزويج البكر اإذا اأدركت..!
ين اإذا وجب..! - وق�شاء الدَّ

- والتوبة من الذنب اإذا اأذنب..!

وبكل اتزان تقفز اإىل ح�صالتنا هذه الفقرة:

صارحي نفسك
ما الذي مينعك من التوبة و�شلوك طريق ال�شاح؟

اأت��وب ثم  اأن  اأخ�شى  الأه��ل واملجتمع وال�شديقات!  كاأين بك تقولن: 
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اأعود!
ذنوبي كثرية فكيف ُيغفر يل! اأخاف على اأهلي ومايل!

هل تظنن اأنِك تقولن ذلِك عند ربك يوم تلقينه؟
ل واهلل... بل هي عوائق موهومة وحواجز ل يحطمها اإل من يخ�شى 

ربه.
واإذا كانت النفو�ض كباًرا                  تعبت يف مرادها الأج�شام

فكوين ذات عزة بدينِك وعزمية �شادقة على اخلري وال�شتمرار عليه، 
متوكلة عليه - �شبحانه -، ثم تذكري رحمة ربِك و�شعة مغفرته.

اأختي لو اأتاك يف هذه اللحظة ملك املوت فهل تر�شن اأن تقابلي ربِك 
على هذه احلال؟ 

اأختي، عفًوا ل تتهربي من نف�شِك وحما�شبتها، فاإن مل حتا�شبيها الآن 
فغًدا يف قربِك تندمن، وحينها ل ينفع الندم.

اإىل هنا تكون ح�صالتنا قد امتالأت، ومبحتواها قد �صعدت، وباإن�صاتكن 
اأبهج، واإبداٍع  لها قد ابتهجت؛ فلكن منا ال�صكر، واإىل لقاٍء اآخر، مع جتديٍد 

اأروع.

اأجمعني". و�صحبه  اآله  وعلى  حممد،  نبينا  على  اهلل  "و�صلى 
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البرنامج اإلذاعي )الرابع والتسعون(

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل الذي جعل يف قلوِب ال�شادقن لاإمياِن طعًما وَحاوة، 
اأحمد ربِّي واأ�شكره كما َيليق به �شبحاَنه، واأ�شَهد اأن ل اإلَه اإّل اهلل وحده ل 
�شريَك له جعَل للذين اأح�شنوا احل�شنى وزياَدة، واأ�شهد اأّن �شيِّدنا ونبيَّنا 
حمّمًدا عبده ور�شوله له احلبُّ والتعظيم والتوقري وال�ّشَياَدة، �شّلى اهلل 

يادة. اأما بعد: عليه وعلى اآله و�شحِبه اأويل الف�شل والرِّ
هذا  يف  نحن  ا  اأي�شً امل��واد،  وحت�شرن  احلقائب،  حتملن  اأنكن  كما 
اليوم )           ( املوافق )             (. اأح�شرنا لكن عدًدا من املواد، ورتبناها 

بكل اإتقان، حتى تخرج كالب�شتان، جتمع كل الألوان.

مادتنا الأوىل هي مادة القراآن الكرمي، تتلوه على م�صامعكن 
الطالبة:

القرآن الكريم

قال تعاىل: زب ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ  
حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ 
جث  يت  ىت  ختمت  حت  جت  يب  ىب  خبمب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  
ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  حج  يث  ىث  مث 
ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ڀڀ  ڀ 
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ 
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ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ 
ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ 

ک ک رب )ال�شافات(.

واحلديث ال�صريف هو مادتنا الثانية، تقدمه الطالبة:

الحديث
عائ�شَة!  "يا  ق��ال:  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  ر�شول  اأن   - عنها  اهلل  ر�شي   - عائ�شة  عن 
اْرفِقى؛ فاإنَّ اهلَل اإذا اأراَد باأهِل بيٍت خرًيا اأدخَل عليِهُم الرفق" �شححه الألباين. 

ومن بني املواد اخرتنا لكن هذه املادة، ومع الطالبة:

كيف يربي العرب أبناءهم؟
اأر�شل اأحد التجار ولده يف جتارة، فراأى يف طريقه ثعلًبا طريًحا يتلوى 
من اجلوع فقال: من اأين يتغذى هذا امل�شكن؟ واإذا اأ�شد اأقبل يحمل فري�شته. 
اأكل فري�شته، وترك منها  الأ�شد حتى  الولد وهو يرتعد، ثم راقب  فانزوى 
بقية ل خري فيها وم�شى، فقام الثعلب واأكل من ف�شلة الأ�شد، فاأراد الولد 
اإنك  اأبيه واأخ��ربه مبا راأى، فقال له وال��ده:  اإىل  اأن يقتدي بالثعلب، ورجع 
خمطئ يا بني، واأنا اأرجو اأن تكون اأ�شًدا تاأكل الثعالب ما اأبقيت، وي�شووؤين اأن 
تكون ثعلًبا تاأكل من بقايا الأ�شود وت�شرب من �شوؤرها. ورده عن خطئه وقال: 

ن��ف�����ش��ه ي����ج����ع����ل  ح����ي����ث  اإل  امل����������رء  وم��������ا 

ف��ك��ن ط���ال���ًب���ا يف ال���ن���ا����ض اأع���ل���ى امل���رات���ب
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ولأن للكلمــة ح�صــوًرا اخرتنــا لكــن هــذه الكلمــة، ب�صــوت 
الطالبة:

غزوة ذات الرقاع
بعد رحيل بني الن�شري عن املدينة �شعر امل�شلمون بالأمان لتخل�شهم 
من طائفة يهودية كانت متثل لهم خطًرا �شديًدا، بالرغم من اإعطاء امل�شلمن 
لهم الأمن والعهد بعدم الإيذاء واتفاقهم على التعاي�ض يف ود و�شام وتعاون، 
فمار�شوا  الآخرين  لإي��ذاء  والتخطيط  العهود  نق�ض  اليهود  ع��ادة  من  لكن 
عادتهم هذه مع امل�شلمن يف املدينة، فقرر النبي ملسو هيلع هللا ىلص اأن يبعدهم عن املدينة 
ب��ال��راح��ة وال��ط��م��اأن��ي��ن��ة، حيث  امل�شلمون  ل��ي��اأم��ن خ��ط��ره��م، ومل��ا رح��ل��وا �شعر 

ا�شتطاعوا اأن يحققوا هيبتهم وي�شعروا بعزتهم. 
وكان النبي ملسو هيلع هللا ىلص كثري احلذر من مكر اليهود، فاأخذ ين�شر بع�ض اأ�شحابه 
امل�شهورين بالذكاء والفطنة لي�شتك�شفوا اأخبار الأعداء فتفرق هوؤلء الرجال 
تامة  �شرية  ملسو هيلع هللا ىلص يف  اهلل  ر�شول  اإىل  ياأتي  وك��ان كل منهم  الأن��ح��اء،  يف جميع 
املنافقون وي�شبحون خطًرا على  اأخباره حتى ل يطلع عليها  ليخربه يكتم 
دولة الإ�شام يف املدينة، فكان هوؤلء ال�شحابة - ر�شوان اهلل عليهم - يكتمون 

الأخبار اأ�شد الكتمان.
ب��اأن جماعة من غطفان  اأح��د ال�شحابة يخربه  اأثناء ذل��ك ج��اءه  ويف 
املدينة  يف  امل�شلمن  دولة  على  للق�شاء  ويخططون  لقتاله  ي�شتعدون  بنجد 
له  ويجمعون  الأ�شلحة  ويجهزون  العدة  يعدون  �شاروا  ه��وؤلء  واأن  امل��ن��ورة، 
على  للعدو  بال�شتعداد  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  فاأ�شرع  عليه،  والق�شاء  حربه  ي��ري��دون 
اإليه، فالهجوم خري و�شيلة للدفاع.  ياأتوا  اأن  اإىل غزوهم قبل  غفلٍة، و�شارع 
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فخرج النبي ملسو هيلع هللا ىلص ومعه اأربعمائة من رجاله حتى نزل ذات الرقاع، وكان بنو 
حمارب، وبنو ثعلبة من غطفان قد ع�شكروا هناك ا�شتعداًدا لقتال امل�شلمن، 
فلما راأوا النبي ملسو هيلع هللا ىلص ح�شر اإليهم هو واأ�شحابه مفاجاأة امتاأت قلوبهم رعبا 
وخوًفا فتفرقوا هاربن تاركن وراءهم ن�شاءهم، ومتاعهم، فاأخذ امل�شلمون 
ما تركه الأعداء، وعادوا من حيث اأتوا متجهن اإىل املدينة املنورة، ومع اأن 
اأنهم  اإل  ال��رق��اع،  الن�شر للم�شلمن يف غ��زوة ذات  اهلل -ع��ز وج��ل- قد حقق 
كانوا يف غاية احلذر من غدر امل�شركن، فكانوا يتبادلون احلرا�شة ليل نهار 
من  بجماعة  النبي  في�شلي  اخل���وف،  خ�شية  املدينة  اإىل  رجوعهم  اأث��ن��اء  يف 
الأع��داء  بالأ�شلحة يحمونهم من  الآخ��رون خلف ظهورهم  امل�شلمن ويقف 
ي�شلم  ثم  ال�شاة،  اأثناء  يف  يهاجموهم  اأن  خمافة  العدو  ناحية  م�شتقبلن 
ملسو هيلع هللا ىلص ركعتن ويقف من �شلى  ه��وؤلء يف ال�شاة في�شلي الآخ��رون مع النبي 
امل�شلمن من ال�شاة نظروا  انتهاء  ا، وبعد  اأي�شً بال�شاح خلفهم يحمونهم 
اأث��ًرا، ومل يظهر منهم اأحد يهدد اأمن  اأثر العدو، فلم يجدوا لهم  متتبعن 
عنها  غيابهم  بعد  امل��ن��ورة  املدينة  اإىل  واأ�شحابه  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  فعاد  امل�شلمن، 

خم�شة ع�شر يوًما. 
وقد عمت الفرحة وال�شرور جميع امل�شلمن بعدما تخل�شوا من كيد 

امل�شركن من بني حمارب وبني ثعلبة وغنموا اأموالهم واأ�شلحتهم. 

ونختم مبادة اللغة العربية، مع الطالبة:

أنواع اإلعراب
اأنواع الإعراب اأربعة: الرفع والن�شب واجلر واجلزم.

"يكُتُب،  مثل،  واجل��زم،  والن�شب  بالرفع  اآخ��ره  يتغري  املعرب  فالفعل 
ولن يكتَب، ومل يكتْب". وال�شم املعرب يتغري اآخره بالرفع والن�شب واجلر، 
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مثل: "العلم نافٌع، وراأيت العلم نافًعا، وا�شتغلت بالعلم النافِع".
)نعلم من ذلك اأن الرفع والن�شب يكونان يف الفعل وال�شم املعربن، 

واأن اجلزم خمت�ض بالفعل املعرب، واجلر خمت�ض بال�شم املعرب(.

بعد انتهاء موادنا، واكتمال عر�صنا، نقول لكن مودعني:

ال تقولي: اللهم إني صائمة
اأو �شتمه،  منذ �شنن هذه البدع منت�شرة بن النا�ض، فكلما �شّبه اأحد 
قال: "اللهم اإين �شائم" وهذا ل يجوز، بل ال�شحيح اأن تقويل: اإين �شائمة 
مرتن؛ ملا رواه البخاري وم�شلم عن اأبي هريرة - ر�شي اهلل عنه - اأن ر�شول 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ال�شيام ُجّنة، فا يرفث ول يجهل واإن امروؤ قاتله اأو �شامته 

فليقل: اإين �شائم اإين �شائم«. 
لي�ض  �شائم" فهو  اإين  "اللهم  يقول:  وعندما  "اللهم" للدعاء  كلمة 

مقام دعاء.
وكلمة "اإين �شائم" من باب الإخبار وهي الأَوىل والأ�شح. 

�����ش����وف مي�������ش���ي ب����ن����ا م����رك����ب ل���ل�������������������وداع 

ي�����ش��ت��ح��ث اخل���ط���ى وال�����دم�����وع ال�������ش���راع

ع������امل مل ي�����������زل ي�����ش��ت��ل��ذ ال�����������������م��ت��������������������اع

اأن����ت����م اإخ�����وت�����ي خ��ي��������ر ه������ذا امل��������������������ت�����اع.
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�صالم 
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البرنامج اإلذاعي )الخامس والتسعون(

ٱ ٻ ٻ

الليل على  ر  ي��ك��وِّ وال����دوام،  وال��ب��ق��اء  بالعظمة  ِد  امل��ت��ف��رِّ احل��م��د هلل 
ر النهار على الليل، وي�شّرف ال�شهور والأعوام، ل اإله اإل هو،  النهار، ويكوِّ
اخللُق خلقه، الأمر اأمُره، فتبارك ذو اجلال والإك��رام، واأ�شهد اأن نبيَّنا 
و�شلم  الأن��ام، �شلى اهلل  و�شّيد  الر�شل  اأف�شل  ور�شوله،  حمّمًدا عبد اهلل 
وبارك عليه، وعلى اآله الأطهار واأ�شحابه الكرام، والتابعن ومن تبعهم 

باإح�شان، و�شلم ت�شليًما كثرًيا على الدوام.. اأما بعد:
الرهيب، كتبنا  ال�شباح  اليوم اجلديد، وحرب هذا  مع �شطور هذا 
وب��اأي��اٍد  متفرقة،  واأم��اك��ن  م��ت��ع��ددة،  ب��ح��ور  م��ن  جمعناها  �شفحات  لكن 

خمتلفة؛ لنقراأها عليكن يف هذا اليوم )            ( املوافق )              (.

واأوىل اأوراقنا اآيات من كتاب ربنا:

القرآن الكريم

قال تعاىل:زب ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ 
ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ 
ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ 
ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے 
ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ 
ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې 
پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ 
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ٿ     ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ 
ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ رب )ال�شافات(.

وثانيتها �صنن حممدية، من كالم خري واأزكى الب�صرية:

الحديث
عن اأن�ض بن مالك - ر�شي اهلل عنه - قال: قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »�شل 
الدنيا  يف  والعافية  العفو  اهلل  �شل  والآخ���رة،  الدنيا  يف  والعافية  العفو  اهلل 
والآخرة فاإذا اأعطيت العافية يف الدنيا والآخرة فقد اأفلحت« رواه البخاري.

وثالثتها حكمة مزخرفة، بحروٍف مذهبة:

الحكمة
- كلنا كالقمر له جانب مظلم.

ونف�صنا اأوراقنا لنجد لكن كلمًة �صباحية:

الفتح اإلسالمي لمدينة اإلسكندرية سنة "21"هـ
بن  عمرو  مكث  بابليون  ح�شن  يف  للم�شلمن  الن�شر  حتقق  اأن  بعد 
ع��دة لا�شرتاحة  ���ش��ه��وًرا  ب��ج��ن��وده يف احل�شن   - ر���ش��ي اهلل عنه   - ال��ع��ا���ض 
وال�شتجمام وانتظاًرا بو�شول الأمر من اخلليفة عمر بن اخلطاب مبوا�شلة 
امل�شري لفتح الإ�شكندرية، وبالفعل عندما و�شل ر�شول اخلليفة يحمل الأمر 
ذلك يف  وك��ان  الإ�شكندرية،  العا�ض جتاه  بن  امل�شري حترك عمرو  مبوا�شلة 
جمادى الآخرة �شنة 21ه�، وقد ترك يف احل�شن قوة م�شلحة حلماية احل�شن 
راأوا �شرورة م�شاعدة  القبط حيث  و�شحب عمرو يف م�شريه جمموعة من 
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امل�شلمن لأن م�شلحة القبط يف ذلك. 
فقاموا باإ�شاح الطرق لهم واإقامة اجل�شور واإخبارهم باأماكن جتمع 
الروم، وقد ف�شل عمرو بن العا�ض اأن ي�شري على ال�شفة الي�شرى للنيل حيث 
وجنوده  خيله  حلركة  وا�شًعا  جم��اًل  ال�شحراء  له  لتتيح  البحرية  حمافظة 
وكي يتجنب ما كان �شيعرت�شه من الرتع الكثرية لو �شار يف دلتا النيل ومل 
يلق عمرو اإل قتاًل ي�شرًيا عند مرفوط اأو )الطرانة( كما ي�شميها املوؤرخون 

العرب. 
ثم عرب النهر اإىل مدينة نقيو�ض احل�شينة، وكانت ذات ح�شن منيع 
اأن  ب��دل  ال���روم  ولكن  عنها،  وي�شري  جانبه  على  يرتكها  اأن  عمرو  فتخوف 
فيها  امل�شلمن  ليحاربوا  �شفنهم  ركبوا  ح�شنهم  يف  امل�شلمن  من  يتح�شنوا 
وال�شهام  بالنبال  امل�شلمون  الق��رتاب من مدينتهم فرماهم  ومينعوهم من 
و�شرعان ما  الإ�شكندرية  �شفنهم نحو  الأدب��ار يف  املياه، فولوا  وطاردوهم يف 
عدة  اأياًما  واأم�شوا  امل�شلمون ظافرين  ودخله  احل�شن  بقي يف  ا�شت�شلم من 

ي�شتربئون جراحهم وما اأحدثه فيهم اأعداوؤهم. 

ونخبئ لكن ورقة بعنوان )دهاء امراأة(:

دهاء امرأة
حكي اأن امراأة اتهم زوجها وابنها و�شقيقها، بتدبري موؤامرة لغتيال 
عليهم  وح��ك��م��وا  ال��ث��اث��ة،  ع��ل��ى  القب�ض  ف��األ��ق��ي  ب���اهلل،  امل�شتن�شر  اخلليفة 
بالإعدام. ملا علمت املراأة بذلك، ذهبت فوقفت على باب امل�شتن�شر باهلل حتى 
اإذا راأته قادًما، األقت بنف�شها على قدميه، وراحت تبكي وتت�شرع اإليه اأن يعفو 
عنهم.. اأو اأن يقتلها معهم؛ اإذ ل اأرب يف احلياة بعدهم، ول معيل لها غريهم. 
اإليها  راأ�شه  رفع  ثم  يفكر..  قليًا  واأط��رق  امل�شتن�شر..  قلب  لها  ف��رّق 

وقال: قد قبلت �شفاعتك يف واحد منهم، وتركت لك اخليار فيه. 
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فوقعت املراأة يف حرية من اأمرها، وفكرت قليًا ثم قالت للخليفة:
اأخ��ت��ار الأخ.  ي��ع��ود.  ال���زوج م��وج��ود، والب���ن م��ول��ود، والأخ مفقود، ل 
وهبتهم  فقد  بنية،  يا  اذهبي  قال:  ثم  اختيارها،  بح�شن  امل�شتن�شر  فاأعجب 

حياتهم جميًعا، ثم اأمر لها ب�شيء من املال. 

ونزيد لكن ورقة بعنوان )ت�صعة حتتاج اإىل ت�صعة(:

تسعة تحتاج إلى تسعة
العقل حمتاج اإىل التجارب. 
والعمر حمتاج اإىل ال�شحة. 

واملال حمتاج اإىل الكفاية. 
والنجدة حمتاجة اإىل الأمن.

وال�شرف حمتاج اإىل التوا�شع. 
واحلب حمتاج اإىل الأدب. 

والقرابة حمتاجة اإىل ال�شداقة. 
وال�شوؤدد حمتاج اإىل الكفاية. 

والجتهاد حمتاج اإىل التوفيق. 

وننهي اآخر اأوراقنا بالدعاء:

دعاء
اأعمالنا وبلغنا فيما  بال�شاحلات  نياتنا وذرياتنا واختم  اأ�شلح  "اللهم 
بك  وا���ش��ت��ج��ار  فكفيته،  عليك  ت��وك��ل  مم��ن  اجعلنا  اللهم  اآم��ال��ن��ا،  ير�شيك 
اللهم  فاأجبته،  ودع��اك  فهديته،  وا�شتهداك  ف�شفيته  وا�شت�شفاك  فاأجرته، 
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اللهم  ال�شاحلن،  وعبادك  نبيك  و�شنة  وكتابك  كلمتك  واأع��ل  دينك  ان�شر 
عليك بالكفرة املجرمن ومن �شايعهم، اللهم ارفع عنهم يدك واأذقهم باأ�شك 

ومزقهم كل ممزق، و�شرد بهم يارب العاملن، عباد اهلل �شلوا على نبيكم".
لكن  ونعلن  اإن�صاتكن،  لكن  ن�صكر  حروفنا،  ونفاد  اأوراقنا،  انتهاء  مع 

انتهاء �صطورنا بتحية الإ�صالم. 

و"ال�صالم عليكن ورحمة اهلل وبركاته".
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البرنامج اإلذاعي )السادس والتسعون(

ٱ ٻ ٻ

ال�شراء،  وكا�شف  النعماء،  العطاء، م�شدي  احلمد هلل على جزيل 
معطي ال�شراء.

وال��ق��در،  القهر  ع��ايل  ال�شر واجل��ه��ر، احلمد هلل  ع��امل  احلمد هلل 
املطلوب عند ك�شف  املدلهمات،  املدعو عند  بالأقوات،  املتكفل  احلمد هلل 

الكربات، املرجو يف الأزمات.
وال�شاة وال�شام على النبي الأمن والهادي املبن، واآله و�شحبه 

الكرمي.. ثم اأما بعد:
يطيب لنا اللقاء بكن، ويتجدد الإخاء، مع بداية هذا اليوم )          ( 

املوافق )           ( من �شهر )            ( لعام )           ( من الهجرة. 

فها نحن يف هذا اليوم على موعد مع رحلة اأخوية نبحر بها 
من �صاطئ الإميان، وبر الأمان، ومع القراآن الكرمي: 

القرآن الكريم

قال تعاىل: زب ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 
ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ 
گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎڎ  ڌ 
ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ 
ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ ہ ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ ڻ  ڻ  ڻ 
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ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے 
ٴۇ ۋ ۋ  ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې رب )ال�شافات(.

وعنــد امل�صري يف جلج البحار، ل بد من معرفة �صنن الطريق، 
ومع �صنة من �صنن امل�صطفى ملسو هيلع هللا ىلص: 

الحديث
عن اأن�ض بن مالك - ر�شي اهلل عنه - قال: قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص : "ثاٌث 
من كنَّ فيِه وج��َد طعَم الإمي��اِن وق��اَل ُبنداٌر ح��اوَة الإمي��اِن من ك��اَن يحبُّ 
ا �شواُهما ومن كاَن  ُ ور�شوُلُه اأحبَّ اإلْيِه مِمَّ ِ ومن كاَن اهللَّ ُه اإلَّ هللَّ املرَء َل يحبُّ
ُ مْنه"  اهللَّ اأنقَذُه  اإذ  بعَد  اْلكفِر  اأن يرجَع يف  اإلْيِه من  اأح��بَّ  النَّاِر  يلقى يف  اأن 
اأن  وكاد  القارب،  حترك  الأمــواج،  تالطم  الألباين.وعند  �شححه 

يغرق فكان ل بد من قول رجل حكيم، ومع احلكمة:

الحكمة
- يتعب الإن�شان اأكرث ما يتعب وهو واقف يف مكانه.

وعند هدوء الأمواج، و�صكون القارب، كان للقبطان كلمة:

الرأفة بالبهائم
علمنا الإ�شام الرحمة والراأفة بكل �شيء حتى احليوان.. فكيف ذلك؟
تاأمل هذا املوقف الذي ر�شمه لنا قدوتنا وحبيبنا حممد ملسو هيلع هللا ىلص فقد راأى 
ذات يوم ما اأده�شه وحرّيه.. راأى رجاًل جال�شن على ظهور دوابهم ورواحلهم، 
يتحدثون فيما بينهم، والدواب واقفة متعبة منهكة؛ لأن الرجال اتخذوها 

مثل الكرا�شي يجل�شون عليها.
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اأقبل عليهم النبي ملسو هيلع هللا ىلص وعلى وجهه اأثر عدم الر�شا... قال لهم منكًرا 
فعلهم هذا: "اركبوها �شاملة، ودعوها �شاملة، ول تتخذوها كرا�شي لأحاديثكم 
يف ال��ط��رق والأ���ش��واق؛ ف��رب مركوبة ه��ي خ��ري م��ن راكبها، واأك���رث ذك���ًرا هلل 

-تبارك وتعاىل- منه".
هكذا اأحبتي ال�شغار يحثنا الإ�شام على الرحمة باحليوان، وقد قال 

ملسو هيلع هللا ىلص: »اإذا �شرمت يف اخل�شب، فاأمكنوا الركاب اأ�شنانها« رواه الإمام اأحمد.

هل تدرين ما معنى هذا؟
اأي: دعوها تاأكل حاجتها حتى تقوى على ال�شري وال�شفر والأحمال.

وذات مرة، وبينما كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص ي�شري يف الطرقات مر ببعري �شعيف 
لذلك  فحزن  وال��ه��زال،  واجلهد  اجل��وع  �شدة  من  ببطنه  ظهره  الت�شق  قد 

وقال:"فاتقوا اهلل يف هذه البهائم املعجمة، فاركبوها �شاحلة".
هل عرفن الآن كيف يجب اأن تكون عاقتنا باحليوانات؟

اإنها عظمة الإ�شام.

ويف منت�صف الطريق، الليل جميل، واجلو عليل، فكان ل بد 
من الق�صيد: 

براعم األقصى!

ت���������ف���������ت���������ح���������ي ب��������ح��������ن��������ان

وج����������ن����������ان  خ����������اف����������ق����������ي  يف 

ف���������اأن���������ت م�����ن�����ي�����ة ن���ف�������ش���ي 

الأم��������������������ان  درع  واأن�����������������������ت 
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ال����ل����ي����ايل  اأب�����ع�����دت�����ن�����ي  اإن 
ع������ن������ه������ا ق���������ري���������ًب���������ا ت�����������راين

ع�����������ش�����ق�����ت ل�����ث�����غ�����ة ط�����ف�����ٍل
ف��������ي��������ه��������ا، وه����������م����������ت ب������ث������ان

وال���������ك���������ل ع��������ن��������دي اأث���������ري 
ي�������ح�������ت�������ل اأغ������������ل������������ى م������ك������ان 

ا����ش���ت���ي���اق  ال���ق���ل���ب م���ن���ي  يف 
ل�������������ش������اين  يف  وذك���������������ره���������������ا 

ب���������راع���������م اجل��������ي��������ل غ���ن���ي 
األ���������ح����ان��������������������������������������������ي  ورددي 

ف���������اأن���������ت ع���������ن���������وان جم������ٍد
واأن�����������������������ت رم���������������ز الأم�������������������ان 

رف�����������ت اأزاه������������������ري ع����م����ري 
ح�����ن�����اين  م���������ن  رو�����������ش����������ٍة  يف 

ل�����و �����ش����اءل����وا ع�����ن ف��������وؤادي 
ع����������م����������ان يف  ل������������ق������������ل������������ت 

م�����������ع ال������������رباع������������م ي����ت����ل����و
ت���������رت���������ي���������ل���������ه ال����������������ق����������������راآن 

وعند م�صارف الو�صــول، ومعامل النزول، ل بد من ابت�صامة 
ت�صرح ال�صدور:

أنا ابن جدك آدم
وقف رجل للواثق باهلل، فقال: يا اأمري املوؤمنن، �شل رحمك، وارحم 

اأقاربك، واأكرم رجًا من اأهلك. 
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قال: من اأنت، فاإين مل اأعرفك قبل اليوم؟ فقال: اأنا ابن جدك اآدم. 
قال: يا غام اأعطه درهًما، فقال: يا اأمري املوؤمنن وما اأ�شنع به؟ 

اآدم لكان  اأولد جدي  اإخوتك من  امل��ال على  اإين لو ق�شمت بيت  ق��ال: 
ينوبك منه حبة، فقال: هلل درك يا اأمري املوؤمنن ما اأذكاك، فاأمر له بعطاء 

وان�شرف!

ها هو القبطان يلوح من بعيد، معلًنا نهاية الطريق، معتذًرا 
عن التق�صري، يدعو بكل خ�صوع، ومع الدعاء: 

دعاء
ل  واأنت  بالجابة،  نف�شك  على  وق�شيت  بالدعاء،  اأمرت  اإنك  "اللهم 
اإلينا  فحببه  خ��ري  م��ن  اأحببت  م��ا  اللهم  ع��ه��دك.  تكذب  ول  وع���دك،  تخلف 
وي�ّشره لنا، وما كرهت من �شيء فكّرهه اإلينا وجنبناه، ول تنزع عنا الإ�شام 

بعد اإذ اأعطيتنا".
الأجر  اهلل  من  راجــني  اخلتام،  م�صك  اإىل  و�صلنا  قد  نـكون  هنا  اإىل 

والثواب. 

وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�صالم 
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البرنامج اإلذاعي )السابع والتسعون(

ٱ ٻ ٻ

اخللق  حكيم  والمتنان،  اخلري  جزيل  الإح�شان،  دائ��م  هلل  احلمد 
والإتقان، اإليه ي�شعد القراآن، وعليه يتوكل الإن�ض واجلان، ومنه يطعم 
امل�شطفى  وال�شام على خري ولد عدنان،  وال�شاة  الإن�شان واحليوان، 
الكرمي وعلى اآله و�شحبه، ومن �شار على نهجه اإىل يوم الدين.. ثم اأما 

بعد:
من منرب اإذاعة )            ( ويف هذا اليوم )              ( املوافق )            ( 
من �شهر )           ( لعام )            ( من الهجرة، ي�شرنا اأن نقدم لكن باقة 

من اأقام زمياتكن، فاللقاء بكن يبهج، واحلديث معكن ذو �شجون. 

وخري الكالم، كالم رب الأنام، املنزه عن الزيادة والنق�صان، 
واملحفوظ من الزيف والتحريف:

القرآن الكريم
قال تعاىل: زبې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ 
ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ 
ٻ  ٻ   ٻ  ٱ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ 
ٿ  ٿ  ٺ     ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ 
ٿ ٿ ٹ ٹ  ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ 
ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ 

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ رب )ال�شافات(.
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وخــري الكالم بعد كالم رب الأنــام، كالم ر�صول الهدى، وبدر 
الدجى، وعلم الهدى ملسو هيلع هللا ىلص:

الحديث
ملسو هيلع هللا ىلص: »لي�ض  ق��ال ر�شول اهلل  ق��ال:  اأب��ي هريرة - ر�شي اهلل عنه -  عن 
رواه  الغ�شب«  عند  نف�شه  ميلك  ال���ذي  ال�شديد  اإمن���ا  بال�شرعة،  ال�شديد 

البخاري.

ومن اأروع الكالم، واأف�صــح البيان، كالم احلكماء، فمن اأوتي 
احلكمة فقد اأوتي خرًيا كثرًيا: 

الحكمة
- من ُي�شمع��ِك الكام املع�شول يطع�مِك مبلعقة فارغة.

والكلمــة الطيبة، كال�صجرة الطيبــة، اأ�صلها ثابت، وفرعها 
يف ال�صماء، توؤتي اأُكلها كل حني باإذن ربها:

 الحمامة والكلب
خرج الكلب مي�شي يف اأحد الب�شاتن، حتى وجد �شجرة كبرية فنام يف 
ظلها، وا�شتغرق يف النوم، وفجاأة ظهر ثعبان �شخم، وت�شلل يف هدوء، واجته 
الثعبان  راأت  فلما  امل�شهد،  ت��راق��ب  حمامة  ال�شجرة  ف��وق  وك��ان  الكلب  نحو 
نومه  من  فا�شتيقظ  فنفرته،  م�شرعة  الكلب  اإىل  ط��ارت  الكلب  من  يقرتب 
مذعوًرا فلما راأى الثعبان فّر هارًبا، وعرف الكلب ف�شل احلمامة، و�شكرها 

على ما فعلته.
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وذات يوم جاء الكلب اإىل الب�شتان فراأى �شياًدا، يحمل بندقية وي�شطاد 
احلمام فتذكر الكلب احلمامة التي اأنقذته فاأ�شرع اإىل ال�شجرة التي ت�شكن 
فاأدركت احلمامة  �شديًدا،  نباًحا  ينبح  اأ�شفلها وظل  احلمامة فوقها، ووقف 
اأنه ينبهها اإىل خطر، فنظرت يف اأرجاء احلديقة فراأت ال�شياد، فطارت بعيًدا 

وجنت من ال�شياد. وهكذا �شكر الكلب احلمامة على ما فعلته معه.

وممــا ي�صفــي القلــب، ويزيل العتــاب، ويفتح معــامل احلب، 
مــا تتميز بــه ال�صديقــات والزميــالت، من مــودة و�صــوؤال، وحب 

وتقدير، ومع فقرة: 

مفاتيح الخير ومفاتيح الشر
- مفاتيح اخلري!

- مفتاح ال�شاة: الطهور!
- مفتاح احلج: الإحرام!
- مفتاح الرب: ال�شدق!

- مفتاح اجلنة: التوحيد!
- مفتاح العلم: ال�شوؤال!

- مفتاح الن�شر: ال�شرب!
- مفتاح الفاح: التقوى!
- مفتاح الإجابة: الدعاء!

- مفاتيح ال�شر!
- مفتاح كل �شر: حب الدنيا وطول الأمل!

- مفتاح النار: الغفلة عن ذكر اهلل، والغفلة عن القيام بحق اهلل!
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- مفتاح كل اإثم: اخلمر فهي اأم اخلبائث!
- مفتاح الزنى: اإطاق النظر!

- مفتاح احلرمان: الك�شل والراحة!
- مفتاح الكفر: املعا�شي!
- مفتاح النفاق: الكذب!

- مفتاح البخل وقطيعة الرحم: ال�شح واحلر�ض!
- مفتاح كل بدعة و�شالة: الإعرا�ض عما جاء به ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص!

ويف لغتنــا اللغــة العربية، لغة القراآن، كنــوز واأ�صرار ودرر، 
كان لنا منها ن�صيب: 

حروف الجر
"الباء وم��ن واإىل وع��ن، على ويف  ح��روف اجل��ر ع�شرون ح��رًف��ا، ه��ي: 
والكاف والام وواو الق�شم وتاوؤه ومذ ومنُذ ورب وحتى وخا وعدا وحا�شا 

وكي ومتى يف لغة هذيل ولعل يف لغة عقيل".
وهو  الظاهر،  ال�شم  على  بالدخول  ما يخت�ض  احل��روف منها  وه��ذه 
وتاوؤه ومتى". ومنها ما يدخل  الق�شم  وواو  والكاف  "رب ومذ ومنذ وحتى 

على الظاهر وامل�شمر، وهي البواقي.
واعلمي اأن من حروف اجلر ما لفظه م�شرتك بن احلرفية وال�شمية، 
وهو خم�شة: "الكاف وعن وعلى ومذ ومنذ". ومنها ما لفظه م�شرتك بن 
احلرفية والفعلية، وهو: خا وعدا وحا�شا". ومنها ما هو مازم للحرفية، 

وهو ما بقي. و�شياأتي بيان ذلك يف موا�شعه.
و�شميت حروف اجلر؛ لأنها جتر معنى الفعل قبلها اإىل ال�شم بعدها، 
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اأو لأنها جتر ما بعدها من الأ�شماء، اأي: تخف�شه. وت�شمى "حروف اخلف�ض" 
ا "حروف الإ�شافة"؛ لأنها ت�شيف معاين الأفعال  ا، لذلك. وت�شمى اأي�شً اأي�شً

قبلها اإىل الأ�شماء بعدها.

ومع نهاية هذا اللقاء نقول: 

ال تقولي: جزاك اهلل ألف خير
جند اأن كثرًيا من النا�ض عندما يريد اأن ي�شكر اأخاه امل�شلم يقول له: 

جزاك اهلل األف خري. 
�شاأل �شخ�ض اأحد طاب العلم �شوؤاًل وبعد النتهاء من الإجابة تقدم 

ال�شخ�ض و�شكر طالب العلم بقوله: جزاك اهلل األف خري. 
فقال له طالب العلم: يا اأخي، ل تقل جزاك اهلل األف خري، ولكن قل 
جزاك اهلل خ��رًيا؛ لأن كلمة خري نكرة ل ح�شر لها قد تكون األف قد تكون 
األف خري، فاإنك قد ح�شرت  اأكرث، لكن عندما تقول: جزاك اهلل  اأو  مليوًنا 

هذا اخلري الوا�شع الذي ل ح�شر له يف األف خري.

فاأرجو التدبر ملثل هذا الكام؛ لأن اهلل - �شبحانه - يقول: زب ڤ ڤ 
ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ رب )ق: 1٨(.

�صراطك  اإىل  واهدنا  ال�صاحلني،  عبادك  اإليه  وفقت  ملا  وفقنا  اللهم 
امل�صتقيم، واجعلنا من التوابني ال�صادقني.

وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�صالم 
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البرنامج اإلذاعي )الثامن والتسعون(

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل على الأيادي الوافية، واملنن ال�شافية، واحلمد هلل على 
العافية، والولية الكافية، احلمد هلل على اأف�شاله، احلمد هلل على نواله، 

احلمد هلل على اإجزاله. 
نحمدك ما همع �شحاب، وملع �شراب، واجتمع اأحباب، وقرئ كتاب.

الغر  وق��ائ��د  واملر�شلن،  الأن��ب��ي��اء  اأ���ش��رف  على  وال�شام  وال�شاة 
واأزك��ى  ال�شاة  اأف�شل  و�شحبه  اآل��ه  وعلى  عليه  نبينا حممد  املحجلن، 

الت�شليم.. ثم اأما بعد:
من منرب اإذاعة )                (، ي�شرنا اأن نقدم لكن اجلديد واملفيد 
من العلوم والفنون لهذا اليوم )             ( املوافق )           ( من �شهر           

)           ( لعام )            ( من الهجرة النبوية. 

وم�صــك الــكالم، اأعظــم الإعجــاز، واأروع البيــان، كالم رب 
الأنام:

القرآن الكريم

گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ   ژ  ڈ  زب  ت��ع��اىل:  ق��ال 
ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ڳ     ڳ  ڳ  ڳ  گ 
ۀ ہ ہ ہ ہھ ھ ھ ھ ے ے ۓ  ۓ ڭ 
ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ 
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وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ 
ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ 
خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ 

مب ىب رب)ال�شافات(.

وللدرو�س املحمدية، حلل ندية، وب�صمة �صجية:

الحديث
ر�شول اهلل،  يا  ق��ال: قلت   - - ر�شي اهلل عنه  عن عبداهلل بن م�شعود 
اأي الذنب اأعظم؟ قال: »اأن جتعل هلل نًدا وهو خلقك«. قلت: ثم اأي؟ قال: 
»اأن تقتل ولدك خ�شية اأن ياأكل معك«. قلت: ثم اأي؟ قال: »اأن تزاين حليلة 

جارك«. واأنزل اهلل ت�شديق قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: زب ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 
پ رب )الفرقان: ٦٨(. رواه البخاري.

اإن ع�صائر العقول، وخمائر الأفهام، تاأتي بحكم الزمان: 

الحكمة
- من يتكلم كثرًيا، اإما اأنه يعرف كثرًيا واإما اأنه يكذب كثرًيا.

وهذه �صمعة م�صيئة كلمة مفيدة على الدرب منرية:

 أداء األمانة
اأراد اأحد التجار اأن ي�شافر يف رحلة للتجارة، لكنه وجد اأن ماله قليل، 
يح�شر  اأن  ب�شرط  الرجل  فوافق  دي��ن��ار،  األ��ف  منه  وطلب  رج��ل  اإىل  فذهب 
التاجر �شاهًدا وكفيًا، فقال التاجر: كفى باهلل �شهيًدا وكفيًا. فقال الرجل: 

�شدقت. واأعطاه املال، ثم اتفقا مًعا على موعد �شداد الدين.
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كثرًيا،  وا�شرتى، وربح  فباع  التي يريدها،  املدينة  اإىل  التاجر  و�شافر 
�شفينة  عن  وبحث  ال�شاطئ  اإىل  ذه��ب  ال��دي��ن،  �شداد  موعد  اق��رتب  وعندما 
اإىل بلده، ولكنه مل يجد.. فوقع يف حرية وا�شطراب لأن موعد  ليعود بها 
ا منه على اأداء  �شداد الدين قد حان، وهو ل يريد تاأخريه عن �شاحبه حر�شً

الأمانة.
فنظر حوله فراأى خ�شبة، فاأخذها، و�شنع فيها فتحة، وو�شع بداخلها 
اأحكم عليها الغطاء،  اإىل �شاحب الدين، ثم  األف دينار، وو�شع معها ر�شالة 
باهلل  ر�شي  ال��ذي  ل�شاحبها  يو�شلها  اأن  اهلل  من  وطلب  البحر،  يف  ورم��اه��ا 

�شهيًدا وكفيًا، وحملت الأمواج اخل�شبة، حتى اختفت عن عن التاجر.
ويف اليوم املتفق عليه ل�شداد الدين، خرج الرجل اإىل ال�شاطئ وانتظر 
لتكون  فاأخذها  امل��اء،  راأى خ�شبة يف  ملنزله  التاجر، فلم يجده، وعند عودته 
حطًبا، فلما عاد ملنزله اأح�شر املن�شار لين�شرها. فوجد فيها املال والر�شالة، 

فحمد اهلل.
التاأخري،  ال��رج��ل، واع��ت��ذر له عن  اإىل  التاجر، وذه��ب  وبعد م��دة ع��اد 
وقدم له الألف دينار، فتعجب �شاحب الدين، ثم تب�شم يف وجهه وقال له: اإن 
اهلل قد حفظ املال الذي اأر�شلته يف اخل�شبة، واأو�شله يل، فجزاك اهلل خرًيا 

اأيها ال�شاحب الأمن.

واخرتنا لكن هذه الفقرة:

الزبادي دواء
اآخر  اأن��ه غ��ذاء، واإمن��ا هو -ح�شب  مل تعد قيمة الزبادي تقت�شر على 
اأث��ًرا كبرًيا  له  اأن  اأثبتت  اإنها قد  اإذ  دواء؛  ا  اأي�شً  - الدرا�شات احلديثة  نتائج 
املناعة ويقوي اجلهاز  يزيد  ذو قيمة وقائية  اإن��ه  الأم��را���ض، حيث  يف عاج 
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اله�شمي والدورة الدموية، واأ�شبح لدى العلماء قناعة وقائية اأن له دوًرا يف 
الإقال من �شرعة ظهور اأمرا�ض ال�شيخوخة ملن يتناوله ب�شورة م�شتمرة، 
والأم��را���ض  باحلميات  الإ�شابة  وع��دم  اجل�شم،  مقاومة  زي��ادة  على  فيعمل 
وذلك  اله�شمية،  بالقناة  ال�شارة  امليكروبات  اإب��ادة  على  يعمل  كما  املعدية، 
باإقامة خط دفاعي قوي بطولهما، يوؤدي اإىل منع ت�شرب الكلو�شرتول على 

جدران ال�شراين، خا�شة تلك التي تغذي املخ والقلب. 
املائة عام هم  اأن الذين تعدى عمرهم  اأثبت عديد من العلماء  ولقد 
اأكلة الزبادي؛ وذلك لأنه يحتوى على بكرتيا عندما ت�شل اإىل املعدة ُتكون 
الزبادي  يجعل  ما  فيها؛  املرغوب  الكائنات غري  دخ��ول  بيئة حم�شية متنع 
الأمعاء  كمغ�ض  واملغ�ض،  الأرق  الإن�شان من  ويخل�ض  الأمرا�ض  ي�شفي من 

وله فائدة كبرية ملر�شى ال�شل والت�شمم الغذائي. 
كما اأن له فائدة يف دفع التلوث من املاء والهواء والغذاء. 

حًقا؛ اإن الزبادي مل يعد غذاًء فح�شب، بل �شار اأي�شا دواًء. 

 ومــن عجائــب لغتنا العربيــة، متيز يف امل�صميــات، ودقة يف 
الإتقان لن�صتمع اإىل فقرة:

 النعت
بع�ض  ليبن  ا�شم  بعد  يذكر  م��ا  ه��و  ��ا(  اأي�����شً ال�شفة  )وي�شمى  النعت 
اأحواله اأو اأحوال ما يتعلق به: فالأول نحو: "جاء التلميذ املجتهد"، والثاين 

نحو: "جاء الرجل املجتهد غامه".
)فال�شفة يف املثال الأول بّينت حال املو�شوف نف�شه، ويف املثال الثاين 
مل تبن ح��ال امل��و���ش��وف، وه��و ال��رج��ل، واإمن���ا بينت ح��ال م��ا يتعلق ب��ه، وهو 

الغام(.

www.alukah.net



512

وفائدة النعت التفرقة بن امل�شرتكن يف ال�شم.
نكرة  كان  واإن  التو�شيح.  النعت  ففائدة  معرفة  املو�شوف  كان  اإن  ثم 

ففائدته التخ�شي�ض.
فاإن قلت: "جاء علّي املجتهد" فقد اأو�شحت من هو اجلائي من بن 
"�شاحب رجًا عاقًا"، فقد خ�ش�شت  امل�شرتكن يف هذا ال�شم. واإن قلت: 

هذا الرجل من بن امل�شاركن له يف �شفة الرجولية".

ونقف مع هذه الفقرة:

لماذا؟
ملاذا ي�شعر الذي مي�شي على قدميه م�شافة طويلة بانتفاخ يف قدميه؟

ا  لأن الدم يتدفق جتاه الع�شو الن�شيط يف اجل�شم، ويحدث ذلك اأي�شً
ملن يتدىل براأ�شه اإىل الأ�شفل، حيث يحتقن الدم يف الراأ�ض، وكذلك فاإن الدم 
اإج��راء عملية اله�شم مل�شاعدتها عليه؛ لذلك كان  يتدفق ناحية املعدة عند 
من الواجب على من ياأكل وجبة ما اأن ي�شرتخي ربع �شاعة على الأقل حتى 

ل يتوزع الدم ب�شبب الن�شاطات اجل�شمية الأخرى.
يف اخلتام نقول: اللهم فقهنا يف الدين، وثبتنا على �صنة اإمام املتقني، 
واهدنا �صواء ال�صبيل، واجعلنا ممن ي�صل الأرحام، ويزور الإخوان، ويتعاهد 

القراآن.

وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�صالم 
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البرنامج اإلذاعي )التاسع والتسعون(

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل على متام املنة، احلمد هلل بالكتاب وال�شنة، واحلمد هلل 
الإنعام، احلمد هلل ما توالت  الإ�شام، احلمد هلل على تواتر  على نعمة 
اأقواله، احلمد هلل وحمده  اأفعاله، ومتت  نواله، وح�شنت  وعم  اأف�شاله، 

اأح�شن ما قيل، وهو مويل اجلميل، وواهب العطاء اجلزيل.
املبعوث  الكمال،  �شاحب  ال��زم��ان،  معلم  على  وال�شام  وال�شاة 

لاأنام، وعلى اآله و�شحبه ما تعاقب اجلديدان.. ثم اأما بعد:
اأول ما نزل من القراآن )اق��راأ( فيها حّث على التعلم واملعرفة  اإن 
فمن هذا الباب العظيم باب املعرفة يطيب اللقاء بكن يف هذا اليوم )       ( 

املوافق )            ( من �شهر )          ( لعام )         ( من الهجرة. 

وخري باب من اأبــوب املعرفة على هذه الأر�س هو كالم ربنا 
القراآن الكرمي، فهو اأحق اأن يقراأ، واأ�صرف اأن ي�صتمع:

القرآن الكريم

قال تعاىل: زب ٱٻ ٻ ٻ ٻ  پ پ پ پ   ڀ ڀ ڀ ڀ 
ڤڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  
چ  چ  چ  چ   ڃڃ  ڃ   ڃ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڦ  ڦ  ڦ 
ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ    ڇ  ڇ 
ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ  ڱ ڱڱ ں ں 
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ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ   ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ڻۀ  ڻ  ڻ  ڻ 
ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ 

ۅ ۉ ۉ ې ې رب )�ض(.

والإبحــار يف ال�صرية النبوية العطرة يزيد املوؤمن نوًرا على 
نور:

الحديث
ملسو هيلع هللا ىلص:  عن عبداهلل بن عمر - ر�شي اهلل عنهما - قال: قال ر�شول اهلل 
»�شاة الليل مثنى مثنى. فاإذا خ�شي اأحدكم ال�شبح، �شلى ركعة واحدة. توتر 

له ما قد �شلى« رواه م�شلم.

واحلكمــة نــور ي�صطــع، ولوؤلــوؤة تتــالألأ، و�صنــدوق معرفــة 
نفتحه لكن:

الحكمة
- ال�شديقة التي ت�شرتينها بالهدايا �شوف ياأتي يوم وي�شرتيها غريِك.

اإن الكلمــة برهان، وهي حق مبني، وو�صية ربانية، فالكلمة 
الطيبة كال�صجرة الطيبة:

عاقبة الكذب وخيمة
ُيحكى اأن جماعة من الأولد خرجوا اإىل �شاطئ البحر للعب والتنزه، 
فظلوا يلعبون وي�شبحون يف املاء طيلة اليوم، وفجاأة.. �شمعوا �شراخ اأحدهم، 
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وه���و ي��ق��ول: اأن���ق���ذوين.. اأن���ق���ذوين.. اإين اأغ����رق، ف��ف��زع��وا واأ���ش��رع��وا نحوه 
منكم؛  و�شخرت  خدعتكم،  لقد  وق��ال:  �شحك،  منه  اق��رتب��وا  ومل��ا  لينقذوه، 
ر هذا املوقف منه، ويف كل  فغ�شب الأولد؛ لأن �شديقهم كذب عليهم، وتكّرَّ

مرة ي�شحك الولد؛ لأنه ا�شتطاع خداعهم.
وذات مرة �شاح: اأنقذوين.. �شاعدوين.. اإين اأغرق.

وكان ال�شبي �شادًقا يف هذه املرة؛ فقد كان البحر هائًجا واملوج عالًيا، 
اأنه يكذب عليهم كعادته، وكاد  اإليه؛ لأنهم ظنوا  لكن الأ�شدقاء مل يلتفتوا 
اإليه، واأنقذوه يف  ال�شبي اأن يغرق، ف�شمع رجال الإنقاذ ا�شتغاثته، فاأ�شرعوا 

اللحظة الأخرية.
اأنك كنت  الأ�شدقاء حوله؛ ليطمئنوا عليه، وقالوا: لقد ظننا  التف 
كذبي  على  اهلل  عاقبني  لقد  ح��ق،  على  اأنتم  ال�شبي:  فقال  كعادتك،  تكذب 

عليكم، ولن اأكذب بعد اليوم.

ون�صتمع اإىل هذه الفقرة:

ال تسترسلي في الصراخ
اأو بن  امل�����ش��اج��رات ب��ن زوج���ن  اأن���ِك ق��د �شاهدت بع�ض  م��ا م��ن �شك 
اجلريان، اأو بن اأفراد العائلة. فالأم ت�شرخ على اأولدها، والأولد ي�شرخون 
جميع  من  يتعاىل  ال�شراخ  راأي���ِت  ف��اإذا  اجلميع،  على  ي�شرخ  والأب  ���ش��روًرا، 
املحيطن بك، وتاأكدِت اأن املحادثة حتولت اإىل �شراخ وخ�شومة، فاقرتحي 
بهدوء اأن ي�شمت اجلميع بدًل من ال�شرت�شال يف ال�شراخ، و�شرتين مفعول 

هذه الدقيقة من ال�شمت، اإنه مفعول عظيٌم.
اأما اإذا ا�شتطعٍت اأن حتويل ال�شمت اإىل ابت�شام، فتكونن قد بلغِت غاية 

النجاح.
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وكما اأن املعرفة مفتاح العلوم، فاإن الدعاء مفتاح الهداية:

دعاء
والوثنين.  واملاحدة  والن�شارى  اليهود  باأعدائك من  "اللهم عليك 
اللهم من اأرادنا واأراد امل�شلمن كيًدا فاجعل كيده يف نحره، وتدبريه تدمرًيا 
اأمورنا، وارزقهم البطانة  اأئمتنا وولة  اأوطاننا، واأ�شلح  اأمنا يف  عليه. اللهم 
ال�شاحلة النا�شحة التي تعينهم على احلق اإذا ذكروا، وتذكرهم به اإذا ن�شوا. 

اللهم اجعل بلدنا هذا اآمًنا مطمئًنا رخاًء �شخاًء و�شائر باد امل�شلمن".
الآن  ن�صل  العلم؛  املعرفة، وجتولنا يف ميادين  بعد طوافنا يف حقول 
اإىل نقطة النهاية لنقول: اللهم اأذهب ال�صك باليقني، واألب�صنا ثوب الدين، 
وان�صر اإ�صالمنا، وارفع اأعالمنا، وثّبت اأقدامنا، وان�صرنا على القوم الكافرين.

وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�صالم 
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البرنامج اإلذاعي )المائة(

ٱ ٻ ٻ

اأع��ط��ى م��ن النعيم، احلمد هلل ك��م منح م��ن اخلري  احلمد هلل ك��م 
النوال اجل�شيم، احلمد هلل عمت  به من  تف�شل  كم  العميم، احلمد هلل 

نعمه، وان�شرفت نقمه وت�شاعف كرمه.
وال�شاة وال�شام على حممد الأمن، واآله و�شحبه اأجمعن، ومن 

هم على النهج القومي اإىل يوم الدين.. ثم اأما بعد:
مع اإ�شراقة �شم�ض هذا ال�شباح، ومن منرب اإذاعتكن ال�شداح، نقدم 
الب�شمة، ها هي �شفحة  العقول، ويظهر  لكن ما ي�شرح ال�شدور، وينري 
التقومي ت�شري اإىل اأن هذا اليوم )             ( املوافق )            ( من �شهر      

)          ( لعام )             ( من الهجرة النبوية. 

ون�صتمــع اإىل اآيات بينات نريات عطــرات، من كالم الرحيم 
الرحمن:

القرآن الكريم
ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  زب  تعاىل:  قال 
ۇئ ۆئ ۆئۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ  ىئ ىئ ی ی ی 
ىت  مت  خت  حت  جت  يب  ىب  مب  خب  حب  جب  يئ  ىئ   مئ  حئ   جئ  ی 
ڀ  ڀ  ڀ  پڀ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ   ىث  مث  جث  يت 
ڤ  ڤ  ڤ  ٹ   ٹٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 

ڤ ڦ ڦ ڦ  ڦ ڄ ڄ رب )�ض(.
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ونزيــد مــن حمبــة احلبيــب حممــد ملسو هيلع هللا ىلص يف قلوبنــا ب�صمــاع 
اأحاديثه اخلالدة:

الحديث
"اأَنا   : ملسو هيلع هللا ىلص  ق��ال ر�شول اهلل  ق��ال:  عن ف�شالة بن عبيد - ر�شي اهلل عنه - 
عيُم احلميُل ملن اآمَن بي، واأ�شلَم َوهاجَر ببيٍت يف َرب�ِض اجلنَِّة، وببيٍت يف  زعيٌم، والزَّ
، ببيٍت يف رب�ِض  ِ و�شِط اجلنَِّة، واأَنا زعيٌم ملن اآمَن بي، واأ�شلََم، وجاهَد يف �شبيِل اهللَّ
اجلنَِّة، وببيٍت يف و�شِط اجلنَِّة، وببيٍت يف اأعلى ُغَرِف اجلنَِّة، من فعَل ذِلَك فلم يَدع 
للخرِي مطلًبا، ول مَن ال�شر َمْهرًبا، مَيوُت حيُث �شاَء اأن ميوَت" �شححه الألباين. 

ون�صتفيد من حكم احلكماء، اخلربة و التجارب:

الحكمة
ويظهر  احلجة  عنك  يدفع  الغ�شب  ف��اإن  تغ�شب  فا  حاججت  اإذا   -

عليك اخل�شم.

ون�صرتيح اإىل �صجرة ظليلة توؤتي اأكلها باإذن ربها:

صاحب الجنتين
قدمي  يف  ك��ان  حيث  الكهف..  �شورة  يف  اجلنتن  �شاحب  ق�شة  ذك��رت 
الزمان رجان �شديقان، وكان اأحدهما موؤمًنا، والآخر كافًرا، وكان املوؤمن 
يطمع يف اإميان الكافر، فكان يدعوه اإىل توحيد اهلل، لكن الكافر ي�شّر على 

كفره وعناده. 
فكان  اإميانه،  يئ�ض من  اأن  بعد  الكافر  املوؤمن �شديقه  الرجل  فرتك 
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املوؤمن يتقرب اإىل اهلل، وينفق على الفقراء وامل�شاكن، وان�شغل الكافر مباله 
وجتارته حتى اأ�شبح غنًيا. 

اإليه  الكافر، فلما ذه��ب  اإىل  اأن يذهب  املوؤمن  ق��رر  الأي��ام  ي��وم من  يف 
ليزوره، قابله بق�شوة و�شدة وتكربَّ عليه، وعاب عليه يف اعتقاده باأن "ل اإله اإل 
اهلل"، فحاول املوؤمن اأن ير�شد الكافر اإىل الإميان، لكن الكافر اأراد اأن يظهر 

للموؤمن ما هو فيه من النعيم. 
ثم اأخذ امل�شرك بيد �شاحبه املوؤمن، واأدخله ب�شتانه الذي كان ينت�شفه 
نهر ماوؤه عذب، فراأى املوؤمن ب�شتاًنا جميًا، فيه من اأنواع الثمار ما تطيب به 
النف�ض، وفيه اخلدم يعملون، فقال امل�شرك ل�شاحبه املوؤمن: "اأنا اأكرث منك 
ماًل وولًدا وخدًما"، ثم جعل يطوف بالب�شتان وينظر اإليه ويقول له: "ما 
اأظن اأن تهلك هذه احلديقة اأبًدا"، وما اأظن ال�شاعة �شتقوم، بل اإذا رجعت اإىل 
ربي - كما تزعم - فاإين �شاأجد خرًيا منها؛ لأنه اأعطاين يف الدنيا لكرامتي 

ا! عنده، ف�شيعطيني يف الآخرة اأي�شً
له:  ال��رج��ل، فقال  ه��ذا  م��ع  يفعل  م��اذا  يفكر  ال�شالح  ال��رج��ل  فوقف 
"يا اأخي، ل تغرت مبا اآتاك اهلل من املال والولد واخلدم، ول تكفر به، فاإنه 
�شبحانه الذي خلقك من تراب ثم من نطفة، ثم اأ�شبحت رجًا فرزقك، وما 
اأنت فيه من نعيم اهلل، وبدًل من الغرور بحديقتك، فاإذا دخلت عليها فقل: 
ما �شاء اهلل، ل قوة اإل باهلل، واإن كنت تراين فقرًيا، فاهلل قادر على اأن يرزقني 
اأو مطًرا  ال�شماء،  ير�شل على حديقتك عذاًبا من  واأن  خرًيا من حديقتك، 

غزيًرا، ل يبقى معه اأي �شيء.
ويف يوم من الأيام خرج هذا امل�شرك اإىل حديقته، فاإذا به يرى عجًبا، 
اأيعقل هذا؟  امل��ك��ان..  وتاأمل  ال�شالح، فنظر  الرجل  به  اأخ��رب  ما  فقد ح��دث 
ول  فيها  زرع  مل�شاء، ل  اأر���ض  اإنها  �شجر،  ول  فيها،  ثمر  اأي��ن احلديقة؟ ل 
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ماء، فجعل ي�شرب كًفا بكف ويتح�شر على ما حدث له، وعلى ما اأنفقه على 
حديقته، واإذا به يجل�ض وا�شًعا يده على راأ�شه، ويقول: "يا ليتني مل اأ�شرك 
باهلل �شيًئا، لقد �شاع كل مايل، مل تنفعني الأموال، ول الأولد، ول اخلدم"، 

وجعل يتح�شر ويندم، ولكن مل ينفعه الندم. 
وكانت احل�شرة والندم لذلك الرجل الذي ظلم وطغى، وتكرب وبخل 
مباله، وكان در�ًشا لكل من يتعظ: اأن املال كله هلل، واأن اهلل هو الذي يعطي 
اإل مب�شيئته، وكان  ومينع، ويرزق وياأخذ، ويهب ويهلك؛ فا يتحقق �شيء 
ندًما على اإهاكه ماله، ومتنى األ ي�شرك باهلل �شيًئا، واأن ينفق من ماله يف 

�شبيل اهلل. 

وننتقل اإىل فقرة خمتارة بعنوان:

االطالع على بيوت الناس دون إذن

قال تعاىل: زبوئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ 
ېئ ىئ ىئ ىئرب )النور: 2٧(. وقال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص مو�شًحا اأن 
العلة يف ال�شتئذان هي خمافة الطاع على عورات اأ�شحاب البيوت: »اإمنا 
املباين  تقارب  مع  واليوم  البخاري.  رواه  الب�شر«  اأجل  ال�شتئذان من  جعل 
اجلريان  ك�شف  احتمال  �شار  والأب���واب  النوافذ  وتقابل  العمارات  وتا�شق 
ا كبرًيا وكثريون ل يغ�شون اأب�شارهم، ورمبا تعمد بع�ض من  بع�شهم بع�شً
اأ�شفل  امل��ج��اورة  البيوت  على  واأ�شطحهم  نوافذهم  م��ن  الط���اع  الأع��ل��ى  يف 
اإىل احل��رام، وح�شل  منهم، وهذه خيانة وانتهاك حلرمة اجل��ريان وو�شيلة 
ب�شبب ذلك الكثري من الباء والفتنة ويكفي دليًا على خطورة الأمر اإهدار 
بغري  قوم  بيت  اطلع يف  »من  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  ر�شول  قال  املتج�ش�ض  لعن  ال�شريعة 
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اإذنهم فقد حل لهم اأن يفقاأوا عينه« رواه م�شلم، ويف رواية »ففقاأوا عينه فا 
دية له ول ق�شا�ض« رواه الإمام اأحمد.

ونختار فقرة بعنوان "�صكر":

شــكــر
ديننا  عليه  حّث  اإن�شاين  ح�شاري  �شلوك  النظافة  الطالبات،  اأخواتي 

الإ�شامي فتعالن:
ن�شكر الطالبة التي حتافظ على نظافة طعامها و�شرابها وملب�شها.

ون�شكر الطالبة التي حتافظ على نظافة بيئتها.
ون�شكر الطالبة التي حتافظ على نظافة مدر�شتها.

ون�شكر الطالبة التي ل ترمي املخلفات على الأر�ض، وخا�شة الطعام.
ون�شكر الطالبة التي تبعد الأذى عن الطريق.

وقبل اخلتام اخرتنا لكن هذه الفقرة:

أواخــــر
اآخر اأ�شراط ال�شاعة الكربى:

هي نار تخرج من عدن تطرد النا�ض اإىل حم�شرهم. 
اآخر ما قاله الر�شول الكرمي ملسو هيلع هللا ىلص: 

ال�شاة، ال�شاة وما ملكت اأميانكم! 
اآخر من تزوجها الر�شول ملسو هيلع هللا ىلص: 

هي ميمونة بنت احلارث. 
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اآخر اأنبياء بني اإ�شرائيل:
هو عي�شى -عليه ال�شام-. 

اآخر اخللفاء الأموين:
هو مروان الثاين من عام )12٧- 132ه�(. 

اآخر امللوك موًتا: 
هو ملك املوت. 

ويف اخلتام نقول: 

قـــط  ــــــاء  �ــــــص مـــــــا  ـــــــــــذي  ال ذا  مـــــــن 

ـــط ـــق ـــــى ف ـــــن ـــــص ـــــ� ومـــــــــــن لـــــــــه احل

وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�صالم 
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الخـاتـمـة
- نسأل اهلل حسنها -

ٱ ٻ ٻ

يف بداية كل اأمٍر ونهايته يجب علينا اأن ن�شكر املوىل - تبارك وتعاىل 
- فلوله ما كان لهذا العمل اأن يخرج اإليكن، ول اأن يتم هذا اللقاء بكن؛ 
ب��زغ كل جن��ٍم ولح، وله  الثناء ما  فلله احلمد ما تعاقب اجل��دي��دان، ول��ه 

ال�شكر ما اأحرم كل حاٍج ولبَّى.
ا لوجهه الكرمي، واأن ينفع به  واأ�شاأل اهلل اأن يجعل هذا العمل خال�شً

الأمة اأجمع، وطالبات مدار�شها ب�شكل خا�ض.
واأودُّ التذكري باأن هذا الكتاب �شالح - باإذن اهلل - لاإلقاء يف جميع 
بلد  يف  تتخ�ش�ض  ومل  متنوعة،  براجمه  لأن  الإ�شامية؛  ال��دول  مدار�ض 

بعينه.
وكل عمل اإن مل مُينح التوفيق من اهلل - تعاىل - فهو اإىل الهاك 
اأقرب؛ فاإن كان من تق�شرٍي اأو زلل فهو من نف�شي وال�شيطان، واإن كان من 

خرٍي وبركة فهو من اهلل - �شبحانه - وحده.
ول اأمّل من الن�شيحة والتوجيه باأهمية الربامج املدر�شية، وتاأثريها 
اأو  بالنجاح  براجمنا  على  نحكم  من  فنحن  والرتبوي،  والعلمي  الديني، 

الف�شل - ل �شمح اهلل.
اأح�شّنا  اأح�شّنا العمل بهذه الربامج، وقمنا بها خرَي قيام، فقد  فاإن 

لنا الأجر واملثوبة من ربنا - تبارك وتعاىل-. لأنف�شنا وطالباتنا، وح�شّ
الهتمام  نعطها  ومل  ب��راجم��ن��ا،  يف  فرطنا  ب���اأن  العك�ض؛  ك��ان  واإن 
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منها  جتني  ولن  للتوقعات،  خمالفة  النتيجة  �شتكون  فبالطبع  املطلوب، 
كل  نهاية  يف  حت�شد  اأن  ترجى  التي  اليانعة  الثمرات  واملعلمات  الطالبات 

برنامج اإذاعي.
النا�شئة  املعلمات، فهذه الأجيال والطاقات  اأيتها  الهمة  الهمة  لذا؛ 
واملتعلمة اأمانة بن اأيديكن، احر�شن على تقدمي ما ينفعهن، و�شرف ما 
ي�شرهن؛ ول تعبئن بكام املثبطات واملخذلت مهما كانت كلماتهن قا�شيًة 
اأو جارحة، ومهما تفنن يف طرق اإي�شالها؛ بل اقطعن الطريق عليهن وقلن 
من  الأعلى  الفردو�ض  وهو  األ  مكان،  اأعلى  اإىل  لن�شل  نعمل  »نحن  لهن: 
اجلنة، فاإن اأردتن اللحاق بركبنا فاأهًا بكن، واإل فان�شرفن عنا، واإن اهلل 

ملع املح�شنن«.
ه لطالبات املرحلة  م وموجَّ يف اخلتام، اأودُّ القول »اإن هذا الكتاب مقدَّ
كل  الكتاب  ه��ذا  م��ن  بال�شتفادة  طالباتكن  على  تبخلن  ف��ا  البتدائية، 
اإىل حال، وُربَّ  ف��ُربَّ كلمة تغري من حال  �شباح، واإلقائه على م�شامعهن، 
للملل،  للك�شل ول  يلقى يكتب ل�شاحبته اجلنة! جنة اخللد.. فا  حرف 

ومرحًبا باجلد والعمل«.
وال�شام عليكن ورحمة اهلل وبركاته،،
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المحتــوى
٧ مقدمة الكتاب 
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