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

الت�شليم.. ثم اأما بعد:
فهذا كتاب )الدانة اخلال�صة يف الربامج املتخ�ص�صة(، اأ�شعه بني 

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

املو�شوعات.
وال��ه��دف م��ن ذل��ك ه��و الرتكيز والإح��اط��ة مبو�صوع واح��د من 

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

املو�شوع نف�شه.
2- ت�شليط ال�شوء على املو�شوع ب�شكل مو�شع؛ بحيث يتم بث ون�شر 
عديد من املعلومات، واحليثيات املت�شلة باملو�شوع، ومن ثم خروج الطالبة 

بح�شيلة كبرية من املعلومات عن املو�شوع.
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�شرية  فمثاًل:  املنا�شب؛  حجمها  املو�شوعات  من  عديد  اإعطاء   -3
الإمام اأحمد بن حنبل - يرحمه اهلل - بحر ل �شاحل له، ت�شتحق القراءة 

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

التي ت�شتحق الوقوف وتخ�شي�س برنامج اإذاعي متكامل عنها.
وغ��ريه��ا ع��دي��د وع��دي��د م��ن ال��ف��وائ��د ال��ت��ي ت��خ��رج��ه��ا ال��رام��ج 

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

براعة، ويكون لها الن�شيب الأكر من وقت الرنامج.
ول يفوتني الرتكيز على عامل مهم، األ وهو: طرد امللل من نفو�س 
الطالبات، وذلك مبحاولة طرح ِفقرات املو�شوع بطرق خمتلفة فيها نوع 
من املرح اأحياًنا، والإثارة يف اأحيان اأخرى؛ حتى ل يت�شلل امللل اإىل نفو�س 
اإىل املو�شوع؛ فينتج  الطالبات، ومن ثم عدم الرتكيز والإن�شات اجليد 

الف�شل وذهاب الهدف من هذا النوع من الرامج.
منا�صبة  ت��ك��ون  بحيث  امل��و���ص��وع��ات  اخ��ت��ي��ار  اهلل،  بحمد  وق��د مت، 

لطالبات املرحلة البتدائية، وهي على النحو التايل: 
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1 - اللعب واملرح.
2 - املعلمة.

3 - ال�شديقات والزميالت.
4 - الدرو�س اخل�شو�شية.

5 - الكتابة على اجلدران والأبواب.
6 - ال�شرقة.

7 - التنابز بالألقاب.
8 - اجلنة.

9 - الر�شول ملسو هيلع هللا ىلص.
10 - الريا�شيات.

11 - العام الهجري اجلديد.
12 - العلوم.

13 - الغ�شب.
14 - الغناء.

15 - القد�س.
16 - اللغة العربية.

17 - املعا�شي.
18 - النار.
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19 - الوقت.
20 - بر الوالدين.

21 - ح�شن اخللق.
22 - حفظ القراآن.

23 - حق اجلار.
24 - احل�شد.

25 - القنوات الف�شائية.
26 - الطالبة املوؤدبة.
27 - اأختي ال�شغرية.
28 - الل�شان النظيف.

29 - قراءة الكتب.
30- الت�شبه بالرجال.

31- ال�شالة ل تن�شيها.
32- مكتبة املدر�شة.

33- الطابور ال�شباحي.
34- الإذاعة املدر�شية.

35- احلا�شب الآيل.
36- املذاكرة واأهميتها.
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37- وجبة الإفطار.
38- �شحتي تهمني.
39- الأخت الكرى.

40- الأن�شطة املدر�شية.
41- الطالبة النظيفة.

42- العبث باأدوات املنزل.
43- امل�شاحمة كرمية.

44- اآداب الأكل.
45- احرتام الأقارب.

46- اآداب الكالم.
47- النوم مبكًرا.

48- العبث مبمتلكات املدر�شة.
49- ل تخايف من امل�شت�شفى.

50- اتركي ما ل يعنيِك.
ولذلك  �شوء؛  منها  يخرج  واح��دة  نافذة  اإل  هو  ما  والكتاب  هذا، 
اأ�شواء  اجلميع  لريى  اأخرى  نوافذ  فتح  اإىل  والطالبات  املعلمات  ندعوا  

جديدة لرامج متخ�ش�شة.
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اتركي ما ال يعنيكِ

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل م�صتحِق احلمد بال انقطاع، وم�صتوجِب ال�صكر باأق�صى 
ما ي�صتطاع، الوهاُب املنان، الرحيم الرحمن، املدعو بكل ل�صان، املرجو 
للعفو والإح�صان، الذي ل خري اإل منه، ول ف�صل اإل من لدنه، واأ�صهد 
اأن حممًدا عبده ور�صوله، وحبيبه وخليله، الوايف عهده، ال�صادق وعده، 
الباهرة،  والرباهني  الظاهرة  باملعجزات  املوؤّيد  الطاهرة،  الأخ��الق  ذو 
ت�صرق  �صالة  واأح��زاب��ه،  وتابعيه  واأ�صحابه  اآل��ه  وعلى  عليه  اهلل  �صلى 

اإ�صراق البدور.. اأما بعد:
لدى كثري من النا�س ف�صول زائد يدفعهم اإىل التدخل يف ما ل 

يعنيهم، وهذا التدخل قد يوقعهم يف م�صاكل هم يف غنى عنها.
ونحن يف هذا اليوم )    ( املوافق )( من �صهر )( لعام )      ( ي�صرنا 

اأن نخ�ص�س احلديث عن مو�صوع التدخل يف ما ل يعنيِك.

نبداأ بالقراآن الكرمي:

القرآن الكريم
قال تعاىل: زب ېئ ىئ ىئ ىئ  ی ی ی ی  جئ  حئ مئ 
جث  يت   ىت  مت   خت  حت      جت   يب  ىب    مب    خب  حب  يئجب  ىئ 
ڀڀ   ڀ  پ  پ  پپ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ        ٱ  يث   ىث  مث 
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ڀ     ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ ٹ ٹ  ٹ ٹ ڤ 
ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڤ  ڤ  ڤ 
ڌ  ڍ   ڍ   ڇ  ڇ  ڇ  چڇ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ   ڃ 
ک  کک  ک  ڑ  ڑ   ژ  ژ  ڈ  ڈ    ڎ  ڎ  ڌ 
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   گ  گ  گ  گ 
ں  ں ڻ ڻ       ڻڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ  ہ  ھ ھ 
ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ    ڭ ڭ  ڭ ۇ ۇ ۆ 
ۆ ۈ ۈ ٴۇ  ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ېى ى  ائ 

ائ       ەئ ەئ وئ رب )�شباأ(.

ثاين فقراتنا ال�صنة املطهرة:
الحديث

عن اأبي هريرة - ر�شي اهلل عنه - قال ملسو هيلع هللا ىلص: »من ح�شن اإ�شالم املرء 
تركه ما ل يعنيه« رواه الرتمذي.

ن�صل اإىل كلمتنا ال�صباحية:
اتركي ما ال يعنيكِ إلى ما يعنيكِ

الإن�شان خري املخلوقات اإذا تقرب من بارئه، والتزم اأوامره ونواهيه 
وعمل مبر�شاته واآثره على هواه.

وطاعته  لقربه  قلبه  يتحرك  ومل  منه  تباعد  اإذا  املخلوقات  و�شر 
وابتغاء مر�شاته.

ل  ما  وترتكي  يعنيِك  فيما  بالتفكري  نف�شِك  ت�شغلي  اأن  الدواء  اأنفع 
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يعنيك؛ فالفكر فيما ل يعنيك باب كله �شر.
''ومن فّكر فيما ل يعنيه فاته ما يعنيه'' وا�شتغل عن ما ينفعه مبا ل 
فاإن  باإ�شالحه  �شيء  اأحق  والهمة  والإرادة  فالفكر واخلاطر  فيه؛  منفعة 
هذه خا�شتك وحقيقتك التي تبتعدين بها اأو تتقربني من اإلهك ومعبودك 
الذي ل �شعادة لك اإل يف قربه ور�شاه عنك، وكل ال�شقاء يف بعدك عنه 

و�شخطه عليك.
ا�شغلي عقلك يف باب العلوم يف معرفة التوحيد وحقوق اهلل تعاىل 
الأعمال  �شوء  ويف  النار  اأو  اجلنة  دخول  اإىل  بعده  وما  املوت  ويف  عليك 
يف  وفكري  ال�شحيح  الوجه  على  العبادات  توؤدين  وكيف  منها  واحل��ذر 

م�شالح دنياك يف معا�شك وك�شب مالك باحلالل.
اإذا كان الذي ي�شغلك اهلل - عز وجل - والعلم به وال�شريعة وم�شائل 
العلم املفيد والتفكري فيما يعنيك وترك ما ل يعنيك والتفكري يف عيوبك 
وي�شلح  يفيدهم  وما  امل�شلمني  بهموم  والتفكري  منها،  تتخل�شني  وكيف 

حالهم، والتفكري فيما ي�شلحك يف الدنيا؛ فاإنِك على حال طيب.

الزائد من التطفل والف�صول يف فقرتنا القادمة:

التطفل والفضول الزائد
غريك  اأ���ش��رار  معرفة  حمبة  ه��و  ال���ش��ت��ط��الع،  ح��ب  اأو  التطفل، 
وخ�شو�شياته، �شواء عن طريق القراءة، اأم و ال�شمع، اأم الكالم، بطريق 

مبا�شر اأو غري مبا�شر.
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والتطفل اأمر خاطئ، �شواء من الناحية الروحية اأم الجتماعية.
واملفرو�س يف النا�س اأن يحرتموا خ�شو�شيات الآخرين واأ�شرارهم، 
حتى يف حميط العائلة. فلي�س من حق الأب اأو الأم اأن يفتح خطابات البن 
ع حديًثا لي�س له اأن ي�شمعه، فهذا ن�شميه  مثاًل. لي�س من حق اأحد اأن يت�شمَّ
زنى الآذان. ولي�س من حقه اأن يرى خفية ما ل يجوز له روؤيته. فكل هذا 

لون من التج�ش�س على الآخرين ل يليق ب�شخ�س م�شلم.
على اأن التطفل قد يكون علًنا، ولي�س بالتج�ش�س.

به، قد ل  اأمر خا�س  بالأ�شئلة حول  اإن�شان يرهق غريه  مثال ذلك 
يريد اأن يتحدث عنه! لكنه يتابعه بالأ�شئلة، ورمبا عن تفا�شيل لكي يعرف 

منه كل �شيء، وقد يعتذر املتطفل بالرغبة يف الطمئنان.
تاأتي  ل  الأخبار  ومعرفة  حدود  ا  اأي�شً لها  الطمئنان  يف  الرغبة  لكن 
بالق�شر وال�شغط. وهناك فرق كبري بني �شخ�س يريد اأن يطمئن، و�شخ�س 
فاإن  ت�شاأيل،  اأن  لِك  لذلك ن�شيحتي  �شيء!  يعرف كل  واأن  يعرف،  اأن  يريد 
ال�شتفا�شة  اأو عدم رغبة يف  الإجابة،  ت�شاألينه عدم رغبة يف  وجدِت ممن 
لأن من �شفات  الأ�شئلة؛  بكرثة  عليه  تلحي  ل  املو�شوع،  دقائق  والدخول يف 
اأن  ومعارفها  اأ�شدقاوؤها  يحاول  وغالًبا  اأنها حلوحة،  املتطفلة  اأو  الف�شولية 
ا�شتطالعها. وقد تغ�شب من هذه  الكثرية وحب  اأ�شئلتها  يهربوا منها ومن 

وتعاتب، وهم يف خجل من مكا�شفتها بتطفلها. وبعدم رغبتهم يف الإجابة.

ونختم بهذه الفقرة:
حلول لتجنب الفضول والتدخل في ما ال يعنيكِ

لكل  باأن  تقتنعي  واأن  غريك،  خ�شو�شيات  حترتمي  اأن  تعّودي   -1
اإن�شان اأ�شراره اخلا�شة التي ل يجب اأن يقولها حتى لأعز اأ�شدقائه، كما 
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ا لك اأ�شرارِك. اأنك اأي�شً
حقي  هو  ما  الأم��ر؟  بهذا  �شاأين  ما  با�شتمرار:  نف�شك  ا�شاأيل   -2
لك  فيقوله  غريك  يتجراأ  اأن  من  ب��دًل  لنف�شك  هذا  قويل  فيه؟  للتدخل 

ويحرجك.
3- �شعي حدوًدا يف عالقاتك بالآخرين.

4- اإن �شاألِت اأحًدا عن �شيء خا�س به اأو بغريه، ووجدِته غري م�شتعد 
لالإجابة، اأو يف اإجاباته تهرب اأو حماولة لغلق املو�شوع، فال تلحي عليه.

5- ل حتاويل اأن تقرئي خطابات غريك، اأو تعبثي يف كتبه اأو اأوراقه. 
واإن وقع يف يدك �شيء من هذا، فكوين حمت�شمة، ول حتاويل اأن تطلعي 

على ما لي�س من حقك.
6- كوين عفيفة النظر، عفيفة ال�شمع، عفيفة اليد.

مبرور  تفقديهم  ل  حتى  و�شديقاتك؛  معارفك  على  احر�شي   -7
الوقت.

اإىل هنا نكون قد و�صلنا اإىل ختام فقراتنا لهذا اليوم، فال تن�صني 
اأن تتجننب الف�صول والتدخل يف ما ل يعنيكن، ولتكن هذه قاعدة يف 

حياتكن فال تتدخلن يف اأمور وم�صاكل لي�س لكن فيها اأية فائدة.

وبركاته"،،، اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�صالم 
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احترام األقارب

ٱ ٻ ٻ

ال�صوابغ،  والنعم  التوابع،  واملنن  الوا�صع،  الف�صل  ذي  هلل  احلمد 
واحلجج البوالغ، خلق ال�صماوات والأر�س يف �صتة اأيام ثم ا�صتوى على 
اختاره  املرت�صى،  ونبيه  امل�صطفى،  ر�صوله  اأن حممًدا  واأ�صهد  العر�س، 
�صلوات  فعليه  النبيني،  خامت  فجعله  اأمانته،  وم�صتودع  لر�صالته،  اهلل 
واأمن��اه��ا،  �صلوات  اأف�صل  مفقوًدا،  وميًتا  حم��م��وًدا،  حّيا  و�صالمه  اهلل 

وعلى اإخوانه من النبيني، وعلى اآله و�صحبه اأجمعني.. اأما بعد:
كلنا لديه اأقارب من اأعمام واأخوال وغريهم كثري، لكن قليل منا 

من يعرف حقهم، والأقل من ذلك هو من يطبق حقوقهم فعلًيا.
لذا.. خ�ص�صنا هذا اليوم )    ( املوافق )( من �صهر )( لعام )      ( 

للحديث عن "احرتام الأقارب".

نبداأ بالقراآن الكرمي:

القرآن الكريم
ېئ  ېئ  ۈئېئ  ۈئ   ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  زب  ت��ع��اىل:  ق��ال 
خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی   ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ 
ٺ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  پپ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   ٱ  يب   ىب   مب 
ڦ  ڦ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ   ٹ  ٹ  ٿٹ  ٿ  ٿٿ  ٺ  ٺ  ٺ 
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ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ     ڄڄ   ڄ   ڦڄ  ڦ 
ڑ  ژ  ژ   ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ   ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ   ڇ 
ڑ ک ک ک ک گ گ گ   گ ڳ ڳ ڳ ڳ   ڱ 
ڱڱ ڱں ں   ڻ ڻ  ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ           ہ ہ   
ڭ  ڭ  ڭ  ۓ   ۓ  ے  ے       ھ  ھ  ھ  ھ 
ڭ ۇ  ۇ          ۆ ۆ  ۈ ۈ ٴۇ ۋ    ۋ ۅ ۅ ۉ 

ۉ ې  ې رب )�شباأ(.

ثاين فقراتنا احلديث ال�صريف:

الحديث
عن اأبي هريرة - ر�شي اهلل عنه - قال: قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »من 
كان يوؤمن باهلل واليوم الآخ�ر فلي�كرم �شيفه، ومن كان يوؤمن باهلل واليوم 
اأو  الآخر فلي�شل رحمه، ومن كان يوؤمن باهلل واليوم الآخر فليقل خرًيا 

لي�شمت« رواه البخاري.

اأعظــم حقــوق الأقــارب �صلــة الرحــم، ومــع كلمتنــا 
ال�صباحية لهذا اليوم:

أعظم حقوق األقارب صلة الرحم
 اإن �شلة الأرحام من اأعظم القربات اإىل اهلل واأجلها، قال تعاىل: 
زب ٿ ٿ ٿ ٹ  ٹ   ٹ رب )الن�شاء: 1(. وامل�شلم يف هذه الدنيا 
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يجّد يف ال�شري اإىل رحاب جنة عر�شها ال�شموات والأر�س ومما يعينه يف 
ذلك ال�شري تلم�س ثمار القيام ب�شلة الأرحام، ومنها:

ملسو هيلع هللا ىلص  اإن ر�شول اهلل  1� امتثال اأمر اهلل ور�شوله ب�شلة الرحم، حيث 
قرنها بعبادة اهلل تعاىل دللة على عظم �شاأنها، كما يف حديث عمرو بن 
عب�شة ملا �شاأل ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص باأي �شيء اأر�شلك اهلل؟ قال: »بك�شر الأوثان 

و�شلة الرحم، واأن يوّحد اهلل ل ي�شرك به �شيء« رواه م�شلم.
 - وتعاىل  تبارك   - اهلل  من  والأف�شال  والإح�شان  القرب  طلب   �2
كما يف احلديث الذي رواه البخاري وم�شلم، عن اأبي هريرة - ر�شي اهلل 
تعاىل عنه - قال: قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »اإن اهلل خلق اخللق حتى اإذا فرغ 
منهم قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة؟ قال: نعم! 
قال:  بلى،  قالت:  قطعك؟  من  واأقطع  و�شلك،  من  اأ�شل  اأن  تر�شني  اأما 

فذلك لك... « احلديث.
ماجه  ابن  رواه  ال��ذي  كما يف احلديث  اجلنة،  دخ��ول  3� طمًعا يف 
ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  قدم  ملا  ق��ال:  �شالم،  بن  عبداهلل  عن  وال��دارم��ي،  والرتمذي 
املدينة اجنفل النا�س ِقبَله، وقيل: قد قدم ر�شول اهلل، قد قدم ر�شول اهلل، 
قد قدم ر�شول اهلل - ثالًثا - فجئت يف النا�س لأنظر، فلما تبينت وجهه، 
عرفت اأن وجهه لي�س بوجه كذاب، فكان اأول �شيء �شمعته تكلم به اأن قال: 
ّلوا  لوا الأرحام، و�شَ اأف�شوا ال�شالم واأطعموا الطعام، و�شِ النا�س  اأيها  »يا 

بالليل والنا�س نيام، تدخلوا اجلنة ب�شالم«.
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4- ك�شب الرزق والركة يف الذرية والذكر احل�شن، كما يف احلديث 
قال:   ،- عنه  تعاىل  اهلل  ر�شي   - اأن�س  وم�شلم، عن  البخاري  رواه  الذي 
له يف  وين�شاأ  له يف رزقه،  يب�شط  اأن  �شره  يقول: »من  ر�شول اهلل  �شمعت 

اأثره، فلي�شل رحمه«.
تعاىل:  قوله  يف  كما  الرحم،  قطيعة  على  املرتتبة  العقوبة  دفع   �5 

ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ   ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  زب 
ژ ژ ڑ  ڑ   ک ک ک رب )حممد(. وكما يف احلديث 
الذي رواه البخاري وم�شلم، عن حممد بن جبري بن مطعم قال: اإن جبري 
بن مطعم اأخره اأنه �شمع النبي ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »ل يدخل اجلنة قاطع رحم«، 
وكذلك يف احلديث الذي رواه الرتمذي واأبو داود وابن ماجة واأحمد، عن 
اأبي بكر - ر�شي اهلل تعاىل عنه - قال: قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ما من ذنب 
اأجدر اأن ُيعجل اهلل ب�شاحبه العقوبة يف الدنيا مع ما يدخر له يف الآخرة 

من البغي وقطيعة الرحم«. 

لزيارة الأقارب �صوابط واآداب، ومع هذه الفقرة:

آداب وضوابط عند زيارة األقارب
1� اأن ت�شت�شحبي الإخال�س هلل تعاىل يف كل عمل تقومني به، واأن 
على  يفتح  واأن  يوفقك  ب��اأن  ودع��اءه  �شبحانه،  اهلل  اإىل  اللتجاء  تلزمي 
يديك، واأن تنطلقي مع حمبوبات اهلل اأنى ا�شتقلت ركائبها، مع الجتهاد 
يف دفع كل ما يعار�س هذا الأ�شل العظيم الذي هو اأنفع الأ�شول واأ�شلحها 
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للقلب واأعظمها فوائد ونتائج، مع اجتهادك فيه تلجئني اإىل اهلل تعاىل يف 
اإعانتك عليه وتي�شريه لك.

2� التدثر بال�شفح والعفو وامل�شاحمة لكل من اأخطاأ عليك، ومقابلة 
ذلك بالإح�شان.

بك،  النا�س  اأوىل  واأرح��ام��ك  اأق��ارب��ك  اأن  دائًما  ت�شت�شعري  اأن   �3
واأحقهم بعطفك وخريك.

4� اأن تدركي اأن �شلة الرحم من اأخ�س �شفات املوؤمنني، بل اإنها من 
اأبرز �شفات �شيد املر�شلني.

5� اأن تكوين قدوة ح�شنة يف جميع اأعمالك وت�شرفاتك واأخالقياتك 
مع جميع اأقاربك ومع غريهم، مع البعد التام عن النت�شار للنف�س؛ واأل 
يكون يف �شلوكك ثغرات تفقدك ثقتهم، وانظري اإىل �شيد الر�شل - �شلوات 

اهلل و�شالمه عليه - مل ينتقم لنف�شه قط. 
6� اأن يروا منك الإيجابية يف التعاون معهم، وم�شارعتك يف ق�شاء 
لهم،  و�شفاعتك  جاهك  وبذل  احلق،  يف  �شفهم  يف  والوقوف  حوائجهم 

وحماولة اإيجاد البدائل فيما مل توافقيهم عليه من اأعمال اأو ت�شرفات. 
اأن  بل حتاولني  الذاتية جتاههم؛  والتجاوز عن حقوقك  العفو   -7

تتنا�شيها متاًما، ومن ذلك املكافاأة يف ال�شلة؛ فالوا�شل لي�س باملكافئ.
8� طول النف�س، و�شعة البال معهم، فالطريق طويل، وال�شر جميل، 
وتدرعي بالفاأل احل�شن، وافتحي لنف�شك باب الأمل؛ فقد لبث نوح - عليه 

ال�شالم - األف �شنة اإل خم�شني عاًما وهو يدعو قومه.
www.alukah.net
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9� اإبعاد عن�شر الياأ�س من �شالحهم، فاإنه متى تطّرق اإليك ال�شك 
من �شالحهم فقد حكمت على نف�شك بالف�شل يف بداية الطريق. 

10� عدم تعليق الف�شل وعدم النجاح عليهم؛ فاإنك متى عمدت اإىل 
اأن  لنف�شك، ومل حتاويل  والتطوير  والتعديل  التقومي  هذا فقدت عن�شر 

تراجعي خطواتك وطريقتك يف التعامل معهم.

قد تقــع م�صاكل بني الأقارب، لكن لهــا حلول، ومع هذه 
الفقرة:

 مشاكل وحلول بين األقارب
تختلف الأ�شرة وتتباين يف نوعية امل�شاكل وحجمها، ومدى انت�شارها 
اأم م�شكلة فردية؟ فمثاًل م�شكلة الختالط بني  بينهم، وهل هي ظاهرة 
الأقارب عند بع�س الأ�شر، هي م�شكلة، لكن لها حلوًل ميكن تطبيقها بدًل 

من حدوث القطيعة بني الأقارب.
من هذه احللول:

اإيجاد  ال�شبب يف  وهو  امل��راأة،  اأخالق  اأجمل  اأن احلياء هو  ُذكر   �1
النف�شية الهادئة لديها. 

2� ُذكر الأدلة من الكتاب وال�شنة على حترمي امل�شافحة والختالط 
مع غري املحارم. 

3- اإيراد ق�ش�س من الواقع ت�شبب فيها الختالط يف وقوع جرائم 
خلقية، وقتل، واعتداءات وقطيعة وف�شيحة.
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4� بيان اأن احلب والهيبة والتقدير والحرتام تبقي الت�شرت واحل�شمة.
5� اإقناع كبار الأ�شرة مبغبة الختالط واآثاره ال�شيئة وحماولة ك�شبهم 
يف الوقوف يف وجه مروجيه والداعني اإليه واملت�شاهلني فيه دون الدخول 

يف التحر�س، بل تلب�س لبا�س ال�شفقة واللطف والرحمة.
احل�شمة  لتبني  الأ���ش��رة،  وفتيات  ال�شباب  ل��دى  الغرية  بعث   -6

ومعار�شة امل�شافحة والختالط مع غري املحارم. 
الأقارب ميكن حلها مبثل هذه  اأية م�شكلة قد تطراأ بني  وهكذا... 

الطرق.

اإىل هنا نكون قد و�صلنا اإىل اآخر فقراتنا لهذا اليوم، فال تدعن 
رحم القرابة دون و�صل وزيارة، فلالأقارب حق واحرتام اأوجبه اهلل 

علينا.

وبركاته"،،، اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�صالم 
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أختي الصغيرة

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل، اأمر بالتحلي بالف�صائل، ونهى عن الوقوع يف مهاوي 
زب ې ې ې  اإله اإل هو العليم احلكيم  النقائ�س والرذائل، ل 
ۈئ  ۆئ      ۆئ  ۇئ  وئۇئ  وئ  ەئ    ەئ   ائ  ائ  ى  ېى 

اهلل  فتح  ور�صوله،  عبده  حممًدا  اأن  واأ�صهد  )البقرة(.  رب  ېئ  ۈئ 

اآله  وعلى  عليه،  و�صلم  �صلِّ  اللهم  وال�صعادة،  الرقي  اأب��واب  ب�صنته  لنا 
واأ�صحابه، اأويل الراأي والفكر والنجابة، وعلى من �صار على طريقهم 

واتبع نهجهم اإىل يوم القيامة. اأما بعد:
لالإخوة حق علينا، وكم ي�صعد الإن�صان باإخوانه وهو يعي�س معهم 

يف بيت �صعيد.
ونحن يف هذا اليوم )   ( املوافق )( من �صهر )( لعام )      (، ي�صرنا 
اأخ اأ�صغر  اأن نتحدث يف يومنا هذا عن الأخ الأ�صغر؛ فكثري منا لديه 

منها، فهيا بنا لنتعرف لنتحدث عن اإخوتنا ال�صغار.
نبداأ بالقراآن الكرمي:

القرآن الكريم
ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭڭ   ڭ        ۓ     ۓ  ے         ے  زب 
ې  ې  ې  ې  ۉ     ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ   ٴۇ  ۈ 
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ى  ى ائائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ     ۇئ ۆئ ۆئ  ۈئ ۈئ ېئ 
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  ېئ  ېئ ىئ           ىئ ىئ ی  
ٿ  ٺ   ٺ   ٺ  ٺ      ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ   پ 
ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ٹ  ٹ  ٹ    ٹ  ٿ  ٿٿ 
چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ   ڄڄ  ڄ  ڦ  ڦ 
ڈ  ڈ  ڎ   ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇڇ  ڇ  ڇ  چ   

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک  ک رب )ال�شجدة(.

ونقف مع هذا احلديث ال�صريف:

الحديث الشريف
عن �شهل بن �شعد - ر�شي اهلل عنه - قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ازهد يف 
الدنيا يحبك اهلل، وازهد فيما عند النا�س يحبك النا�س« رواه ابن ماجه.

ون�صل هنا اإىل كلمتنا ال�صباحية لهذا اليوم:

أختي الصغيرة ال تصلي
ال�شالة ركن الإ�شالم العملي الأعظم، وهي اأول ما يحا�شب عليه 
العبد يوم القيامة كما يف احلديث ال�شحيح: عن اأبي هريرة - ر�شي اهلل 
عنه - قال: �شمعت ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »اإن اأول ما يحا�شب به العبد يوم 
القيامة من عمله �شالته فاإن �شلحت فقد اأفلح واأجنح واإن ف�شدت فقد 
وتعاىل:  تبارك  الرب  قال  �شيء  فري�شته  من  انتق�س  فاإن  وخ�شر  خاب 
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ثم  الفري�شة،  من  انتق�س  ما  بها  فيكمل  تطوع؟  من  لعبدي  هل  انظروا 
يكون �شائر عمله على ذلك« رواه اأبو داود.

اأئمة الكفر، كما  للعبد يوم القيامة، من تركها ح�شر مع  وهي نور 
النبي  العا�س عن  بن  بن عمرو  ال�شحيح عن عبداهلل  ثبت يف احلديث 
ملسو هيلع هللا ىلص: اأنه ذكر ال�شالة يوًما فقال: »من حافظ عليها كانت له نوًرا وبرهاًنا 
وجناة يوم القيامة، ومن مل يحافظ عليها مل يكن له نور ول برهان ول 
جناة وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان واأَُبي بن خلف« رواه 

اأحمد والدارمي.
والتهاون بها من عالمات املنافقني؛ عن عبداهلل بن م�شعود - ر�شي 
اهلل عنه - قال: »لقد راأيتنا وما يتخلف عن ال�شالة اإل منافق قد علم 
اأو مري�س اإن كان املري�س ليم�شي بني رجلني حتى ياأتي ال�شالة،  نفاقه 
وقال اإن ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص علمنا �شنن الهدى واإن من �شنن الهدى ال�شالة 

يف امل�شجد الذي يوؤذن فيه« رواه م�شلم.
عن اأبي هريرة - ر�شي اهلل عنه - قال قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »اإن اأثقل 
ال�شالة على املنافقني �شالة الع�شاء و�شالة الفجر ولو يعلمون ما فيهما 

لأتوهما ولو حبوا« متفق عليه.
وحتى لو قاموا اإىل ال�شالة يقومون ك�شاىل: زب ڃ ڃ چ 
چ چ  چ ڇ ڇ ڇ     ڇ ڍ ڍ   ڌ ڌ ڎ ڎ 

ڈ ڈ         ژ رب  )الن�شاء: 142(
فال بد لأختِك من معرفة املوقف ال�شرعي لفعله.
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ال�شالة  على  ال�شغرية  اأخ��ت��ك  اإع��ان��ة  عليك  ال��واج��ب  م��ن  ل��ذا؛ 
وح�شورها، لكن بالكلمة احل�شنة الطيبة، وال�شر عليه وحتمل ما ي�شدر 
منها؛ لأن الغالب على من يتهاون يف ح�شور اجلماعات اأنه يحمل نوًعا من 
تبلد الإح�شا�س الظاهري، ومن املنا�شب و�شع الن�شرات والأ�شرطة التي 
تتحدث عن اأهمية ال�شالة وعظم جرم تاركها واملتهاون فيها لكن دون 

اأن ت�شعر باأنها موجهة اإليها.
وللعلم، فاإن غالب من يتهاونون يف ال�شالة يرجعون اإليها اإذا وجدوا 
من ي�شر عليهم ويتحملهم ويعينهم، واأ�شاأل اهلل تعاىل اأن يهديها ويفتح 

على قلبها واأن يردها اإىل احلق.

ونعر�س �صورة من �صور التعامل مع الأخ ال�صغري:

احذري إزعاج أختك الصغيرة في أثناء نومها
التيار الأثريي عند الإن�شان ل ميكن روؤيته، اإذا نام الإن�شان خرج 
اجل�شم الأثريي من م�شامات اجل�شم، واإذا �شحونا يدخل اجل�شم الأثريي 
اجل�شم  يدخل  بهدوء  �شحونا  واإذا  اجل�شم،  يف  اأخ��رى  م��رة  امل�شامات 
مرتاحة.  والنف�شية  هادئة  الأع�شاب  وتكون  اإزعاج  دون  بهدوء  الأثريي 
اأو �شوت مزعج يدخل اجل�شم الأثريي ب�شرعة  واإذا �شحونا على �شراخ 
اإذا  اأما  اأن ي�شبب �شداًعا،  توتًرا وع�شبية، ومن املمكن  لنا  وهنا ي�شبب 
ليدخل  الأثريي  يرجه اجل�شم  نتحمله هنا  �شديد مل  اإزعاج  �شحونا عن 

امل�شامات فيجدها قد اأغلقت فتح�شل وفاة اأو �شكتة قلبية.
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يجب عدم اإزعاج النائم نهائًيا واتباع التايل:  
1- ل تتكلمي ب�شوت مرتفع.

2- ل تفتحي اأي باب اأو تغلقيه اإل بكل هدوء.
لي اأي عمل لي�س �شرورًيا اإذا كان ي�شدر �شوًتا مزعًجا. 3- اأجِّ

األ  4- ل تعريف من هو نائم ونحن يف ال�شيارة، يف ال�شارع، علينا 
نعمل حركة �شديدة.

5- عند ذهابنا للزيارة رين اجلر�س مرة واحدة وانتظري، ورين 
مرة اأخرى.

6- علينا األ نزعج النائم باأي و�شيلة حتى لو كنا نكرهه ول نحرتمه 
ول نريده يف املنزل لكي ل نرتكب خطاأً نندم عليه.

وبذلك قد نكون جتنبنا اأي م�شاعفات للنائم.

تعالــني لنتعــرف اإىل اأ�صبــاب ال�صجــار يف املنــزل بــني 
الإخوة:

أسباب الشجار بين األطفال في البيت
اأ�شباب اخلالفات بني الأبناء:

1 - تف�شيل اأحد الوالدين اأو كليهما لأحد الأبناء دون الآخر.
2- الغرية بني الإخوة ب�شبب اجلمال ال�شكلي اأو التفوق، اأو اأية ميزة 

اأخرى.
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3- حب ال�شيطرة وامتالك الأ�شياء من اأحد الإخوة.
اأو  الرامج  تغيري حمطة  مثل  الأخ��وات  بني  املختلفة  الرغبات   -4

اأماكن اجللو�س.
5- حماولة الظهور والتفوق فيما بينهم اأمام الوالدين اأو املحيطني.

6- التفرقة يف املعاملة بني الذكر والأنثى بحكم العادات والتقاليد. 
7- امل�شادات الكالمية اخلفيفة واأ�شاليب املرح واملزاح امل�شتفزة. 

8- ظهور �شفة الأنانية بني الإخوة فتكون وقوًدا لل�شجار واخل�شام.
9- اخلالفات التي حتدث بني الوالدين وتكون اأمام الأبناء ب�شكل 

علني وحاد.

ونقف مع حلول لظاهرة ال�صجار:

حلول لظاهرة الشجار بين األبناء
ظاهرة ال�شجار هي حالة تظهر يف ال�شارع ويف املدر�شة ول تقت�شر 
على املنزل فقط، ويعّد علماء علم النف�س والرتبية اأن ال�شجار ذو طابع 
غريزي وفطري لدى الطفل، فاإذا زادت احلالة عن حدها وتكررت ورافقها 
عنف عندئذ ت�شتدعي القلق واملعاجلة النف�شية ال�شريعة، وللم�شاحنات بني 
اإذ يتعلمون من خاللها كيفية الدفاع عن النف�س،  اإيجابي  الإخوة جانب 

كما ميكن من خاللها التعبري عن امل�شاعر الكامنة.
اأو  اأن الطفل مييل اإىل العنف عادة عندما يكون غا�شًبا  ومعروف 
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خائًفا اأو قلًقا اأو ي�شعر بتهديد ما اأو نق�س يف الثقة بنف�شه اأو بالآخرين، 
وتكون ا�شتجاباته العدوانية موازية لردود فعل الآباء، وعلى الأم يف حال 
اأن  يدركوا  اأن  يجب  الأطفال  اأن  تعلم  اأن  الإخ��وة  بني  والعنف  ال�شقاق 
امل�شاعر العدوانية العنيفة م�شاعر طبيعية موجودة داخل كل اإن�شان، واأن 
عليهم اأن يتعلموا كيفية التحكم وال�شيطرة على هذا ال�شعور يف تعاملهم 

مع الآخرين.
امل�شوؤولية  الكرى قدوة وعلى قدر من  الأخت  اأيتها  يا  لذا.. كوين 

جتاه اأخيك الأ�شغر:
- ل حتاويل فرد ع�شالتك عليه.

- تعاملي مع اأخيك الأ�شغر برحمة.
- تذكري اأن اأخاك الأ�شغر ل يقدر الأمور كما تقدرينها اأنت.

- �شعي يف ح�شاباتك اأن اأخاك الأ�شغر ل بد واأن حتتاجي اإليه يف 
امل�شتقبل.

- ل تن�شي اأن اأخاك الأ�شغر هو اأخوك فهل تهون عليك �شلة الأخوة 
يف الن�شب؟!

فوًرا  بادري  الأ�شغر  اأخيك  وبينك  بينك  �شجار  اأي  - عند حدوث 
بتهدئة الأمور، والعتذار لأخيك الأ�شغر حتى واإن كان هو املخطئ؛ لأنك 
بالطبع تعلمني اأن هذا الأخ الأ�شغر هو اأخ لك تاأكلني معه، وت�شربني معه، 

وتنامني معه، ولي�س عدًوا لك لتنتقمي منه.
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اأن  واإي��اك  والنزهة،  اللعب،  يف  الأ�شغر  اأخيك  اإ�شراك  ح��اويل   -
ترتكيه مبفرده.

يف  م�صرقة  �صورة  لتقدمي  وفقنا  قد  نكون  اأن  نرجو  ختاًما، 
كيفية التعامل مع الأخ الأ�صغر يف املنزل، ول تن�صيننا من خال�س 

دعائكن.

وبركاته"،،، اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�صالم 
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آداب األكل

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل الذي ا�صتخل�س احلمد لنف�صه، وا�صتوجبه على جميع 
خلقه، الذي نا�صية كل �صيء بيديه، وم�صري كل �صيء اإليه، القوي يف 
منع،  ملا  معطي  ول  اأعطى،  ملا  مانع  ل  جربوته،  يف  اللطيف  �صلطانه، 
ملسو هيلع هللا ىلص  خالق اخلالئق بقدرته، وم�صّخرهم مب�صيئته، واأ�صهد اأن حممًدا 
�صفوته من خلقه، واأمينه على وحيه، اأر�صله باملعروف اآمًرا، وعن املنكر 

ناهًيا، واإىل احلق داعًيا.. اأما بعد:
اأن  اإل ودلنا عليه، ومن هذا اخلري  مل يرتك لنا الإ�صالم خرًيا 

علمنا اآداب الأكل.
ونحن هنا يف هذا اليوم )    ( املوافق )( من �صهر )( لعام )      ( 

خ�ص�صنا احلديث عن اآداب الأكل.

نبداأ بالقراآن الكرمي:

القرآن الكريم
زب ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ     تعاىل:  قال 
ٹٹ  ٿ  ٿ         ٿ    ٺٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 
ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ 
ڄ ڃ ڃ ڃ  ڃ  چ   چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ  
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گ  گ  ک  ک  ک   ک  ڑ         ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ 
گ گڳ ڳ ڳ ڳ        ڱ ڱ  ڱ ڱ ں ں    ڻ ڻ ڻ ڻ 
ۀ ۀ ہ   ہہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ  ۓ 
رب  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈۈ   ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ 

)�شباأ(.

ثاين فقراتنا حديث و�صرح:

حديث وشرح
عن اأبي هريرة - ر�شي اهلل عنه - قال: »ما عاب النبي طعاًما قط، 

اإن ا�شتهاه اأكله، واإن كرهه تركه« رواه البخاري.
�شرح احلديث: اأر�شل اهلل تعاىل ر�شوله رحمة للعاملني، واأ�شوة ح�شنة 
للموؤمنني، وجعل منه املثل الأعلى يف اخللق الكرمي، فكان هاديا بف�شل اهلل 
رب العاملني باأقواله واأفعاله، حري�شا على اأن يزود اأمته مبكارم الأخالق، 

وحما�شن الآداب.
ال�شحابة  اأكرث  من  وهو   - عنه  اهلل  ر�شي   - هريرة  اأبو  ويحدثنا 
ولكن  له،  َم  ق�ُ��ِدّ قط  طعاًما  ذم  ما  اأنه  به،  واأعرفهم  ملسو هيلع هللا ىلص  للنبي  مالزمة 
كان ياأكل مما ترغبه نف�شه، فاإن مل متل نف�شه اإىل طعام تركه من غري 
اأن يذمه اأو ينّفر اأحًدا منه، وقد قدم اإليه �شٌبّ وكانت العرب تاأكله، فلم 
ياأكل منه واعتذر باأنه مل ياألفه ومل يعرفه يف اأر�س قومه، ولكنه مل يعبه، 

ومل ينفرهم من اأكله.
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طبائع  فاإن  الآخرين،  �شعور  ومراعاته  اأدب��ه  عظيم  على  يدل  وهذا 
النا�س خمتلفة، والطعام الذي يحبه �شخ�س قد ينفر منه اآخر، ُي�شاف اإىل 

ذلك اأن ذم الطعام ي�شعر بال�شتخفاف بالرزق الذي اأنعم اهلل علينا به.
الغري،  رعاية حق  اإىل  لنا  دافًعا  الطعام  النبي يف  اأدب  كان  لذلك 

ومذكًرا لنا بنعمة اهلل تبارك وتعاىل علينا.
فعلينا جميًعا اأن نعلم اأن الطعام رزق تف�شل به اهلل علينا فال يجوز 
نعمه؛  على عظيم  وتعاىل  �ُشبحانه  ون�شكره  نقوم  اأن  يجب  بل  نعيبه،  اأن 

فاللهم لك احلمد وال�شكر كما ينبغي جلالل وجهك وعظيم �شلطانك.

ن�صل اإىل كلمتنا ال�صباحية:

اإلقالل من الطعام عالج
اأن  ال�شائد  العتقاد  كان  الإ�شالم  جميء  وقبل  اجلاهلية  زمن  يف 
كرثة الأكل هي اأمر جيد، بل جتدهم ياأكلون ب�شراهة ويتبارون اأيهم ياأكل 
اأكرث. ولكن النبي ملسو هيلع هللا ىلص مل يقّرهم على هذه العادة ال�شيئة، بل قال: »ما مالأ 
اآدمي وعاء �شًرا من بطن! ح�شب الآدمي لقيمات يقمن �شلبه، فاإن غلبت 
الآدمي نف�شه فثلث للطعام وثلث لل�شراب وثلث للنَف�س« �شححه الألباين.

هذا احلديث ال�شريف هو قاعدة اأ�شا�شية يف علم التغذية، والأطباء 
اليوم ين�شحون بذلك، وانظروا معي اإىل البالغة النبوية: »ما مالأ اآدمي 
بطنك  متالأين  عندما  اأنك  النبي  من  تاأكيد  فهذا  بطن«  من  �شًرا  وعاء 

طعاًما و�شراًبا فاإن هذا �شّر لك، وبالفعل هذا ما يوؤكده الأطباء اليوم!
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كذلك عندما نتاأمل كتاب اهلل تعاىل جند قاعدة طبية رائعة، يقول 
تعاىل: زب ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ    پ پ ڀ  ڀ   ڀڀ ٺ       ٺ 

ٺ ٺ رب  )الأعراف: 31(.
وهذه  عليها!  املوؤمن  ُيثاب  عبادة  الإ�شراف  عدم  اهلل  جعل  حيث 
روعة الإ�شالم، مل يقل لك ل ت�شرف لأنك �شُت�شاب بالأمرا�س فح�شب، 
ي�شاعد  وهذا  عنه،  ير�شى  ول  اهلل  يحبه  ل  اأمر  الإ�شراف  اأن  اعتر  بل 

الإن�شان على العتدال يف الطعام وال�شراب.
ر�شالة  �شدق  على  �شادق  دليل  هي  والأح��ادي��ث  الآي���ات  ه��ذه  اإن 
الإ�شالم، واأن هذا النبي اإمنا ُبعث رحمة للعاملني، و�شدق اهلل عندما قال: 

زبک ک گ        گ گرب  )الأنبياء: 107(.

نقف مع طائفة من اآداب الأكل وال�صرب:

من آداب األكل والشرب
1- الت�شمية يف اأول الطعام وال�شراب.

2- يكره ذم الطعام.
3- يحرم الأكل اأو ال�شرب بال�شمال.

4- ي�شتحب الجتماع على الطعام.
5- ي�شتحب الأكل من جانب الق�شعة، ويكره الأكل من و�شطها.

6- يكره الأكل متكًئا.
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7- ي�شتحب الأكل بثالثة اأ�شابع ولعقها ولعق الق�شعة.
8- من ال�شنة اأخذ اللقمة التي �شقطت واأكلها.

9- ي�شتحب تكثري الأيدي على الطعام.
10- يكره التنف�س يف الإناء، وي�شتحب التنف�س خارجه ثالًثا.

11- يكره ال�شرب من فم القربة.
12- يكره النفخ يف الإناء.

13- ي�شتحب ال�شرب والأكل قاعًدا.
14- يحرم الأكل اأو ال�شرب يف اآنية الذهب والف�شة.

15- ي�شتحب التقلل من الطعام وال�شراب.

ونختم بهذه الفقرة:

األكل والشرب بإسراف يعطل أنظمة الجسم
درا�شات كثرية كل يوم تخرنا باأن الإ�شراف يف الطعام وال�شراب 
اأمر �شيئ وي�شبب الأمرا�س وي�شو�س اأنظمة عمل اجل�شم، وهذا ما اأمرنا 

به الإ�شالم.
اجل�شم  يف  اجلينات  من  كاملة  �شبكات  يعطل  الأك��ل  يف  الإ�شراف 
في�شبب لي�س فقط البدانة، لكن ال�شكري واأمرا�س القلب. وطور باحثون 

طريقة جديدة لتحليل احلام�س النووي "دي اإن اإيه".
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مبعامل  الوراثة  علم  لق�شم  التنفيذي  املدير  �شخادت  اريك  وقال 
ا ينجم عن تغري فردي يف جني  مرييك لالأبحاث "اإن البدانة لي�شت مر�شً
الفريق  د  وح��َدّ كاملة".  �شبكات  تغيري  اإىل  توؤدي  )البدانة(  اإنها  واحد. 
�شبكات ت�شم املئات من اجلينات بدت وكاأنها خرجت عن القاعدة عندما 

مت اإطعام فئران بوجبة غنية بالدهون.
وقال �شخادت: "اهتزت هذه ال�شبكة بالكامل نتيجة تعر�شها لوجبة 
على النمط الغربي غنية بالدهون". ثم انتقل الفريق اإىل قاعدة بيانات 
عن اأنا�س من اأي�شلندا جتري عليهم موؤ�ش�شة ديكود جيناتك�س انكوربور�شن 

درا�شات ووجد الفريق اأن الأ�شخا�س لديهم ال�شبكات نف�شها.
 )700( وقرابة  دم  عينة  األف  عن  مف�شلة  درا�شة  الفريقان  واأعد 
اأن  الدرا�شة  واأظهرت  الأي�شلنديني.  املتطوعني  نف�س  من  دهني  ن�شيج 
الأ�شخا�س الذي �شجلوا درجات مرتفعة على موؤ�شر كتلة اجل�شم )لقيا�س 
الدهنية مل  باأن�شجتهم  جينات  لن�شاط  اأمناًطا مميزة  اأظهروا  البدانة( 

تظهر باختبار احلام�س النووي املاأخوذ من الدم.
يوؤكد الباحثون اأن الإفراط يف الأكل يعطل �شبكات كاملة من اجلينات 
باجل�شم في�شبب لي�س فقط البدانة، لكن البول ال�شكري واأمرا�س القلب. 
الطعام  يف  العتدال  هي  الأمرا�س  من  كثري  لعالج  طريقة  اأف�شل  واإن 

وال�شراب وعدم الإ�شراف.
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جميًعا  علينا  ل��ك��ن  الأك����ل،  اآداب  بع�س  ه���ذه  ن��ق��ول:  خ��ت��اًم��ا، 
احلر�س على التحلي بالآداب التي جاءت بها ال�صنة املطهرة �صواًء 

يف الأكل اأم ال�صرب اأم غريهما من الأعمال.

وبركاته"،،، اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�صالم 
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آداب الكالم

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل رب العاملني، جعل املوؤمنني اإخوة يف الدين متحابني، 
واأ�صهد اأن ل اإله اإل اهلل وحده ل �صريك له �صهادة احلق واليقني، واأ�صهد 
اآله  وعلى  عليه  اهلل  �صلى  الأم��ني،  ال�صادق  ور�صوله  عبده  حممًدا  اأن 
واأ�صحابه والتابعني لهم باإح�صان اإىل يوم الدين و�صلم ت�صليًما كثرًيا.. 

اأما بعد:
لنا  ينبغي  اعتبار  ��ا  اأي�����صً الآخ��ري��ن  م��ع  وللحديث  اآداب،  للكالم 

احرتامه والعناية باألفاظه.
وي�صرنا يف هذا اليوم )    ( املوافق )( من �صهر )( لعام )      (، اأن 

نكون مًعا يف رحلة عن اآداب الكالم.

نبداأ بالقراآن الكرمي:

القرآن الكريم
ڭڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ     ے  ے  ھ   ھ  ھ  زب  تعاىل:  قال 
ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ   ۋ ۅ  ۅۉ ۉ ې ې    ې  ۇ ۇ  
ۈئ   ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ     وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې 
ىئ  مئ  حئ  یجئ  ی  ی   ی  ىئ  ىئ  ىئ   ېئ           ېئ  ېئ  ۈئ 
ڀ  ڀ  ڀ   ڀ   پ   پ  پ   پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  جب   يئ 
ٺ     ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ  ٿ    ٹ ٹ ٹ    ٹ ڤ ڤ ڤ   ڤ  ڦ   ڦڦ ڦ 

ڄ   ڄ ڄ ڄ ڃ  ڃ ڃ  ڃ چ رب )الأحزاب(.
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ون�صتنري بقب�ٍس من نور النبوة:

الحديث
عن اأبي ذر الغفاري - ر�شي اهلل عنه - قال: قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 
»اتق اهلل حيثما كنت، واأتبع ال�شيئة احل�شنة متحها، وخالق النا�س بخلق 

ح�شن«. ح�شنه الألباين.

ون�صل الآن اإىل كلمتنا ال�صباحية:

التثبت من األخبار
اأر�شل النبي ملسو هيلع هللا ىلص الوليد بن عقبة جلمع �شدقات بني امل�شطلق، فلما 
فحدثه  فهابهم،  ولر�شوله،  اهلل  لأمر  تعظيًما  للقائه  القوم خرجوا  �شمع 
ملسو هيلع هللا ىلص،  اهلل  ر�شول  على  الطريق  من  فرجع  قتله،  يريدون  اأنهم  ال�شيطان 

وقال: اإن بني امل�شطلق قد منعوا �شدقاتهم واأرادوا قتلي.
فغ�شب النبي ملسو هيلع هللا ىلص وهّم اأن يغزوهم، فاأ�شرع وفد من القوم اإىل ر�شول 
اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص وق�شوا عليه الأمر، وبينوا اأنهم تلقوه بال�شدقة فرجع، وتعوذوا 

باهلل من غ�شب اهلل ور�شوله.
هذا املوقف يجمل دللت نبوية هادية:

الأوىل: اأهمية التثبت من الأخبار وم�شادر املعلومات؛ حتى ل نبني 
اأحكاًما خاطئة على الأخبار غري ال�شحيحة اأو املعلومات امل�شللة، وكثرية 

هي الأخبار عر و�شائل الإعالم املختلفة و�شبكات ال�شبكة العنكبوتية.
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وعلى امل�شلم اأن يكون حذًرا من ال�شائعات والأخبار الكاذبة، وعليه 
اأن يتثبت ويتاأكد قبل اأن ي�شهم بح�شن نية يف اإ�شاعة اخلر الكاذب.

اإليه من خالل هذا املوقف، فحني  وهذا ما وجهنا القراآن الكرمي 
رجع بنو  امل�شطلق اإىل ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وو�شحوا له الأمر باأنهم تلقوا الوليد 
بن عقبة بال�شدقة تعظيًما لأمر اهلل ولر�شوله، وتعوذوا باهلل من غ�شب 

اهلل ور�شوله. اأنزل اهلل قوله: زب ٺ ٺ ٺ ٿ    ٿ ٿ ٿ ٹ  
ٹ ٹ ٹ ڤرب )احلجرات: 6(.

الثانية: الأثر ال�شيئ لالأخبار الكاذبة، فرنى يف املوقف اأن احلرب 
كادت اأن تقوم بني ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وهوؤلء القوم.

الثالثة: خطورة النقياد وراء و�شو�شة ال�شيطان وحديث النف�س.
ففي هذا املوقف نرى اأن الوليد بن عقبة انقاد لو�شو�شة ال�شيطان، 

وبنى على الو�شو�شة والأوهام اأحكاًما م�شللة. 
والأدلة  على احلقائق  اأحكامه  تقوم  اأن  ينبغي  كّي�س فطن  واملوؤمن 
ال�شحيحة ولي�س على حديث النف�س اأو و�شو�شة ال�شيطان، وليدفع املوؤمن 
عن نف�شه هذه الو�شو�شة بذكر اهلل تعاىل، وال�شتعاذة باهلل من ال�شيطان 

الرجيم.

من اآداب الكالم الإن�صات؛ فهل تعلمني فوائد الإن�صات؟

فوائد اإلنصات في التربية والتعليم
1- ي�شاعد على تعلم الدرو�س وفهمها جيًدا وا�شتيعابها ب�شكل طيب، 

وبالتايل �شهولة حفظها وا�شرتجاعها.
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2- ي�شاعد على فهم امل�شائل ال�شعبة واملواقف التعليمية املختلفة، 
فدقيقة �شرود من الطالب تكلفه دقائق ملجاراة الآخرين وفهم الدرو�س 
غرفة  يف  املعلم  على  اأن  اإليه  الإ���ش��ارة  جتدر  ومما  فاته،  ما  وا�شتيعاب 
الدر�س م�شوؤولية يف جذب انتباه التلميذات وتركيزهم، وميكن ا�شتخدام 
فوا�شل من�شطة وبع�س الو�شائل التعليمية لطرد امللل وزيادة جرعة النتباه 
والإن�شات، وهذا يحتاج اإىل جهد وتفكري غري عادي من العاملني يف حقل 

الرتبية والتعليم.

الأ�شئلة  بع�س  وط��رح  اإع��داد  على  املتعلمني  الإن�شات  ي�شاعد   -3
الذكية تزيد يف فهم الدرو�س، وت�شاعد على املناق�شة وبثقة عالية.

يطرح،  �شوؤال  اأي  عن  الإجابة  على  املتعلم  الإن�شات  ي�شاعد   -4
بع�س  ي�شتخدمها  طريقة  وهي  متوقع،  وغري  مفاجًئا  يكون  قد  وبع�شها 

الرتبويني لقيا�س قدرة الآخرين على الإن�شات.

5- عندما يطلب املعلم حل �شوؤال حمدد بطريقة معينة، فاإن غري 
املن�شتني قد يقومون بحل هذا ال�شوؤال بطريقة غري منا�شبة.

6- تزيد احلاجة اإىل الإن�شات كلما ارتقى يف �شلم التعليم، فالتعليم 
اجلامعي يعتمد غالًبا على الإن�شات.

ل يقت�صر ال�صدق مع الب�صر.. بل حتى مع احليوان:
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الصدق حتى مع الحيوان
يف يوم من الأيام خرج رجل م�شلم م�شافًرا من بلده اإىل بلد بعيد 
ملسو هيلع هللا ىلص هذا احلديث عند رجل من حفظة  لر�شول اهلل  يريد حفظ حديث 
هذا  من  طلب  جهيد  جهد  وبعد  الرجل  ه��ذا  اإىل  و�شل  فلما  احلديث، 
اإطالعه على احلديث، وكان هذا الرجل احلافظ للحديث يريد  الرجل 
الإم�شاك ببهيمة عنده، فاأوحى اإىل البهيمة اأن رداءه يحوي طعاًما لتاأتي، 
عليه  فرد  له ل،  فقال  ردائ��ك طعام؟  للحديث: هل يف  الطالب  له  فقال 
قائاًل: ما كنت لآخذ حديث ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص من رجل يكذب حتى ولو على 
بهيمة وتركه وعاد اإىل بلده دون اأن ياأخذ احلديث الذي تعب يف �شفره من 
اأجله.. اإنه حتري ال�شدق يف كل �شيء ومع كل �شيء ويف كل موقف دون 

حرج اأو خوف اأو عمل ح�شاب للنا�س.

ونختم بفقرة اخلم�س املهلكات التي تخرج من الل�صان:

الخمس المهلكات
عليه  يطلق  ما  وهو  بدايته،  قبل  تنهي احلوار  واأفعال  اأقوال  هناك 

م�شطلح "مهلكات احلوار"، وهي:
ال�شديقني  اأح��د  نقد  اإذا  احل��وار  اأثناء  يف  اجل��ارح: يف  النقد   -1

الآخر، فاملوجه اإليه النقد ل ي�شتطيع ال�شتمرار يف الكالم بعد ذلك.
اأخطاأت يف.." بدء  "اأنت  املتحدث  يقول  كاأن  باخلطاأ:  2- احلكم 

احلوار بهذا يجعل امل�شتمع يقطع اأي نقا�س �شيدور.
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3- ترك الأمور على عواهنها دون حوار اأو مناق�شة متذرعني، )باأن 
الأحوال �شتتغري مع الأيام( ونرتكها، فهذا خطاأ يحدث يف نف�س الإن�شان 

تكد�ًشا... يوؤدي اإىل احلوار النف�شي ال�شلبي.
4- اجرتار ال�شوابق: اإذا حدث خالف وقتي وحني مناق�شته ت�شرتجع 

امل�شاكل ال�شابقة كلها وتقال مرة واحدة.
مناق�شة  يف  �شديقة  ترغب  ك��اأن  امل�شكلة:  مبعرفة  الت�شبيق   -5
�شديقتها يف م�شكلة ما، فت�شبقها قائلة: اأنا اأعرف ما تودين احلديث عنه.

اآخر فقراتنا، فاإن تقيدنا باآداب  اإىل هنا نكون قد و�صلنا اإىل 
جرى  عما  فالعفو  ن�صيان  اأو  زل��ل  ح�صل  واإن  هلل،  فاحلمد  الكالم 

وكان؛ وتذكرن اأن جروح الل�صان اأ�صد من جروح ال�صيوف.

وبركاته"،،، اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�صالم 
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األخت الكبرى

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل الذي ا�صتخل�س احلمد لنف�صه، وا�صتوجبه على جميع 
خلقه، الذي نا�صية كل �صيء بيديه، وم�صري كل �صيء اإليه، القوي يف 
منع،  ملا  معطي  ول  اأعطى،  ملا  مانع  ل  جربوته،  يف  اللطيف  �صلطانه، 
ملسو هيلع هللا ىلص  خالق اخلالئق بقدرته، وم�صّخرهم مب�صيئته، واأ�صهد اأن حممًدا 
�صفوته من خلقه، واأمينه على وحيه، اأر�صله باملعروف اآمًرا، وعن املنكر 

ناهًيا، واإىل احلق داعًيا. اأما بعد:
كثري منا لديها اأخت كربى، ت�صاعدها وت�صرح لها درو�صها، وتكون 

عوًنا لها يف كثري من الأ�صياء.
من هذا اليوم )    ( املوافق )( من �صهر )( لعام )      ( ي�صرنا اأن 

نخ�ص�س احلديث عن الأخت الكربى يف املنزل.

نبداأ بالقراآن الكرمي:

القرآن الكريم
ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  گ  گ  گ  گ   زب  ت��ع��اىل:  ق��ال 
ڱڱ  ڱ   ڱ ں    ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ   ہ    ہ  ہ  
ڭ  ڭ       ڭ  ۓ       ۓ    ے    ھے  ھ   ھ  ھ  ہ 
ڭ ۇ ۇ  ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ  ۅ 

www.alukah.net



47

وئ       وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ   ى  ى  ې  ې  ې  ې       ۉ   ۉ  ۅ 
ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ  ۈئ       ېئېئ ېئ ىئ      ىئ ىئ ی ی  
ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ 
ٺ ٺ ٿ ٿ  ٿ  ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 

ڤ رب )الفرقان(.

ثاين فقراتنا احلديث ال�صريف:

الحديث
اأبي هريرة - ر�شي اهلل عنه - قال: قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ل  عن 
حتا�شدوا، ول تناج�شوا، ول تباغ�شوا، ول تدابروا، ول يبع بع�شكم على 
بيع بع�س، وكونوا عباد اهلل اإخوانا، امل�شلم اأخو امل�شلم، ل يظلمه ول يخذله 
ول يحقره، التقوى هاهنا - وي�شري اإىل �شدره ثالث مرات - بح�شب امرئ 
من ال�شر اأن يحقر اأخاه امل�شلم، كل امل�شلم على امل�شلم حرام: دمه وماله 

وعر�شه« رواه م�شلم. 

ن�صل الآن اإىل كلمتنا ال�صباحية:
مهام األخت الكبرى)))

الهتمام، الدلل، املحبة، التميز؛ هي حالة من امل�شاعر التي تتميز 
بها الأخت الكرى داخل بيت العائلة، فهي الأنثى التي تلعب اأ�شعب الأدوار 

)1( للكاتبة: بدرية الع�شكر.
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يف حياة اأ�شرته���ا، واأحياًنا ت�شبح الأم البديل���ة لإخوتها ال�شغار، تن�شت 
لهم، وحتتويهم، ومتد يد العون مل�شاعدتهم، وب�شبب م�شوؤوليات دورها يف 
الرعاي���ة باأ�شرتها، قد تغيب حياتها من اأم���ام عينها دون اأن ت�شعر، وعلى 
الرغ���م م���ن اأنها قد تكون �شعي���دة مبا حققته من جن���اح يف اإدارة مملكة 
عائلته���ا، و�شمودها اأم���ام اأعا�شري كادت اأن تع�ش���ف بهم كما يحدث يف 
كث���ري من العوائ���ل، اإل اأنها قد تتمن���ى لو كان با�شتطاعته���ا اإعادة الزمن 

قلياًل للوراء، لعلها جتد ذاتها.

الأخ���ت الكرى لها دور جوهري يف املن���زل، فهي دائمًا تهتم ب�شعادة 
اأف���راد اأ�شرته���ا ت�شرتك معه���م يف اهتماماتهم، وحتاوره���م يف م�شاكلهم، 
وتق���دم الع���ون دون مقابل، لكن ل يعني ذل���ك اأن تتنازل عن هويتها، فالبد 
لها من اأن تكت�شف نف�شها وتكون �شخ�شية م�شتقلة، كما عليها اأن تعرف باأن 
الأخوة ل تعني الرتباط الكامل، فالعالقة عالقة اأخذ وعطاء وحب متبادل.

راأي الأخت الكرى: 

الأخت )ح.و( تقول: اأنا الأخت الكرى يف البيت وبالفعل اأح�س اأين 
الأم الثاني���ة لإخوتي، اأ�شمع منهم، واأح���ل م�شاكلهم على قدر ا�شتطاعتي، 

جميل اأن تكوين الأخت الكرى فطلباتك دائمًا جمابة.

وت�شيف الأخت اأم���رية: اأنا اأي�شًا الأخت الكرى، جميل دور الأخت 
الكرى فهي تلعب دور الوالدة عند غيابها، وهي قريبة من اأخوتها، ومتثل 

اخليط الرابط بني اأهلها.
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الأخ���ت )م.ب( تقول: اأنا الأخت الكرى يف البيت، اأنا م�شوؤولة عن 
كل كبرية و�شغرية هنا، والأقرب لإخواين واأخواتي من اأمي، كل اأ�شرارهم 
يج���ب اأن متر علي! لأك���ون الوا�شطة بينه���م، يعني كل البي���ت يحتاج يل، 

باخت�شار الأخت الكرى هي الأم ال�شغرى، �شعور جميل �شدقوين.

الأخ���ت )جنود( تقول: نع���م اأنا التي اعتنيت باإخ���واين من الولدة 
حتى الدرا�شة، تركت طفولتي وحتملت م�شوؤولية تربيتهم، ينادونني ماما، 
تعب���ت كثرًيا عندما تزوجت وتركتهم تفطر قلب���ي على فراقهم، ليتني مل 

اأكن الأخت الكرى.

تكم���ل الأخت )م�شاع���ل(: دور الأخ���ت الك���رى، م�شوؤولية مرهقة 
بالن�شب���ة يل، واأي تق�ش���ري غري مق�ش���ود، يثقلني اأكرث، وال���دي ي�شميني 
اأمنا، لذا علي دائمًا اأن اأكون املتفهمة، املقدرة، القوية، وامراأة ل تخطئ.

الأخ���ت )ف.ق( تقول: اأن���ا اأمر بالعديد من املواق���ف، واأ�شعر اأنني 
بنت اأكر من عمري الواقعي، فاأنا اأهتم برعاية اإخوتي ال�شغار يف غياب 

اأمي، واأهتم باملنزل، وقد اأتعر�س اأحياًنا ملواقف �شعبة وحمرجة.

)ملي����س( تقول: اأنا اأي�ش���ًا الأخت الكرى، لكن ل�شت م�شوؤولة اإل عن 
نف�ش���ي، كل �شخ�س م�شوؤول عن نف�شه، اأن���ا عملت هذا القانون لأنه كل ما 
حدث �شيء يف املنزل قالوا يل اأين كنت، اأنت الكبرية يف املنزل، واأي خطاأ 

يقع علي، لهذا كل �شخ�س م�شئول عن نف�شه.
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راأيهم حول الأخت الكرى:

الأخت )فايزة �شالم( تقول: الأخت الكبرية هي رئة الأ�شرة وقلبها 
الذي ي�شخ فيها احلياة، لقد تلم�شت دور اأختي الإيجابي يف حياتنا ب�شكل 
كب���ري، فق���د �شاهمت يف �شقل جتربته���ا العملية يف احلي���اة لنا، هي بحق 

تعاملت معي بقلب الأم.

ت�شيف الأخت )دلل(: بالفعل الأخت الكرى تعد مثل الأم الثانية، 
ب���ل هي اأ�شاًل اأم، ب�شراحة اأنا �شخ�شي���ًا ل اأ�شتطيع ال�شتغناء عنها فهي 
بالن�شب���ة يل �شندوق اأ�شراري، اأ�شتطيع كذلك التحدث معها يف كل الأمور 
دون خج���ل اأو خ���وف بعك�س والدتي التي يجب عل���يَّ اأن اأعمل األف ح�شاب 

قبل اأن اأحتدث اإليها.

ولالأخت )فادية اإبراهيم( راأي اآخر حول دور الأخت الكرى فتقول: 
دور الأخ���ت الك���رى قد ي�ش���ل اأحيانًا اإىل ح���د املبالغة في���ه والظلم لها، 
فكلم���ة اأنت كبرية، ول تبكي اأنت كبرية، واإ�شافة م�شوؤوليات عائلية لطفلة 
مازالت يف بداية حياتها الطفولية يوؤثر ب�شكل �شلبي على �شخ�شيتها التي 

تكر �شريعًا و�شط هالة من الأعباء جتعلها تن�شى نف�شها.

الأخت )مها الغامدي( ت�شيف: الأخت الكرى مظلومة كثريًا، لأنها 
يف الغال���ب ل جتد من يعطيها اهتمامًا اأو حت���ى يبادلها العطاء، ومطالبة 
اأن تكون يف قمة ال�شتعداد الفوري يف حياة اأ�شرتها لدرجة اأن دورها يكر 
مبختل���ف مراحل حياتها العمرية، مما يزيدها م�شوؤولية ترتك اأثرًا �شلبيًا 
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يف حياته���ا قد جتعلها ت�شرف النظر عن التفكري يف م�شتقبلها لأن دورها 
ل نهاية له.

الأخت )م.ت( تقول: من اأهم امل�شاكل التي تواجه الفتاة اأنها تكون 
الأخ���ت الكرى، لأنه���ا �شتكون م�شوؤولة عن البي���ت والإخوة وفوق هذا كله 

عبارة -اأنت الأكر اأنت الأعقل.

الأخت )ب.ق( تقول: اأ�شعر باأنني الأخت الكرى، مع اأنني يف الواقع 
ل�شت اأكر اأخوتي، اأحياًنا اأن�شحهم دون اأن يطلبوا ذلك، واأحياًنبا اأخرى 
اآمرهم باأ�شياء تفيدهم عن ح�شن نية، ولكن امل�شكلة اأنهم ل يفهمون هذا 

ال�شعور لذا فقد اأقع اأحياًنا يف بع�س املواقف املحرجة".

اخللل يف العالقة مع الأخت الكربى، هو مو�صوع فقرتنا 
القادمة:

الخلل في العالقة مع األخت الكبرى
اخللل يف العالقة بني الأخت الكرى يف العائلة وبقية اأفراد الأ�شرة 
التوتر يف  اأ�شباب  اأهم  ومن  املت�شعبة،  اأبعادها  لها  اجتماعية  ق�شية  هي 

العالقة ما يلي:
- طريقة التن�شئة والرتكيبة الأ�شرية التي تربت فيه العائلة، ومدى 
يف  وتدخلها  البقية،  على  �شيطرتها  فر�س  يف  الكرى  لالأخت  ال�شماح 
الأمور املرت�شبة من خالل الرتبية والتي  ال�شخ�شية، وكثري من  حياتهم 

على اأ�شا�شها يتم التعامل.

www.alukah.net



52

الأخت هي التي تتحكم يف الأمور اأ�شبح الأخوة يف مقام ل يريدون 
منها التحكم يف خ�شو�شياتهم فتن�شاأ حالة من ال�شراع بني الطرفني. 

- الغرية التي قد تنجم يف بداية دخول اأحد اأفراد عائلتها الذين 
كانوا حتت رعايتها يف اأ�شرة جديدة؛ فهي ترى اأن لها احلق يف ا�شتمرار 

ال�شيطرة على الفرد، حتى لو كان بعد الزواج.
- حديث ال�شديقات القريبات من �شنها عن كيفية احلفاظ على 
قوتها املعتادة ؛ فقد �شاغوا حديثهم لها على اأ�شا�س تنبيهها: ل تف�شحي 
بنية  الأخ��ت  تدخل  عندما  قوية  ك��وين  ك��ذا،  لهم  تفعلي  ل  املجال،  لهم 

الت�شلط.
- منط الأخت الكرى التي تريد ك�شب ر�شى اأهلها، فكلما اأفرطت 

يف ذلك باإعطائهم كل �شيء متادوا يف ال�شعي لتملكها وال�شيطرة عليها.
- غرية الأخت الكرى من اإحدى اأخواتها، خا�شة التي �شوف تتزوج 
ليلة  حتى  وجتدها  الأم��ور.  من  عديَدا  لها  تقدم  كانت  واإن  فهي  قريًبا، 
الزفاف هي من تقوم بجميع املهام، غري مدركة اأن هذا اآخر يوٍم لها، لكنها 
باإلقاء الأوامر  تبداأ بالتحكم وامل�شاركة معها يف حياتها الأ�شرية، وذلك 
والتوجيهات )الب�شي كذا، اأخي يحب اأن ياأكل وي�شرب كذا، عليك بتقدمي 
الفطور له قد تتحمل الزوجة ذلك، خا�شة يف بداية الزواج ل�شعورها بنوع 
من اخلجل، وحماولتها ك�شب ر�شى اجلميع اإن كانت ب�شيطة وغري قوية 
كفاية، لكن بعد فرتة لن حتتمل ذلك، فتندلع احلروب بينهما، وتتفاقم 

امل�شكلة اأكرث اإذا كانت الزوجة ت�شكن مع اأهل الزوج.
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- معاملة اأخت الزوج لأخيها كما كان ُيعامل قبل الزواج من الأخطاء 
التوجيه  اأي اعتبار لدورة حياته اجلديدة، فيظل  ال�شائعة، فهي ل تقيم 
بالغرية،  ال�شعور  والإر�شاد والتدخل يف كل كبرية و�شغرية؛ وذلك جراء 
فتبداأ اخل�شومة واملكيدة اأحياًنا؛ ما يجعل له الأثر ال�شيئ يف نف�س الزوج 

ل�شعوره بال�شياع اإما زوجتي اأو اأختي.
- عدم فهم كل من الأخت وبقية اأخواتها حقوق وواجبات كل طرف 
منهم، ونطاق التدخل امل�شموح لهما به جتاه الآخر، فلي�س لالأخت الكرى 
اأن  الكرى  الأخت  على  باملقابل  الآخرين،  زيارة  اأحد من  منع  احلق يف 
ك��ل كبرية  بتدخلها يف  ع��دم تخطي اخل��ط��وط احل��م��راء  ت��درك وج��وب 
اأف�شل  واحلياة  قائًما،  بينهم  الح��رتام  �شيكون  بهذا  بحياته،  و�شغرية 

بكثري.
- وجود روا�شب داخلية �شابقة يف حياة الأخت الكرى من "اعتماد 
وحب  بالنق�س  ال�شعور  العقم،  العنو�شة،  الطالق،  لهم،  كاأم  عليها  كلي 

ال�شيطرة".
- وقد يكون هذا الأخ ي�شرف من دخله على اأخته اإن كان ب�شكل 
لديه  اأ�شبحت  وقد  زواجه،  بعد  الأمر  فاختلف  مبا�شر،  غري  اأو  مبا�شر 
من  حًقا  امت�شت  الزوجة  ه��ذه  اأن  الأخ��ت  فت�شعر  اأخ��رى،  التزامات 

حقوقها. 
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ونختم بهذه الفقرة:

مميزات األخت الكبرى
)1( ال�شر على الأخوات ومالطفتهن.

)2( حتمل امل�شوؤولية منذ ال�شغر يف تربية الأخوات.

)3( تقدمي الطعام اإىل الأخوات ال�شغار وحت�شريه.
)4( البقاء يف املنزل لالهتمام بالإخوة يف غياب الأم.

وعدم  ال�شتقرار  على  املحافظة  اأجل  من  حقها  عن  التنازل   )5(
حدوث م�شاكل.

)6( مذاكرتها و�شهرها لأجل اأخواتها ال�شغريات.
)7( حماولتها حل م�شاكل اأخواتها ال�شغريات قدر الإمكان.

)8( قيامها بدور الأم يف كثري من الأحيان.

الكبريات، وعدم  اأخواتنا  ختاًما، نقول: علينا جميًعا احرتام 
اإزعاجهن، واإن بدا منهن �صيء فلنتذكر اأف�صالهن واأعمالهن التي 

قدمنها لنا.

وبركاته"،،، اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�صالم 
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اإلذاعة المدرسية

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل الذي كان بعباده خبرًيا ب�صرًيا، وتبارك الذي جعل يف 
ال�صماء بروًجا وجعل فيها �صراًجا وقمًرا منرًيا، وهو الذي جعل الليل 
والنهار ِخْلَفة ملن اأراد اأن يّذكر اأو اأراد �صكوًرا، اأر�صل اإلينا حممًدا  هادًيا 
ومب�صًرا ونذيًرا، فبّلغ الر�صالة، واأّدى الأمانة، ون�صح الأمة، وجاهد يف 
اهلل حق جهاده، وتركنا على املََحّجة البي�صاء، ليلها كنهارها، ل يزيغ 

عنها اإل هالك، فجزاه اهلل عن اأمة الإ�صالم خري اجلزاء. اأما بعد:
اإطاللة الإذاعة ال�صباحية عليكن كل �صباح،  كثرًيا ما ت�صاهدن 

لكن قلياًل اأو نادًرا ما حتدثنا عنها.
اليوم )    ( املوافق )      ( من �صهر )      ( لعام )      ( ي�صرنا اأن 

نخ�ص�س هذا اليوم للحديث عن الإذاعة املدر�صية.

نبداأ بالقراآن الكرمي:

القرآن الكريم
ڀ    پ     پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  زب  ت��ع��اىل:  ق��ال 
ٹ  ٿٹ  ٿ   ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  
ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ            ڤ  ڤ         ڤ  ڤ  ٹٹ 
ڍ   ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ   ڃ  ڃڃ  ڃ 
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ک  ک  ک  ڑ   ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ 
ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ   گ  ک 
ۀ  ۀ    ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ 
رب  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ   ےے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہہ   ہ 

)الأحزاب(.

ثاين فقراتنا احلديث ال�صريف:

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

نهى اهلُل عنه" رواه البخاري. 

ن�صل اإىل تعريف الإذاعة املدر�صية:

 اإلذاعة المدرسية
الإذاعة املدر�شية هي روح الطابور املدر�شي وعنوانه.. وهي باإجماع 
اأخرى تعّد احل�شة الأوىل،  املربني وامل�شوؤولني عنوان املدر�شة، وب�شيغة 
وكلما كانت اإذاعة جيدة ومتنوعة دل ذلك على اأن هذه املدر�شة راقية، بها 
طالبات على م�شتوى عال من املعرفة واملهارة والإلقاء والن�شاط واحليوية؛ 
فالإذاعة املدر�شية تظهر لنا مواهب الطالبات يف ال�شعر والإلقاء والأداء 

وغريه.
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وتعالني لنتعرف اإىل اأهداف الإذاعة املدر�صية:

أهداف اإلذاعة المدرسية
واأكرثها  املدر�شية،  الن�شاطات  اأه��م  من  املدر�شية  الإذاع���ة  تعّد 
ح�شوًرا، حيث يلقى على عاتقها من امل�شوؤوليات اأكرث من غريها، يكفي 
الن�شاط  لهذا  كان  لذا  يومًيا؛  اإع���داًدا  يتطلب  يومًيا،  ن�شاًطا  تعّد  اأنها 
والتي  املهمة والذهبية  الأهداف  املدر�شي )الإذاعة املدر�شية( عدد من 
ُي�شعى لتحقيقها وتطبيقها من خالل الرنامج الإذاعي املدر�شي ب�شكله 

املتكامل.

الطالبة  ر�شيد  يف  كبرية  بدرجة  ت�شب  الأه��داف  هذه  ب��اأن  علًما 
ب�شكل رئي�س، وامَلْدر�شة ككل ب�شكل ثانوي.

وقد اخرتنا خم�شة ع�شر هدًفا لالإذاعة املدر�شية لي�س على �شبيل 
احل�شر، واإمنا على �شبيل الإيجاز ل احل�شر، وهي:

اأوًل: الدعوة اإىل اهلل.

ثانًيا: زرع الثقة يف نفو�س الطالبات.

ثالًثا: تدريب الطالبات على اخلطابة.

رابًعا: تدريب الطالبات على الإلقاء، ومواجهة اجلمهور.

خام�ًشا: تنمية قدرات الطالبات على الإعداد والتن�شيق باأنف�شهم.
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�شاد�ًشا: امل�شاركة يف التوعية باملنا�شبات الوطنية.
�شابًعا: الإعالن عن الأن�شطة املدر�شية جلميع اجلماعات املدر�شية.
للطالبات  ومتميزة  جيدة  وثقافية  معرفية،  ح�شيلة  تقدمي  ثامًنا: 

وامل�شتمعات.
زمالئهم  اأم����ام  واإب���داع���امت  ال��ط��ال��ب��ات  م��واه��ب  تنمية  ت��ا���ش��ًع��ا: 

وزميالتهن.
عا�شًرا: عر�س امل�شاهد الرتبوية الهادفة اأمام الطالبات.

حادي ع�شر: ذكر �شري ال�شلف ال�شالح، والدعوة اإىل القتداء بهم.
ثاين ع�شر: الرتحيب بالزوار، وال�شيوف والثناء على جهودهم.

ثالث ع�شر: الإعالن عن اأية قرارات اأو اأنظمة جديدة من الإدارة.

اأق�صام برامج الإذاعة املدر�صية يف فقرتنا القادمة:

برامج اإلذاعة المدرسية
تنق�شم برامج الإذاعة املدر�شية اإىل ق�شمني:

 )1( برامج ال�شماع: ونق�شد بها كل ما تقدمه الإذاعة املدر�شية 
من كالم منطوق م�شموع. وهو ما �شنتحدث عنه يف هذا الف�شل.

 )2( برامج امل�شاهدة: ونق�شد بها كل ما تقدمه الإذاعة املدر�شية 
من م�شاهد متثيلية خمتلفة ي�شاهدها جميع من هو داخل املدر�شة. وهو 

ما �شنتحدث عنه يف الف�شل الذي يلي هذا الف�شل.
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فقرتنــا  يف  جتدنــه  الإذاعــة  يف  ودروهــا  اخلطابــة 
القادمة:

أدوار الخطابة في اإلذاعة المدرسية
يعتر  بل  وكبرًيا،  مهًما  دوًرا  املدر�شية  الإذاع��ة  تلعب اخلطابة يف 
الدور الأكر لها؛ حيث متثل اخلطابة الن�شبة الكرى من عمل طالبات 
الرامج  من  جمموعة  الن�شبة  ه��ذه  متثل  حيث   ،%70 تقريًبا  الإذاع���ة 
حتت  تندرج  وجميعها  الطالبات،  يقدمها  التي  والفقرات  والأن�شطة 

اخلطابة. 
من  كثري  ويف  حياتك،  طوال  اإليها  حتتاجني  قد  عموًما  واخلطابة 

اأمورك، وقد يكون لها اأثر وا�شح يف م�شرية حياتك.
اإل اأننا �شنتحدث هنا فقط عن اأدوارها يف خدمة الإذاعة املدر�شية. 
اإن اخلطابة فن وبقدر اإملام طالبات الإذاعة وطالباتها بهذا الفن، 
واأقوى  فاعلية،  اأكرث  الإذاعية  براجمهم  كانت  ما  بقدر  له،  وتطبيقهم 

تاأثرًيا. 
ل  لكن؛  خطبة  مائة  ت�شمعي  اأن  ت�شتطيعني  مثاًل:  لك  و�شاأ�شرب 
تتاأثرين اإل بخطبة واحدة، وقد ت�شمعني مائة �شريط ول يتعلق قلبك اإل 

ب�شريط واحد. 
الأ�شباب؛ حتى يتحقق  واأخرًيا، ثم بفعل  اأوًل  بتوفيق اهلل  هذا كله 

النجاح.
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اإل مرحلة م��ن م��راح��ل فن  اأن ك��ل ه��ذه الأ���ش��ي��اء م��ا ه��ي   امل��ه��م: 
اخلطابة املتعددة.

ومن الفقرات املهمة يف الإذاعة املدر�شية والتي تلعب اخلطابة فيها 
دوًرا رئي�ًشا )الكلمة ال�شباحية(، وما اأدراك ما الكلمة ال�شباحية! فهي 
ومن   - ال�شريف  الكرمي، واحلديث  القراآن  بعد   - املدر�شية  الإذاعة  ُلّب 
خاللها ي�شتطيع منر الإذاعة املدر�شية توجيه عدد من الر�شائل املوؤثرة 

والفاعلة، يف توجيه ن�شح، اأو ت�شحيح �شلوك.
يف  ال�شحيحة  اخلطابة  لدور  الو�شول  طرق  اإتباع  املهم  من  لذا؛ 

الكلمة ال�شباحية لت�شديد هدف قوي من خاللها.
من هذه الطرق: 

1- اختيار املو�شوع املنا�شب.
 2- البحث بجد عن كل ما يتعلق باملو�شوع.

جوهر  على  يحافظ  ال��ذي  الخت�شار  على  ال�شديد  الرتكيز   -3  
الفكرة، ويف اأقل عدد ممكن من الكلمات.
 4- التدرب على اإلقاء الكلمة جيًدا.

 5- التوكل على اهلل - عز وجل - وفعل الأ�شباب.
يف  اخلطابة  دور  اإىل  للو�شول  مراحل  اإل  هي  ما  الطرق  هذه  كل 
الكلمة ال�شباحية، التي - باإذن اهلل - �شتوؤتي ثمارها من خالل التاأثري 
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الطاقات  وتفجري  اأذهانهم،  يف  الت�شاوؤلت  واإث��ارة  ال�شامعني،  نفو�س  يف 
الكامنة يف مواهبهم.

ونختم بهذه الفقرة:

حوافز لتشجيع طالبات اإلذاعة
التطوير  اإىل  ت��وؤدي  التي  العوامل  اأه��م  من  الت�شجيع  عامل  يعّد 
ي�شيطر  والت�شجيع  التحفيز  عوامل  من  يخلو  عمل  اأي  اإن  اإذ  والتغيري؛ 
اإذا كان العمل تطوعًيا، فنحن -  ا  عليه الوقوف وعدم التقدم، خ�شو�شً
امل�شلمني - بفطرتنا نوؤمن باأن كل عمل �شالح �شنجازى ونثاب عليه، اإل 
اأنه ل مانع من و�شع حوافز للقفز اإىل الأمام؛ فاجلنة لي�شت باًبا واحًدا، 

واإمنا ثمانية اأبواب، ولي�شت درجة واحدة واإمنا درجات عدة. 
ا، واإدارة  من هذا املنطلق يجب اأن ت�شلك م�شرفة الإذاعة خ�شو�شً
يف  امل�شاركة  على  الطالبات  لت�شجيع  التحفيز  اأ�شلوب  عموًما  املدر�شة 
على  وال�شتمرار  ي�شتطيعن،  ما  اأق�شى  وتقدمي  فيها،  والتجديد  الإذاعة 

هذا احلما�س طوال اأيام ال�شنة.
التي  الإذاع���ي���ة  فقراتنا  اآخ���ر  اإىل  و�صلنا  ق��د  ن��ك��ون  هنا  اإىل 
خ�ص�صناها عن الإذاعة املدر�صية؛ فيا ترى.. هل �صن�صاهد وجوًها 

جديدة �صمن قافلة جماعة الإذاعة املدر�صية؟ هذا ما نتمناه.
وبركاته"،،، اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�صالم 
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الزميالت والصديقات

ٱ ٻ ٻ

�صبحان من �صّبح الرعد بحمده، وهطل الغمام بذكره، بّره عظيم، 
واأخذه األيم، ير�صل املر�صلني مب�صرين ومنذرين، وينزل الكتاب باحلق 

املبني، واأنزل احلديد فيه باأ�س �صديد.
اهلل اأكرب من اإله ما اأحلمه على الطغاة، وما اأ�صربه على الع�صاة، 
وما اأقربه ممن دعاه، وما اأقدره على ن�صر من توله، وما اأ�صد بط�صه 

مبن عاداه، وما اأ�صمعه ملن ناداه.
واأ�صهد اأن حممًدا عبده ور�صوله �صلى اهلل عليه وعلى اآله و�صحبه 

و�صلم ت�صليًما كثرًيا مزيًدا اإىل يوم الدين. اأما بعد:
تتواىل الأيام، ومتر اللحظات، ول تزال اإ�صراقة منربكن الإذاعي 
تطل عليكن كل �صباح. ويف هذا اليوم )      ( املوافق )( من �صهر )( 
لعام )      ( من الهجرة، ن�صتهل هذا اللقاء باحلديث عن ال�صديقات 

والزميالت؛ فكما قيل ال�صاحب �صاحب، وال�صديق وقت ال�صيق.

- وقد ذكر اهلل جل يف عاله، يف كتابه الكرمي الأخالء 
وهم الأ�صدقاء وبنينّ اأهميتهم: 

القرآن الكريم
ڻ  ڻ  ڻ  ں    ں  ڱ   ڱ  زب  ت��ع��اىل:  ق��ال 
ے   ے  ھ  ھ  ھ  ھ   ہ  ہ  ہ  ہ   ۀ   ۀ  ڻ 

www.alukah.net



63

ۆ  ۆ  ۇ  ۇ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ 
ېې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۋۅ   ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ 
ۆئ  ۇئ               ۇئ  وئ  ەئ ەئ وئ  ائ  ائ  ى   ى 

ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ          ېئ ىئ ىئ  رب )الزخرف(.

- وقــد بــنينَّ امل�صطفــى ملسو هيلع هللا ىلص بــاأن اجللي�س نوعــان؛ فاختــاري من 
جتال�صني:

الحديث
عن اأبي مو�شى الأ�شعري- ر�شي اهلل عنه- قال: قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 
»مثل اجللي�س ال�شالح وال�شوء كحامل امل�شك، ونافخ الِكري، فحامل امل�شك 
اإما اأن يْحِذَيك، واإما اأن تبتاع منه، واإما اأن جتد منه ريًحا طيبة، ونافخ الكري 

اإما اأن يحرق ثيابك، واإما اأن جتد منه ريًحا خبيثة«. متفق عليه.

- ون�صلك طريق احلكماء؛ لنخرج كنوًزا من �صياء:
الحكمة

- يقول بنيامني فرنكلني: كن بطيًئا يف اختيار ال�شديق، واأبطاأ يف 
تبديله.

- وتعــايل معــي عزيزتــي الطالبة اإىل حمــور حديثنا 
الأ�صا�س وهو ال�صبيل اإىل اختيار ال�صديقات والزميالت: 

اختيار الزميالت والصديقات
لعل من اأف�شل العبارات التي ت�شوغ �شكل ال�شاحبة والرفيقة عبارة 
اأن يكون  »ينبغي  ابن اجلوزي - يرحمه اهلل تعاىل - حيث قال:  الإم��ام 
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غري  اخللق،  ح�شن  عاقاًل،  يكون  اأن  خ�شال:  خم�س  �شحبته  توؤثر  فيمن 
فا�شق، ول مبتدع، ول حري�س على الدنيا«.

ونلمح يف العبارة اأن املنهي عنه يف ال�شاحب اأكرث من املاأمور به، 
وهي اإ�شارة اإىل اأن ال�شفة احل�شنة اإن وجدت يف ال�شاحبة فلي�شت كفاية 
للحكم ب�شالحها ل�شحبتك، بل الأهم انتفاء املنهيات، حيث اإنها عالمة 

الهالك:
اأوًل: العقل، فهو راأ�س املال ول خري يف �شحبة احلمقاء؛ لأنها تريد 
اأن تنفعك فت�شرك، ونعني بالعاقلة التي تفهم الأمور على ما هي عليه اإما 
بنف�شها اأو تكون بحيث اإذا �شرحت لها فهمت، وهذا مفهوم بالفطرة فال 
نظن اأن هناك من حتب م�شاحبة احلمقاوات الالتي ل يعرفن ما يفعلن.
اأو �شهوة  ثانًيا: ح�شن اخللق فال بد منه، فرب عاقل يغلبه غ�شب 
اإن  فيطيع هواه فال خري يف �شحبته، فال تغرنك �شاحبة العقل الراجح 
�شاءت اأخالقها ف�شتوؤذيك اأنت اأوًل باأخالقها قبل اأن تنفعك بعقلها، واإن 

مل تفعل تنطبع اأخالقها على اأخالقك ولو بعد حني.
ل  تعاىل  اهلل  يخاف  ل  ومن  اهلل،  تخاف  ل  فاإنها  الفا�شقة،  ثالًثا: 
توؤمن غائلته ول يوثق به، وهذا واهلل من درر الكالم فاأمر طبيعي للغاية 
اأن من ل تراعي حرمات اهلل تعاىل هل �شرتاعي حرماتك وهل تاأمنيها 
امللمات  فعند  واإن ظهر منها عك�س ذلك  ومالك؟ كال واهلل  نف�شك  على 

واخلطوب تظهر احلقائق وتنك�شف، وعندها ل ينفع الندم.
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ف�شاحبة  بدعتها؛  ب�شراية  �شحبتها  من  فُيخاف  املبتدعة،  رابًعا: 
ب اإليك فهمها اخلاطئ لالإ�شالم وبدعته ول ت�شعرين، فمثاًل  البدعة ُت�َشرِّ
كرثة خمالطتك للقبوريات وروؤيتك ملا يفعلنه تقذف يف القلوب العتقاد 
يف القبور والترك بها والذبح والنذر لها والدعاء عندها، وهذا من اأخطر 

الأمور.
خام�ًشا: احلري�شة على الدنيا، فاإن واجب املوؤمن اأن يتجنب ِع�شرة 
طالب الدنيا؛ فاإنهم يدلُّونه على طلبها وجمعها ومنعها عن اأ�شحاب احلق 
فيها، وذاك الذي يبعد العبد عن طلب جناته ويقطعه عنها، ويجتهد يف 
�شحبة اأهل اخلري ومن يدله على طلب الآخرة، وينبغي احلذر من هذه 
ال�شفة بالذات ف�شاحبها قد يكون �شاحب عقل راجح وخلق رفيع ولي�س 
ا على مر�شاته،  مبتدًعا ول فا�شًقا، لكنه غافل عن اهلل تعاىل ولي�س حري�شً
فت�شبح مثله بعد فرتة من الوقت ل يهمك يف هذه الدنيا اإل ذات الدنيا.
العمل والدرا�شة والكلية والبيت وغريها من الأمور الدنيوية ول ي�شبح يف 
عقلِك ول فكرِك حيز ول جمال ملر�شاة اهلل تعاىل وال�شعي اإليها فيق�شو 

قلبِك، اأعاذنا اهلل تعاىل، واإياك من ذلك.

- ومن زاويــة التجديد، نخرج ركن الإبداع ومع فقرة: 
يعجبني ول يعجبني:

تعجبني وال تعجبني
تعجبني...

تعجبني الطالبة التي ت�شاحب ال�شاحلات.
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تعجبني الطالبة التي حترتم زميالتها.
تعجبني الطالبة التي حتفظ �شر زميالتها.

تعجبني الطالبة التي ت�شامح �شديقاتها.
تعجبني الطالبة التي ل تكذب على زميالتها.
تعجبني الطالبة التي ل تغ�شب من زميالتها.

ول تعجبني...
ول تعجبني الطالبة التي ت�شاحب املهمالت.
ول تعجبني الطالبة التي ل حترتم زميالتها.

ول تعجبني الطالبة التي ل حتفظ �شر زميالتها.
ول تعجبني الطالبة التي ل ت�شامح �شديقاتها.
ول تعجبني الطالبة التي تكذب على زميالتها.
ول تعجبني الطالبة التي تغ�شب من زميالتها.

- ون�صتمع اإىل ُطرفة:

ُطرفة
�شاأل رجل اأحد اأ�شحابه: كيف تعرف الأرنبة من الأرنب؟ 

يكون  هرب  ف��اإذا  واأرميه،  حجًرا  �شاأم�شك  ج��ًدا،  ب�شيط  فاأجاب: 
اأرنًبا، واإذا هربت تكون اأرنبة!
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- وبقي لنا اأن:

دعاء
الغنى  ون�شاألك  والك�شل،  واجلنب  ين  الدَّ من  بك  نعوذ  اإنا  " اللهم 

مع التقى، والقوة مع العدل، والن�شاط مع التوفيق"

ومع دنو الفراق، نلملم الكلمات، بتحية الإ�صالم:

وبركاته"،،، اهلل  ورحمة  عليكن  "فال�صالم 
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األنشطة المدرسية

ٱ ٻ ٻ

الربوبية،  املتعزز بعظمة  الألوهية،  املتفرد بوحدانية  احلمد هلل 
امل��اّن  واأح��وال��ه��ا،  بتقلبها  وال��ع��امل  باآجالها،  العامل  نفو�س  على  القائم 
عليهم بتواتر اآلئه، املتف�صل عليهم ب�صوابغ نعمائه. واأ�صهد اأن حممًدا 
املر�صي،  امل�صيء والأمر  بالنور  املرت�صى، بعثه  املجتبى ور�صوله  عبده 
فدمغ به الطغيان، واأكمل به الإميان، ف�صلى اهلل عليه و�صلم ما دار يف 
ال�صماء فلك، وما �صبح يف امللكوت ملك، وعلى اآله و�صحبه اأجمعني. اأما 

بعد:
لكل مدر�صة ن�صاط، ولكل ن�صاط م�صرفة، ولكل م�صرفة طالبات 

هم لب الن�صاط املدر�صي وروحه.
ونحن من هذا اليوم )    ( املوافق )  ( من �صهر )  ( لعام )      ( 

ي�صرنا اأن نخ�ص�س فقراتنا للحديث عن الأن�صطة املدر�صية.

نبداأ بالقراآن الكرمي:

القرآن الكريم
ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ        ڳ  ڳ  گ  گ  گ  زب  تعاىل:  قال 
ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ںں  ڱ 

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

www.alukah.net



69

ى  ې  ې  ې  ې  ۉ    ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ 

ۈئ   ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ         وئ  ەئەئ  ائ   ائ  ى 

ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ  ىئ ی یی 

ی جئ حئ مئ ىئ  رب )الأحزاب(.

ثاين فقراتنا ال�صنة املطهرة:

الحديث
ِطيَع  عن اأبي هريرة - ر�شي اهلل عنه - قال: قال ملسو هيلع هللا ىلص : "لي�س �شيٌء اأُ
اهلُل تعاىل فيه اأعجَل ثواًبا من �شَلِة الرِحِم، ولي�س �شيٌء اأعجَل عقاًبا من 
البْغِي وقطيعِة الرحم، واليمنِي الفاجرِة تدُع الدياَر بالِقَع" �شححه الألباين.

نقف الآن مع كلمتنا ال�صباحية لهذا اليوم: 

النشاط المدرسي
الن�شاط املدر�شي: هو الرنامج الذي تنظمه املدر�شة متكاماًل مع 
الرنامج التعليمي، الذي تقبل عليه الطالبة برغبة، وتزاوله ب�شوق وميل 
تلقائي بحيث يحقق اأهداًفا تربويًة معينًة، �شواء ارتبطت هذه الأهداف 
اأو  علمي  اجتاه  اأم  مهارة  اأو  باكت�شاب خرة  اأم  الدرا�شية،  املواد  بتعليم 
بعد  اأو  الدرا�شي  اليوم  اأثناء  اأو خارجه، ويف يف  الف�شل  عملي يف داخل 
وتنمية  الن�سء،  خرة  يف  منو  اإىل  ذلك  ي��وؤدي  اأن  على  الدرا�شة؛  انتهاء 

مواهبهم وقدراتهم واهتماماتهم يف الجتاه املرغوب فيه.
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وقد تعددت امل�شطلحات الدالة على الن�شاط املدر�شي، ومنها:
1- الأن�شطة املنهجية الإ�شافية.

2- اأن�شطة الف�شل الإ�شافية.
3- اأن�شطة خارج الف�شل.

4- الأن�شطة املنهجية امل�شاحبة.
ال�شليمة  النظرة  عن  تعبرًيا  اأك��رث  وال��راب��ع  الثالث  وامل�شطلحان 
الف�شل وخارجه  الن�شاط داخل  اإن لكل من نوعي  اإذ  للن�شاط املدر�شي؛ 

اأهميته يف حتقيق الأهداف الرتبوية.
على  يقت�شر  اأن  املرجوة  الن�شاط  غاية  اأن  احلديثة  الرتبية  وترى 
وترك  وامليول  احلاجات  من  جانًبا  اأثار  اإذا  اأي  وجوهه،  من  واحد  وجه 
الن�شاط  �شروب  الن�شاط  يتجاوز  اأن  وجب  هنا  ومن  الأُخ��رى.  اجلوانب 
واملدر�شة  والجتماعية.  النف�شية  احل��اج��ات  م��ن  غريها  اإىل  العقلي 
احلديثة ل تفر�س على الطالبة من الأعمال اإل ما يف�شح املجال مليولهما 
اإذا  اإل  منتجة  فاعلة  الرتبية  تكون  ول  النف�شية،  ووظائفهما  ومواهبهما 
قامت على اأ�شا�س احلاجة،احلاجة اإىل املعرفة،واإىل البحث، واإىل النظر، 
واإىل العمل؛ فاحلاجة هي التي جتعل من ا�شتجابة الطالبة عماًل حقيقًيا 
وفاعاًل، والطالبة تكت�شب �شفات اأخالقية مهمة عن طريق جهدها اخلا�س 
من خالل الإ�شباع اليومي حلاجتها الفردية؛ لأن اقتناع الفرد واحرتامه 
لذاته يوفر على املجتمع م�شقة امل�شكالت ال�شخ�شية التي ي�شتطيع الفرد 
اإر�شاء  الذاتية  الإن�شان بقوته  ا�شتطاع  الذاتية، وكلما  اأن يحلها بجهوده 
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حاجته ال�شخ�شية عرف كيف يقّدر القيم املادية والفكرية التي يقدمها 
اأهمية اإجنازات الفرد  اأف�شل، ويف الوقت نف�شه يتعلم  له املجتمع ب�شكل 
ويعي�س  والفرد،  اجلماعة  بني  املتبادل  والتاأثري  باجلماعة  يتعلق  فيما 
والجتماعية  الفردية  احلاجات  تطابق  يف  املتمثلة  املو�شوعية  احلقيقة 

وعدم تعار�شها.
ونف�شًيا  وعقلًيا  ج�شمًيا  ال��ف��رد  بناء  يف  دوره  للن�شاط  ك��ان  ومل��ا 
اأوقات الدوام  اأن�شطة الطلبة يف خارج  واجتماعًيا واإن�شانًيا، فقد احتلت 
وتربيتهم  كاماًل،  اإبراًزا  النا�شئني  �شخ�شيات  اإبراز  يف  الكرى  الأهمية 
املرحة  احلياة  وت�شجيع  املبدع،  والتفكري  امل�شوؤولية  وحتمل  الوعي  على 
باجلماعة  الطالبة  عالقة  تت�شكل  الأن�شطة  هذه  خالل  فمن  والتفاوؤل، 
والعامل باملحيط بهما بطريقة اأكرث فاعلية من اأجل تطوير ال�شخ�شية من 

جوانبها كافة.

اأهداف الن�صاط املدر�صي يف فقرتنا القادمة:

أهداف النشاط المدرسي ووظائفه
يجمع  املربون على اأهمية الن�شاط املدر�شي يف رفد العملية الرتبوية  
حتى  قدراتهم؛  وتفجري  مهاراتهم  وتنمية  الطالبات  ميول  عن  والك�شف 
ما  له  يخ�ش�س  الدرا�شية  املناهج  من  مهًما  جزًءا  الن�شاط  هذا  اأ�شبح 
يكفي من الوقت والإمكانات بتحقيق اأهدافه الرتبوية والثقافية والعلمية 

والجتماعية. ويهدف الن�شاط املدر�شي يف مراحل التعليم املختلفة اإىل:
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من  وميكن   التلميذة،  نف�س  اإىل  حمببة  تربوية  مواقف  تهيئة   -1
حتقيًقا  وتعلمها؛  ا�شتيعابها  املراد  واملهارات  باملعلومات  تزويده  خاللها 

لأهداف املنهج املدر�شي املقرر.
2- تعميق  اأثر اخلرات التعليمية يف احلياة التعليمية.

3- اكت�شاف املواهب والعمل  على تنميتها  وتوجيهها يف الجتاهات 
ال�شليمة.

4- عالج بع�س احلالت النف�شية التي يعانيها بع�س الطالبات مثل: 
اخلجل والرتدد والنطواء على النف�س.

5- ربط احلياة املدر�شية باحلياة الجتماعية.
6- تدريب الطالبات على حب العمل واحرتام العاملني، وتقديرهم.
يفيدهم،  فيما  فراغهم  بوقت  النتفاع  على  الطالبات  تدريب   -7

وفى ذلك وقاية لهم من التعر�س لالنحراف.
وحتديد  وتنظيمه  العمل  تخطيط  على  التلميذات  تن�شئة   -8 

امل�شوؤولية.
9- تن�شئة الطالبات على العمل التعاوين والروح الريا�شية.

وميكن اأن تن�شوي هذه الأهداف يف جمالني اثنني:
اأولهما يتعلق باملدر�شة، فالن�شاط يرثي عملية الرتبية التي تقوم بها 
العامل املحيط  والثقافية على  املوؤ�ش�شة الجتماعية  املدر�شة، ويفتح هذه 
املوهوبني  اكت�شاف  على  ي�شاعد  اأنه  كما  به،  وتتاأثر  الواقع  يف  فتوؤثر  بها 

والنابغني من الطالبات يف خمتلف امليادين.
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والآخر يتعلق بالطالبة نف�شيهما؛ اإذ اإن الن�شاط املدر�شي ي�شهم يف 
بنائهما من خالل الأن�شطة بناًء يت�شم بالإبداع والإنتاج، كما اأنها يتدربان 
والتعاون  امل�شوؤوليات  حتمل  وعلى  املطروحة،  امل�شكالت  درا���ش��ة  على 
د باملهارات التي تعينها على التالوؤم مع الو�شط املحيط  والت�شامن، فتتزوَّ

واملجتمع.
تنمية جيل مدرك متفاعل مع  اإىل  الرتبية احلديثة  وهكذا تهدف 
البيئة التي يحيا فيها عندما تتخذ من فعاليات الن�شاط و�شيلة من و�شائل 

اكت�شاف امليول والهوايات والإمكانات الفردية والجتماعية.
كما تهدف اإىل تعويد النا�شئني احرتام العاملني وتقديرهم، وتنمية 
روح اجلماعة، وحل بع�س امل�شكالت النف�شية والجتماعية عند كثري منهم.

ون�صل اإىل وظائف الن�صاط املدر�صي:

وظائف النشاط المدرسي
ثمة وظيفتان اأ�شا�شيتان للن�شاط املدر�شي:

1- جعل التعليم مالئًما حلاجات الطالبة، ملبًيا مليولهما.
يكون  اأن  وه��و  ل��ه،  ونتيجة  الأول  مع  متداخل  الآخ��ر  اجلانب   -2
خالله  من  فيتم  املدر�شي،  التوجيه  و�شائل  من  و�شيلة  املدر�شي  الن�شاط 
توجيه الطالبات يف املرحلة الثانوية نحو الدرا�شات املنا�شبة لهم، وهنا 
ترز اأهمية الن�شاط؛ لأنه �شي�شاعد املعلمات على ك�شف القابليات الفعلية 
اليدوي  الن�شاط  ي�شمل  متنوًعا  الن�شاط  هذا  كان  اإذا  خا�شة  للطالبات، 

والفني والجتماعي والثقايف.
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التي  الن�شاط  ف�شروب  اجتماعية،  وظيفة  هي  الأخ��رى:  الوظيفة 
�شتمار�شها الطالبة يف املجتمع هي التي ينبغي اأن يتعرف اإليها يف املدر�شة، 

بحيث تكون املدر�شة مدر�شة للحياة.

ونختم مبعوقات الأن�صطة املدر�صية:

معوقات األنشطة المدرسية
)1( عدم تخ�شي�س م�شاحة ملمار�شة الأن�شطة مطلًقا؛ ما جعل هذا 
الأمر حجر عرثة يف �شبيل الطالبة التي ت�شعى للن�شاط اأواملدّر�شة امل�شرفة 

نت عليها. عليها يف تنفيذ خطٍة ل مكان لها �شوى الوريقة التي دوِّ
)2( عدم تخ�شي�س املبالغ الالزمة للقيام بهذه الأن�شطة، فيجد 
املدّر�شة نف�شها يف الن�شاط ال�شحفي مثاًل يعتمد على طالباتها باأ�شاليب 
اأخذنا يف احل�شبان  اإذا  اأو تقلل من م�شداقيتها، هذا  ُتخل من مكانتها 

الن�شرات ال�شنوية التي متنع تكليف الطالبات باأية تكاليف مادية.
ج��دول  يف  م��ا  ن�شاط  على  امل�شرفة  امل��دّر���ش��ة  م��راع��اة  ع��دم   )3(
غياب  جتدين  بحيث  الريادة،  اأعمال  يف  اأو  املناوبات  يف  اأو  احل�ش�س 

التن�شيق، بل واملنهجية يف تنفيذ هذه الأن�شطة.
)4( اإلقاء تبعة الأن�شطة على املدر�شات البارزات فقط، دون النظر 
ال�شنوي لهم ولغريهم؛ ما ي�شبب  التقييم  اإىل ما يبذلونه من جهد عند 
القائمني  من  الأن�شطة  لهذه  جدية  وعدم  اإحباًطا   - الأحيان  اأغلب  -يف 

على العملية التعليمية.
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)5( وما ُيقال عن املدّر�شة يف تقديرها ُيقال عن الطالبة، فغالًبا 
زة جًدا من الطالبات ورمبا باإحلاح من مدر�شتها  ز واملرَّ ما ُي�شارك املرَّ
حتت مظلة الرتغيب بزيادة درجات الن�شاط وغري الن�شاط اأو الرتهيب 
املعروفة،  الأ�شاليب  من  ذل��ك  غري  اإىل  ال��درج��ات  ه��ذه  من  باحلرمان 

واملدر�س واملدر�شة والطالب والطالبة كلهم يف الهم �شرق!

تبدع  اإىل جماعة مدر�صية  اأن تن�صم كل طالبة  ناأمل  ختاًما، 
فيها بالأن�صطة والربامج، ول تكون خاملة ك�صولة ل فائدة منها.

وبركاته"،،، اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�صالم 
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التشبه بالرجال

ٱ ٻ ٻ

ال�صوابغ،  والنعم  التوابع،  واملنن  الوا�صع،  الف�صل  ذي  هلل  احلمد 
واحلجج البوالغ، خلق ال�صماوات والأر�س يف �صتة اأيام ثم ا�صتوى على 
اختاره  املرت�صى،  ونبيه  امل�صطفى،  ر�صوله  اأن حممًدا  واأ�صهد  العر�س، 
�صلوات  فعليه  النبيني،  خامت  فجعله  اأمانته،  وم�صتودع  لر�صالته،  اهلل 
واأمن��اه��ا،  �صلوات  اأف�صل  مفقوًدا،  وميتا  حم��م��وًدا،  حّيا  و�صالمه  اهلل 

وعلى اإخوانه من النبيني، وعلى اآله و�صحبه اأجمعني.. اأما بعد:
تعددت فنت هذا الع�صر ومفا�صده، ومن اأخطر هذه املفا�صد ت�صبه 

الن�صاء بالرجال اأو العك�س.
 لذا.. خ�ص�صنا هذا اليوم )    ( املوافق )    ( من �صهر )     ( لعام 

)      ( للحديث عن مو�صوع ت�صبه الن�صاء بالرجال.

نبداأ بالقراآن الكرمي:

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

ک ک ک ک رب )الفرقان(.

ثاين فقراتنا هي ال�صنة املطهرة:

الحديث
عن ابن عبا�س - ر�شي اهلل عنهما - قال: »لعن ر�شول اهلل  املت�شبهني 

من الرجال بالن�شاء، واملت�شبهات من الن�شاء بالرجال« رواه البخاري.

نقف الآن مع كلمتنا ال�صباحية:

المسترجلة
لقد ظهر يف هذا الع�شر �شنف من الن�شاء، خالفن فطرة اهلل التي 
التي خلقها  الأنثى  بطبيعة  تليق  ل  ب�شفات  وتخلقن  عليها،  النا�س  فطر 
اأ�شبحن  اأنهن  لتتميز بها عن طبيعة الرجل، يح�شنب - بزعمهن -  اهلل 
احلياة،  اأم��ور  ومواجهة  الت�شرف،  وحرية  التدبري،  بح�شن  كالرجال 
والتناف�س على الأعمال، واخلو�س يف جمالت تخ�س الرجال ول تليق اإل 

لهم وبهم.
فواجه ذلك ال�شنف من الن�شاء من العنت وال�شيق ال�شيء الكثري، 
وح�شلت لهن امل�شكالت النف�شية واجل�شدية وم�شايقة الرجال - الذين 

www.alukah.net



78

يكرهون تناف�س اأقرانهم من الرجال فكيف بالن�شاء - بل والتعدي عليهن، 
زوجها  وميقتها  يكرهها  جن�شهن،  بنات  من  حتى  منبوذات  واأ�شبحن 

واأبناوؤها.
مع ذلك كله، جاء الوعيد ال�شديد ملن خالفت فطرتها، وتخلت عن 
والت�شرفات،  والأخالق  والهيئة  اللبا�س،  يف  بالرجال  وت�شبهت  اأنوثتها، 
ثبت يف ال�شحيح عن ابن عبا�س - ر�شي اهلل عنهما - قال: »لعن ر�شول 
اهلل املت�شبهني من الرجال بالن�شاء، واملت�شبهات من الن�شاء بالرجال« رواه 
البخاري، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة اهلل. وعن ابن عبا�س - 
ا قال: »لعن النبي  املخنثني من الرجال واملرتجالت  ر�شي اهلل عنهما - اأي�شً
من الن�شاء« رواه البخاري. واملرتجالت من الن�شاء يعني الالتي يت�شبهن 

بالرجال يف زيهن وهياأتهن، فاأما يف العلم والراأي فمحمود. 
باأنه  بالرجال  تت�شبه  التي  املرتجلة  يتبني حكم  الأحاديث  تلك  من 
حرام وكبرية من كبائر الذنوب، قال الذهبي - يرحمه اهلل: "ت�شبه املراأة 
بالرجل بالزي وامل�شية ونحو ذلك من الكبائر"؛ فهي مطرودة من رحمة 
رب العاملني، ملعونة على ل�شان ر�شول اهلل، ل ينظر اهلل اإليها يوم القيامة 
نظرة رحمة، ول تدخل اجلنة، فما اأكره من ذنب، وما اأقبحه من جرم، 

ل يغفره اهلل اإل بالتوبة الن�شوح. 
واهلل - عز وجل - نهى الن�شاء امل�شلمات اأن يتمنني اأن يكن كالرجال، 

وكذلك الرجال نهاهم عن متني ما للن�شاء يف قوله تعاىل:  زب ں ڻ 
ے  ھھ  ھ  ھ  ہ      ہہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ 
ٴۇ   ۈ  ۈ  ۆ  ۆ     ۇۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓڭ   ۓ  ے 
ڻ  ڻ  ڻ  ں  زب  تعاىل:  اهلل  ق��ول  ففي  )الن�شاء(.  رب  ۋ  ۋ 
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اأي: يف الأمور الدنيوية وكذا الدينية، وهكذا  ڻ ۀ ۀ ہ ہ رب 
اأبي رباح: نزلت يف النهي عن متني ما لفالن، ويف متني  قال عطاء بن 

الن�شاء اأن يكّن رجاًل فيغزون رواه ابن جرير، ثم قال زب ہ     ھ 
عمله  على  له جزاء  كل  اأي:  ھ ھھ ے ے ۓ ۓ رب 
بح�شبه اإن خرًيا فخري واإن �شًرا ف�شر، هذا قول ابن جرير، ثم اأر�شدهم 
اإىل ما ي�شلحهم فقال:  زب ڭ ڭ ڭ ۇ رب ل تتمنوا ما ف�شلنا 
به بع�شكم على بع�س فاإن هذا اأمر حمتوم، اأي اأن التمني ل يجدي �شيًئا 
ولكن �شلوين من ف�شلي اأعطكم فاإين كرمي وهاب: اإِنَّ اهلّلَ َكاَن ِبُكلِّ �َشْيٍء 

َعِليًما.

وهنا نعر�س مظاهر ت�صبه الن�صاء بالرجال:

مظاهر تشبه النساء بالرجال
1- الت�شبه بالرجال يف اللبا�س، من لب�س ثياب ت�شبه تف�شيل ثياب 

الرجل، ولب�س البنطال وهو من األب�شة الرجل اأ�شاًل.
2� عدم اللتزام باحلجاب ال�شرعي، الذي هو غطاء الوجه ال�شاتر 
البديل  واأ�شبح  اأعلى،  من  الراأ�س  على  تو�شع  التي  الف�شفا�شة  والعباءة 
الكتف،  على  تو�شع  مطرزة  مزرك�شة  وعباءة  �شفاف،  للوجه  غطاًء  عنه 
تفنت اأكرث من اأن ت�شرت، اأو يلب�س ما ي�شمى بالكاب الذي يظهر تفا�شيل 
اأو خفيًفا، ومع ذلك كله  ج�شم املراأة وكاأنه ثوب رجل، ويكون اإما مزيًنا 
من  جزء  فيظهر  الأجانب،  عن  وجهها  تغطية  اأو  ج�شمها  ب�شرت  تهتم  ل 
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لبا�شها، وتك�شف وجهها اأحياًنا دون مبالة. 
3- كرثة خروجها من البيت لغري حاجة: اإما مع ال�شائق، اأو �شيارة 
اأجرة، اأو تقود ال�شيارة يف كثري من الدول، اأو على قدميها حتى ولو كان 

املكان بعيًدا عنها.
بل  العامة،  والأماكن  الأ�شواق  الرجال وخمالطتهم يف  4� مزاحمة 

بع�شهن ل ي�شتحيني اأن ي�شادفن الرجال يف �شف النتظار.
ي�شمعه  عال  ب�شوت  الرجال:  وجمادلة  بالكالم  ال�شوت  رفع   �5

البعيد قبل القريب.
6� تقليد الرجال يف امل�شية واحلركات. 

بيتها  اأه��ل  )م��ع  كالرجال  والأخ����الق:  التعامل  يف  اخل�شونة   -7
واأقاربها( فهي عنيدة، فظة اخللق، م�شتبدة براأيها، ل تقّدر ول حترتم 

اأحًدا، وهذه ال�شفات مذمومة بحق الرجل فكيف باملراأة؟!
8- الت�شبه بالرجل يف ال�شكل والهيئة: من ق�س لل�شعر ك�شعر الرجل، 

وتطويل الأظافر، وهيئة الوقوف واجللو�س ونحوها. 

وتعالني لنعرف اأ�صباب ت�صبه بع�س الن�صاء بالرجال:

أسباب تشبه المرأة بالرجل
1� نق�س الإميان وقلة اخلوف من اهلل: لأن الوقوع يف املعا�شي �شواء 
الكبرية منها وال�شغرية نتيجة نق�س الإميان، و�شعف مراقبة اهلل - عز 
وجل -، كما قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ل يزين الزاين حني يزين وهو موؤمن، ول 
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ي�شرب اخلمر حني ي�شرب وهو موؤمن، ول ي�شرق ال�شارق حني ي�شرق وهو 
موؤمن، ول ينتهب نهبة يرفع النا�س اإليه فيها اأب�شارهم وهو موؤمن« متفق 
عليه، ومما ل �شك فيه اأن املراأة التي تت�شبه بالرجال ناق�شة الإميان، قد 

اأغواها ال�شيطان للوقوع يف كبرية من كبائر الذنوب.
2� الرتبية ال�شيئة: املرء ابن لبيئته كما يقال، فاإذا كانت البيئة التي 
يعي�س فيها �شاحلة كان �شاحًلا، واإن كانت �شيئة كان كذلك، فالبنت التي 
معر�شة  ال�شاحلة،  الرتبية  فيه  وتنعدم  الفو�شى،  ت�شوده  بيت  تعي�س يف 
وال�شرتجال  بالرجال  الت�شبه  النحراف  اأ�شكال  ومن  غالًبا،  لالنحراف 
الذي يخالف فطرة املراأة وخلقتها، فال اإميان مينعها، ول تربية �شليمة 
تردها، ول ويل �شالح يردعها عن ال�شلوك ال�شيئ، ويوجهها اإىل الطريق 

ال�شحيح القومي. 
وامل�شموعة  املرئية  واأنواعها،  اأ�شكالها  الإعالم: مبختلف  و�شائل   �3
املراأة  تغوي  التي  واملنحرفة  ال�شالة  الأفكار  وتن�شر  تبث  فيها  واملقروءة، 
�شلطة  ال�شليمة، وعلى رف�س  واملبادئ  الدين  التمرد على  وت�شجعها على 
الت�شرف  بحقها يف  املطالبة  املراأة على  وت�شجع   � يزعمون  كما   � الرجل 
واحلرية، وتعر�س اأنواًعا من املالب�س الفا�شحة وامل�شابهة ملالب�س الرجل 

با�شم املو�شة والأزياء.
ملا  اإدراك  اأو  وعي  دون  وتت�شرف  تلب�س  فهي  الأعمى:  التقليد   �4
تفعله، ودون تفكري يف فوائد اأو اأ�شرار ما تعمله، فهي تقلد من حولها من 

�شويحبات اأو فنانات واإن كان الأمر منافًيا لطبيعتها. 
اأن ال�شاحب له تاأثري كبري يف  5� رفيقات ال�شوء: مما ل �شك فيه 
�شخ�شية من ي�شاحبه �شلًبا اأو اإيجاًبا، كما قال ال�شادق امل�شدوق نبينا 
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حممد ملسو هيلع هللا ىلص: »مثل اجللي�س ال�شالح واجللي�س ال�شوء كحامل امل�شك ونافخ 
الكري، فحامل امل�شك اإما اأن يحذيك واإما اأن تبتاع منه، واإما اأن جتد منه 
ريًحا طيبة، ونافخ الكري اإما اأن يحرق ثيابك واإما اأن جتد ريًحا خبيثة« 
متفق عليه، فاملراأة املجال�شة للمرتجالت من الن�شاء ل بد واأن تتاأثر بهن 
يف لب�شهن وت�شرفاتهن، جماملة اأو تقليًدا لهن كي ل تكون �شاذة بينهن. 
بنق�س  ت�شعر  الن�شاء  بع�س  الأن��ظ��ار:  ولفت  النف�شي  النق�س   �6
�شخ�شيتها عن طريق  تفر�س  النق�س  ل�شد ذلك  نف�شي، وحماولة منها 

الت�شبه بالرجال يف اللب�س والت�شرفات.
7� القدوة ال�شيئة: والقدوة من اأهم عنا�شر الرتبية، فقد تكون الأم 
البنات  اأن  الغالب  م�شرتجلة تت�شرف كالرجل، فيقتدي بها بناتها، ويف 
يكت�شنب �شخ�شيتهن من اأمهاتهن، فالأم التي ل تقدر الأب ول حترتمه، 
غالًبا ما تكون بناتها كذلك ل يقدرن اأزواجهن، والأم التي تكون �شديدة 
هذه  منها  البنت  تكت�شب  الكالم،  يف  �شوتها  ترفع  اخلطاب،  يف  اللهجة 

ال�شفة. 

ونختم بالعالج:

عالج ظاهرة تشبه النساء بالرجال
يف   - الأ���ش��ف  مع   - تنت�شر  ب��داأت  الن�شاء  من  الرتجل  ظاهرة  اإن 
البنات  اإن  حتى  البنات،  ومدار�س  الكليات  يف  خا�شة  الن�شاء،  جمتمعات 
وي�شايقنهن!  الكليات  اأرج��اء  يف  الأخ��ري��ات  البنات  يالحقن  املرتجالت 
وكذلك ظهرت ن�شاء خلعن جلباب احل�شمة ورداء احلياء يف الأماكن العامة 

وغريها، فلزم بيان العالج لوقف تلك الظاهرة اخلطرية، ومن العالج: 
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1� الرتبية الإميانية: ل بد من تربية البنت منذ ال�شغر على طاعة 
اهلل - عز وجل - وعلى العقيدة ال�شحيحة، والتاأدب باآداب ال�شرع املطهر، 
لتن�شاأ البنت على الإميان والأخالق الفا�شلة قال ملسو هيلع هللا ىلص: »من يلي من هذه 
البنات �شيًئا فاأح�شن اإليهن كن له �شرًتا من النار« متفق عليه. وعن اأبي 
�شعيد اخلدري قال، قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »من كان له ثالث بنات اأو ثالث 
اأخوات اأو ابنتان اأو اأختان فاأح�شن �شحبتهن واتقى اهلل فيهن فله اجلنة« 

رواه الرتمذي. 
2� القدوة احل�شنة: �شواء يف البيت من الأم عندما تتخلق باحلياء، 
بعدم  الأجانب  الرجال  الكالم، ومع  املعاملة ولطف  الأب يف  وتتاأدب مع 
احلديث معهم، وخف�س ال�شوت اإذا ا�شطرت اإىل ذلك، وعندما تخرج 
جمتمعها  من  اأو  الفا�شلة،  والأخالق  واحلياء  ال�شرعي  باحلجاب  تلتزم 

الن�شوي من اأخوات و�شديقات يت�شفن باخللق واحلياء. 
3� اإلزام البنت واملراأة باحلجاب ال�شرعي: وعدم ال�شماح لهن بلب�س 

ما يخالف ذلك من الكاب والعباءة املطرزة والنقاب وغريه. 
4� عدم ال�شماح للمراأة باخلروج دون حاجة: واإن خرجت مع ال�شائق 
اخلا�س بالعائلة فال بد من وجود املحرم معها، ثم معرفة اإىل اأين تذهب 

ومتى ترجع؛ حفاًظا عليها. 
الت�صبه  م��ظ��اه��ر  م��ن  جميًعا  يحمينا  اأن  اهلل  ن�����ص��األ  خ��ت��اًم��ا، 

بالرجال، واأن يعيننا على اتباع فطرتنا التي فطرنا اهلل عليها.

وبركاته"،،، اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�صالم 
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الـجـنـة

ٱ ٻ ٻ

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

الردى، ما حمام �صدا، وما بدر بدا، ما طل غدا.
اهلل  �صلى  املختار،  امل�صطفى  ور�صوله  عبده  حممًدا  اأن  واأ�صهد 
عليه وعلى اآله الأطهار واأ�صحابه الأخيار، اأف�صل �صالة واأزكى �صالم.. 

ثم اأما بعد:
ت��ط��وى ال��ك��ت��ب، وحت��م��ل ال��ع��ل��وم، لتو�صع يف الأي�����دي، وت����ودع يف 
العقول حتملن حقائب  العلوم، و�صاحبات  اأننت بطالت  وها  العقول، 

الكتب بالأيدي �صاهدات على عظمة العلوم و�صرف الر�صالة.
ا من منرب اإذاع��ة )                             ( ويف هذا  وها نحن اأي�صً
اليوم )    ( املوافق )               ( من �صهر )            ( لعام األف واأربعمائة 
و)                  ( من الهجرة. اأتيناكن حاملني حقيبتنا الإذاعة، حمملًة 
وما  اجلنة،  مًعا  لنتذاكر  جئناكن  العلمية.  والفوائد  الندية،  بالدرر 

فيها من نعيم مقيم، وعي�س رغيد، فهيا بنا.

- وقــد ذكــر املوىل - تبــارك وتعاىل - اجلنــة وما اأعد 
فيها لعباده ال�صاحلني:
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القرآن الكريم
ک   ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژژ  ڈ  ڈ  ڎ    زبڎ  ت��ع��اىل:  ق���ال 
ڻ  ڻڻ   ں  ں   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ     گ   گ  گ  گ 
ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے   ے   ھ     ھ  ھ     ہھ  ہ  ہ   ہ  ۀ   ۀ    ڻ 

ڭ رب  )حممد: 15(.

- وقد و�صفت ال�صنة املطهرة اجلنة اأميا و�صف، ورغبت 
فيها اأميا ترغيب: 

الحديث
ملسو هيلع هللا ىلص: »قال اهلل  اأبي هريرة- ر�شي اهلل عنه - قال: قال النبي  عن 
عز وجل: اأعددت لعبادي ما ل عني راأت، ول اأذن �شمعت، ول خطر على 
قلب ب�شر(، فاقروؤوا اإن �شئتم: زبڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ     رب«. 

متفق عليه.

- ونقف الآن مع احلكمة: 
الحكمة

- اجلهل هو املوت واملعرفة هي احلياة.

- ونن�صــت الآن لو�صــف ابــن القيــم - يرحمــه اهلل- 
للجنة:

وصف الجنة
قال الإمام ابن القيم - يرحمه اهلل -:
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لأحبابه،  مقًرا  وجعلها  بيده  اهلل  غر�شها  دار  ق��در  يقدر  »وكيف 
العظيم،  بالفوز  نعيمها  وو�شف  ور�شوانه،  وكرامته  رحمته  من  ومالأها 
وملكها بامللك الكبري، واأودعها جميع اخلري بحذافريه، وطهرها من كل 

عيب واآفة ونق�س. 
فاإن �شاألت: عن اأر�شها وتربتها، فهي امل�شك والزعفران. 

واإن �شاألت: عن �شقفها، فهو عر�س الرحمن. 
واإن �شاألت: عن مالطها، فهو امل�شك الأذفر. 

واإن �شاألت: عن ح�شبائها، فهو اللوؤلوؤ واجلوهر. 
من  ل  ذه��ب،  من  ولبنة  ف�شة  من  فلبنة  بنائها،  عن  �شاألت:  واإن 

احلطب واخل�شب. 
واإن �شاألت: عن اأ�شجارها، فما فيها �شجرة اإل و�شاقها من ذهب. 

واإن �شاألت: عن ثمرها، فاأمثال القالل، األني من الزبد واأحلى من 
الع�شل. 

واإن �شاألت: عن ورقها، فاأح�شن ما يكون من رقائق احللل. 
واإن �شاألت: عن اأنهارها، فاأنهار من لنب مل يتغري طعمه، واأنهار من 

خمر لذة لل�شاربني، واأنهار من ع�شل م�شفى. 
واإن �شاألت: عن طعامهم، ففاكهة مما يتخريون، وحلم طري مما 

ي�شتهون. 
واإن �شاألت: عن �شرابهم، فالت�شنيم والزجنبيل والكافور. 
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واإن �شاألت: عن اآنيتهم، فاآنية الذهب والف�شة يف �شفاء القوارير. 
واإن �شاألت: عن �شعت اأبوابها، فبني امل�شراعني م�شرية اأربعني من 

الأعوام، ولياأتني عليه يوم وهو كظيظ من الزحام. 
واإن �شاألت: عن ت�شفيق الرياح لأ�شجارها، فاإنها ت�شتفز بالطرب 

من ي�شمعها. 
املجد  الراكب  ي�شري  واح��دة  �شجرة  ففيها  ظلها  عن  �شاألت:  واإن 

ال�شريع يف ظلها مائة عام ل يقطعها. 
وقبابها، فاخليمة من درة جموفة طولها  �شاألت: عن خيامها  واإن 

�شتون مياًل من تلك اخليام. 
غرف  فوقها  من  غرف  فهي  وجوا�شقها  عالليها  عن  �شاألت:  واإن 

مبنية، جتري من حتتها الأنهار. 
واإن �شاألت: عن ارتفاعها، فانظري اإىل الكوكب الطالع، اأو الغابر يف 

الأفق الذي ل تكاد تناله الأب�شار. 
واإن �شاألت: عن لبا�س اأهلها، فهو احلرير والذهب. 

اأعلى  اإ�شترق مفرو�شة يف  فبطائنها من  فر�شها،  �شاألت: عن  واإن 
الرتب. 

واإن �شاألت: عن اأ�شنانهم، فاأبناء ثالثة وثالثني، على �شورة اآدم - 
عليه ال�شالم - اأبي الب�شر. 

واإن �شاألت: عن وجوه اأهلها وح�شنهم، فعلى �شورة القمر. 
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واإن �شاألت: عن �شماعهم، فغناء اأزواجهم من احلور العني، واأعلى 
رب  خطاب  �شماع  منهما  واأعلى  والنبيني،  املالئكة  اأ�شوات  �شماع  منه 

العاملني«. 

- ون�صتمع الآن اإىل و�صف نعيم اأقل اأهل اجلنة:

أقل أهل الجنة نعيمًا
اأقل اأهل اجلنة نعيًما رجل يخرج من النار فهو يحبو مرة ومي�شي 
مرة ومت�شه النار مرة، وبعد اأن يخرج منها يلتفت لها و يقول: تبارك الذي 
جناين منِك، ثم يرى اأنه اأكرث خملوق منعم، وفجاأة يرى �شجرة فيدعو 
اهلل اأن يدنيه منها فيقول الرب - عز وجل: اإين اأخ�شى اإن اأدنيتك منها 
تطلب غريها، فيقول ل يا رب، ويعاهد اهلل األ يطلب غريها فيدنيه اهلل 
منها فيجل�س يف ظلها وي�شرب من مائها وهو يرى اأنه اأكرث خملوق منعم، 
ثم تن�شب �شجرة اأعلى منها في�شكت ثم ل ي�شتطيع اأن ي�شر فيقول يا رب 
اأدنني من تلك ال�شجرة فيقول الرب - عز وجل: اأمل تعاهدين يا عبدي؟ 
وي�شرب من  فيجل�س يف ظلها  فيدنيه اهلل منها  يا رب  فيقول فقط هذه 
مائها وهو يظن اأنه اأكرث اخلالئق نعيًما، ثم تن�شب �شجرة اأعلى بجانب 
يدنيه منها،  اأن  ثم ل ي�شر فيدعو اهلل  في�شكت  اأب��واب اجلنة  باب من 
فيقول الرب: اأمل تعاهدين؟ فيقول فقط هذه، فيدنيه اهلل منها فيجل�س 
اأكرث اخلالئق نعيًما، ثم يفتح  اأنه  يف ظلها وي�شرب من مائها وهو يظن 
اجلنة  اأهل  اأ�شوات  ي�شمع  عندما  ثم  وي�شكت،  اإليها  فينظر  اجلنة  باب 
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يدعو يا رب اأدخلنيها، فيقول الرب - عز وجل: يا ابن اآدم ما ي�شريني 
منك فيقول الرب - عز وجل: اأتر�شى اأن تدخلها ومتلك مثل الدنيا ومثلها 
معها؟ فيقول: اأت�شتهزئ مني واأنت رب العاملني؟ في�شحك الر�شول ملسو هيلع هللا ىلص 

ويقول األ ت�شاألوين مم اأ�شحك قالوا مم ت�شحك يا ر�شول اهلل؟
قال: اأ�شحك من �شحك رب العاملني ملا قال له العبد اأت�شتهزئ مني 
و اأنت رب العاملني؟ ثم يقول الرب ومثلها معها فيقول العبد ر�شيت فيقول 

ومثلها فيقول ر�شيت حتى عد الر�شول ع�شر مرات.

- ونقف مع اأبواب اجلنة:

أبواب الجنة
اأبواب اجلنة ثمانية، قيل اإن اأ�شماءها: 
1- باب حممد ملسو هيلع هللا ىلص وهو باب )التوبة(.

2- باب ال�شالة. 
3- باب ال�شوم، وهو باب )الريان(.

4- باب الزكاة.
5- باب ال�شدقة.

6- باب احلج والعمرة.
7- باب اجلهاد.
8- باب ال�شلة.
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- وهذا جيــب الأقالم مليء بالألــوان نخرج منه اأزهى 
الألوان، ومع ق�صيدة:

يا سلعة الرحمن
ي����ا ���ش��ل��ع��ة ال���رح���م���ن ل�����ش��ت رخ��ي�����ش��ة

ب����ل اأن��������ِت غ���ال���ي���ة ع���ل���ى ال��ك�����ش��الن
ي����ا ���ش��ل��ع��ة ال���رح���م���ن ل���ي�������س ي��ن��ال��ه��ا

اث����ن����ان ل  واح����������د  اإل  ب�������الأل�������ف 
ي����ا ���ش��ل��ع��ة ال���رح���م���ن م�������اذا ك���ف���وؤه���ا

الإمي�������ان م����ع  ال����ت����ق����وى  اأول����������وا  اإل 
ي����ا ���ش��ل��ع��ة ال���رح���م���ن ����ش���وق���ك ك��ا���ش��د

احل����ي����وان ����ش���ف���ل���ة  الأراذل  ب�����ني 
ي����ا ���ش��ل��ع��ة ال���رح���م���ن اأي������ن امل�����ش��رتي

ف���ل���ق���د ع���ر����ش���ت ب���اأي�������ش���ر الأث����م����ان
ي���ا ���ش��ل��ع��ة ال���رح���م���ن ه���ل م���ن خ��اط��ب

اإم����ك����ان ذو  امل��������وت  ق���ب���ل  ف���امل���ه���ر 
اخلطاب  ت�شر  كيف  الرحمن  �شلعة  يا 

اإمي�����������ان ذووا  وه�����������م  ع������ن������ك 
ي������ا ����ش���ل���ع���ة ال����رح����م����ن ل�������ول اأن����ه����ا

ح���ج���ب���ت ب����ك����ل م�����ك�����اره الإن���������ش����ان
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م�����ا ك������ان ع���ن���ه���ا ق�����ط م�����ن م��ت��خ��ل��ف
ال����ث����اين اجل����������زاء  دار  وت���ع���ط���ل���ت 

ل����ك����ن����ه����ا ح����ج����ب����ت ب�����ك�����ل ك����ري����ه����ة
ل���ي�������ش���د ع���ن���ه���ا امل���ب���ط���ل امل����ت����واين

ت�����ش��م��وا اإىل  ال���ت���ي  ال���ه���م���م  وت���ن���ال���ه���ا 
ال�������رب ال���ع���ل���ي مب�����ش��ي��ئ��ة ال���رح���م���ن

- ومــن بــني ركام املكتوب، وعدد امل�صطــور، يبقى ح�صن 
امل�صلم حمفوًظا يف حقيبتنا ل ين�صى ومع الدعاء:

دعاء
اللهم اإنا ن�شاألك اجلنة وما قّرب اإليها من قوٍل اأو عمل، ونعوذ بك 
ول  برحمتك،  عاملنا  اللهم  عمل،  اأو  قوٍل  من  اإليها  ب  قرَّ وما  النار  من 

تعاملنا بعدلك.

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

وبركاته"،،، اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�صالم 
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الحاسب اآللي

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل جعل لكل �صيء قدرا، واأحاط بكل �صيء ُخربا. اأحمده 
�صرتا،  رحمته  من  علينا  اأ�صبل  ت��رتى،  علينا  نعُمه  واأ�صكره،  �صبحانه 
اإل��ه اإل اهلل وح��ده ل �صريك  اأن ل  واأف��رغ علينا بف�صله �صربا. واأ�صهد 
له، واأ�صهد اأن نبينا حممًدا عبد اهلل ور�صوله، ُخ�سَّ باملعجزات الكربى، 
�صلى اهلل و�صلم وبارك عليه، وعلى اآله واأ�صحابه والتابعني، ومن تبعهم 

باإح�صان اإىل يوم الدين.. اأما بعد:
ل يكاد يخلو مكان مهم اإل ويوجد فيه جهاز حا�صب اآيل، �صواء 
كان يف مرفق حكومي اأم خا�س؛ فاحلا�صب ل غنى عنه يف هذا الع�صر، 

بل تزداد احلاجة اإليه يوًما بعد يوم.
ونحن هنا يف هذا اليوم )    ( املوافق )   ( من �صهر )  ( لعام )      ( 

للحديث عن احلا�صب الآيل.

خري البدايات اآيات بينات من الذكر احلكيم:

القرآن الكريم
ڎ  ڌڌ  ڍ  ڍ   ڇ   ڇ     ڇ  ڇ  چ     چ  زب  تعاىل:   قال 
گ  گ  گ  ک  ک  ک  ڑک  ڑ   ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ 
گ ڳ       ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ں ڻ  ڻ ڻ 
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ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھھ  ھ  ھ   ہ  ہ  ہ  ۀہ  ۀ  ڻ 
ڭ ڭ ڭ     ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ      ۅ 
ۉ ۉ ې ېې 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  رب )الأحزاب(.

ونقطف من قب�س النبوة حديًثا �صريًفا:

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

نتحدث الآن عن �صحر احلا�صب الآيل:

سحر الحاسب اآللي
احلا�شب الآيل هو اأ�شد املاكينات التي اخرتعها الإن�شان اإدها�ًشا. 
داخل احلا�شب الآيل اآلف املفاتيح الإلكرتونية الدقيقة، وهي اإىل حد ما 

�شبيهة باملفاتيح الكهربائية.
بتو�شيل هذه املفاتيح وقطعها يف تركيبات خمتلفة، يقوم احلا�شب 

الآيل بكل اأنواع املهمات.
ي�شتخدم احلا�شب الآيل يف م�شانع ال�شيارات ويف امل�شت�شفيات ويف 
وقت.  كل  ويف  مكان  كل  يف  واملنازل،  واملدار�س  واملكاتب  العامة  املتاجر 
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الف�شاء.  و�شفن  والغوا�شات  وال�شفن  الطائرات  يوجه  الآيل  احلا�شب 
وبع�شها، مثل ماكينات الواقع الفرتا�شي، تكون مهمتها ت�شليتنا، فتاأخذنا 

يف رحالت خيالية مثرية.

القادمة: فقرتنا  الآيل" هي  احلا�صب  "علوم 

علوم الحاسب اآللي
- ي�شتخدم احلا�شب الآيل يف عديد من املجالت، منها: 

1- جمال  �شفن الف�شاء. 
2- جمال  تنظيم  رحالت  الطريان. 

3- جمال  ال�شناعة. 
4- جمال  الت�شالت  الهاتفية. 

5- جمال الرتبية  والتعليم.
6- جمال  الهند�شة. 

7- جمال العلوم. 
8- جمال الآداب. 

ن�صتمع الآن اإىل ق�صة حممود واحلا�صوب:

قصة محمود والحاسوب
حممود فتى �شجاع يحب احلا�شوب كثرًيا، وقرر عندما يكر اأن يكون 
مهند�س حا�شب اآيل، وطلب من والده اأن يح�شر له حا�شوًبا، وعده والده 
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اجليدة  الدرا�شة  يف  جهده  كل  حممود  بذل  بتفوق.  ينجح  عندما  بذلك 
اأعلى  اللعب واملذاكرة واجلد، وتفوق وح�شل على  ونظم وقته جيًدا بني 
ملحمود.  احلا�شوب  الوالد  واأح�شر  لبنه  بوعده  الأب  ووفى  التقديرات، 
ينادي  اأن  وقرر  ج��ًدا،  لأوق��ات طويلة  عليه  وعمل  تعلم حممود احلا�شب 
زميله للعب علي احلا�شوب، وراأى زميله اأوقاته الطويلة على احلا�شوب، 
وبعد فرتة عاد حممود للدرا�شة ولكنه مل ينظم وقته بني اللعب واملذاكرة 
ومل يعد يذاكر ومل يحل واجباته ولحظ زميله اأحمد م�شتواه الذي ينزل 
ا، وكلم اأحمد حممود على اأن ينظم  يوًما بعد يوم، ولحظ املعلم هذا اأي�شً
للعب  وقًتا  فنظمه  وقته،  ينظم  اأن  حممود  قرر  واللعب.  اجلد  بني  وقته 
ووقًتا للجد؛ فنجح يف نهاية العام بف�شل اهلل.. ثم بتوجيه اأحمد، وح�شل 

الثنان على هدية قّيمة من املعلم ومن والديهما.

مــع  التعامــل  ونعطــي م�صتمعاتنــا تنبيهــات مهمــة يف 
احلا�صب الآيل:

تنبيهات لألطفال عن الحاسب اآللي
يعّد الأطفال الذين ي�شنفون باأنهم من هواة اجللو�س اأمام احلا�شب 
ا�شتقامة  يف  لأخطار  معر�شني  اأمامه،  بالوقت  ي�شعرون  ل  والذين  الآيل 

قامتهم ووقفتهم باعتدال.
الطفل  اأن  الأملانية،  "�شاربروكني"  جلامعة  درا�شة  اأو�شحت  كما 

غالًبا ما ي�شعر نتيجة هذه اجلل�شة بت�شوهات يف هيئته.
وقد جاءت هذه النتيجة بعد برنامج ا�شتمر ت�شعة اأعوام حتت عنوان 
"فح�س ال�شغار"، در�س خالله الأطباء والعلماء الأطفال وال�شباب، حيث 
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العمود  انحناء  مثل  امل�شاكل  ذلك  يف  مبا  الوقوف  عند  قامتهم  فح�شوا 
الفقري، وتهدل الأكتاف، وتقو�س ال�شاقني.

فتاة  نحو )100(  لفح�س  نوع خا�س  ا�شُتخدمت فحو�س من  وقد 
و�شاب ترتاوح اأعمارهم بني ال�شابعة وال�شاد�شة ع�شرة �شملتهم الدرا�شة. 
مفتوحة،  وعيونهم  اأوًل  دقيقة  ملدة  دون حراك  الوقوف  منهم  وقد طلب 
وثانًيا وعيونهم مقفلة، مع مالحظة اأج�شامهم وقيا�شها يف يف اأثناء ذلك.
اأن  ميكنهم  ل  وال�شباب  الأطفال  من   %40 اأن  النتيجة،  واأو�شحت 
ينثنون  واأنهم  الوقوف،  اأثناء  يف  يف  معتدل  و�شع  يف  اأج�شامهم  ي�شعوا 
مائلة  واأج�شامهم  متهدلة  واأكتافهم  لالأمام  حمنية  وروؤو�شهم  للخلف 

لالأمام اأو للخلف.
الذين  الأطفال  يف  خا�س  نحو  على  وا�شحة  امل�شاكل  هذه  وكانت 
ذكرته  ملا  وفًقا  الآيل  احلا�شب  اأمام  اأو  التلفاز  اأمام  طوياًل  وقًتا  اأم�شوا 
الوقوف وا�شحة على  بالقامة عند  تتعلق  التي  امل�شاكل  اجلامعة، وكانت 
نحو اأكر عندما طلب منهم القيام بالختبار وعيونهم مقفلة، ويذكر اأن 
واجللد  الع�شالت  اأخرى يف  ومناطق  القدم  اأخم�س  عن  ف�شاًل  العينني 

والأذن هي التي حتدد وقفة الإن�شان وحركته.
درا�شة  اأظهرت  الأطفال،  عظام  على  الآيل  احلا�شب  تاأثري  وحول 
دمناركية اأن ا�شتخدام الطفل لفاأرة احلا�شب الآيل ل�شاعات طويلة يوؤدي 
تتطور  اأن  املمكن  ومن  الكر،  عند  تتفاقم  باأ�شرار  ذراع��ه  اإ�شابة  اإىل 

وت�شبب عاهة مزمنة يف الذراع.
بالع�شالت  للعناية  الريطانية  "اجلمعية  من  الأطباء  ف��اإن  ل��ذا؛ 
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والعمود الفقري" ين�شحون الآباء ب�شرورة تدريب الأبناء على اجللو�س 
ب�شكل م�شتقيم عند العمل على احلا�شب الآيل، من اأجل اإزالة الثقل عن 
الرقبة وع�شالت الكتفني، وتدليك الذراعني من املع�شم حتى املرفق من 
وقت اإىل اآخر، وعدم النحناء على لوحة مفاتيح احلا�شب الآيل، والتاأكد 

من اأن العمود الفقري يف و�شع م�شتقيم دائما.

ونختم بهذه الفقرة:

 إرشادات عامة عن 
االستخدام الصحي للحاسب اآللي

�شيء  بل  الرفاهية؛  من  نوًعا  يعد  الآيل مل  احلا�شب  اأن جهاز  مبا 
اأ�شا�شي فال مفر من الهرب منه، لكن ميكن وقاية اأنف�شنا من كل اأ�شراره 

عن طريق بع�س الإر�شادات:
1- الزاوية الأف�شل لراحة العني يف يف اأثناء اجللو�س اأمام �شا�شة 
احلا�شب هي الزاوية التي ترتاوح من )15 و30( درجة باجتاه الأ�شفل، 
بحيث يكون راأ�شه م�شتعماًل �شا�شة احلا�شب يف و�شع ي�شمح بالتخفيف من 
قوة ال�شغط الواقعة على ع�شالت الرقبة، وهنا يكون الراأ�س ممتًدا قلياًل 

اإىل الأمام، بحيث مييل الذقن بقدر طفيف اإىل الأ�شفل.
2- و�شع �شا�شة احلا�شب الآيل بحيث تقطع خطوط �شوئها ال�شاطع 
جمال الروؤية عند م�شتعمل �شا�شة احلا�شب الآيل؛ لأن الوهج املنعك�س هو 

ال�شبب الرئي�س يف اإجهاد العينني.
3- يكون ثقل الذراع م�شنوًدا لتخفيف احلمل امل�شتمر الواقع على 
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الأم��ام  اإىل  كثرًيا  الع�شو  مد  وع��دم  و�شاعده،  ال��ذراع،  وع�شد  الكتف، 
متوازيني  يكونا  اأن  فينبغي  ال�شاعدان  اأما  املفاتيح،  لوحة  اإىل  للو�شول 
�شغرية  �شاندة  و�شع  مع  املفاتيح،  لوحة  ا�شتعمال  اأثناء  يف  يف  لالأر�شية 

اأمام لوحة املفاتيح مبا�شرة بذات ارتفاعها لتحميل ثقل املع�شم.
درجة،   )90( على  تزيد  اأن  يجب  والفخذ  اجلذع  بني  الزاوية   -4
اإىل  قلياًل  الرجلني  مد  يجب  كما  درج��ة،  و120(   110( بني  ما  ويف�شل 
الأمام؛ لأن ذلك يقلل من ال�شغط على حركة الع�شالت يف الظهر، ويعمل 

على ا�شتقامة العمود الفقري.
كما يجب اأن يكون ظهر الكر�شي م�شانًدا للفقرات القطنية اأ�شفل 
اأو و�شع و�شادة �شغرية خلف الظهر، كما يكون ارتفاع الكر�شي  الظهر، 

قاباًل للتعديل يف و�شع اجللو�س.
لوحة  على  والعتماد  امل�شتطاع  ق��در  ال��ف��اأرة  ا�شتخدام  ع��دم   -5
بالن�شبة  احلركة  من  اأكر  قدر  توفري  على  ذلك  ي�شاعد  حيث  املفاتيح، 
املفاتيح  ولوحة  الفاأرة  ا�شتخدام  اإىل  النتباه  مع  والأ�شابع،  للذراعني 

بالطريقة ال�شحيحة.

ختاًما، ناأمل اأن تكون كل بنت من بنات هذه املدر�صة على علم 
يف كيفية التعامل مع احلا�صب الآيل؛ حتى ي�صتفيد منه يف امل�صتقبل.

وبركاته"،،، اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�صالم 
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الحسد

ٱ ٻ ٻ

وال�صلطان،  واجل����ربوت  ال��ق��وة  ذي  ال�����ص��اأن،  العظيم  هلل  احل��م��د 
والرحمة وال�صرت والغفران، اآثاُرُه اأنارت العقول والأذهان، واآلوؤُه َعلَّق 
من  عندُه  مبا  ورغبت  العظيم،  خلالقها  فذّلت  والأب���دان،  القلوب  به 
الأجر واخلري العميم، وما من �صيء اإل ي�صبح بحمده، وما من خملوق 
اإل �صجد لعظمته، واأ�صهد اأن حممًدا عبده ور�صوله، و�صفيه من خلقه، 
وحبيبه وخليله، �صلى اهلل عليه وعلى اآله و�صحبه، ومن تبعهم باإح�صان 

اإىل يوم الدين، و�صلم ت�صليًما كثرًيا.. اأما بعد:
احل�����ص��د م��ف��رق اجل��م��اع��ات، وخم���رب ال��ع��الق��ات، و���ص��ب��ب احلقد 

والبغ�صاء.
 وخلطره الكبري علينا جميًعا، خ�ص�صنا هذا اليوم )    ( املوافق 

)    ( من �صهر )   ( لعام )      ( للحديث عن احل�صد وخطره.

نبداأ بالقراآن الكرمي:

القرآن الكريم
گ  گ  گ  گ  ک   ک  ک  ک  زب  ت��ع��اىل:  ق��ال 
ڳ ڳ ڳ   ڳ  ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻڻ 
ۀ  ۀ ہ ہ ہ ہھ ھ ھ ھ ے ے ۓ  ۓ ڭ 
ڭ ڭ ڭۇ ۇ ۆ ۆ  ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ 
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ۇئۇئ   وئ  وئ  ەئ      ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې   ې 
ۆئ ۆئۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ  ىئ ىئ ی 
ی ی ی جئ حئ مئ  ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت 

حت خت  رب )البقرة(.

ثاين فقراتنا احلديث ال�صريف:

الحديث
عن اأبي هريرة - ر�شي اهلل عنه - قال: قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص : "ل 
َيْجَتِمُع يف َجْوِف عبٍد ُموؤِْمٍن: ُغباٌر يف �شبيِل اهلِل وَفْيُح جهنَم، ول َيْجَتِمُع يف 

َجْوِف عبٍد: الإِمياُن واحَل�َشُد" ح�شنه الألباين. 

ونقف مع كلمتنا ال�صباحية:

الحسد
املح�شود،  ع��ن  النعمة  زوال  متني  ومعناه:  ذم��ي��م،  خلق  احل�شد 
اإ�شراره ح�شب الإمكان، وهو اخللق الذي ذم اهلل به اليهود  وال�شعي يف 

ڳ  گ  گ  گ  گ  ک   ک  ک  زبک  تعاىل:  بقوله 
اأنهم  اأي   .)109 )ال��ب��ق��رة:  ڱرب  ڱ  ڱ  ڳ   ڳ    ڳ 
ي�شعون يف الت�شكيك واإيقاع الريب، واإلقاء ال�شبهات؛ حتى يح�شلوا على 
داء  اأن احل�شد  ول �شك يف  الإ�شالم،  امل�شلمني عن  يريدونه من �شد  ما 
املح�شود، حيث  تاأثريه يف  اأبلغ من  وتاأثريه يف احلا�شد  النف�س،  دفني يف 
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اإن احلا�شد دائًما معذب القلب، كلما راأى املح�شود وما هو فيه من النعمة 
والرفاهية تاأمل لها، فلذلك يقال:

ا�شر على كْيد احل�شود ف�اإن �شب�رك قاتله  
اإن مل جتد م�ا تاأكله النار تاأكل نف�شه���ا 

وقال بع�س ال�شلف: )احل�شد داء من�شف، يعمل يف احلا�شد اأكرث 
مما يعمل يف املح�شود(.

هل تعلمني ما اأ�صباب احل�صد؟!:

أسباب الحسد
الأ�شباب التي توؤدي اإىل احل�شد:

1- العداوة والبغ�شاء واحلقد.
2- التعزز والرتفع.

3- حب الرئا�شة وطلب اجلاه لنف�شه.
4- ظهور الف�شل والنعمة على املح�شود.

5- حب الدنيا. 
6- الِكْر.

7- �شدة البغي وكرثة التطاول على العباد.
8- املجاورة واملخالطة.
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احل�صــد منهــي عنــه اأ�صــد النهــي والتحذيــر يف الكتاب 
وال�صنة:

النهي عن حسد المسلم
ڦرب  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  زبٹ   ت��ع��اىل:  ق���ال 

)الن�شاء: 54(.
ہرب  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  زبں  ت��ع��اىل:  وق���ال 

)الن�شاء32(.
ڀرب  ڀ  پ  پ   پ  پ  زبٻ  ت����ع����اىل:   وق�������ال 

)الأنعام: 53(.
وقال تعاىل: زب ڳ  ڱ ڱ ڱ رب )البقرة: 109(.

وقال تعاىل: زب چ چ    چ چ ڇ رب )الفلق: 5(.
ملسو هيلع هللا ىلص:  � ر�شي اهلل عنه - ق��ال: ق��ال ر���ش��ول اهلل  اأب��ي ه��ري��رة  وع��ن 
»اإياكم والظن، فاإن الظن اأكذب احلديث، ول حت�ّش�شوا، ول جت�ّش�شوا، ول 

تباغ�شوا، ول تدابروا، وكونوا عباد اهلل اإخوانا« رواه البخاري.
وعن الزبري بن العوام - ر�شي اهلل عنه - قال: قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 
»دب اإليكم داء الأمم قبلكم احل�شد والبغ�شاء هي احلالقة، ل اأقول حتلق 
ال�شعر ولكن حتلق الدين، والذي نف�شي بيده ل تدخلوا اجلنة حتى توؤمنوا 
اأف�شوا ال�شالم  اأنبئكم مبا يثبت ذلك لكم:  اأفال  ول توؤمنوا حتى حتابوا، 

بينكم« �شححه الألباين.
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»ل  ق��ال:  ملسو هيلع هللا ىلص  ر�شول اهلل  اأن   - اأب��ي هريرة - ر�شي اهلل عنه  وعن 
يجتمعان يف النار م�شلم قتل كافًرا ثم �شدد وقارب، ول يجتمعان يف جوف 
موؤمن غبار يف �شبيل اهلل وفيح جهنم، ول يجتمعان يف قلب عبد الإميان 

واحل�شد« �شححه الألباين.
وعن �شمرة بن ثعلبة - ر�شي اهلل عنه - قال: قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 

»ل يزال النا�س بخري ما مل يتحا�شدوا« رواه املنذري.
ملسو هيلع هللا ىلص:  وعن معاذ بن جبل - ر�شي اهلل عنه - قال: قال ر�شول اهلل 
حم�شود«  نعمة  ذي  كل  ف��اإن  بالكتمان؛  احلوائج  اإجن��اح  على  »ا�شتعينوا 

�شححه الألباين يف �شحيح اجلامع.

ونختم بطرق اإزالة احل�صد:

طرق إزالة الحسد من القلب
1- التقوى وال�شر.

2- القيام بحقوق املح�شود.
3- عدم البغ�س.

4- العلم باأن احل�شد �شرر على احلا�شد يف الدنيا والآخرة.
5- الثناء على املح�شود وبّره.

6- اإف�شاء ال�شالم.
7- قمع اأ�شباب احل�شد من كر وعزة نف�س.
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8- الإخال�س.
9- قراءة القراآن. 

10- تذكر احل�شاب والعقاب. 
11- الدعاء وال�شدقة.

ختاًما، نقول: هنيًئا لكل من ت�صع راأ�صها على الو�صادة وهي 
لينة  ه��ي  ب��ل  غ��ل ول حقد ول ح�صد لأح���د،  القلب ل فيه  �صافية 

القلب مت�صاحمة.

وبركاته"،،، اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�صالم 
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الدروس الخصوصية

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل الذي ا�صتخل�س احلمد لنف�صه، وا�صتوجبه على جميع 
خلقه، الذي نا�صية كل �صيء بيديه، وم�صري كل �صيء اإليه، القوي يف 
منع،  ملا  معطي  ول  اأعطى،  ملا  مانع  ل  جربوته،  يف  اللطيف  �صلطانه، 
ملسو هيلع هللا ىلص  خالق اخلالئق بقدرته، وم�صّخرهم مب�صيئته، واأ�صهد اأن حممًدا 
�صفوته من خلقه، واأمينه على وحيه، اأر�صله باملعروف اآمًرا، وعن املنكر 

ناهًيا، واإىل احلق داعًيا.. اأما بعد:
ان��ت�����ص��رت يف الآون�����ة الأخ�����رية ظ���اه���رة ال���درو����س اخل�����ص��و���ص��ي��ة، 

واأ�صبحت ل تكاد تخلو من بيوتنا.
ونحن يف هذا اليوم )    ( املوافق )   ( من �صهر )  ( لعام )      ( 

معكن للحديث حول مو�صوع الدرو�س اخل�صو�صية.

نبداأ بالقراآن الكرمي:

القرآن الكريم
زب چ چ چ  چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ  ڌ ڌ ڎ     قال تعاىل: 
گ  گ  گ   گ  ک      ک  ک  ک  ڑڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ   
ڻ  ڻ  ڻ   ڻ     ں  ں  ڱ   ڱ    ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ 
ۓ    ےے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ   ہ  ۀ  ۀ  
ۋ  ٴۇۋ  ۈ  ۈ  ۆ   ۆ  ۇۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ 

www.alukah.net



106

ائائ  ى  ى  ې  ېې  ې  ۉ   ۉ  ۅ  ۅ 
ەئ ەئ            وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ  ېئ ېئ ىئىئ 
ىئ  ی ی ی ی جئ حئ مئ  ىئ  يئ جب  حب خب مب ىب       يب   

جت حت خت  رب )الأحزاب(.

وناأخذ قب�ًصا من احلديث ال�صريف:

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

ُيْبِغ�ُس الفاِح�َس البذيَء" �شححه الألباين

ون�صل اإىل كلمتنا ال�صباحية:

ظاهرة الدروس الخصوصية
انت�شرت ظاهرة الدرو�س اخل�شو�شية يف جميع املراحل الدرا�شية، 
ول �شيما اأن الغريب يف الأمر اأن هذه الظاهرة كانت �شابًقا تقت�شر على 
املرحلة الثانوية فقط؛ ب�شبب رغبة الطالب واأولياء اأمورهم يف احل�شول 

على درجات توؤهلهم لدخول اأرقى اجلامعات.
ال��درو���س  ت��وف��ري  با�شتطاعتهم  الأم���ور  اأول��ي��اء  ك��ل  لي�س  وط��ب��ًع��ا؛ 
اخل�شو�شية لأبنائهم، وهذا يعتمد على دخل املواطن، حيث توجد عوائل 
امل�شتوى  �شعف  ب�شبب  لأولده���م  التعليم  نعمة  توفري  حتى  ت�شتطيع  ل 

املعي�شي لتلك العائلة.
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جميع  تغزو  اخل�شو�شية  ال��درو���س  ظاهرة  فاأ�شبحت  الآن،  اأم��ا 
املرحلة  وحتى  البتدائية  املرحلة  من  �شواء  حد  على  التعليمية  املراحل 
ا ي�شاف اإىل هموم العوائل اأن الطالبة التي يكون  املتو�شطة، واأ�شبحت همًّ
بالدرو�س اخل�شو�شية  اإىل ال�شتعانة  الدرا�شي �شعيًفا ت�شطر  م�شتواها 

من اأجل احل�شول على النجاح.
اأجل احل�شول على التميز،  اأما الطالبة املتفوقة فت�شتعني بها من 
وهذا حق م�شروع لكل منهن، لكن امل�شكلة اأن الدرو�س اخل�شو�شية خالل 
ال�شنوات الأخرية دخلت عامل البور�شة واأ�شبحت اأ�شعارها خيالية، على 
الرغم من حت�شن رواتب املدر�شات واملعلمات مقارنة بال�شابق، وهنالك 

اأ�شئلة تطرح نف�شها يف هذه امل�شكلة.
ملاذا الدرو�س اخل�شو�شية اأ�شاًل؟

وما الأ�شباب التي جعلت الطالبة ت�شلك طريق الدرو�س اخل�شو�شية؟
الدرو�س  باإعطاء  يقومون  الذين  املدر�شات  حما�شبة  تتم  ل  وملاذا 

اخل�شو�شية وعر�شهم للم�شاءلة القانونية؟
الظاهرة  �شافية ملعاجلة هذه  اإجابات  اإىل  الأ�شئلة حتتاج  كل هذه 
الدرو�س  ال�شبب يف كرثة  تقول  املدر�شات  اإحدى  اأخرًيا.  ا�شتفحلت  التي 
ان�شغالهم  ب�شبب  للطالبة  الأه��ل  متابعة  ع��دم  اإىل  يعود  اخل�شو�شية 
النهائية  املرحلة  اإن  وتقول  قا�شية.  بهموم احلياة وما حدث من ظروف 
تعّد م�شريية للطالبة فرناه يلجاأ للدرو�س اخل�شو�شية لفهم املادة اأكرث 

وللح�شول على اأعلى الدرجات.
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الأكر  ال�شبب  هي  ظهرت  التي  احلديثة  التقنية  اإن  اأخرى  وتقول 
يف ازدياد ظاهرة الدرو�س اخل�شو�شية؛ حيث ان�شغلت الطالبة بالهاتف 
وم�شتقبلها  درا�شتها  جتاه  واجباتها  ون�شيت  العنكبوتية  وال�شبكة  النقال 

فتلجاأ اإىل الدرو�س اخل�شو�شية كي تعو�س ما فاتها من فهم املادة.
مل  التدري�س  لأن  امل��در���س؛  هو  ال�شبب  اإن  وتقول  اأخ��رى  وت�شيف 
يكن بال�شورة ال�شحيحة ول باملعلومات الكافية التي تغني الطالبة عن 

الدرو�س اخل�شو�شية.

ونقف مع هذا ال�صوؤال:

لماذا الدروس الخصوصية؟

ظاهرة الدرو�س اخل�شو�شية لي�شت ظاهرة ترفيهية، اأو اأنها جاءت 
من غري دوافع حقيقية لتف�شيها؛ بل اإنها كغريها من الظواهر الجتماعية 

النا�شئة يف ظل ظروف واأو�شاع جديدة تنتاب املنطقة باأكملها. 
وعلم  الإ�شالمية  الفل�شفة  اأ�شتاذ  طاهر(  )حامد  الدكتور  يقول 
الأخالق بجامعة القاهرة: اإن ظاهرة الدرو�س اخل�شو�شية هي م�شوؤولية 
ثالثة عنا�شر: الأول؛ هو املدر�س الذي مل ي�شتطع تو�شيل املعلومة ب�شورة 
جيًدا،  يفهم  مل  ال��ذي  التلميذ  هو  وال��ث��اين؛  للتالميذ،  و�شهلة  وا�شحة 
ويطالب ويل اأمره مب�شاعدته بدر�س خ�شو�شي، اأما العن�شر الثالث؛ فهو 
ويل الأمر الذي ي�شتجيب لرغبة البن اأو البنة ويتحمل نفقات الدرو�س 
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اخل�شو�شية.
املدر�س،  تق�شري  اإىل  يرجع  الظاهرة  تلك  تف�شي  فاإن  ذلك؛  على 
ف�شاًل عن اأن الكتاب املدر�شي ذاته يف حاجة اإىل ثورة �شاملة من حيث 
اأن  بد  ول  ال�شعبة،  امل�شطلحات  و�شرح  والفهر�شة،  والتف�شري  التق�شيم، 
واإخراج جيد؛  و�شور وخرائط  وبيانات  تو�شيحية  ر�شوم  املادة  ت�شاحب 
كي تخلق حالة من الرتباط بني الطالبة والكتاب املدر�شي، فال يلجاأ اإىل 
الكتب امل�شاعدة التي يقبل عليها الطالب مبجرد بدء العام الدرا�شي، اإىل 

جانب ذلك نحن يف حاجة اإىل اإعادة النظر يف نظام الأ�شئلة. 
اإن الدرو�س اخل�شو�شية اأ�شبحت خالل ال�شنوات الأخرية ظاهرة 
روتينية، فقد �شار من الطبيعي اأن حت�شل الطالبة على در�س خ�شو�شي 
الطريق  اأن  ال�شائد  املفهوم  واأ�شبح  اأدائ��ه،  طريقة  اأو  املعلم  روؤي��ة  دون 

للمجموع هو الدر�س اخل�شو�شي. 
اأ�شهمت  التي  العوامل  بني  من  اأن  طاهر،  حامد  الدكتور  وي�شيف 
يف خلق جيل الدرو�س اخل�شو�شية هو منطية المتحان، وقدرة حمرتيف 
المتحان،  اأ�شئلة  وتخمني  توقع  على  املعلمني  من  اخل�شو�شية  الدرو�س 
لكن  مرتفعة،  درج��ات  على  للح�شول  ذلك  اإىل  الطالبة  تلجاأ  وبالتايل 
ا  �شخ�شً الطالبة  من  يخلق  اخلا�س  الدر�س  اأن  خطورة  الأك��رث  امل�شكلة 
اتكالًيا ل يهتم مبا يدور داخل الف�شل املدر�شي، ولي�س مهتًما مبا ي�شرحه 

املعلم؛ لأن لديه بدياًل اآخر خارج املدر�شة.
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ون�صتمع الآن اإىل اأثر الدرو�س اخل�صو�صية يف الأ�صرة:

أثر الدروس الخصوصية في األسرة
يوؤكد الدكتور حممود احل�شري -اأحد خراء الرتبية- اأن ظاهرة 
الدرو�س اخل�شو�شية "حطمت مبداأ تكافوؤ الفر�س، وزرعت التفرقة بني 
بالت�شابق  وات�شمت  بينهم"،  احلياة  فرتات  اأجمل  تعّد  فرتة  يف  الطالب 
املراحل  يف  الطالبة  اأو  الطالب  يتلقاها  التي  اخل�شو�شية  الدرو�س  يف 

التعليمية املختلفة حتى و�شلت اإىل اجلامعة.
ومع ما تكلفه الدرو�س اخل�شو�شية من مبالغ مالية �شخمة يتحملها 
اأثر  ميتد  بل  فح�شب،  ذلك  عند  يتوقف  ل  الأم��ر  اأن  اإل  الأ���ش��رة،  كاهل 
عدة  عوامل  مع  لت�شهم  ذلك  من  اأكر  هو  ما  اإىل  الدرو�س اخل�شو�شية 

اأخرى يف ت�شكيل ما ي�شمى بالرتباك الأ�شري.
فمع بدء العام الدرا�شي ب�شكل عام واقرتاب مو�شم الختبارات ب�شكل 
خا�س تنتاب اأولياء الأمور حالة من اخلوف ال�شديد من اإخفاق اأبنائهم 
الأول  اليوم  من  التطلع  ويبداأ  اأخ��رى،  مادة  الر�شوب يف  اأو  ما،  مادة  يف 
اإىل كيفية النجاح والتفوق لهوؤلء الأبناء، الذين لن يتاأتى يف اعتقادهم 
اإل بالدرو�س اخل�شو�شية، وهنا يحدث الختالل يف مواعيد اللتزامات 
الأ�شرية من مواعيد الطعام واخلروج والنوم واللقاء اجلماعي، اأو حتى 

الواجبات الجتماعية يف حميط الأ�شرة الكبرية.
ول �شك يف اأن املت�شرر الأول من الدرو�س اخل�شو�شية هو الطالب، 
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على جمرد  يقت�شر  ل  اأنه  ذلك  وطاأة؛  اأ�شد  عليه  الواقع  النف�شي  فالأثر 
التوتر واخلوف والقلق؛ بل ميتد ذلك اإىل اإك�شاب نف�شية الطالب جمموعة 
من ال�شلوكيات النف�شية التي ت�شحبه لفرتات طويلة من مراحله العمرية 

اإن مل متتد معه كامل حياته.
واإن اأ�شواأ ما تخلفه الدرو�س اخل�شو�شية؛ هو ما تولده لديه من روح 
التكالية وعدم ال�شتعداد للرتكيز مع املعلم داخل الف�شل، بينما يتلقى 

املعلومات على �شكل "كب�شولة" من املعلم اخل�شو�شي. 
وي�شيف الدكتور حممد احل�شري "هناك حقيقة ثابتة؛ وهي اخللفية 
ال�شلبية علي طالب الدرو�س اخل�شو�شية، وحتويلهم اإىل اآلة ت�شجيل للمواد 
التي تدر�س لهم بطريقة هي جمرد مناذج من الإجابات يحفظها الطالب 
عن ظهر قلب من دون تعمق يف امل�شمون، ويدخل الطالب المتحان ليفرغ 
وبالتبعية  الطالب،  يعيها  التي ل  الذهني، وهنا تظهر احلقيقة  الت�شجيل 
اأولياء الأمور، ويكون الت�شاوؤل: هل هذا هو التعليم الذي يجب على الطالب 

اأن يقبل عليه، وما مدى ا�شتفادته من املذاكرة؟.

هــل تعلمــني اأن طــالب اململكــة يدفعــون )90( مليوًنــا 
للدرو�س اخل�صو�صية؟!!:

طالب المملكة يدفعون )90( مليونا للدروس 
الخصوصية

اأ�شابت حمى ارتفاع الدرو�س اخل�شو�شية لرتتفع هي الأخرى هذه 
الأيام لتواكب موجة ارتفاع الأ�شعار التي ت�شهدها البالد يف كافة ال�شلع 
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الغذائية يف الأ�شواق، من قبل مدر�شي الدرو�س اخل�شو�شية والذي و�شل 
اإىل )25( يف املائة عما كان عليه ال�شعر �شابقا، حيث �شكل لكثري من الأ�شر 
عبئا مالًيا اأثقل كاهلهم، واإن الطالب يف اململكة يدفعون كل عام درا�شي 
طاملا بقي هذا الرتفاع ما يقارب )90( مليون ريال �شعودي ا�شتناًدا اإىل 
اآخر اإح�شائية ت�شري اإىل اأن )25 �� 40( يف املائة من طالب املدار�س البالغ 
عددهم خم�شة ماليني طالب يحر�شون على تطوير مهاراتهم بالدرو�س 
اخل�شو�شية، وقبل هذا الرتفاع كانت الإح�شائية ت�شري اإىل اأن ما يدفعه 
ريال. حيث يرتاوح معدل  مليون  ب���)65(  يقدر  مبلغ كبري  الأم��ور  اأولياء 
الإنفاق ال�شهري لبع�س الأ�شر مقابل احل�شول على الدرو�س اخل�شو�شية 
الثانوية  املرحلة  طالب  ولعل  ري��ال،  و6000(   2000( بني  ي��رتاوح  مبلغا 
هم اأكرث احلر�شاء على هذه الدرو�س يليهم طالب املرحلة البتدائية ثم 
املتو�شطة، وجتد اأن طالب ال�شف الثاين والثالث ثانوي ي�شكلون الأغلبية 

يف احلر�س عليها.

ختاًما، هذه هي الدرو�س اخل�صو�صية بخريها و�صرها، فوازّن 
بني احتياجكن للدرو�س اخل�صو�صية من عدمها، وثقن باأن اعتماد 
اأ�صرتها ثالًثا  اأوًل، ثم على نف�صها ثانًيا، ثم على  الطالبة على اهلل 

�صيغنيها - باإذن اهلل - عن الدرو�س اخل�صو�صية.

وبركاته"،،، اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�صالم 
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الرسول ملسو هيلع هللا ىلص

ٱ ٻ ٻ

احل��م��د هلل رب ال��ع��امل��ني، اأر���ص��ل اإل��ي��ن��ا خ���امت ال��ن��ب��ي��ني، وال�����ص��الة 
ما  اأجمعني،  خلقه  وخ��رية  واملر�صلني،  الأنبياء  اأ���ص��رف  على  وال�صالم 

تعاقب اجلديدان وعلى الآل وال�صحب الكرام.. ثم اأما بعد: 

ملسو هيلع هللا ىلص نور ل ينطفئ، وطريق ل ين�صى، وَعلَم ل  اإن �صرية الر�صول 
ينك�س.

اإننا يف ه��ذا اليوم )      ( املوافق )  ( من �صهر )  ( لعام )      ( 
من الهجرة النبوية على �صاحبها اأف�صل ال�صالة وال�صالم، نقتب�س من 
معامل النبوة وحًيا، ون�صتلهم من طريق الهجرة ن�صًرا، فقد اأثنى عليه 

ربنا جل يف عاله يف اأكرث من اآية من كتابه الكرمي:

القرآن الكريم

ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ    ڀ   ڀ   زب  ت��ع��اىل:  ق��ال 
ڦ  ڦ  ڤ ڤ     ڤ    ڤ  ڦ  ٹ  ٹ    ٹ ٹ  ٿ     ٿ  ٿ  
ڦ   ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ  ڃ ڃ ڃ چ چچ چ ڇ 

ڇ ڇ  رب  )الأحزاب(.
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- ولل�صالة على النبي ملسو هيلع هللا ىلص ف�صل عظيم: 
الحديث

عن اأن�س بن مالك - ر�شي اهلل عنه - اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »من �شلى 
علّي �شالة واحدة �شلى اهلل عليه ع�شر �شلوات وحطت عنه ع�شر خطيئات 

ورفعت له ع�شر درجات« رواه الإمام اأحمد.

- وقــد اأعطــى اهلل نبينــا حممــًدا ملسو هيلع هللا ىلص جوامــع الكلــم، 
فاأ�صبحت كلماته وحًيا من ال�صماء، وِحَكما عرب الزمان:

من حكم المصطفى ملسو هيلع هللا ىلص
1- ل يلدغ املوؤمن من جحر مرتني. 

2- املرء على دين خليله.
3- ال�شاحب �شاحب.

4- كن يف الدنيا كاأنك غريب، اأو عابر �شبيل.
5- تعرف على اهلل يف الرخاء يعرفك يف ال�شدة.

- وقــد ظهر النبي ملسو هيلع هللا ىلص �صرًقا وغرًبــا، و�صمع به الثقالن، 
واآمــن به مــن اأراد النجــاة، وفتحت به الأقطــار، وعجز عن 

و�صفه الوا�صفون:
الرسول ملسو هيلع هللا ىلص

واأعظمهم  واأ�شرحهم �شدًرا،  قلًبا،  واأبرهم  لهجة،  النا�س  اأ�شدق 
واأجملهم  هدًيا،  واأح�شنهم  ب�شرية،  واأقواهم  راأًي��ا،  واأ�شدهم  حلًما، 
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واأثبتهم  خطاًبا،  واأبينهم  �شريرًة،  واأنقاهم  نف�ًشا،  واأتقاهم  طريقة، 
واأعدلهم  قياًل،  واأقومهم  �شمحًة،  واأر�شاهم  جانًبا،  واأ�شلمهم  جناًنا، 
واأظهرهم  يًدا،  واأكرمهم  ا،  عر�شً واأطهرهم  رحًما،  واأو�شلهم  حكًما، 
واأف�شلهم  ن�شًبا،  واأعرقهم  �شجيًة،  واأنبلهم  عزمية،  واأم�شاهم  حجًة، 
واأعزهم  قدًرا،  واأجلهم  مذهًبا،  واأو�شحهم  طريقة،  واأو�شطهم  ح�شًبا، 

فخًرا. 
كان العامل قبل مبعثه ملسو هيلع هللا ىلص جيفة يف ح�شن �شنم، وجثة هامدة حتت 
اأقدام وثن؛ عري يف الأخالق، انتحار يف املبادئ، ب�شرية مطمو�شة بغب�س 
العامل خرًيا، مّنة منه وف�شاًل وكرًما،  فاأراد اهلل بهذا  والتبعية،  التقليد 

فبعث حممًدا ملسو هيلع هللا ىلص.
اأح��م�����������������������������د م��ب��ع�����ث  ي����وم  ال���ري���ة  اإن 

ن���ظ���ر الإل�������ه ل���ه���ا ف���ب���دل ح��ال��ه�����������������ا 
ب���ل ك����رم الإن�������ش���ان ح��ي��ث اخ���ت���ار من 

خ����ري ال����ري����ة جن���م���ه���ا وه��الل��ه�����������ا
ف�شلى عليك اهلل يا عَلم الهدى، فقد بّلغَت الر�شالة، واأّديت الأمانة، 

ون�شحت الأمة، وجاهدت يف اهلل حق اجلهاد، حتى اأتاك اليقني.
فلو جمعت بالغة �شحبان، وكتابة ابن العميد، وذكاء اإيا�س، وبيان 
ومل  املقال،  لق�شر  احل��ال  ذاك  و�شف  يف  املتنبي،  و�شعر  عبا�س،  اب��ن 

ي�شتوف تلك اخل�شال. 
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اإن ذك���روا وال��ي��ون��ان  وال�����روم  ال��ف��ر���س 
ف��ع��ن��د ذك������راه اأ����ش���م���ال ع��ل��ى ق�����������زم 

هائم���ة ل��ل��������������رق  ل��وح��������������ة  من��ق��وا  ه���م 
واأن�������ت ل���وح���ك حم���ف���وظ م����ن ال��ت��ه��م

اأمر اإىل حقيقته، وكل نباأ اإىل  بعث لريد كل �شيء اإىل اأ�شله، وكل 
م�شتقره.

- وحمبة النبي ملسو هيلع هللا ىلص هي حق على كل م�صلم: 

محبة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص
حب النبي ملسو هيلع هللا ىلص من اأهم اأنواع احلب الذي يجب اأن يتعلمه كل اإن�شان 
وينغر�س يف قلب كل �شخ�س �شغرًيا كان اأم كبرًيا، ذكًرا اأم اأنثى، ول بد 
اأن تتقدم حمبته ملسو هيلع هللا ىلص على كل �شيء حتى النف�س، كيف وعمر بن اخلطاب 
- ر�شي اهلل عنه - يقول لر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »لأنت اأحبُّ اإيلَّ من كل �شيء اإل 
من نف�شي «، فقال له ملسو هيلع هللا ىلص: »ل والذي نف�شي بيده حتى اأكون اأحبَّ اإليك من 
نف�شك« فقال عمر - ر�شي اهلل عنه: »فاإنه الآن واهلل لأنت اأحب اإيلَّ من 

نف�شي« فقال ملسو هيلع هللا ىلص: »الآن يا عمر« رواه البخاري.
ووالده  ولده  اإليه من  اأحب  اأكون  اأحدكم حتى  يوؤمن  »ل  ملسو هيلع هللا ىلص:  وقال 

والنا�س اأجمعني« رواه البخاري وم�شلم.

- اأما الآن فنقف مع مواقف من �صجاعته ملسو هيلع هللا ىلص:
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شجاعته ملسو هيلع هللا ىلص
�شيما  ول  �شريفة،  وخلة  كرمي،  وو�شف  فا�شل،  خلق  ال�شجاعة  اإن 
اإذا كانت يف العقل كما هي يف القلوب، وكان النبي ملسو هيلع هللا ىلص اأ�شجع النا�س على 

الإطالق، فمن الأدلة على �شجاعته ملسو هيلع هللا ىلص ما يلي:
�شهادة ال�شجعان الأبطال له بذلك، فقد قال علي بن اأبي طالب - 
ر�شي اهلل عنه-، وكان من اأبطال الرجال و�شجعانهم، قال: كنا اإذا حمي 
الباأ�س واحمرت احلدق نتقي بر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، فما يكون اأحد اأقرب اإىل 

العدو منه. 
وعن الراء - ر�شي اهلل عنه- قال: كنا واهلل اإذا احمر الباأ�س نتقي 

به - يعني النبي ملسو هيلع هللا ىلص واإن ال�شجاع منا الذي يحاذى به.
يف  كان  ما  ومنها  املعارك،  يف  للعادة  اخلارقة  البطولية  مواقفه 
جراء  العدو  مواجهة  ل�شعوبة  رجاله  وفر  اأ�شحابه  انهزم  حيث  حنني، 
ملسو هيلع هللا ىلص يف  ي��درون، فبقي وحده  فيها وهم ل  واأوقعهم  التي ن�شبها  الكمائن 

امليدان يجول وي�شول وهو على بغلته يقول:
املطلب  عبد  اب��ن  اأن��ا  ك��ذب  ل  النبي  اأن��ا 

فجعل  نزل  امل�شركون  غ�شيه  ملا  عنه-:  اهلل  ر�شي   - ال��راء  يقول 
يقول: »اأنا النبي ل كذب، اأنا ابن عبد املطلب«، فما ُروؤي يف النا�س يومئذ 

اأحد كان اأ�شد من النبي ملسو هيلع هللا ىلص.
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- وقد ت�صارع ال�صعراء على مر القرون يف مدحه ملسو هيلع هللا ىلص فهو 
اأحق من ميدح من الب�صر:

شعر

ي����ا ���ش�����ي�����د الأب���������رار ح�����ب�����ك يف دم���ي
ج���اري ال�ش�ب�اب�ة  اأر����س  ع�ل�ى  ن�ه�ر 

نبع�ها امل��ح��ج��ة  ل�����ن�����ا  ت�����رك�����ت  م�����ن  ي�����ا 
ك�ن��ه��اِر ول�ي�ل�ه�ا  ال�ي�ق�ي��ن  ن��ب��ع 

اأر���ش��ن��ا تنع��س  الإمي�������ان  م�����ن  ��ح�����ب  ���شُ
الأم��������ط��������اِر ت�خلف  ح�ي��ن  بال�غ�ي�ث 

اأع�����م�����اق�����ن��ا يف  اهلل  ن�����ب��������ي  ي�����ا  ل��������������ك 
والإك��ب���اِر الإج�����الل  م���ن  ق��م��م 

ع�ق�ولنا ن��������ش�����ون  اأن  ع��ل�����ي�����ن��ا  ع�����ه�����د 
م�م�اري وظ��������ّن  مب�ت�دع  وه��������م  ع��������ن 

ع��ل�����م�����ت�����ن�����ا م�����ع�����ن�����ى ال������ولء ل�����رب�����ن��������ا
الأخ��ط��اِر ت��زاحم  ع��ن��د  وال��ش�ب�ر 

ور���ش�����م�����ت ل��ل��ت��وح�����ي�����د اأك�����م��������ل ���ش��ورة
غ�ب��اِر ك�����ل  الأذه������ان  ع��������ن  نف��ش�ت 
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وي�ق�ي�ن�نا ودع�����������اوؤن��������������ا  ف��رج��اوؤن���ا 
ال���ق���ه���اِر ل��������ل�����������واح��������د  وولوؤن���������ا 

ملسو هيلع هللا ىلص، ما ترك خرًيا  نقول: هذا هو احلبيب حممد  يف اخلتام 
اإل دل الأمة عليه، ول �صًرا اإل حذرها منه؛ فقد بّلغ الر�صالة، واأدى 

الأمانة، ون�صح الأمة.

ف�صلى عليك اهلل يا عّلم الهدى وا�صتب�صرْت بقدومك الأياُم.

وبركاته"،،، اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�صالم 
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الرياضيات

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل ما ا�صتهل وليد، وعاد وعيد، واآب بعيد، ورجع طريد، 
الق�ص�س، يق�صم  اأح�صن  �صفاء ورحمة، يق�س  القراآن ما هو  ينزل من 

املعي�صة، ويرفع بع�س النا�س على بع�س، وهو على كل �صيء قدير.
واأ�صهد اأن حممًدا عبده ور�صوله، ل خري اإل دل اأمته عليه، ول 
ت�صليًما  و�صلم  اآله و�صحبه  وعلى  عليه  اهلل  اإل حذرها منه، �صلى  �صر 

كثرًيا.. ثم اأما بعد:
الريا�صيات علم القواعد واملعادلت، وعلم اجلرب واحل�صاب، دخل 
يف اأمور عديدة جعلته يعد من اأهم العلوم؛ وها نحن نبحر معكن ل�صرب 
اأغوار هذا العلم علم الريا�صيات يف هذا اليوم )      ( املوافق )( من �صهر 

)( لعام )      ( من الهجرة.

- وخري ما نبداأ به اآيات من الذكر احلكيم:

القرآن الكريم
ڀ  ڀ  پ  پ  پ   پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ      ٱ  زب  تعاىل:  ق��ال 
ڀ  ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ   ٿ  ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ  ٹ  ڤ ڤ     ڤ 
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   چ  
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رب  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک     ڑ 
)النجم(.

- وناأخذ من ال�صنة املطهرة ن�صيًبا:

الحديث
عن عائ�شة - ر�شي اهلل عنها - اأن ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: "يا عائ�شَة! 
فُق" �شححه  اأراَد باأهِل بيٍت خرًيا اأدخَل عليِهُم الرِّ اإذا  اْرُفِقى؛ فاإنَّ اهلَل 

الألباين.

- واحلكمة تقول: 

الحكمة
- اإعجاب الإن�شان بنف�شه دليل على �شغر عقله.

- ون�صتمع اإىل كلمتنا لهذا اليوم:

علم الرياضيات
ُتعرف الريا�شيات باأنها درا�شة القيا�س واحل�شاب والهند�شة. هذا 
بالإ�شافة اإىل املفاهيم احلديثة ن�شبًيا و منها البنية، الف�شاء اأو الفراغ، 
فها بع�شهم على اأنها درا�شة البنى  والتغري والأبعاد. وب�شكل عام قد يعرِّ
الريا�شي.  والتدوين  الريا�شية  والراهني  املنطق  با�شتخدام  املجردة 
ا باأنها درا�شة الأعداد  اأي�شً ف الريا�شيات  ُتعرَّ اأكرث عمومية، قد  وب�شكل 
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واأمناطها.
من  ي�شاهده  ما  بقيا�س  الإن�شان  بقيام  الريا�شيات  ن�شاأت  ولقد 
ظواهر الطبيعة بناًء على فطرة وخا�شية يف الإن�شان، األ وهي اهتمامه 
هناك  كانت  فهكذا  العملية،  احتياجاته  جانب  اإىل  حوله  ما  كل  بقيا�س 
�شرورة لقيا�س ق�شمة املقوتة )الطعام( بني اأفراد العائلة وقيا�س الوقت 
احلمالت  وغنائم  الأرا���ش��ي  وتق�شيم  الزراعية  واملحا�شيل  والف�شول 
احلربية واملحا�شبة للتمكن من الإجتار، اإىل جانب علم املالحة بالنجوم 
لت�شييد  الالزمة  والقيا�شات  وال�شتك�شاف  للتجارة  والرتحال  ال�شفر  يف 

الأبنية واملدن.
ما  غالبا  الريا�شيون  يدر�شها  التي  الريا�شية  البنى  فاإن  وهكذا، 
يعود اأ�شلها اإىل العلوم الطبيعية، خا�شة علم الطبيعة، لكن الريا�شيني 
هذه  لأن  بحتة؛  ريا�شية  لأغرا�س  اأخ��رى  بنى  ودرا�شة  بتعريف  يقومون 
تكون  اأن  اأو  مثاًل،  الريا�شيات  اأخرى من  تعميًما حلقول  توفر  قد  البنى 
عاماًل م�شاعًدا يف ح�شابات معينة. اأخرًيا، فاإن الريا�شيني قد يدر�شون 
�شهم لها، معترين اأن الريا�شيات هي  حقوًل معينة من الريا�شيات لتحمُّ

فن ولي�س علًما تطبيقًيا.
والكيمياء(  الفيزياء  )اأي  امل��اّدة  علوم  يف  بارز  دور  فللريا�شيات 
وعلم الأحياء )البيولوجيا(، ف�شاًل عن دوره املتمّيز يف العلوم الإن�شانية.
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- واخرتنا لكن هذه الفقرة:

بعض الطرق المساعدة لفهم مادة الرياضيات
 - ال�شرب   - ال��ط��رح   - )اجل��م��ع  الأرب����ع:  بالعمليات  الإمل���ام   -1

الق�شمة(.
2- احلر�س على حفظ جدول ال�شرب ومراجعته با�شتمرار.
3- امل�شاركة مع املعلمة يف الدر�س والرتكيز يف اأثناء ال�شرح.

4- عند حل الواجبات ابدئي بقراءة الأمثلة والتمارين املحلولة.
الدرو�س  لرتباط  دائًما؛  ال�شابقة  الدرو�س  تراجعي  اأن  5- حاويل 

بع�شها ببع�س.
6- حاويل اأن تطبقي الريا�شيات يف حياتك اليومية.

- ولل�صفر يف اإذاعتنا ق�صة:

مجرد صفر!
لقد  ال�شفر!  وج��ود  دون  الأرق��ام  وكتابة  بالعد  تقومي  اأن  تخيلي 
بقيت الب�شرية قروًنا طويلة وهي تواجه ال�شعوبة والتعقيدات عند كتابة 
الرقم  هذا  واخرتعوا  امل�شلمون  جاء  حتى  احل�شابات،  واإج��راء  الأرق��ام 
وقدموه للب�شرية ليبداأ علما الريا�شيات واجلر من جديد! لقد ا�شتطاع 
احتاجت  اأوروبا  اأن  وامل�شحك  ال�شفر،  اخرتاع  بعبقريته  )اخلوارزمي( 
من  هدية  ب��ه  وت��ع��رتف  ال�شفر،  تقبل  ك��ي  ال��ق��رن،  ون�شف  قرنني  اإىل 
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امل�شلمني، حيث مكث علماء الريا�شيات الأوربيون قروًنا متتالية مل يجدوا 
خاللها و�شيلة ومعنى لتمثيل ريا�شي خايل املحتوى كمفهوم ال�شفر، ومل 
يقِدم هوؤلء العلماء يف الواقع على ا�شتخدام ال�شفر، اإل يف اأواخر القرن 

الثاين ع�شر للميالد. 

- الريا�صيات والقراآن الكرمي هو عنوان فقرتنا التالية:

الرياضيات والقرآن الكريم
هناك ربط لعلم الريا�شيات بالقراآن الكرمي:

مثل: الك�شور ُذكرت يف القراآن الكرمي. 
رب  ڀ  ڀ  ڀ  پ   پ  پ  پ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  زب  ت��ع��اىل:   ق��ال 

)املزمل: 20(.
ا يف القراآن: وعملية الطرح موجودة اأي�شً

حيث قال تعاىل: زبى ى ائ ائ     ەئ ەئ وئ  وئ ۇئ  ۇئ       
ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئرب )العنكبوت: 14(. 

وُذكرت عملية ال�شرب يف قوله تعاىل: 
ڎ  ڎ   ڌڌ  ڍ  ڍ  ڇ   ڇ  زبڇ  ت��ع��اىل:  ق��ال 
گ    گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑڑ  ژ  ژ   ڈ  ڈ 
گ ڳ           ڳ     ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ  ں ں ڻ ڻ 
ۓ  ے  ے  ھ  ھھ  ھ  ہ  ہ     ہ  ہ  ۀ  ڻۀ  ڻ 

ۓ ڭ  ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆرب )الأنفال(.
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وذكر الق�شمة يف قوله تعاىل:  
 زب ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ          پ پ رب )القمر: 28(. 

وقد ذكر القراآن عملية اجلمع بقوله: 
ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  زب  ت��ع��اىل:   ق���ال 

ڤ  رب )الهمزة(.
والأعداد ذكرت يف القراآن:

رب  ی  ی    ی  زب  ت��ع��اىل:  ق��ال  واح���د  ال��ع��دد  منها:  ون��ذك��ر 
)البقرة:163(.

کرب  ک  ک  ک  ڑ  ڑ     ژ  زب  تعاىل:  قال  اثنني  العدد 
)الرعد: 3(.

كما ذكر علم الهند�شة يف القراآن الكرمي: مثل: الطول والعر�س:
پ   پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  زب  ت���ع���اىل:  ق����ال 

پ ڀ رب )اآل العمران: 133(.

وكذلك الق�اع�دة:
پ    پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ     ٻ  ٱ  زب  تعاىل:  ق��ال 

ڀڀ ڀ ڀ ٺ ٺ رب )البقرة: 127(.

زب ے  ۓ ۓ  ت��ع��اىل:  ق��ال  ؛  ال��دائ�����رة  وك��ذل��ك 
ڭ ڭ رب )احلج: 29(.
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- ون�صتمع اإىل هذه املعادلة:

معادلة
اإذا كانت الدنيا م�شاألة... ح�شابية.

فخذي من اليوم... عرة.
ومن الأم�س... خرة.

اطرحي منها التعب وال�شقاء.
واجمعي لها احلب والوفاء.

واتركي الأمر كله لرب ال�شماء.

يف اخلتام نقول: هذا هو علم الريا�صيات، وتلك هي اأهميته؛ 
لأبنائنا؛ حتى  وتعليمه  به،  الهتمام   - امل�صلمني  - نحن  لذا علينا 

ن�صل به اإىل اأعلى الرتب، فنحن اأحق به من غرينا. 

وبركاته"،،، اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�صالم 
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السخرية واالستهزاء

ٱ ٻ ٻ

للكافرين،  النار  واأع��د  للموؤمنني،  اجلنة  خلق  ال��ذي  هلل  احلمد 
وهو  الأول  هو  ورحمانيته،  وربوبيته  لألوهيته  ينبغي  كما  هلل  احلمد 
والآخر، والظاهر والباطن وهو بكل �صيء عليم، وعلى كل �صيء قدير، 
اللهم لك احلمد ل اإله اإل اأنت، لك احلمد اأنت قيوم ال�صموات والأر�س 
ال�صموات والأر����س وم��ن فيهن،  اأن��ت مالك  وم��ن فيهن، ول��ك احلمد، 
ولك احلمد، اأنت نور ال�صموات والأر�س ومن فيهن، ولك احلمد ملء 
ال�صموات والأر�س ومن فيهن. و�صل اللهم على حممد النبي الر�صول.. 

اأما بعد:
يطيب لنا اللقاء بكن يف هذا اجلو اجلميل، من هذا اليوم )    ( 
املوافق )  ( من �صهر )     ( لعام )      (، ونحن معكن اليوم للحديث 
به رمي  وال�صتهزاء" ونق�صد  "ال�صخرية  عن مو�صوع خطري عنوانه 

الآخرين بعبارات ل يحبونها، بل يكرهونها.

نبداأ بالقراآن الكرمي:

القرآن الكريم
قال تعاىل: زب ۈ ٴۇ ۋ      ۋ ۅ ۅۉ ۉ ې  ې 
ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ   وئ  ەئ    ەئ   ائ    ائ  ى  ى  ې  ې 
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حب  يئجب  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  یی  ی     ىئ   ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ   
ٻ  ٻ  ٱ  مث   جث  يت  ىت  مت  خت  حت  يبجت  ىب  مب  خب  
ٿٿ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ڀ   ڀڀ   ڀ  پ  پ      پ  پ  ٻ       ٻ 
ڄ   ڦ  ڦ   ڦڦ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ٿ  ٿ 

ڄ ڄرب  )احلجرات(.

ونثني باحلديث ال�صريف:

الحديث
عن اأبي ذر - ر�شي اهلل عنه - قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ل حتقرن من 

املعروف �شيًئا، ولو اأن تلقى اأخاك بوجه طلق« رواه م�شلم.

وندعوكن اإىل الإن�صات لهذه الكلمة:

السخرية واالستهزاء بالغير
امل�شلمني  من  كثري  وي�شتمرئها  منا،  بكثري  تع�شف  خطرية  اآف��ة 
وامل�شلمات، األ وهي ال�شخرية وال�شتهزاء بالغري.اتفق العلماء على حترمي 

ال�شخرية وال�شتهزاء لقول اهلل - عز وجل -:  زب ى ى ائ ائ   ەئ  
ی  یی  ی     ىئ   ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ    ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ   وئ  ەئ   
مت  خت  حت  يبجت  ىب  مب  خب   حب  يئجب  ىئ  مئ  حئ  جئ 

ىت يت جث مث  رب )احلجرات(.
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ال�شخرية، معناها: اأن ت�شتهيني وحتتقري الغري؛ فاإذا ا�شتهنِت بالغري 
الأ�شا�س  املعنى  ونّبهِت على عيوبه وذكرِت نقائ�شه؛ فهذا هو  واحتقرِته، 
لل�شخرية وال�شتهزاء. قد ي�شتهزئ بالآخر اأو بالآخرين، اإن كانوا رجاًل اأم 
ن�شاًء، عن طريق املحاكاة، يعني: التقليد يف الفعل ويف القول، يعني: اإن�شان 
يقلد اإن�شاًنا يحاكيه يف اأفعاله واأقواله، اأو باإ�شارة معينة، اأو باإمياءة معينة، اأو 

بتلميح معني، فيفهم من يرى هذا اأن فالًنا ي�شتهزئ بفالن.
اإن عائ�شة - ر�شي اهلل عنها - قالت: حاكيت اإن�شاًنا، )تعني: قلَّدُت(، 
فقال يل النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »واهلل ما اأحب اأين حاكيت اإن�شاًنا ويل كذا وكذا« رواه 

زب ڎ ڎ ڈ  الإمام اأحمد. ويف تف�شري قول اهلل - �شبحانه وتعاىل: 
ڳ  گڳ  گ   گ  گ  کک  ک  ک    ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  
ڳ  ڳ ڱ رب )الكهف: 49(. ذكر بع�س اأهل العلم اأن ال�شغرية هي: 
التب�شم بال�شتهزاء باملوؤمن، والكبرية: القهقهة بذلك. يعني: اأن تبت�شم 
ابت�شامة م�شتهزًئا مبوؤمن؛ هذا من ال�شغرية التي ل يغادرها الكتاب الذي 

�شوف يتعلق يف رقبة كل واحد منا، والكبرية: اأن تقهقه بذلك.
وتعاىل  �شبحانه  ال��ع��ب��اد  رب  ق��ال  ال��ذي��ن  امل��ج��رم��ون  ه���وؤلء  وك���ان 

زبۈ ۈ  ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې       ې  عنهم: 
رب  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ   وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى   ى  
اهلل،  رحمة  عن  البعيدين  وبع�س  املنافقني  بع�س  اإن  حتى  )ال��ب��ق��رة(. 

والعياذ باهلل -رب العاملني-، و�شفهم اهلل - عز وجل - وقال: زب ٱ ٻ 
وكان   .)58 )املائدة:  رب  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  پ  پپ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 
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رب العباد - �شبحانه وتعاىل - يطيب قلب حبيبه امل�شطفى، ملسو هيلع هللا ىلص، فيقول 
ٿ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  زب  وت��ع��اىل:  �شبحانه 
ٹ           ٿ  زب  ل��ه:  وق��ال   .)10 )الأن��ع��ام:  رب  ٹ  ٹ   ٿ  ٿ    ٿ 
الأحقاف:  �شورة  ٹ رب )احلجر: 95(. وقال - عز وجل - يف 

زبې ى ى ائ     ائ ەئرب  )الأحقاف: 26(.
زب ۇئ  الزمن، فقد قال تعاىل:  ق�شية ال�شتهزاء موجودة على مر 
ی  ی  ىئ    ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  
ی ی جئ   حئ مئ ىئ يئ  رب )املطففني(. هوؤلء النا�س الذين 
ي�شتهزئ الواحد منهم اأو اجلماعة منهم مبوؤمن اأو موؤمنة؛ فح�شابهم عند 
اهلل ع�شري، ن�شاأل اهلل - �شبحانه وتعاىل - اأن يتوب على املبتلى بهذه الآفة 
اخلطرية.  ولذلك ورد عن احل�شن الب�شري - رحمه اهلل -، اأنه قال: "اإن 
امل�شتهزئني بالنا�س يفتح لأحدهم باب من اجلنة، فيقال: هلّم هلّم، )اأي: 
تعال تعال( فيجيء بكربه وغمه )لأنه يف جهنم والعياذ باهلل(، فاإذا اأتاه 
اأغلق دونه، ثم يفتح له باب اآخر فيقال: هلّم هلّم فيجيء بكربه وغمه، 
فاإذا اأتاه اأغلق دونه فما يزال كذلك حتى اأن الرجل ليفتح له الباب فيقال 

له: هلّم هلّم، فال ياأتيه".

هل تعلمني اأن ال�صتهزاء بامل�صلم من كبائر الذنوب:

االستهزاء بالمسلم من كبائر الذنوب
هل تعلم اأن ال�شتهزاء بامل�شلم من كبائر الذنوب، قال اهلل تعاىل: 

زب ى ى ائ ائ   ەئ  ەئ   وئ وئ  رب الآية؛ )احلجرات: 11(.
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وقد اأجمع العلماء على حترمي ذلك ويف كونه كبرية جمال للنظر، 
تعاىل:  قوله  يف   - عنهما  اهلل  ر�شي   - عبا�س  ابن  عن  روي  قد  اأن��ه   مع 
زب ژ ژ ڑ ڑ ک     ک ک رب  )الكهف: 49(. قال: ال�شغرية 
التب�شم، والكبرية ال�شحك على حالة ال�شتهزاء وهذا ت�شريح باأن ذلك 
من الكبائر، وقال الغزايل يف قول ابن عبا�س: هذا اإ�شارة اإىل اأن ال�شحك 
على النا�س من اجلرائم والذنوب، واعلم اأن معنى ال�شخرية ال�شتحقار 
والنقائ�س على من ي�شحك منه، وقد  العيوب  والتنبيه على  وال�شتهانة 
يكون ذلك باملحاكاة يف الفعل والقول، وقد يكون بالإ�شارة والإمياء، وقد 
اأو على  اأو غلط  اإذا تخبط فيه  يكون بال�شحك كاأن ي�شحك على كالمه 
احل�شن  عن  البيهقي  خرج  وقد  ذلك،  ونحو  �شورته،  يف  قبح  اأو  �شنعته 
ليفتح  بالنا�س  امل�شتهزئني  "اإن  قال:  ملسو هيلع هللا ىلص  النبّي  الب�شري رحمه اهلل عن 
لأحدهم باب اجلنة فيقال هلم فيجيء بكربه وغمه فاإذا جاء اأغلق دونه 
ثم يفتح له باب اآخر فيقال: هلم هلم فيجيء بكربه وغمه فاإذا جاء اأغلق 
دونه فما يزال كذلك حتى اأن الرجل ليفتح له الباب، فيقال هلم هلم فال 

ياأتيه من الياأ�س" انتهى.
زب حب خب  مب ىب  تعاىل:  قوله  التف�شري يف  اأئمة  بع�س  وقال 
يب رب  )احلجرات: 11(من لقب اأخاه و�شخر منه ؛ فهو فا�شق حكاه 

القرطبي.
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ون�صتمع لهذه الفتوى اخلطرية:

حكم االستهزاء بشعائر الدين
�ُشئل ال�شيخ ابن باز - يرحمه اهلل - هذا ال�شوؤال: ظهر يف كثري من 
املجتمعات الإ�شالمية ال�شتهزاء ب�شعائر الدين الظاهرة كاإعفاء اللحى 
وتق�شري الثياب ونحوهما - فهل مثل هذا ال�شتهزاء بالدين الذي يخرج 

من امللة؟ ومباذا تن�شحون من وقع يف مثل هذا الأمر وفقكم اهلل؟
وب�شرعه  وباآياته  ور�شوله  ب��اهلل  ال�شتهزاء  اأن  ري��ب  ل  اجل���واب: 

زب ڍ   :- وج��ل  ع��ز   - اهلل  لقول  الكفر  اأن���واع  م��ن جملة  واأح��ك��ام��ه 
ڑ   ڑ  ژ  ڈژ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  

ڳرب  ڳ  گ    گ  گ  گ  ک  ک  ک    ک 

)التوبة: 65 - 66(.
اأو  بالزكاة  اأو  بال�شالة  اأو  بالتوحيد  ال�شتهزاء  ذلك  يف  ويدخل 

ال�شيام اأو احلج، اأو غري ذلك من اأحكام الدين املتفق عليها. 
اأما ال�شتهزاء مبن يعفي حليته، اأو يق�شر ثيابه ويحذر الإ�شبال، اأو 
نحو ذلك من الأمور التي قد تخفى اأحكامها، فهذا فيه تف�شيل، والواجب 
احلذر من ذلك، ون�شيحة من يعرف منه �شيء من ذلك حتى يتوب اإىل 
بال�شرع يف  ال�شتهزاء مبن مت�شك  ويحذر  ب�شرعه،  ويلتزم  �شبحانه  اهلل 
ذلك، طاعة هلل - عز وجل - ور�شوله ملسو هيلع هللا ىلص، وحذرا من غ�شب اهلل وعقابه، 
والردة عن دينه وهو ل ي�شعر، ن�شاأل اهلل لنا وللم�شلمني جميًعا العافية من 

كل �شوء اإنه خري م�شوؤول. واهلل ويل التوفيق.
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ونختم بهذه الفقرة:

السخرية وجراثيم العجب والكبر
 ، ثة بجراثيم الُعْجِب والتكرُّ اإن ال�شخرية ل تنبعث اإل من نف�س ملوَّ
فهي تعمل على اإيذاء من حولها بدافع ال�شعور بالفوقية املتغلغلة يف اأعماقها 
املري�شة. لقد ا�شتهان اإبلي�س باآدم و�شخر منه قائاًل: اأنا خري منه، فباء 
باخل�شارة واخلذلن، ولو اأنه اأمعن النظر يف �شفات اآدم لأدرك اأنه ميتاز 
عليه ب�شفات كثرية، اإنها داء من اأدواء اجلاهلية يجب جتنبه والبعد عنه 
وخ�شو�شا عند امل�شاحنة واخل�شومة، وهي من �شمات الكفار واملنافقني، 
لأمر  �شريحة  خمالفة  اأنها  ويكفي  املجتمع  عرى  تفكك  اأن  �شاأنها  ومن 
اهلل - عز وجل -، ومبعدة من ر�شوانه �شبحانه، تن�شي الإن�شان ِذكر ربه 

ونذير �شوؤم ل�شاحبها، ومن اأ�شباب حلول العذاب بال�شاخرين.

اإىل هنا نتمنى اأن نكون قد اأ�صفنا لكن �صيًئا مفيًدا، ون�صًحا 
حميًدا، للتخل�س واحلذر من داء ال�صخرية وال�صتهزاء بالآخرين؛ 
ُعّود على الكالم املهذب �صيعتاد عليه، واإن  اإذا  الل�صان  باأن  وتذكرن 
ُعّود على ال�صخرية وال�صتهزاء �صيكون عادة له، فابحثن عن الكالم 

الطيب وابتعدن عن ال�صخرية وال�صتهزاء.

وبركاته"،،، اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�صالم 
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السرقة

ٱ ٻ ٻ

املتقني،  من  فكانوا  اأقواًما  الأخ��الق  مبكارم  رفع  الذي  هلل  احلمد 
وحط اآخرين ب�شيئها فكانوا من املخالفني لهدي املر�شلني، اأحمده �شبحانه 

وهو الذي اأّدب نبيه  بالقراآن فقال عنه ربنا مادًحا اإياه: زب ڱ ڱ    ڱ 
ں رب )القلم:4(. واأ�شهد اأن ل اإله اإل اهلل وحده ل �شريك له، واأ�شهد 
اأن حممًدا عبده ور�شوله �شاحب اخللق القومي، �شلى اهلل عليه وعلى اآله 

و�شحبه و�شلم ت�شليًما كثرًيا.. اأما بعد:
فاإنها  بداأت �شغرية  ال�شرقة خلق م�شني، وجرمية خطرية، ومهما 

تتطور لت�شل اإىل �شرقة اأ�شياء اأكر واأكر.
 ونحن هنا يف هذا اليوم )    ( املوافق )    ( من �شهر )     ( لعام 

)      ( للتوعية بخطر ال�شرقة.

نبداأ بالقراآن الكرمي:

القرآن الكريم
زب ی ی جئ حئ مئ ىئ  يئجب حب  خب   مب  تعاىل:  قال 
ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ىت   مت  خت  حت  جت  يب  ىب 
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ    پ  پ  پ  ٻ 
ڤ  ڤ  ڤ      ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ    
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چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڤ  
چ چ ڇ ڇ   ڇ رب  )يو�شف(.

ثاين فقراتنا هي ال�صنة املطهرة:

الحديث
بالنار، وذلكم  ملسو هيلع هللا ىلص: »لقد جيء  عن جابر - ر�شي اهلل عنه - قال 
حني راأيتموين تاأخرت خمافة اأن ي�شيبني من لفحها )اأي لهيبها(، وحتى 
َبه )اأمعاءه( يف  راأيت فيها �شاحب املحجن )ع�شا ثني طرفها( يجرُّ ُق�شْ
النار؛ كان ي�شرق احلاج مبحجنه، فاإن فطن له قال: اإمنا تعلق مبحجني، 

واإن غفل عنه ذهب به« رواه م�شلم.

ن�صل اإىل كلمتنا ال�صباحية لهذا اليوم:

السرقة خطر على المجتمع
ياأمن  والأم��ان،  الأمن  اأن حتيا حياة  امل�شلمني  ملجتمعات  اهلل  اأراد 
كل من يعي�س يف هذه املجتمعات على نف�شه وعر�شه وماله، ولأجل هذا 
م ال�شرع املطهر العتداء على الأنف�س والأعرا�س والأموال،  الغر�س حرَّ
وهي:  بحفظها،  الإ�شالم  اأت��ى  التي  اخلم�س  ال�شرورات  من  جعلها  بل 

الدين، والعقل، والأنف�س، والعر�س، والأموال.
واملجتمعات  الأف��راد  اأمن  �س  تعرِّ التي  الآف��ات  اآفة من  ال�شرقة  اإن 
اأدلة ال�شرع حتذر امل�شلم من ال�شرقة و تزجر من  للخطر، ولهذا جاءت 
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ل له نف�شه �شرقة اأموال الآخرين، ومن ذلك: ُت�شوِّ
اأن ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص كان ياأخذ البيعة على من اأراد الدخول يف الإ�شالم 

على اأمور عظيمة، منها جتنب العدوان على اأموال النا�س بال�شرقة:
قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »بايعوين على األ ت�شركوا باهلل �شيًئا، ول ت�شرقوا 

ول تزنوا..« متفق عليه.
ومن ذلك اأنه ملسو هيلع هللا ىلص اأخر اأن املوؤمن ال�شادق القوي يف اإميانه ل يجروؤ 

على ال�شرقة:
ول  موؤمن،  وهو  يزين  حني  ال��زاين  يزين  »ل  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  ر�شول  قال 
ي�شرب اخلمر حني ي�شرب وهو موؤمن، ول ي�شرق حني ي�شرق وهو موؤمن..« 

متفق عليه.
ومن هذه الزواجر ما رواه البخاري وم�شلم عن اأبي هريرة - ر�شي 
اهلل عنه - عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: "لعن اهلل ال�شارق، ي�شرق البي�شة فتقطع 
حتى  فيعتاد  اأوًل  البي�شة  ي�شرق  اأي  يده".   فتقطع  احلبل  وي�شرق  يده، 
ي�شرق ما قيمته ربع دينار فاأكرث فتقطع يده اإذا انك�شف اأمره، ورفع اإىل 

حكم الإ�شالم.
فانظر كيف يرهب الإ�شالم من ال�شرقة لدرجة اأن الر�شول ملسو هيلع هللا ىلص يلعن 

ال�شارق؟!
ومن الأدلة التي تبني قبح هذه اجلرمية ما اأخر به النبي ملسو هيلع هللا ىلص عما 
ب يف النار فقال ملسو هيلع هللا ىلص: »لقد جيء بالنار، وذلكم حني  راآه من اأ�شناف ُتعذَّ
وحتى  لهيبها(،  )اأي  لفحها  من  ي�شيبني  اأن  خمافة  تاأخرت  راأيتموين 
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َبه )اأمعاءه( يف  راأيت فيها �شاحب املحجن )ع�شا ثني طرفها( يجرُّ ُق�شْ
النار؛ كان ي�شرق احلاج مبحجنه، فاإن فطن له قال: اإمنا تعلق مبحجني، 

واإن غفل عنه ذهب به« رواه م�شلم.

القادمة: فقرتنا  عنوان  واأ�صبابها" هو  ال�صرقة  "اآفة 

آفة السرقة وأسبابها
ال�شرقة من الآفات التي تفتك بال�شباب وتقتل روح الأمانة والنبل 
الآخرين وممتلكاتهم  اأموال  انتهاك  والنقاء يف نفو�شهم، فالإقدام على 
املال الذي  اأق�شر الطرق للح�شول على  ال�شارق ي�شلك  ال�شاب  اأّن  تعني 

يتطّلب جهًدا وعلًما و�شعًيا و�شًرا يف ك�شبه.
وقد تكون بع�س موؤ�ّشرات ال�شرقة قدمية، ترجع اإىل اأّيام الطفولة، 
اإخوانها يف  اأو  التلميذات،  زمالئها  بع�س حاجيات  ت�شرق  التي  فالطفلة 
ورمّبا  اأكر،  لت�شرق حاجيات  تطاولت  رمّبا  يردعها  َمن  البيت فال جتد 

اأ�شبحت �شرقاتها ال�شغرية �ش�بًبا لعتيادها على ال�شرقات الكبرية.
وقد ك�شفت بع�س الدرا�شات النف�شية عن اأ�شباب ال�شرقة ودوافعها 

عند املراهقات وال�شباب، ومنها:
- الرغبة يف احل�شول على املال ل�شراء احتياجاتهم وتلبية رغباتهم.
- الرغبة يف احل�شول على املال لالإنفاق على امللّذات ال�شخ�شية، 

اأو ملّذات الأ�شدقاء.
- اإثبات اأّن ال�شارق �شجاع وجريء، اأي اأ ّنه ي�شرق للتفاخر والتباهي، 
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ورمّبا يجاري يف ذلك اأبطال ال�شينما من الذين يقومون باأدوار الّل�شو�س.
اأو  الرتابة  وك�شر حالة  للت�شلية،  ال�شاب  اأو  املراهق  ي�شرق  ورمّبا   -

البطالة التي يعي�شها.
- العادة التي اعتادها يف �شغره، ف�شار ي�شت�شهل الك�شب احلرام، 

بل ل يراه حراًما على الإطالق.
�  ورمّبا ي�شرقون انتقاًما من و�شع معا�شي ُمزٍر، اأي اأّنهم قد يعي�شون 
من  اأقرانهم  وبني  بينهم  الفوارق  حتّمل  ي�شتطيعون  ول  والفاقة،  الفقر 

ال�شباب الأثرياء.

فقراتنا: اآخر  ال�صرقة" هي  لآفة  "حلول 

حلول آلفة السرقة
د يف عدم  1� اإّن الإ�شالم الذي يعلِّمنا احرتام اأموال النا�س، وي�شدِّ
العتداء عليها ب�)ال�شرقة( اأو )الغ�شب(، والذي يربينا على اأن نت�شّدق 
عن �شاحب )اللقطة( اإذا مل نعرث عليه لرنّدها اإليه؛ حّتى ل ي�شيع مال 
حقوق  على  نتجاوز  ل  حّتى  ال�شارق  يد  قطع  عقوبة  ي�شع  وال��ذي  لأح��د، 

ٿ  ٺ   ٺ  زبٺ  تعاىل:  قال  وممتلكاتهم،  النا�س 
ٿ ٿ ٿرب )املائدة: 38(. يعّلمنا بكّل تلك الدرو�س اأّن اليد ثمينة 

ما دامت اأمينة فاإذا خانت هانت ووجب قطعها.
ًدا،  جيِّ ويه�شموها  الدرو�س  والنا�شئة هذه  ال�شباب  يلتقط  واإذا مل 
الختبارات  يف  ب�)الغ�س(  غريهم  جهود  �شرقة  يف  ي��رتددوا  لن  فاإّنهم 
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اأو  نقود،  بحقيبة  الحتفاظ  عن  يتورعوا  ولن  اإجنازاتهم،  على  وال�شطو 
قطعة حلّي ذهبّية يعرثون عليها يف �شارع اأو �شيارة، ولن يتوانوا عن مغافلة 

اأ�شحاب املحال لي�شرقوا ما تقع عليه اأيديهم.
تلبية حلاجاتهما  ال�شرقة  اللذين يختاران  الفتاة  اأو  ال�شاب  اإّن   -2
نزعة  نفو�شهما  يف  ليحييا  باملوت  طاقاتهما  على  يق�شيان  وطموحاتهما 
اأيدي النا�س،  �شريرة واحدة، وهي نزعة ال�شلب والنه�ب والطمع مبا يف 
وهما  ج��ه��ًدا،  ب��ذل  ول��و  وحقوقهم،  وجهودهم  قوتهم  �شرقة  فيحاولن 
القادران املتمكنان على حت��شيل ما يريدان بالطرق النظيفة وال�شريفة 
اأيديهما  بكّد  عليه  يح�شالن  ملا  بال�شعادة  ول�شعرا  ذلك،  اأعجزهما  ملا 

وعرق جبينهما.
اأكر  جهًدا  نبذل  جتعلنا  قد  القت�شادية  الفردية  الفوارق  اإّن   -3
لت�شييق م�شاحتها والق�شاء � ما اأمكن � على بع�س اأ�شبابها، واأن ن�شتذكر 
النعم الأخرى التي نتفّوق بها غري املال والرثوة، لكّنها ل يجب اأن تدفعنا 

ا ن�شرق بيوت النا�س لنعّمر بيوتنا. بحال اإىل اأن نكون ل�شو�شً
4� اإّن قيام عدد كبري من ال�شباب والرفاق بال�شرقة وعمليات ال�شطو 
ل ت�شّكل يل مرًرا لأن اأكون �شارقة اأ�شيف رقًما اآخر لقائمة الل�شو�س، 

فتقليدهم يف ال�شرقة ل يعفيني من امل�شاءلة اأمام اهلل.
للقمة احلالل.. والك�شب احلالل.. واملال احلالل.. والفوز  اإّن   �  5
احلالل، طعمه اللذيذ الذي ل ي�شتطيع ال�شارق اأن يتذّوقه، فك�شرة خبز 
بها  تتلذذين  حرام  مائدة  من  اأطيب  لهي  احلالل  طريق  عن  تك�شبينها 
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لوقت حمدود وتدفعني ثمنها لوقت طويل.
6 � اإّن وقفة متاأّنية ل�شت�شعار الأمل والأ�شف واملرارة التي ي�شعر بها 
امل�شروق رمّبا تعيد لل�شمري �شفاءه فيرتاجع ال�شارق عن �شرقته، فلو و�شع 
نف�شه يف مكان امل�شروق منه، وتذّكر ما �شي�شيبه عندما يجد ماله اأو ما 

ميلك م�شروًقا فلرمّبا منعه ذلك من التمادي يف ال�شرقة.
ويبقى الع�الج الأك�ر هو يف الق�شاء على العوامل امل�شّببة لل�شرقة، 
فالإ�شالم الذي ل يقيم احلّد على ال�شارق يف زمن املجاعة فال يقطع يده، 

يقول: جّففوا موارد ال�شرقة اأّوًل وقبل كّل �شيء.

ختاًما، نقول: احذرن معا�صر الطالبات من �صرقة اأتفه الأ�صياء 
واأب�صطها، وتذكرن اأن اهلل يراكن، وتذكرن اأن ال�صرقة خلق م�صني 

ورمبا اأو�صل اإىل قطع يد ال�صارق.

وبركاته"،،، اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�صالم 
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الصالة ال تنسيها

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل، ثم احلمد هلل، ثم احلمد هلل. احلمد هلل الذي جعل 
اأمة الإ�صالم �صاهدة على غريها من الأمم. احلمد هلل الذي رفعها على 
اأك��رم  ال��ذي بعث فينا  ف��وق القمم. احلمد هلل  غريها حتى غ��دت قمة 
املرتقي  والأف��ع��ال،  اخل�صال  حممود  امل�صطفى  خلقه،  وخ��رية  ر�صله، 
منزلة اخللة من اهلل املتعال. �صلى اهلل عليه وعلى اآله و�صلم ما تعاقب 
الليل والنهار، واأ�صهد اأن حممًدا عبد اهلل ور�صوله �صلى اهلل عليه وعلى 

اآله و�صلم ت�صليًما كثرًيا.. اأما بعد:
ال�صالة و�صية نبينا حممد ملسو هيلع هللا ىلص، كم فرطنا فيها، وكم �صيعناها، 
فكم منا قد ح�صرت اإىل املدر�صة وهي مل ت�صِل الفجر؟، وكم منا من 

نامت عن �صالة الع�صر؟، ول حول ول قوة اإل باهلل.
من هذا اليوم )    ( املوافق )    ( من �صهر )    ( لعام )      ( ي�صرنا 

اأن نكون معكن يف يوم خا�س حتت عنوان "ال�صالة ل تن�صيها".

اأول ما نبداأ به القراآن الكرمي:

القرآن الكريم
قال تعاىل: زب ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ  پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ  
ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ  ٹ   ڤ     ڤ   ڤ ڤ 
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ڦ       ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ    ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇڇ 
ژ  ژ    ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ       ڇ 
ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گگ   گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ 
ہ  ہ  ہ  ہ  ۀۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ںں   ڱ  ڱ  ڱ          ڱ 
ھ  ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ  ڭ ڭ 
ې  ې  ۉ  ۉ  ۅۅ  ۋ  ۋ   ۈٴۇ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ 

ې ې ى ى ائ  ائەئ ەئ   وئ وئ  ۇئ ۇئ ۆئرب )لقمان(.

ونقف مع احلديث ال�صريف:

الحديث
عن ابن عمر - ر�شي اهلل عنه - قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »يا اأيها النا�س: 
توبوا اإىل اهلل وا�شتغفروه، فاإين اأتوب اإليه يف اليوم مائة مرة« رواه م�شلم.

وكلمتنا اليوم هي عن طائفة من اآداب ال�صالة:

من آداب الصالة
1- من الآداب املرعية يف ال�شالة: عدم ت�شبيك الأ�شابع. �شواء كان 
ذاهًبا اإىل امل�شجد اأم كان فيه، حلديث: »اإذا تو�شاأت فاأح�شنت و�شوءك 
ثم خرجت عامًدا اإىل امل�شجد فال ت�شبكن  بني اأ�شابعك« رواه الطراين، 
ويف رواية: »اإذا كنت يف امل�شجد فال ت�شبكن بني اأ�شابعك، فاأنت يف �شالة 

ما انتظرت ال�شالة« رواه اأحمد، فالنهي عن الت�شبيك ي�شملهما.
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تثاءب  ف��اإذا  التثاوؤب.  عدم  ال�شالة:  يف  املرعية  الآداب  من   -2
فليكظم ما ا�شتطاع؛ لأنه مكروه حتى يف غري ال�شالة؛ لأنه من ال�شيطان، 
و�شببه التو�شع يف الأكل، وين�شاأ عنه التكا�شل، وذلك بو�شاطة ال�شيطان، 
وذلك  الن�شاط،  عنه  وين�شاأ  الأك��ل،  قلة  من  ويح�شل  العطا�س،  وعك�شه 
ويكره  العطا�س  يحب  اهلل  »اإن  وال�شنن:  البخاري  ففي  امللك،  بو�شاطة 
فليكظم  الروايات: »يف �شالته  بع�س  اأحدكم« ويف  تثاءب  فاإذا  التثاوؤب، 
ما ا�شتطاع، فاإن ال�شيطان ي�شحك منه« ويف رواية: »فاإن ال�شيطان يدخل« 
ويف رواية: »اإذا تثاءب اأحدكم فلريد ما ا�شتطاع، ول يقول هاه، فاإذا قال 

هاه �شحك ال�شيطان منه«.
وهذا ال�شوت ي�شبه �شوت الكلب، ففي �شنن ابن ماجه: »اإذا تثاءب 
فالتثاوؤب مكروه ويف  كالكلب«  يعوي  ول  ا�شتطاع،  ما  اأحدكم فلريد ذلك 

ال�شالة اأ�شد؛ لأنه من ال�شيطان، وهو عالمة على الك�شل والفتور.
3- من الآداب املرعية يف ال�شالة: اتخاذ ال�شرتة. ولي�شت بواجبة 
بل هي �شنة مندوب اإليها –يف قول مرجوح- ولها فوائد عظيمة، منها: 
اإىل  اأ�شف  يقطعها.  عما  ال�شالة  تقي  اأنها  كما  واإتباعها،  ال�شنة  اإحياء 
ذلك اأنها حتد وحتجب نظر امل�شلي فال يتجاوز ب�شره ال�شرتة غالًبا، ول 

يعّر�س املارة لالإثم اأو احلرج بالوقوف اأمامه.
4- ومن الآداب املرعية يف ال�شالة: قطع جميع ما ي�شغله يف �شالته 
كال�شور يف املالب�س اأو اأي �شيء اأمامه ي�شغله اأو يلفت انتباهه، فاإن من فقه 
امل�شلي قطع جميع الأ�شياء التي ت�شغله عن �شالته، وقد هتك الر�شول ملسو هيلع هللا ىلص 
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قرام عائ�شة الذي �شغله عن �شالته. ففي احلديث: »اأميطي عنا قرامك 
هذا، فاإنه ل تزال ت�شاويره تعر�س يل يف �شالتي« رواه البخاري.

وقد اتفق اأهل العلم على كراهية ا�شتقبال ما يلهي امل�شلي من �شور 
اأو نار اأو �شراج اأو �شمعة؛ لأنه يذهب اخل�شوع، ومع الأ�شف فاإنه قد ابتلي 
امل�شلمون يف هذه الأيام بزخرفة امل�شاجد،ففي احلديث: »ل تقوم ال�شاعة 
ا عليه  حتى يتباهى النا�س يف امل�شاجد« رواه اأحمد وهو �شحيح. وقال اأي�شً

ال�شالم: »ما اأمرت بت�شييد امل�شاجد« رواه اأبو داود وهو �شحيح.
فدّل احلديثان على حترمي الزخرفة والتزويق يف امل�شاجد؛ لأنه من 
عمل اليهود والن�شارى، وفيه اإ�شراف واإ�شغال للقلوب، واإذهاب للخ�شوع 
و�شقفه  باللنب  ملسو هيلع هللا ىلص مبنًيا  النبي  العبادة، وقد كان م�شجد  الذي هو روح 
اأن ال�شنة يف بناء امل�شاجد هي ترك  باجلريد وعمده النخيل، فدل على 
بالعقيق  ق�شًرا  له  بنى  الزبري  بن  ع��روة  اأن  ويذكر  حت�شينها،  يف  الغلو 
م�شاجدكم  "راأيت  فقال:  ملسو هيلع هللا ىلص  الر�شول  م�شجد  تركت  له:  فقيل  ولزمه، 

لهية، واأ�شواقكم لغية، ففيها هناك عما اأنتم فيه عافية".

وتعالني لنتعرف اإىل ف�صائل ال�صالة:

فضائل الصالة
ملسو هيلع هللا ىلص: »ل يزال اأحدكم يف  - ف�شل انتظار ال�شالة: قال ر�شول اهلل 
�شالة ما دامت ال�شالة حتب�شه، ل مينعه اأن ينقلب اإىل اأهله اإل ال�شالة« 

متفق عليه. 
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وقال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »املالئكة ت�شلي على اأحدكم ما دام يف م�شاله 
الذي �شلى فيه، ما مل يحدث، تقول: اللهم اغفر له اللهم ارحمه« رواه 

البخاري. 
اخلم�س  ال�شلوات  »مثل  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  ر�شول  قال  ال�شلوات:  ف�شل   -
كمثل نهر جار غمر على باب اأحدكم يغت�شل منه كل يوم خم�س مرات«. 

رواه م�شلم. 
الذنوب  ملحو  �شبب  ال�شلوات  على  املحافظة  اأن  احلديث:  اأف��اد 

واإزالتها كما يزيل املاء الأو�شاخ.
�شلى  »من  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  ر�شول  قال  والع�شر:  ال�شبح  �شالة  ف�شل   -

الردين دخل اجلنة« متفق عليه. )الردين، ال�شبح والع�شر(.
ال�شم�س  قبل طلوع  اأحٌد �شلى  النار  يلج  »لن  ملسو هيلع هللا ىلص:  ر�شول اهلل  وقال 

وقبل غروبها « رواه م�شلم. )يعني الفجر والع�شر(.
العبد  به  يحا�شب  ما  »اأول  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  ر�شول  قال  النوافل:  ف�شل   -
له  هل  انظروا  قيل  واإل  اأمتها  فاإن  املكتوبة  ال�شالة  القيامة  يوم  امل�شلم 
من تطوع فاإن كان له تطوع اأكملت الفري�شة من تطوعه ثم يفعل ب�شائر 
الأعمال املفرو�شة مثل ذلك« رواه اأبو داود وابن ماجه و�شححه الألباين.
- ف�شل ال�شنن الراتبة: قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »من �شابر على ثنتي ع�شرة 
ركعة من ال�شنة بنى اهلل له بيًتا يف اجلنة اأربع ركعات قبل الظهر وركعتني 

بعدها وركعتني بعد املغرب وركعتني بعد الع�شاء وركعتني قبل الفجر«.
الفجر خري من  »ركعتا  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  ر�شول  قال  الفجر:  �شنة  ف�شل   -
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الدنيا وما فيها«. رواه م�شلم. 
وعن عائ�شة- ر�شي اهلل عنها- قالت: مل يكن النبي ملسو هيلع هللا ىلص: على �شيء 
اأ�شد تعاهًدا منه على ركعتي الفجر. متفق عليه. )احلديث  من النوافل 
يدل على تاأكيد �شنة الفجر، واأن املحافظة على اأدائها خري من الدنيا وما 

فيها من متاع(.
- ف�شل �شنة الظهر:  قال ملسو هيلع هللا ىلص: »من �شلى قبل الظهر اأربًعا وبعدها 

اأربًعا حرمه اهلل على النار«.
- ف�شل �شالة ال�شحى والوتر: عن اأبي هريرة - ر�شي اهلل عنه - 
قال: اأو�شاين خليلي ملسو هيلع هللا ىلص:»ب�شيام ثالثة اأيام من كل �شهر وركعتي ال�شحى 

واأن اأوتر قبل اأن اأرقد« متفق عليه.

ون�صتمع لهذه الفتوى:

أصوات البطن في في أثناء الصالة
�ُشئل ف�شيلة ال�شيخ: م�شطفى مراد: اأ�شمع اأ�شواًتا بداخل بطني يف 

يف اأثناء ال�شالة، فما حكم �شالتي؟
اجلواب: ل يخرج امل�شلي من �شالته حتى ي�شمع �شوًتا خارًجا من 
دبره اأو ي�شم رائحة ريح الدبر، فقد �شكا اإىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص الرجل الذي يخيل 
� اأو � ل ين�شرف، حتى  اإليه اأنه يجد ال�شيء يف ال�شالة، قال: »ل ينفتل 
اأي  اأو  بطنه  �شوًتا من  امل�شلي  �شمع  اإذا  اأما  ريًحا«  يجد  اأو  �شوًتا  ي�شمع 

ع�شو غري الدبر فال يلزمه �شيء و�شالته �شحيحة.
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ونختم بهذه الفقرة:

طرد الصبيان من المسجد
بع�س القائمني على �شوؤون امل�شاجد اإذا راأوا �شبًيا �شغرًيا قد جاء اإىل 
امل�شجد بادروا بطرده بق�شوة وغلظة بحجة املحافظة على نظافة امل�شجد. 
هذه املعاملة قد جتعل بني الطفل وبني امل�شجد حاجًزا طوال حياته، بل 
ل بد من توجيه الأطفال باأ�شلوب ح�شن، وتنبيههم على اأخطائهم برفق 
اأحبوا  ما  فاإذا  امل�شتقبل،  ورجال  الغد  �شباب  هم  الأطفال  فهوؤلء  ولنٍي، 
اإذا بغ�شوا  اأما  ُدوا عليه وحافظوا على اجلماعة فيه،  واأَِلُفوُه تعوَّ امل�شجد 

امل�شجد وكرهوه، َنَفُروا عنه وَقاَطعوه حتى بلوغهم.

ال�صلوات  على  املحافظات  من  يجعلنا  اأن  اهلل  ن�صاأل  ختاًما، 
اخلم�س  ال�صلوات  على  املحافظة  اإىل  طالبة  كل  وندعوا  اخلم�س، 

واحلر�س عليها منذ ال�صغر حتى تعتاد وت�صهل عليها عند البلوغ.

وبركاته"،،، اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�صالم 
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الطابور الصباحي

ٱ ٻ ٻ

التي ل حُت�صى، تباَرك  باآلئه  العباد  اأنعم على  احلمد هلل الذي 
���ص��يء، ل  ك��ل  وربُّ  ��ن��ا  ربُّ ه��و  احُل�صنى،  الأ���ص��م��اء  فله  �س  وتقدَّ ربنا  ا�صم 
ُنح�صي ثناًء عليه، هو كما اأثنى على نف�صه ب�صفاته الُعلى، فاحلمد هلل 
يف الآخرة والأوىل، واأ�صهد اأن ل اإله اإل اهلل وحده ل �صريك له �صهادة 
اإخال�ٍس اأدَِّخرها ليوٍم ل ينفع فيه اإل التقوى، واأ�صهد اأنَّ نبيَّنا حممًدا 
الّلهّم �صلِّ و�صلِّم وباِرك على عبدك ور�صولك  املُجتبى،  عبده ور�صوله 

حممد، وعلى اآله و�صحبه اأعالم الهدى.. اأما بعد:
فهذا  الآن،  تقفنه  ال���ذي  امل��وق��ف  ه���ذا  ه��و  ال�صباحي  ال��ط��اب��ور 
الجتماع ال�صباحي، وهذه الطوابري امل�صطفة دليل رقي واأدب ونظام 

تتمتعن به.
لذا.. نحن معكن يف هذا اليوم )    ( املوافق )    ( من �صهر )    ( 

لعام )      ( للحديث عن الطابور ال�صباحي.

نبداأ بالقراآن الكرمي:

القرآن الكريم
ک    ک      ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ   ڈ  ڈ  ڎ  زب  ت��ع��اىل:  ق��ال 
گ گ گ      گ  ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں  
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ھ  ھ  ھ  ھ     ہ     ہ       ہ   ہ  ۀ  ۀ   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں 
ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ     ڭ   ۓ  ۓ  ے  ے 
ى  ى   ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ   ٴۇ  ۈ   
ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ   وئ  وئ  ەئ   ەئ  ائ  ائ 
جب    يئ        ىئ  حئمئ  جئ  ی  ی  ی  ی   ىئىئ  ىئ  ېئ   ېئ 

حب  رب )�شباأ(.

ثاين فقراتنا احلديث ال�صريف:

الحديث
عن اأبي هريرة - ر�شي اهلل عنه - قال: قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: "الإمياُن 

ٌع و�شبعوَن �ُشعبًة. واحلياُء �ُشعبٌة من الإمياِن" رواه م�شلم.  ِب�شْ

ن�صل اإىل كلمتنا ال�صباحية:

ظاهرة التأخر عن الطابور الصباحي

تعود اأ�شباب ظاهرة التاأخر عن الطابور ال�شباحي اإىل عدة اأ�شباب 
منها الآتي:

1- الرتابة يف برنامج الطابور ال�شباحي وانعدام عن�شر الت�شويق 
تعتر من الأ�شباب الرئي�شة التي توؤدي اإىل تاأخر الطالبات عن الطابور 

ال�شباحي!

الثقافية  الأن�شطة  من  وخلوها  املدر�شية  الإذاع��ة  تفعيل  عدم   -2
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وامل�شابقات املنا�شبة واإغفالها لعن�شر الت�شويق والإثارة!

خم�س  ملدة  الطالبة  بتاأخري  والكتفاء  الإداري  احل��زم  غياب   -3
دقائق!

امل�شكلة  اأ�شباب  عن  البحث  يف  الطالبي  الإر���ش��اد  دور  غياب   -4
وحماولة اإيجاد احللول املنا�شبة.

5- عدم تعاون البيت مع املدر�شة يف متابعة الطالبات!

وتكمن احللول يف الآتي:

1- تفعيل دور الإذاعة املدر�شية ال�شباحية حتى جنذب الطالبة اإىل 
املدر�شة يف وقت مبكر وذلك عن طريق امل�شابقات الثقافية ور�شد جوائز 
والتفاعل  امل�شاركة  على  الآخرين  وحلث  لهن  كت�شجيع  للفائزات  عينية 

واأي�شا تقدمي بع�س الرامج الفكاهية اخلفيفة..

2- تفعيل دور الإدارة واحلزم يف التعامل مع الطالبات املتاأخرات 
وذلك بالتعاون مع املر�شدة الطالبية بعد درا�شة اأ�شباب امل�شكلة واملتابعة 

اليومية. 

3- تفعيل التعاون بني البيت واملدر�شة وا�شتدعاء ويل الأمر وتو�شيح 
اأ�شباب امل�شكلة له وحثه على التعاون مع املدر�شة ملا فيه م�شلحة الطالبة.

يف  ونبقيه  الن�شراف  عن  الطالبة  نوؤخر  اأن  جربنا  لو  رمب��ا   -4

www.alukah.net



151

املدر�شة ملدة ن�شف �شاعة بعد ان�شراف جميع الطالبات �شيكون رادعا 
له، ولكن يجب اأخذ اإدارة التعليم يف املنطقة والت�شاور معهم قبل تطبيق 

هذه العقوبة.

هل تعلم ما هي اأهداف ال�صطفاف ال�صباحي؟:

أهداف االصطفاف الصباحي

1- تن�شيط الدورة الدموية مما ي�شهم يف اإبعاد اخلمول والك�شل عن 
الطالبة وا�شتقبال احل�شة الأوىل بال�شتعداد التام.

لها  تتعر�س  اأن  ميكن  والتي  ال�شائعة  الإ�شابات  من  الوقاية   -2
الطالبة يف مراحل حياتها املختلفة عن طريق الزيادة الي�شرية يف مرونة 

املفا�شل ومطاطية الع�شالت.

3- ممار�شة عادات حركية تتاأ�شل يف �شلوكها نحو الن�شاط البدين 
من اأجل ال�شحة البدنية والنف�شية، وت�شتمر معها طوال حياتها.

4- تنمية الإح�شا�س بالنتماء للمدر�شة التي تعد امتداًدا لالنتماء 
للمجتمع عن طريق الأداء احلركي اجلماعي.

5- املحافظة على �شالمة القوام عن طريق تطبيق عادات �شحية 
�شليمة كالوقوف ال�شحيح وتطبيق اآلية امل�شي والأ�شلوب العلمي الأمثل يف 

حمل احلقائب والكتب املدر�شية.
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6- بث الوعي باأهمية الن�شاط الريا�شي ل�شحة الفرد واملجتمع.

7- ت�شجيع الطالبات على ممار�شة الن�شاطات الريا�شية والرتغيب 
يف ذلك من خالل التنبيه عنها والإعالن عن نتائج الفعاليات.

التمرينات ال�صباحية يف فقرتنا القادمة:

أهداف التمرينات الصباحية
1- تن�شيط الدورة الدموية مما ي�شاعد على بداية اليوم الدرا�شي 

بحيوية ون�شاط وحت�شني امل�شتوى ال�شحي للطالب.
2- حت�شني مرونة املفا�شل وزيادة مطاطية الع�شالت.

3- ممار�شة عادات �شحية �شليمة لكت�شاب القوام ال�شليم.
الإيقاعية  احل��رك��ات  خ��الل  من  اجلماعي  الأداء  روح  تنمية   -4

اجلماعية.
5- تعويد الطالبات على ممار�شة التمرينات البدنية خارج املدر�شة.
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وهــذه ق�صة تدل على اأهمية عدم التاأخر عن الطابور 
ال�صباحي:

مدرسة أمريكية تتصل بالطالب المتأخرين.. 
إليقاظهم

الت�شال  خدمة  بتنفيذ  الأمريكية  اأي���وا  ولي��ة  يف  مدر�شة  تقوم 
بالتلميذات الذين لديهم عادة التاأخر عن  املدر�شة، لإيقاظهم من النوم يف 
ال�شباح وذكرت �شحيفة "مار�شيل تاون تاميز ريبابليكان" عن م�شوؤولني 
و�شلوا  تلميًذا   )250( ح��وايل  اأن  الثانوية  تاون"  "مار�شيل  مدر�شة  يف 
اأكرث منذ مار�س املا�شي �شيتلقون  اأو  اإىل املدر�شة )5( مرات  متاأخرين 
مدر�شي  ي��وم  كل  �شباح  و6:45(  ال����)6:30  بني  اأوتوماتيكية  ات�شالت 
مل�شاعدتهم على ال�شتيقاظ من النوم. وقالت امل�شوؤولة يف املدر�شة ليزا 
وون "اإن متكنا من اإخراجهم من ال�شرير وجلبهم اإىل املدر�شة ف�شينجح 
الإج��راء بعد حتجج  بهذا  القيام  املدر�شة قررت  اإن  وون  وقالت  الأمر". 
ال�شتيقاظ.  على  مل�شاعدتهم  منبه  لديهم  لي�س  باأنه  متاأخرين  طالب 
و�شيبداأ تنفيذ القرار قبل نهاية العام الدرا�شي ل�شتخدامه كاختبار للعام 

املقبل.

ونختم بهذه الق�صة:

تلميذة لم تتغيب عن المدرسة طوال "4)" عاما
�شجلت تلميذة بريطانية ما يظن باأنه رقم قيا�شي حينما مل تتغيب 
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الرابعة من  بداأته وهى يف  الذي  الدرا�شي  الدرا�شة طوال م�شوارها  عن 
ُعمرها ؛ وقد ح�شرت مي�شيل بورمان )18( عاًما )2660( يوًما درا�شًيا 
عن  يبحثون  التلميذات  فيه  كانت  الذي  الوقت  ويف  عاًما؛   )14( خالل 
فهل  ق��ٍط؛  احل�شور  عن  مي�شيل  تتغيب  مل  الدرا�شة  عن  للتغيب  اأع��ذار 

�شتتاأخر عن الطابور ال�شباحي بعد الآن؟!.

ال�صباحي،  بالطابور  الطالبات  اأيتها  التزمن  نقول:  ختاًما، 
واإياكن والك�صل، وكن على قدر عاٍل من الن�صباط واحلر�س على 

الطابور ال�صباحي.

وبركاته"،،، اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�صالم 
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الطالبة المؤدبة

ٱ ٻ ٻ

جى وفاِلق الإ�صباح، ل اإلَه اإّل هو عزَّ فارتَفع  احلمد هلل خالِق الدُّ
��ل وق��َط��ع وح���ّرم واأب����اح، اأح��م��ده �صبحانه واأ���ص��ك��ره، واأت����وب اإليه  وو���صَ
اَلح، واأ�صهد اأّن نبيَّنا حمّمًدا عبد اهلل  واأ�صتغفره، واأ�صاأله الهَدى وال�صّ
و�صّلم  اهلل  �صلى  والأرواح،  باملَُهج  ى  املفدَّ هو  وخليله،  ه  و�صفيُّ ور�صوله 
واح،  وبارك عليه وعلى اآله واأ�صحابه، �صالًة و�صالًما دائمني بالغدوِّ والرَّ

والتابعني ومن تبعهم باإح�صاٍن اإىل يوم الدين. اأما بعد:
تتعدد ال�صفات، وتتنوع الأخالق، لكن يظل الأدب �صيد الأخالق.

 ونحن من ه��ذا اليوم )    ( امل��واف��ق )     ( من �صهر )     ( لعام 
)      ( خ�ص�صنا لكن هذا اليوم للحديث عن "الطالبة املوؤدبة".

خري ما ن�صتهل به براجمنا القراآن الكرمي:

القرآن الكريم
زب ھ ھ ھ ے ے  ۓ           ۓ  ڭ ڭ  قال تعاىل:  
ڭ ڭ ۇ ۇ  ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ               ۋ ۋ 
ائ  ائ   ى  ى   ې  ې     ې  ې  ۉ  ۉ     ۅ   ۅ  
ېئ  ۈئېئ  ۈئ    ۆئ  ۆئ   ۇئ  ۇئ   وئ  وئ  ەئ  ەئ 
پ   پ پ  پ  ٻ ٻ  ٻ  ٱ ٻ  ی   ىئ ىئ  ېئ ىئ 
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 
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ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹٹ 
ڄ رب )الأحزاب(.

ونقطف من ال�صنة النبوية زهرة فواحة:

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

ُيْبِغ�ُس الفاِح�َس البذيَء" �شححه الألباين يف �شحيح اجلامع. 

الطالبة املوؤدبة حتن اإىل الآخرين:

أحسني إلى اآلخرين وال تنتظري المقابل

ل تتوقعي رد فعل بعينه عندما تقدري الآخرين اأو عندما تتعاطفي 
املنفعة.  على  واحل�شول  املقابل  يف  التفكري  دون  العطاء  اب��ذيل  معهم، 
كوين متفتحة الذهن جتاه رد فعل من حت�شني اإليها وتتعاطف معها، واإن 
مل تفعلي، ف�شوف ت�شابي بالإحباط، فاأنِت ل تعلمي مدى تاأثري ت�شرفك 
وما ينتج عنه من اآثار، واعلمي اأنِك �شت�شبحني اأكرث �شعادة لأنِك بذلِت 
جهوًدا اإيجابية، وبالتاأكيد �شتعجبِك ثمارها؛ لذا ابت�شمي، وكوين �شعيدًة، 

ول تتوقعي اأي مقابل.

نف�شك  تعزيل  اأن  بها  تقومي  اأن  ميكن  التي  الأ�شياء  اأ�شعب  فمن 
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املكا�شب.  اأكر  جتني  �شيجعلِك  ولكنه  املرتقبة  النتائج  اأو  التوقعات  عن 
والتوقف عن التوقعات يحميِك من كل الآلم واجلروح النف�شية والعاطفية 

التي غالًبا ما ت�شاحب تلك التوقعات.

الطالبة املوؤدبة تعرف فن الهدية واإ�صعاد الآخرين:

تهادوا تحابوا

لعلَّ احلرية ت�شيطر عليِك كلما اأردت اأن ُت�شعدي الآخرين بهدية يف 
يوم من الأيام!.

قلوب  اإىل  اأ���ش��ل  كيف  ب��ال��غ:  بخجل  وت�شاألِك  املحبة  ت�شتوقفِك 
الآخرين؟.

وياأتيِك الهدي النبوي ال�شريف باإيقاع جميل: »تهادوا حتابُّوا«.

يٌة اإىل قلوب ّمْن حتبني. فتدركي عندها اأن الهدية مطَّ

وهي الطريق لت�شفية القلوب، وتنقية الأجواء، وتوثيق ُعرى املحبة 
والوفاء.

وياأتي ال�شوؤال الآخر: كيف نختار تلك الهدية؟ وكيف جنعلها رمًزا 
للمحبة وال�شعادة واحلبور؟

فالإن�شان مغرم باملفاجاآت، ي�شعد بالهدية التي مل تخطر له ببال، 
ا عندما تردفها كلمة طيبة، اأو عطاء موؤثرا. وخ�شو�شً
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ولبد عند اختيار الهدية من اأن تراعي عمر من تهدي، وجن�شها، 
اإر�شالها  اأو  لتقدميها  الأمثل  الوقت  تختاري  ثم  وهواياتها..  وثقافتها، 
اإىل من تريدين، حاويل اأن جتعلي الهدية جذابة؛ غلفيها بحر�س بالغ، 
واأرفقي معها بطاقة بكلمات من عندِك، وبخط يدِك، وبدعوة �شادقة من 

القلب بدوام ال�شعادة وال�شرور. 

اجعلي هديتِك منا�شبة مل�شتوى من تهدي اإليها؛ فال جتعليها بخي�شة 
الثمن، ول ترهقي من تهدي بغالء �شعرها؛ فال ت�شتطيع اأن ترد اجلميل 
والثناء،  ال�شكر  بابت�شامة  فا�شتقبليها  هدية  اأتتِك  واإذا  مماثلة!  بهدية 

وانظري اإىل عني من اأهدت اإليِك بعني ال�شعادة والمتنان. 

افتحي  والتاآلف..  والتحابب  للتوا�شل  و�شيلة  اإل  الهدية  فلي�شت 
الهدية اأمام من قدمتها اإليك، واأثني عليها من دون مبالغة اأو اإ�شفاف..

اإعجابِك!..  ول  ر�شاِك،  تنل  وكاأنها مل  جانًبا  وت�شعيها  تهمليها  ل 
فما اأجمل الهدية عندما تاأتي يف منا�شبة ما، وما اأروعها حينما تاأتي من 

دون منا�شبة!..

ولنجعل  حتابوا«،  »تهادوا  امل�شطفى:  احلبيب  قول  دوًما  فلنتذكر 
من هدايانا - مهما كانت ب�شيطة ورمزية - طريًقا اإىل قلوب الآخرين، 

فن�شقي بها �شجرة املودة والوفاء، ويعبق يف القلب اأريج املحبة والإخاء.
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الطالبة املوؤدبة حتب اللتزام:

االلتــزام
اللتزام يجعلِك ت�شتيقظني عندما تريدي اأن تنامي. 

اأي  تفعلي  اأن  تريدين  ل  واأن��ت  ب�شحتِك  تهتمني  يجعلِك  اللتزام 
�شيء. 

اللتزام يجعلِك تقراأين واأنت ل ت�شعري اأنِك تريدين اأن تقرئي. 
هذا  يف  قويًة  تكوين  واأن  الفكر،  بهذا  ملتزمًة  تكوين  اأن  اللتزام 

الفكر. 

ونختم بهذه الق�صيدة:  

صفات الطالبة المؤدبة

ب�����اك�����رَت جت���ن���ي ال���ع���ل���َم ك�����لَّ ���ش��ب��اح
ون������ب������ذت اأه���������ل َب�����ط�����ال�����ة وط������الح

وع������زمي������ٍة وّق��������������������ادٍة،  ه������م������ٍة  يف 
ل���ي�������ش���ت ب���������ذات خ�����الب�����ة وم��������زاح

ب��زي��ن��ة ال����غ����ان����ي����ات  ت�����ش��ط��ب��ي��ك  ل 
الأق�������داح يف  ال�������ش���ه���ب���اُء  ول  ك�����ال، 

ول ج������زٍع  ذا  ل�����ش��ت  امل�����ش��ي��ب��ة  ع���ن���د 
ع���ن���د امل���������ش����رة ب���ال���ف���ت���ى امل����ف����راح
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خ��ال�����س ودٍّ  ب���ك���ل  ال�������ش���ح���اب  ت��ل��ق��ى 
���اح ت���ب���دي���ه ���ش��ف��ح��ُة وج���ه���ك ال���و����شَّ

وع���ل���ي���ك م����ن ِخ����َل����ع احل����ي����اء ���ش��ك��ي��ن��ٌة
وم������ه������اب������ٌة م������ق������رون������ة ب�������ش���م���اح

ال��دج��ى غ�����ش��ق  ق��م��ت يف  ل��ي��ٌل  ج����نَّ  اإن 
وط������رق������ت ب�������اب اإل������ه������ك ال���ف���ت���اح

ت���ت���ل���و ال����ك����ت����اب ب������رق������ٍة، وت������َدبُّ������ٍر

ت����دع����و ب���ق���ل���ب اخل����ا�����ش����ع امل���ل���ح���اح

ول������رمب������ا ط�������ال ال�������دع�������اء واآذن���������ت

ب����������وداع ل���ي���ل���ك غ��������رُة الإ������ش�����ب�����اِح

اأم������ا اأن���ي�������ش���ك ف���ه���ي ُك����ْت����ب ق����د ح���وت

ب�����ش��الح ال���ن���ه���ى  اأويل  �������دُّ  مُيِ ع���ل���ًم���ا 

احل��ج��ا وذي  ل���ل���ت���ق���يِّ  امل������وؤي������ُد  ن���ع���م 

����اح ����مَّ �����������سُ ل���ل���ف���ت���ى ال����طَّ ن���ع���م امل�����وؤنِّ

ب��ه��م ت��ب��غ��ي  ���ح���اب���ك الأخ�����ي�����ار ل  و����شِ

الأرواح م�����ن  ج����ن����ٌد  ف���ه���م  ب���������دًل، 

اأق����وال����ه����م ول  م����������ذٌق،  وده��������م  م�����ا 
ب���ق���ب���اح اأف�����ع�����ال�����ه�����م  ول  ه������������ذٌر، 
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ال��ه��دى  يبغي  م��ن  ��وؤَل  ف�����شُ ���ش��األ��ت  واإذا 

ب����وق����اح ول  ِغ����ط����ري���������س  ������ش�����وؤل  ل 

ل ال���ع���ق���الء  ف��م��ن��ط��ق  ن���ط���ق���ت  واإذا 

ال���الح���ي ب����ق����ول  ول  ي�������ش���ني  ُه����ْج����ر 

ع��ري��ك��ة ول��������نُي  واإن�������������ش������اٌت،  اأدٌب 

�������ش���ف والإ�����ش����ج����اح وت����ع����ام����ٌل ب���ال���نَّ

ٌد ك���������رٌم، وط�����ي�����ُب ������ش�����ري�����رٍة، وت���������ودُّ

وم������اآث������ٌر ب���ي�������سٌ وخ����ف���������سُ ج���ن���اح

ح�����زت ال���ع���ال وامل����ج����د م����ن اأط����راف����ه

������ْح������َت������ُه ب����و�����ش����اح ف�����ك�����اأمن�����ا ُو�������شِّ

اإىل ت���رك���ن  ل  ال���غ���ط���ري���ف،  اأي����ه����ا  ي����ا 

م�����راح ب���ط���ي���ب  حت����ف����ل  ول  دع����������ٍة، 

م���ن ل��ل��خ��ط��وب وق����د غ�����ش��ت وت���وات���رت

واأت��������ت م����ع الإم���������ش����اء والإ�����ش����ب����اح

ك�����ي�����ف ال�������ف�������الح لأم�����������ة م�����������رزوءة

�������ش���اح ال���نُّ حل���ك���م���ة  ت�����ش��ت��ج��ي��ب  ل 
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ق���ان���ًع���ا ال�������ش���الم���ة  اآث��������رت  اأن�������ت  اإن 

ف����الح ل���ن���ي���ل  ت�������ش���ع���ى  ل  ب������ال������دون 

��ر واج��ت��ه��د ي���ا اأي���ه���ا ال���ن���ح���ري���ر، ���ش��مِّ

ه����ذي ال���ع���ال ف���ان���زل ل��ه��ا يف ال�����ش��اح

اأن��������ت امل������وؤم������ل ب����ع����د ل����ط����ف اإل���ه���ن���ا

ج�����راح وب��������رء  غ���م���ت���ن���ا  ك�������ش���ف  يف 

ب���ال���ع���ل���م ب���ال���ت���ق���وى ب���ن�������ش���ر ل��ل��ه��دى

ب��ال�����ش��ع��ي ب���ني ال���ن���ا����س يف الإ����ش���الح

اأن ال����ه����دى ف����ح����ذار  اأن��������وار  اأوت����ي����ت 

َت��ط��غ��ى ف��ُت��ل��ق��ى يف ال������ردى ي���ا ���ش��اح
ختاًما، نرجوا اأن يكون جميع الطالبات موؤدبات ويتحلني بكل 

�صفات الأدب.
وبركاته"،،، اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�صالم 
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الطالبة النظيفة

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل اأهل املغفرة والتقوى، اأحاط بكل �صيء علًما،واأح�صى 
كل �صيء عدًدا، له ما يف ال�صماوات وما يف الأر�س وما بينهما وما حتت 
لربه  النا�س  اأخ�صى  ور�صوله.  عبده  حممًدا  نبينا  اأن  واأ�صهد  ال��رثى. 
واأتقى، دل على �صبيل الهدى وحّذر من طريق الردى، �صلى اهلل و�صلم 
الدجى  وم�صابيح  ال��ه��دى  معامل  واأ���ص��ح��اب��ه،  اآل��ه  وعلى  عليه  وب���ارك 

والتابعني ومن تبعهم باإح�صان و�صار على نهجهم واقتفى.. اأما بعد:
ت���اج، وه���ي �صفة مهمة ع��ل��ى ك��ل طالبة  ال��ن��ظ��اف��ة ع��ن��وان، وه���ي 

الت�صاف بها.
من هذا اليوم )    ( املوافق )    ( من �صهر )    ( لعام )      ( ي�صرنا 

اأن نخ�ص�س احلديث عن الطالبة النظيفة.

نبداأ بالقراآن الكرمي:

القرآن الكريم
ڈ      ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  زب  ت��ع��اىل:  ق��ال 
گ  گ  گگ   ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ 
ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ      ڱ    ڳ  ڳ  ڳ  ڳ 
ے  ھ  ھ   ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ   ڻ 
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ۈ  ۈ  ۆ      ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۓ   ۓ  ے 
ائ  ى   ى  ې  ې  ېې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ    ۋ  ٴۇ  
ېئ  ۈئ  ۆئۈئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ     وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ 
ڀ    ڀ  پڀ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ىئ   ېئ  ېئ 
ڤ  ٹ  ٹ  ٹ       ٹ   ٿ  ٿ   ٿ  ٺٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 
رب  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڦ  ڦ    ڦ  ڤڦ  ڤ  ڤ 

)الأحزاب(.

ثاين براجمنا احلديث ال�صريف:

الحديث
الأ�شعري - ر�شي اهلل عنه - قال: قال ر�شول اهلل  اأبي مالك  عن 

ملسو هيلع هللا ىلص: »الطهور �شطر الإميان« رواه م�شلم.

كلمتنا اليوم هي عن اإطالة الأظافر:

األضرار الناتجة عن إطالة األظافر
حتمي الأظافر نهايات الأ�شابع، وتزيد �شالبتها وكفاءتها وح�شن 
اأدائها عند الحتكاك اأو املالم�شة. واإن اجلزء الزائد من الأظافر واخلارج 

عن طرف الأمنلة ل قيمة له، ووجوده �شار من نواٍح كثرية: 
الأنامل،  ونهاية  الزوائد  تلك  بني  الفطرية  تتكون اجليوب  الأوىل: 
التي تتجمع فيها األأو�شاخ واجلراثيم وغريها من م�شببات العدوى كبيو�س 
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الطفيليات، خا�شة ف�شالت الراز التي ي�شعب تنظيفها  فتتعفن وت�شدر 
التي  الأمرا�س  يف  للعدوى  م�شدًرا  تكون  اأن  وميكن  كريهة،  نتنة  روائح 
تنتقل عن طريق الفم  كالديدان املعدية والزحار والتهاب الأمعاء، خا�شة 
اأن الن�شاء هن اللواتي يح�شرن الطعام وميكن اأن يلوثنه مبا يحملن من 

عوامل ممر�شة حتت خمالبهن الظفرية.
اأذياًنا ب�شبب  اأن الزوائد الظفرية نف�شها كثرًيا ما حتدث  الثانية: 
اأطرافها الزائدة احلادة، وقد تلحق ال�شخ�س نف�شه اأو الآخرين واأهمها 
اإحداث قرحات يف العني واجلروح يف يف اأثناء احلركة العنيفة لالأطراف، 
خا�شة خالل ال�شجار وغريه.كما اأن هذه الزوائد قد تكون �شبًبا يف اإعاقة 
يف  تاأثريها  كان  طولها  زاد  وكلما  لالأ�شابع،  احل��رة  الطبيعية  احلركة 
كفاءة عمل الأ�شابع اأ�شد، حيث نالحظ اإعاقة املالم�شة باأطراف الأنامل 
واإعاقة انقبا�س الأ�شابع ب�شبب الأظافر الطويلة والتي تالم�س الكف قبل 
انتهاء عملية النقبا�س، وكذا تقييد احلركة الطبيعية لالإم�شاك والقب�س 
ا�شطدامها  كرثة  ب�شبب  نف�شها  الأظافر  تلحق  اآف��ات  وغريها.وهناك 
بالأج�شام ال�شلبة اأو احرتاقها؛ ذلك اأن طولها الزائد ي�شعب معه التقدير 
والتحكم يف البعد بينها وبني م�شادر النار، كما اأن تواتر ال�شدمات التي 
مبا�شرة  غري  ظفرية  اإ�شابات  عنها  تنجم  الطويلة  الأظافر  لها  تتعر�س 
كخلخلة  الظافر اأو ت�شخمها لت�شبح م�شابهة للمخالب اأو زيادة �شمكها اأو 

حدوث اأخاديد م�شتعر�شة فيها اأو ما ي�شمى بداء الأظافر البي�شاء.
ما  نعقم  اأن  ميكن  ل  الطويلة  الأظافر  اأن  الطبية  الأبحاث  وتوؤكد 
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اأن تعلق بها اجلراثيم مهما تكرر غ�شلها؛ لذا تو�شي كتب  حتتها ول بد 
اأظافرهم دوًما كي ل  يعتني اجلراحون واملمر�شات بق�س  اأن  اجلراحة 

تنتقل اجلراثيم اإىل جروح العمليات التي يجرونها وتلوثها.

وتعالني لن�صتمع اإىل هذه الفقرة:

حسن الهيئة من اإليمان
عن اأبي �شعيد اخلدري - ر�شي اهلل عنه -: "اأن رجاًل دخل امل�شجد 
جاء  ثم  ركعتني«.  »�شل  فقال:  يخطب،  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  ور�شول  اجلمعة،  ي��وم 
اجلمعة  جاء  ثم  ركعتني«.  »�شل  فقال:  يخطب  والنبي  الثانية،  اجلمعة 
الثالثة، فقال: »�شل ركعتني. ثم قال: »ت�شدقوا. فت�شدقوا فاأعطاه ثوبني 
ثم قال: »ت�شدقوا فطرح اأحد ثوبيه«. فقال ر�شول اهلل: »اأمل تروا اإىل هذا، 
اأنه دخل امل�شجد بهيئة بذة، فرجوت اأن تفطنوا له، فتت�شدقوا عليه، فلم 
ت�شدقوا  قلت:  ثم  ثوبني،  فاأعطيته  فت�شدقتم،  ت�شدقوا  فقلت:  تفعلوا، 

فطرح اأحد ثوبيه، خذ ثوبك. وانتهره«. رواه الن�شائي.
النا�س،  بع�س  بني  �شاع  معوًجا  فهًما  ي�شحح  تربوي  موقف  هذا 
حني يح�شبون اأن اإهمال الهيئة وترك العناية بها من التدين اأو الزهد يف 
اأن ميحو من املجتمع مظاهر  الدنيا. وهذا من وهمهم؛ فالإ�شالم يريد 

البوؤ�س والفاقة.
وقد ل يبايل بع�س النا�س اأن يعي�س طاوًيا عارًيا، بيد اأن اأمثال هوؤلء 
ينبغي األ يفر�شوا مذهبهم يف احلياة ويحملوه على تعاليم الدين نف�شه، 
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راأ�شه  يرفع  ما  الدنيا  متاع  من  الإن�شان  ميلك  اأن  يوجب  الإ�شالم  ف��اإن 
ويحفظ وجهه. وكره النبي ملسو هيلع هللا ىلص اأن يت�شدق مبا عنده، ويدع نف�شه حمتاًجا.

فقرتنــا القادمــة حتــت عنــوان )النظافــة يف خدمــة 
ال�صحة البدنية والعقلية(:

النظافة في خدمة الصحة البدنية والعقلية
الأف��راد،  نفو�س  �شمو  يف  اأث��ره  اجلمال  ولهذا  جلمال  النظافة  اإّن 
اأهدافها وو�شولها اإىل غايتها، وهو مظهر من مظاهر اكتمال الفرد  يف 
اأن  نف�شيا وتنا�شقه اجتماعًيا مع حميط جمتمعه ومواطنيه، حيث يجب 
�شالح  كفرد  الالئق  باملظهر  للظهور  اجلمالية  الو�شائل  كل  الفرد  يّتخذ 
نظافة  كونه  ملجتمعنا  ح�شنة  �شورة  يعطي  اأن  �شاأنه  من  هذا  كل  �شليم، 
على  دليل  اأّنها  كما  وخلقه.  ره  حت�شّ مدى  على  دليل  اإّل  هي  ما  �شعب، 
ا�شتكمال تقديره لوجوده وحياته، وكل هذا من �شاأنه حماية �شحة الأفراد 
ووقايتها من الأمرا�س التي حتيق بها؛ لكون ال�شحة اأغلى ما ميلك الفرد 
لي�شت  وهي  بها،  والعتناء  عليها  عليه احلر�س  يجب  لذلك؛  يف حياته. 
�شالًحا مادًيا فقط، بل لها اأثرها العميق يف تقوية النف�س ومتكني الإن�شان 
من النهو�س باأعباء حياته وجمتمعه، وما اأحوج اأبناء �شعبنا اإىل اجل�شم 
النظيف القوي ال�شليم ال�شبور؛ اإذ يقول عليه ال�شالة وال�شالم: »املوؤمن 
ال�شعيف« حيث طهارته ونظافته تكرمي وواجب؛  املوؤمن  القوي خري من 

لأّنه مهما تكاثرت الأ�شغال اليومية فال ينبغي ترك اجل�شم مهماًل.
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الذي  املكان  على  متتد  بل  وحده،  الفرد  على  تقت�شر  ل  والنظافة 
ي�شكن فيه واملجتمع الذي يعي�س فيه مع اأبناء جمتمعه، حيث تنظف وتطهر 
من جميع الف�شالت والنفايات لئال تكون  م�شدرا للعلل والأمرا�س. وحتى 
اأ�شا�س  النظافة  اأّن  ندرك من  املجتمع يف �شورة م�شرفة. من هنا  يكون 
�شعب،  لأي  الجتماعي  الوعي  عنوان  وهي  والعقلية.  البدنية  ال�شحة 
فعلى كل واحدة املحافظة عليها لتحافظ على �شالمة ج�شمها، وعقلها، 
والأو�شاخ  الف�شالت  واإلقاء  الأ�شياء  لأّن عدم املحافظة على  وجمتمعها؛ 
يف الأماكن العامة واخلا�شة، هو عمل يف غري �شالح الفرد واملجتمع مًعا، 

بل �شبب يف اإ�شابته بالأمرا�س اخلطرية والإ�شاءة ملجتمعه.

فقراتنا: اآخر  اليدين" هي  غ�صيل  تهملي  "ل 

ال تهملي غسل اليدين
القيام  عند  اليدوية  النظافة  ناحية  من  اليدين  غ�شل  مفهوم  يعّد 
اأو غريها من ال�شوائل،  اأو دون ا�شتخدام املياه  بفعل تنظيف اليدين مع 
اأو مع ا�شتخدام ال�شابون؛ وذلك بهدف اإزالة كل من الرتاب والغبار اأو 

الكائنات احلية الدقيقة.
املرتبطة  ال�شحية  املهن  الطبية  اليدوية  النظافة  وتنا�شب  هذا، 
وانت�شاره.  املر�س  من  تقلل  اأو  التي متنع  الطبية  والعناية  الدواء  ب��اإدارة 
اليدين نظيفتني من  الأيدي بجعل  لغ�شل  الرئي�س  الطبي  الهدف  ويكمن 
م�شببات الأمرا�س )مبا فيها البكترييا اأو الفريو�شات( واملواد الكيميائية 
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التي ميكنها اأن تكون �شبًبا يف الأذى ال�شخ�شي اأو املر�س. اإن هذا الأمر 
مهم ب�شكل خا�س لالأ�شخا�س الذين يو�شلون الطعام اأو يعملون يف املجال 
النا�س. حيث ميكن  لعامة  ا  اأي�شً اأنه ممار�شة مهمة  الطبي، عالوة على 
الأنفلونزا  مثل  التنف�شي  اأمرا�س اجلهاز  بعدوى  ي�شابوا  اأن  لالأ�شخا�س 
اأيديهم قبل مل�س  اإن مل يقوموا بغ�شل  اأو نزلت الرد، على �شبيل املثال، 

اأعينهم اأو اأنفهم اأو فمهم اأوًل.

الذي  اليوم  لهذا  اإىل ختام فقراتنا  نكون قد و�صلنا  اإىل هنا 
تكوين  اأن  ح��ًق��ا  ت��ري��دي��ن  فهل  النظيفة؛  الطالبة  ع��ن  خ�ص�صناه 
بتعليمات  التزمي  اإًذا  ���ص��رور،  وبكل  نعم  بالتاأكيد  نظيفة؟  طالبة 

واآداب النظافة، وكوين قدوة لزميالتك.

وبركاته"،،، اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�صالم 
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نهاية العام الهجري

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل دائم الإح�صان، جزيل اخلري والمتنان، حكيم اخللق 
والإتقان، اإليه ي�صعد عمل الإن�صان، وعليه يتوكل الإن�س واجلان، ومنه 
عدنان،  ول��د  خري  على  وال�صالم  وال�صالة  واحل��ي��وان،  الإن�صان  يطعم 
يوم  اإىل  نهجه  على  �صار  وم��ن  و�صحبه،  اآل��ه  وعلى  الكرمي  امل�صطفى 

الدين.. ثم اأما بعد:
ها نحن نوّدع عاًما هجرًيا، ون�صتقبل عاًما جديًدا؛ فامل�صافر حني 
لي�صرتيح،  ويقف  الرحال،  فيحط  الطريق  من  طويلة  مرحلة  يجتاز 

يلتفت وراءه لريى كم قطع؟ وينظر اأمامه ليب�صر كم بقي؟
من منرب اإذاعة )املدر�صة( ويف هذا اليوم )      ( املوافق )    ( من 
�صهر )       ( لعام )      ( من الهجرة، نقف معكن يف نهاية هذا العام 

وقفات عدة، لننظر من خاللها اإىل عدة �صور. 

- واهلل - عــز وجــل - يخربنا باأن هذه الأيــام يداولها 
بني النا�س:

القرآن الكريم
ھ   ھ   ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  زب  ت��ع��اىل:  ق��ال 
ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ             ڭ   ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ 
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ې     ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ٴۇۋ   ۈ  ۈ  ۆ 
ې ى ى ائائ ەئ ەئ  وئ وئ ۇئ  ٱ ٻ ٻ ٻ 

ٻ پ پ رب )اآل عمران(.

- وهــا هــو النبــي ملسو هيلع هللا ىلص يدعونــا اإىل ا�صتغــالل الأوقــات 
واغتنامها:

الحديث
ر�شول  قال  ق��ال:   - عنهما  اهلل  ر�شي   - عبا�س  ابن  اهلل  عبد  عن 
َتَك قبَل  حَّ اهلل ملسو هيلع هللا ىلص : "اْغَتِنْم َخْم�ًشا قبَل َخْم�ٍس: �َشباَبَك قبَل ِهَرِمَك، و�شِ
َمْوِتَك"  �ُشْغِلَك، وَحياَتَك قبَل  وَفَراَغَك قبَل  َفْقِرَك،  �َشَقِمَك، وِغناَك قبَل 

�شححه الألباين. 

- حكمة اليوم تقول: 

الحكمة
- ل تفتح باًبا ي�شعب عليك اإغالقه.

- خمالفــات مع نهاية العــام الهجري هو حمور حديثنا 
لهذا اليوم:

مخالفات مع نهاية العام الهجري
هذه بع�س الأخطاء والبدع التي يقع فيها بع�س امل�شلمني يف نهاية 

العام، منها ما يلي:
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1- تخ�شي�س اآخر العام بعبادة معينة: 
ال�شرع مل  لأن  و ذلك  اآخ��ره؛  اإىل  ا�شتغفار...  اأو  اأو �شيام  ك�شالة 
ياأذن بهذا؛ فمن �شام اآخر خمي�س اأو اآخر اإثنني يف العام بنية ختم العام، 
اأو ختم اآخر يوم يف العام ب�شيام اأو ا�شتغفار اأو نحوه فقد ابتدع يف دين 

اهلل، واأما من �شام ذلك لأنها عادة له فال �شيء عليه. 
باجلملة، فاإن اأية زيادة يف العمل من اأجل نهاية العام فيخ�شى على 

�شاحبها من دخولها يف البدع. 
2- ختم العام بطلب امل�شاحمة والعفو: 

امل�شلم اإذا اأخطاأ يف حق اأخيه؛ فاإنه يبادر بطلب امل�شاحمة فوًرا، يف 
اأي وقت �شاء، ول يخ�ش�س اآخر العام بذلك. 

3- تخ�شي�س اآخر العام باحلديث عن املحا�شبة: 
ل ينبغي ذلك؛ لأن املحا�شبة مطلوبة يف كل وقت وكل حني؛ قال اهلل 

زب ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ  ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹڤ  تعاىل: 
ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ  ڦ رب )احل�شر(.

والإمام ابن القيم جعل املحا�شبة قبل كل عمل ويف اأثناءه وبعده. 
4- احلديث عن هجرة الر�شول ملسو هيلع هللا ىلص من مكة اإىل املدينة: 

من املعلوم اأن الهجرة كانت يف �شهر ربيع الأول، ثم لو كانت هجرته 
يف حمرم مل يجز تخ�شي�س هذا الوقت باحلديث عنها. 

5- قول بع�س النا�س: )اختم عامك بكذا(:
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ل يجوز، وبدعة ومل يفعله النبي ملسو هيلع هللا ىلص. 
6- اإقامة الحتفالت: 

اإقامة الحتفالت  »واأما  ابن عثيمني - يرحمه اهلل -:  ال�شيخ  قال 
مبنا�شبة بدء العام الهجري فهو حمرم للبدعة اأو الت�شبه«. 

ا: »اأما التهنئة فهي مباحة: فاإن هناأك اأحد فرد عليه، ول  وقال اأي�شً
تبتدئ اأحًدا«. 

7- اعتقاد اأن يف اآخر العام تطوى ال�شحائف: 
�شحائف  هي  »ها  يقولون:  حيث  الوعاظ  بع�س  من  ن�شمعه  وهذا 

العام يو�شك اأن تطوى« وهذا مل يثبت، ول ي�شح؛ لذا ينبغي جتنبه. 

- ومن روائع اأقوال العلماء اخرتنا لكن هذه املقولة: 

مقولة
قال الإمام ابن رجب- يرحمه اهلل-: »هذه ال�شهور والأعوام والليايل 
�شريًعا  تنق�شي  ثم  لالأعمال،  ومواقيت  لالآجال  مقادير  كلها  والأي���ام 
ومت�شي جميًعا، والذي اأوجدها وابتدعها وخ�شها بالف�شائل واأودعها باق 
اإله واحد ولأعمال عباده  الأوق��ات  ل يزول ودائم ل يحول، هو يف جميع 
رقيب م�شاهد، ف�شبحان من قلب عباده يف اختالف الأوقات بني وظائف 
اخلدم لي�شبغ عليهم فيها فوا�شل النعم ويعاملهم بنهاية اجلود والكرم، 
ملا انق�شت الأ�شهر الثالثة الكرام التي اأولها ال�شهر احلرام واآخرها �شهر 
احلرام،  البيت  اإىل  احلج  اأ�شهر  الثالثة  الأ�شهر  بعدها  اأقبلت  ال�شيام 
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فمن حج  ذنبه؛  تقدم من  ما  له  وقامه غفر  رم�شان  �شام  اأن من  فكما 
البيت ومل يرفث ومل يف�شق رجع من ذنوبه كيوم ولدته اأمه، فما مي�شي 
من عمر املوؤمن �شاعة من ال�شاعات اإل وهلل فيها عليه وظيفة من وظائف 
الطاعات، فاملوؤمن يتقلب بني هذه الوظائف ويتقرب بها اإىل موله وهو 
راج خائف. املحب ل ميل من التقرب بالنوافل اإىل موله ول ياأمل اإل قربه 
ور�شاه، كل وقت يخليه العبد من طاعة موله فقد خ�شره، وكل �شاعة يغفل 
فيها عن ذكر اهلل تكون عليه يوم القيامة ترة، فوا اأ�شفاه على زمان �شاع 

يف غري طاعته! ووا ح�شرتاه على وقت فات يف غري خدمته! «.

- ون�صتمــع الآن اإىل هم�صــات مع بداية العــام الهجري 
اجلديد:

همسات
الهم�شُة الأوىل: اإليِك اأنِت، يا كل �شامعة لأحُريف هذه، ها هَي اأياٌم 
من اأيام اهلل خَلََت وانق�شت، و�شاعاٌت ودقائٌق ت�شرمت وانتهت؛ فهل يا 
باملعا�شي  لطخناها  اأم  احل�شنات؟  وحت�شيِل  بالطاعاِت  عَمرناها  ُترى 

ئات؟ تذكري  زب مئ ىئ يئ جب  حب خب مب ىب يب  واقرتاِف ال�شيِّ
جت  حت خت مت ىت يت جث مث رب )النجم(.

لن  اإن ما م�شى  يا كل عبدة م�شلمة وجهها هلل..  الثانية:  الهم�شُة 
في�س.. فاغتنمي حياتِك  يعود.. وما فاَت لن يرجَع ولْو بذلِت الغايل والنَّ
من الآن.. فكلنا ل يدري متى ميوت، اإن لكل منا ُخطًطا واأهداًفا، واأفكاًرا 
وم�شاريع، �شواء على امل�شتوى الفردي اأم على امل�شتوى العام، فهل يا ُترى 
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قد ُقمنا بالتخطيِط الالزِم لإجناحها واإن�شائها؟
العفيفة  ال�شريفُة  الطاهرُة  الفا�شلة  امل��راأُة  اأيُتها  الثالثة:  الهم�شُة 
ياٌت  ُة لدينها، اأمامِك حتدِّ - اأًما اأو اأخًتا اأو بنًتا -، اأيُتها ال�شاحلُة الوفيَّ
مي ال�شفوف  ع�شيبة، يف ظلِّ ترٍدّ اأخالقّي، وطغياِنِ رذيلة، اآَن لِك اأن تتقدَّ

لرعايِة الف�شيلة، وحت�شنِيِ الأ�شرِة بديِنِ الفطرة.
الهم�شُة الأخرية: اأيُّها ال�شابُّ املُبارك املُحبُّ لدينِه ووطنه، ل يخفاَك 
�شارية،   �شِر�شٍة  وهجماٍت  قا�شية،  اأزم��اٍت  تواجُه  اليوم  الإ�شالم  اأمة  اأن 
ها اخلارجيِّ - اليهوُد والن�شارى واأ�شراِبهم - وتارة  موجهة تارًة من عدوِّ
من عدٍو داخلٍي لدود - الِعلمانيون والليراليُّون واأذناُبهم - جعلوا الإ�شالم 
ِفعالهم،  نك  تغرَّ فال  دثاًرا،  ن  والتمدُّ احل�شارة  وُبغيَة  والإ�شالح  �ِشعاًرا، 
ول تهولنَّك دعواتهم، بل عليك مواجهتهم ب�شالح العلم ال�شرعي، ولتكن 

قريًبا من العلماء فالركة معهم، وا�شُلك طريقهم حيُث تيمموا.

يف اخلتام نقول: 

القربات فال  واأي��ام  الطالبة: اغتنمي موا�صم الطاعات  اأختي 
تفوتّنك واأنت لهية غافلة! مير عليك �صهر �صعبان فماذا اأديت من 
الطاعات؟ ومير عليِك �صهر رم�صان �صهر ال�صرب والقراآن والقيام 
يف اأيامه احل�صان فماذا اأديت فيه من الطاعات؟ ومتر عليك اأ�صهر 
القربات؟  الذي قدمِته من  املعظمة، فما  امل�صاعر  زي��ارة  اأي��ام  احلج 

وهل �صكبِت الدموع هنالك ونرثت بني يدي مولك احلاجات؟

وبركاته"،،، اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�صالم 
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العبث بأدوات المنزل

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل الذي حّلى �صمائرنا ب�صرائع الإميان، وزّين ظواهرنا 
ب�صعائر الإ�صالم. واأ�صهد اأن ل اإله اإل اهلل وحده ل �صريك له، �صرع لنا 
بيان،  اأمّت  والطرق  والو�صائل  الأ�صباب  فبنّي  والأب��دان،  القلوب  طهارة 
الإن�س واجل��اّن، ليخرج  اإىل  املبعوث  اأن حممًدا عبده ور�صوله  واأ�صهد 
النا�س من جنا�صة الأوث��ان اإىل قدا�صة الدّيان. �صلى اهلل و�صّلم عليه، 

وعلى اآله و�صحبه، ومن تبعهم باإح�صان. اأما بعد:
املنزل هو احل�صن املعتاد واملالذ الآمن لنا جميًعا، فال غنى لنا 
اإىل عناية  املنزل يحتاج  الأح��وال؛ لكن يظل  باأية حال من  املنزل  عن 

منا؛ فالعبث باأدوات املنزل خطر قد يكلفنا اأرواحنا.
 لذا؛ خ�ص�صنا هذا اليوم )    ( املوافق )    ( من �صهر )   ( لعام 

)        ( للحديث عن العبث باأدوات املنزل.

نبداأ بالقراآن الكرمي:

القرآن الكريم
وئ  ەئ  ەئ  ائ   ائ  ى    ى  ې           ې    ې  زب  تعاىل:  قال 
ڀ  پ  پپ  پ  ٻ  ٻ        ٻ  ٻ  ٱ   ۈئ   ۈئ  ۆئ  ۆئ    ۇئ  ۇئ  وئ            
ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ   ڀ  ڀ 
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ڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ ڦ ڄ  ڄ  ڄ ڄ ڃ ڃ       
ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ       ڇ  چ   چ  چ  ڃچ  ڃ 
ڳ  گ  گ   گ  گ  ک  ک    ک  ڑک  ڑ  ژ  ژ  ڈڈ  
ڳ ڳڳ ڱ ڱڱ ڱ    ں  ں  ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ 
ہ ہہ  ہ ھ ھ ھھ ے ے   ۓ ۓ    ڭ ڭ   ڭ   ڭۇ ۇ 
ې  ې  ې   ې  ۉ   ۉ  ۅ   ۅ   ۋ  ۋ    ٴۇ  ۈ   ۈ  ۆ    ۆ 
ى   ى ائ              ائ   ەئەئ وئ   وئ ۇئ ۇئۆئ ۆئ ۈئ ۈئ  

ېئ ېئ رب )�شباأ(.

ثاين فقراتنا احلديث ال�صريف:

الحديث
»اإن هذه  ملسو هيلع هللا ىلص:  اأبي مو�شى - ر�شي اهلل عنه - قال ر�شول اهلل  عن 

النار عدو لكم، فاإذا منتم فاأطفئوها عنكم« متفق عليه.

نبــداأ م�صل�صل التحذير من العبث باأدوات املنزل بالعبث 
بالآلت احلادة:

حوادث األدوات الحادة
التعر�س لالأدوات احلادة عادة ما يحدث نتيجة دخول الأطفال اإىل 
املطبخ والعبث باأدوات املطبخ احلادة؛ ما قد يوؤدي اإىل اإ�شابات خطرية. 

ولوقاية الأطفال من حوادث الأدوات احلادة يراعى:

www.alukah.net



178

- و�شع الأدوات احلادة املوجودة يف املطبخ بعيًدا عن متناول اأيدي 
الأطفال.

- عدم اإعطاء الأطفال اأدوات طعام حادة اأو قابلة للك�شر.
- اإبعاد القطع املعدنية والنقود عن متناول الأطفال.
- منع الأطفال من اللعب باملالحقة بني قطع الأثاث.

والعبث بامل�صبح يوؤدي اإىل الغرق.

حوادث الغرق
غرق الطفل ينتج من نزول الطفل برك ال�شباحة مبفرده، اأو يف يف 

اأثناء ال�شتحمام يف دورة املياه.
ولوقاية الطفل من هذه احلوادث املوؤملة ل بد اأن نتبع التايل:

- عدم ترك الطفل مبفرده اأو دون رقابة يف دورة املياه.
- تغطية املرحا�س دائًما بعد ا�شتخدامه.

- عدم ترك اأي اإناء كبري به ماء يف متناول الطفل.
- اإفراغ البانيو من املاء بعد ال�شتحمام مبا�شرة.

- توفري و�شائل الإنقاذ عند برك ال�شباحة.

ا ينبغي جتنب العبث بها: الكهرباء هي اأي�صً
حوادث الكهرباء

ال�شعق بالكهرباء من اأبرز احلوادث املنزلية التي ت�شيب الأطفال؛ 
نظًرا لأن مقاب�س الكهرباء تكون يف م�شتوى اأيدي الأطفال. ولكي جننب 
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الأطفال �شعقات الكهرباء، علينا:
- اختيار مقاب�س لها اأغطية حمكمة ي�شعب فتحها.

- ف�شل الأجهزة يف حالة عدم ا�شتخدامها.
- التاأكد دائًما من عدم وجود اأ�شالك عارية.

- اإبعاد الأطفال عن منافذ الكهرباء دائًما، خا�شة اإذا كانت اأيديهم 
مبللة.

العبث باأعواد الثقاب ق�صى على اأرواح كثرٍي من النا�س:

عبث بأعواد الثقاب يودي بحياة طفلة
لقيت طفلة م�شرعها واأ�شيبت �شقيقتها ووالدتها باإ�شابة متو�شطة 

يف حريق ن�شب اأحد املنازل بحي ال�شاحلية بالهفوف.
منه  نتج  احلريق  هذا  اإن  املدين  للدفاع  الإعالمي  املتحدث  وقال 
وفاة طفلة تبلغ من العمر )7( �شنوات، واإ�شابة �شقيقتها )8( �شنوات، 
واأمهما املعاقة )39( عاًما، بحالة اختناق وحالتهما م�شتقرة، منوها باأن 
الطفلتني  عبث  ب�شبب  كان  احلريق  اأن  اإىل  تو�شلت  الأولية  التحقيقات 
النريان  اأتت  كما  احلريق،  ا�شتعال  اإىل  اأدى  ما  باملنزل؛  الثقاب  باأعواد 

على حمتويات املنزل بالكامل.
واأ�شاف؛ اأن عمليات الدفاع املدين و�شلت بعد اأربع دقائق من تلقي 

البالغ، ومتت مبا�شرة املوقع فور و�شول الفريق.
وروى �شهود عيان اأنهم �شموا رائحة دخان تنبعث من اأحد املنازل 
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وقال  امل�شابني،  لإنقاذ  مبا�شرة  املنزل  اإىل  للدخول  دفعهم  ما  باحلي؛ 
نَر  مل  املنزل  اإىل  دخولنا  بعد  ال�شعب:  واأن�س  العمر،  �شلطان  املواطنان 
�شيًئا ب�شبب كثافة الدخان ووجدنا جارتنا املعاقة م�شابة بحالة اختناق 
الدفاع  رج��ال  ح�شر  حتى  املنزل  من  باإخراجهن  وقمنا  وابنتاها،  هي 

املدين، بعد اأن ات�شل اجلريان بهم.

حتى فرامة اللحم اإياكن والعبث بها:

الدفاع المدني يخرج يد طفل من فرامة لحم
تدخلت فرقة اإنقاذ تابعة للدفاع املدين لتحرير يد طفل "حم�شور" 
يف فرامة حلم حديد بناًء على طلب م�شت�شفى العار�شة العام، وذلك بعد 

اأن وجد اأطباء الطوارئ �شعوبة بالغة يف حترير يد الطفل. 
"ح�شن" الذي يبلغ  وقد متكن فريق الإنقاذ من حترير يد الطفل 
ال�شاعة  للم�شت�شفى عند  اإح�شاره  اأ�شهر، حيث مت  و�شت  �شنة  العمر  من 

الرابعة فجًرا ومت ا�شتدعاء الدفاع املدين لإجراء العملية.
ترك  من  الأ�شر  ح��ذر  امل��دين  الدفاع  مبديرية  الإع��الم��ي  الناطق 
واأكد عدم  الكهربائية اخلطرة،  بالأدوات  والعبث  اأطفالهم دون مراقبة 
ترك فرامات اللحوم يف متناول اأيديهم، اأو اأن تكون جاهزة للعمل ب�شفة 

م�شتمرة.

اأن نح�صى جمالت اخلطر  ختاًما، نقول: من ال�صعب علينا 
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يف املنزل، لكن ثقن باأن العبث ب��اأدوات املنزل اإما اأن يتلفها واأما اأن 
يوؤذينا؛ لذا.. خري لنا البعد عن العبث باأدوات املنزل.

وبركاته"،،، اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�صالم 
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العبث بممتلكات المدرسة

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل رب العاملني، اأمرنا بال�صتعانة بال�صرب وال�صالة، على 
م�صاق احلياة، واأخرب باأنها كبرية اإل على اخلا�صعني، وو�صف املوؤمنني 

ٻ  ٱ  زب  ف��ق��ال:  �صفاتهم،  اأول  ذل��ك  وج��ع��ل  �صالتهم،  يف  باخل�صوع 
ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  رب )املوؤمنون(. اأحمده على 
عظيم ف�صله واإح�صانه واأ�صهد األ اإله اإل اهلل وحده ل �صريك له تعظيما 
ل�صاأنه، واأ�صهد اأن حممًدا عبده ور�صوله الداعي اإىل ر�صوانه، �صلى اهلل 

عليه وعلى اآله واأ�صحابه ومن تبعهم باإح�صانه.. اأما بعد:
�صاعات  �صبع  من  اأك��رث  فيها  تق�صني  الثاين،  بيتِك  هي  املدر�صة 
يف اليوم، فاإن حر�صت عليها فاإنك حتر�صني على بيت لك تاأتني اإليه 

با�صتمرار.
ونحن يف هذا اليوم )   ( املوافق )    ( من �صهر )    ( لعام )    ( 

ي�صرنا اأن نخ�ص�س هذا اليوم للحديث عن العبث مبمتلكات املدر�صة.

خري البدايات، البداية مع القراآن الكرمي:

القرآن الكريم
قال تعاىل: زب ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ   ڀ  ڀ 
ٺٺ ٺ   ٺ    ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ  ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 
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ڦ ڦ ڦ ڄڄ ڄ  ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ    چ چ چڇ  
ژ ژ ڑ ڑ ک  ڈ    ڈ  ڎ  ڌڌ ڎ   ڍ  ڍ  ڇ  ڇ ڇ 
ک ک ک  گ گ  گ  گ ڳ    ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ 
ہ  ۀ  ۀ   ڻ   ڻ  ڻ  ںڻ  ں  ڱ  ڱ   
ڭ  ڭ  ۓ     ۓ   ے  ے  ھ  ھ   ھ  ھ  ہ  ہ  ہ 
ڭ ڭ ۇ  ۇ   ۆ ۆ     ۈ ۈ ٴۇ     ۋ ۋ ۅ ۅ  ۉ     

ۉ  ې رب )�شباأ(.

ثاين فقراتنا احلديث ال�صريف:

الحديث
عن اأبي هريرة - ر�شي اهلل عنه - قال: قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص : "�ُشِئَل 
ر�شوُل اهلِل �شلَّى اهلُل عليِه و�شلََّم: ما اأكرُث ما ُيدخُل النا�َس اجلنَة؟ قال: 
قال:  الناَر؟  النا�َس  ُيْدِخُل  ما  اأكرُث  مَما  قيل:  اخُلُلِق.  وُح�ْشُن  اهلِل،  تقَوى 

الأَْجَوَفاِن: الفُم والفرُج" ح�شنه الألباين يف �شحيح املوارد.

هــل تعلمني اأن العبث مبمتلــكات املدر�صة يكلف الدولة 
اأمواًل باهظة:

العبث بممتلكات المدارس ينهك ميزانيات التعليم
اأرجع تربويون العبث يف ممتلكات املدار�س اإىل ال�شلوك النحرايف 
اآل  واأ�شباب نف�شية واجتماعية، وقال الدكتور عبداهلل بن ناجي  للطلبة، 
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البيئة  توفري  يف  كبرية  جهوًدا  تبذل  والتعليم  الرتبية  وزارة  اإن  مبارك: 
والطاولت  والكتب  والأجهزة احلديثة  املباين  وذلك من خالل  املنا�شبة 
التقدير  ت�شتحق  الكبرية  اجلهود  هذه  اأن  اإىل  م�شرًيا  التعليمية،  والهيئة 
وال�شتفادة منها واملحافظة عليها؛ كونها متثل املمتلكات العامة للوطن، 
م�شرًيا اإىل اأن ديننا الإ�شالمي يحثنا على املحافظة على املمتلكات العامة 
وامل�شجد  والإع���الم  الأ���ش��رة  املجتمع،  موؤ�ش�شات  جميع  واأن  واخلا�شة، 
واملدر�شة؛ معنية باحلفاظ على هذه املمتلكات؛ لأنها تخ�س اجلميع واإنها 

جزء من حقوق الوطن على كل مواطن.
بالأثاث  العبث  م�شكلة  اإن  اخلثالن:  حممد  بن  عبدالعزيز  وق��ال 
واجهات  ون��زع  املدر�شة  وج���دران  ال��ط��اولت  على  كتابة  م��ن  املدر�شي 
املدر�شية  الكتب  على  املحافظة  وع��دم  امل��راوح  ري�س  وحتطيم  املكيفات 
مبيًنا  �شلبية،  المتحانات ظاهرة  النتهاء من  بعد  ال�شاحات  ورميها يف 
قواعد  ت�شمنها  التي  العقوبات  تطبيق  هو  الظاهرة  ملثل هذه  العالج  اأن 
تنظيم ال�شلوك واملواظبة للطالب، وقال اخلثالن، ياأتي دور الأ�شرة بزرع 
حب املدر�شة ووجوب احلفاظ على ممتلكات اإخوانه وزمالئه يف مدر�شته 

ويجب اإ�شعار هوؤلء الطالب باأن هذه املرافق لهم وخلدمتهم.
املدار�س  عقد  اأهمية  على  العتيق،  اإبراهيم  بن  عبدالعزيز  و�شدد 
دورات تثقيفية للطالب لأهمية املحافظة على املمتلكات العامة، اإ�شافة 
ممتلكات  تخريب  اأو  اإف�شاد  عليه  يثبت  ملن  رادعة  اإج��راءات  اتخاذ  اإىل 
تكرار ذلك  اأمره يف حال  تعهد عليه وعلى ويل  اأخذ  املدر�شة من خالل 

يلزم ويل الأمر بدفع تعوي�س مقابل ما مت اإف�شاده من ممتلكات.
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من  اأنه  والطفل:  امل��راأة  حلقوق  النا�شطة  الروي�شان،  رميا  وقالت 
يف  احلكومية  املمتلكات  يتلفون  امل�شتهرتين  الطالب  بع�س  اأن  املوؤ�شف 
اأن  اإىل  واأ�شارت  الريالت.  ماليني  الدولة  عليها  اأنفقت  والتي  املدار�س 
لهذه الظاهرة اأ�شباًبا كثرية منها نف�شية واجتماعية، موؤكدة اأن النتقام 

والعدوانية وال�شلوك النحرايف هي اأحد اأ�شباب امل�شكلة.
وطالبت الروي�شان املدر�شة بطاقمها التعليمي اأن تتعامل مع الطالب 
باحرتام ومودة وتعاطف، واأن ين�شروا فيما بينهم روح الت�شامح واملحبة 

وال�شالم.
الطالب  يعامل  املدر�شة  طاقم  وكان  العك�س  حدث  اإذا  اإنه  وقالت 
�شلوًكا  الطالب  ي�شلك  اأن  الطبيعي  لذاته؛ فمن  واإهانة  بعنف  الطالبة  اأو 

عدوانًيا، وبالتايل يقوم باإتالف املمتلكات احلكومية للمدر�شة.
بدرا�شتها ومعرفة  امل�شكلة  احتواء هذه  بد من  "ل  قائلة:  واأردف��ت 
دفعت  التي  الأ�شباب  ومعرفة  واحتوائها  بلطف  معها  والتعامل  اأ�شبابها 

الطالب لهذا العمل التخريبي".

العبث باملمتلكات العامة ظاهرة:

ظاهرة العبث بالممتلكات العامة )الحدائق 
والمدارس(

اإن من الظواهر امللفتة لالنتباه والتي يحزن لها القلب هي ظاهرة 
العبث باملمتلكات العامة، وهي ظاهرة ولالأ�شف ال�شديد مل يوجد لها حل 
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حتى الآن.
على  بظالله  يلقي  مزعًجا  هاج�ًشا  ت�شكل  اأ�شبحت  الظاهرة  تلك 
ال��ذوق  غياب  ظل  يف  متار�س  م�شوؤولة  غري  ت�شرفات  نتيجة  جمتمعنا 
العام واجلهل التام باأهمية هذه املنجزات يف حياتنا الجتماعية، وتطول 
هذه الظاهرة يف املقام الأول امل�شاريع البلدية والتي دوًما تتعر�س لعبث 

العابثني بالتك�شري والت�شويه.
واحلدائق  املت�نزهات  على  �شريعة  نظرة  ف��اإن  ال�شديد،  ولالأ�شف 
للجميع  م�شرتك  حق  هي  التي  اخل�شراء  وامل�شطحات  العامة  واملرافق 
جندها قد طالتها اأيادي العبث والتخريب باأ�شاليب تنم عن جهل وعدم 

اإح�شا�س بامل�شوؤولية.
والذكريات  اخلرب�شات  باملدار�س  ن�شاهد  اأن  بامل�شتغرب  يعد  ومل 
ول  الإن��ارة،  تك�شري  وكذلك  اهلل-  -اأكرمكن  واحلمامات  اجل��دران  على 
ارتفاع قريب من الطالب، وكذلك حتطيم املقاعد  التي تقع على  �شيما 
والطاولت والو�شائل اخلدمية الأخرى التي تو�شع كو�شائل ترفيه درا�شية 

جمانية لي�شتفيد منها اجلميع.
العابثني  بهوؤلء  دفعت  التي  والأ�شباب  الدوافع  هي  ما  ت�شاءلنا  لو 
متابعة  وعدم  والفراغ،  النتماء  �شعف  اأن  فنجد  العامة  باملرافق  للعبث 

الآباء لأبنائهم، والإح�شا�س بالنق�س لدى بع�س ال�شباب و�شغار ال�شن.
لذا؛ فاإننا نحتاج اإىل ت�شافر اجلهود للق�شاء على هذه الظاهرة، 
املدار�س  يف  ون�شاطات  برامج  واإيجاد  احل�شنة  القدوة  اإىل  ا  اأي�شً نحتاج 
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ا متابعة الآباء لأبنائهم  وغريها تعمل على تقوية الوطنية لدى ال�شاب، اأي�شً
با�شتمرار وغر�س حب الآخرين يف نفو�شهم، وعلى و�شائل الإعالم دور كبري 
وخطباء امل�شاجد يف التوعية ب�شلبية هذه الظاهرة، وتكاتف املواطنني من 
العامة  املمتلكات  بالعبث يف  يقومون  ملن  بالن�شح  الأماكن  مرتادي هذه 
وبيان �شلبية ذلك لهم والإبالغ عنهم فوًرا يف حال عدم ال�شتجابة؛ وذلك 
حفاًظا على املال العام فهذه الأماكن وغريها كلفت الدولة مبالغ طائلة 

فيجب على اجلميع الهتمام بها.

ون�صتمع اإىل هذه الن�صيحة:

نصيحة من القلب
املوؤ�ش�شات التعليمية من مدار�س على اختالف اأنواعها واجلامعات 
هي لي�شت ملًكا لفئة معينة من الطلبة تعبث بها ما ت�شاء، واإمنا هي ملك 
اأن  جًدا  يوؤ�شف  لكن مما  بعد جيل،  ال�شعب جياًل  اأبناء  فيها  يتعلم  عام 
وكاأنها قطعة  وذهب جمالها فرتى اجلدران  وقد حتولت  مدار�شنا  نرى 
�شوداء من كرثة الكتابة والر�شم عليها بالأقالم الر�شا�س وغريها، ومل 
ت�شلم النوافذ فال ترى �شباًكا اإل وقد حتطمت منه عديد من الزجاجات 
ومل يعد يحمي الطلبة من الرد واأدوات الكهرباء والأبواب و�شنابري املياه 
وال�شبورات؛ مبعنى اأن كل �شيء يف املدر�شة مل ي�شلم من الأذى والتحطيم.. 

اأين الأدب؟ اأين الأخالق؟!
اأخواتي التلميذات.. األي�س من واجبك اأن حتافظي على مدر�شتك، 
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�شنوًيا،  امل��دار���س  لرتميم  كبرية  مبالغ  ال��دول��ة  ت�شرف  اأن  من  فبدًل 
فبالإمكان بناء مدر�شتني اأو  ثالثة اأو اأكرث كل �شنة ل�شتيعاب الكتظاظ 

احلا�شل يف املدار�س اليوم.

ونختم بهذه الأن�صودة

المدرسة
م�����������در������������ش�����������ت�����������ي اأح���������ب���������ه���������ا 

ن�����������ظ�����������ي�����������ف�����������ة ج�������م�������ي�������ل�������ة 
م��������������������ن��������������������ارة م���������������ش�������ي�������ئ�������ة 

ب�������ال�������ع�������ل�������م وال������ف�������������ش������ي������ل������ة 
م�����در������ش�����ت�����ي  اإىل  اأم�����������������ش��������ي 

م�����������ش�����ت�����ب�����������ش�����را ك����������ل ������ش�����ب�����اح 
ك�����������������ط�����������������ائ�����������������ر م�������������غ�������������رد 

ي���������������ش�������م�������و ب��������������ه اجل����������ن����������اح 
ي��������������ر���������������ش��������������دين م������ع������ل������م������ي 

ف���������������������اأق���������������������راأ ال���������ك���������ت���������اب 
واأه������������������������ت������������������������دي ب������������ن������������وره 

ل���������ل���������ح���������ق وال�������������������������ش������������واب 
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اأ������������ش�����������غ�����������ي ل��������������ه م������������وؤدب������������ا 
واأح�����������������ف�����������������ظ ال��������������درو���������������س 

ف������ال������ع������ل������م م�������ف�������ت�������اح ال�������ه�������دى 
وع�������������������������������زة ال����������ن����������ف����������و�����������س 

ختاًما، ناأمل من كل طالبة اأن تعترب املدر�صة بيًتا لها حتميها 
من العبث، وحتر�س على نظافتها ومظهرها من كل ما ي�صوهها.

بعدكن؛  املدر�صة هي لكن ولأخ��وات��ك��ن من  ه��ذه  اأن  وت��ذك��رن 
ا�صتفدتن  كما  بعدكن  من  منها  ي�صتفيدن  حتى  عليها  فاحر�صن 

منها.

وبركاته"،،، اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�صالم 
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مادة العلوم

ٱ ٻ ٻ

وفر�صت  ال�صرائع،  ونزلت  ال�صعائر،  اأقيمت  ب��ِذك��ره  من  �صبحان 
الفرائ�س، و�صنت املوا�صم، موا�صم اخلري، ومنا�صبات امللة، واأعياد الدين. 
لديه،  الأم��ور  الأ�صياء عنده، مفاتيح  بيده، مقادير  امللك  مقاليد 
دام  �صاأنه،  ق��دره، عز  �صما  ِذك��ره،  تقّد�س  ا�صمه،  اإليه، جّل  العباد  م�صري 

�صلطانه.
الكرام  وال�صحب  والآل  ال��ه��م��ام،  النبي  على  وال�����ص��الم  وال�����ص��الة 

العظام.. ثم اأما بعد: 
واأف�صلها،  واأح�����ص��ن��ه��ا  ال�����ص��رائ��ع  اأك��م��ل  ه��ي  الإ����ص���الم  �صريعة  ف���اإن 
ال�صريعة  هذه  حتتويه  ملا  اإل  ذاك  وما  ال�صحيح،  للعقل  قبوًل  واأق��واه��ا 
من خ�صائ�س وحما�صن مل جتتمع يف غريها من ال�صرائع؛ فهي خامت 

ال�صرائع واأعظمها على الإطالق.
 مع �صروق �صم�س هذا اليوم اجلميل )      ( ال�موافق ل� )    ( من �صهر

)       ( لعام )        ( من الهجرة النبوية، ومن منربنا املتجدد نطل عليكن 
خ�ص�صناها  وق��د  فيا�صة،  وب��اجل��ود  م��زدان��ة،  باخلري  �صباحية،  اإط��الل��ة 

للحديث عن مادة العلوم، فهي مادة الطبيعة، ومادة التجارب. 

- اعلمــي.. اأن مــن قــراأ حرًفا مــن كتــاب اهلل كتبت له 
ح�صنة، واحل�صنة بع�صر اأمثالها:
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القرآن الكريم

ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ   ٿ  زبٿ  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   ڌڌ  ڍ  ڍ   ڇ  ڇ  ڇ 
کگرب   ک   ک   ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ   ڈ   ڈ 

)النحل(.

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

الحديث
عن اأبي هريرة - ر�شي اهلل عنه- قال: قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ل َيْزيِن 
ايِن ِحنَي َيْزيِن َوُهَو ُموؤِْمٌن، َول َي�ْشِرُق ال�شارق ِحنَي َي�ْشِرُق َوُهَو ُموؤِْمٌن،  الزَّ

ول ي�شرب اخلمر حني ي�شربها وهو موؤمن« متفق عليه.

- اعلم.. اأن من اأوتي احلكمة فقد اأوتي خرًيا كثريا:

الحكمة
- البت�شامة كلمة معروف من غري حروف.
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- والكلمة الطيبة �صدقة:

الفرق بين الصخور والمعادن
ال�شخر مادة �شلبة مكونة من جمموعة من املعادن توجد مع بع�شها 

ا كخليط يحتفظ فيه كل معدن بخ�شائ�شه. بع�شً
بع�س  اأن  غري  امل��ع��ادن  من  جمموعة  من  تتكون  ال�شخور  معظم 
ال�شائعة لهذه  الأمثلة  اأنواع ال�شخور يتكون من معدن واحد فقط، ومن 

ال�شخور: احلجر اجلريي الذي يتكون من معدن الكال�شيت فقط. 
ميكن التعرف اإىل خ�شائ�س ال�شخور عن طريق معرفة الرتكيب 

الكيميائي والرتتيب الداخلي للمعادن املكونة لها. 
ذات  ع�شوية،  غري  بطريقة  تكونت  طبيعية  �شلبة  مادة  هو  املعدن 
تركيب كيميائي حمدد وترتيب ذري داخلي مميز يجعالن له خ�شائ�س 

طبيعة )فيزيائية( مميزة، وله غالًبا �شكل بلوري.
املعادن مكونة من عنا�شر، فبع�س املعادن يتكون من عن�شر واحد 
فقط مثل الذهب والكريت، لكن معظم املعادن يتكون من عن�شرين اأو 
اأكرث تتحد لتكون مركب ثابت، ولكي ن�شتطيع فهم كيفية احتاد العنا�شر 

لتكوين مركبات )معادن( ل بد لنا اأن نتناول الذرة. 
الذرة هي اأ�شغر جزء يف املادة و هي التي تدخل يف عمليات التفاعل 
املعادن يجب معرفة  اإىل  وللتعرف  العنا�شر.  لتكوين  امل�شاحبة  جميعها 

التايل:
يف  الداخلة  العنا�شر  اأه��م  من  للمعادن:  الكيميائي  الرتكيب   -1
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تركيب املعادن هو الأك�شجني، وميثل نحو 47% من جمموع وزن الق�شرة 
الأر�شية؛ اإذ يدخل يف تركيب اأكرث املعادن، ال�شليكون يكون حوايل %28 
من جمموع وزن الق�شرة الأر�شية، وغالًبا ما يوجد متحًدا مع الأك�شجني، 
واأغلب  والأملا�س  كاجلرافيت  واحد  عن�شر  عن  عبارة  املعدن  يكون  وقد 
والأمثلة  اأك��رث،  اأو  عن�شرين  من  كيميائية  مركبات  عن  عبارة  املعادن 

املو�شحة بالكتاب املدر�شي وا�شحة.
اأو  ان�شهارها  بعد  �شلبت  اإذا  املعادن  اأغلب  البلوري:  ال�شكل   -2
ر�شبت من حملول اأو من حالة غازية تتخذ لنف�شها �شكاًل هند�شًيا منتظًما 
يختلف باختالف املعادن، هذه الأ�شكال الهند�شية املنتظمة هي البلورات، 
املعادن  اأغلب  اإن  اإذ  بالتبلور.  عنها  يعر  الأ�شكال  هذه  اتخاذ  وخا�شية 
تتبلور ولكل منها �شكل بلوري خا�س به، ولي�س التبلور جمرد تكوين هذه 
اخلوا�س  جميع  يف  انتظام  ي�شحبه  بل  اخلارجية،  الهند�شية  الأ�شكال 
الطبيعية الأخرى كال�شالبة والتما�شك ومرور ال�شوء يف املادة املتبلورة 
وانتقال احلرارة فيها، كل هذه اخلوا�س تتبع النظام البلوري نف�شه بحيث 

تختلف قوتها باختالف الختالف داخل البلورة.

- ونقف مع هذه الفقرة:

عالم الحيوان
األف نوع  اآلف نوع من الزواحف و73  - يوجد يف العامل نحو �شتة 
من  نوع  و�شتمائة  اآلف  واأربعة  القمل  من  نوع  اآلف  وثالثة  العناكب  من 

الثدييات وت�شعة اآلف نوع من الطيور.
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بال  احلياة  قيد  على  تبقى  اأن  الإفريقية  الأ�شلة  اأفعى  ت�شتطيع   -
طعام ملدة �شنتني كاملتني. 

- النحلة ترفرف بجناحيها مبعدل 350 مرة يف الثانية الواحدة. 
- الزرافة ت�شتطيع اأن تنظف اأذنيها بل�شانها الذي ي�شل طوله اإىل 

140 �شنتيمرًتا. 
- ل ي�شتطيع الثعبان اأن يلدغ يف يف اأثناء وجوده يف املاء؛ لأنه اإن فعل 

ذلك ف�شيغرق نتيجة لدخول املاء يف فمه.

- وال�صريعة الإ�صالمية هي اأ�صل العلم والعلوم:

السنة النبوية بحر العلوم
ملسو هيلع هللا ىلص: »غطوا الإناء، واأوكئوا ال�شقاء، فاإن يف ال�شنة  قال ر�شول اهلل 
ليلة ينزل فيها وباء، ل مير باإناء لي�س عليه غطاء اأو �شقاء لي�س عليه وكاء 

اإل نزل فيه من ذلك الوباء«. رواه م�شلم.
لقواعد  الأول  الوا�شع  ملسو هيلع هللا ىلص هو  النبي  اأن  اأثبت الطب احلديث  لقد 
حفظ ال�شحة بالحرتاز من عدوى الأوبئة والأمرا�س املعدية، فقد تبني 
بع�شها  اإن  بل  ال�شنة،  معينة من  موا�شم  ت�شري يف  املعدية  الأمرا�س  اأن 
تعليله  يعرف  ل  دقيق  نظام  وح�شب  ال�شنوات،  من  معني  كل عدد  يظهر 

حتى الآن.
�شبتمر  يف  تكرث  الأط��ف��ال  و�شلل  احل�شبة  اأن  ذل��ك،  اأمثلة  م��ن 
واأكتوبر، والتيفود يكرث يف ال�شيف، اأما الكولريا فاإنها تاأخذ دورة كل �شبع 
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�شنوات، واجلدري كل ثالث �شنوات، وهذا يف�شر لنا الإعجاز العلمي يف 
قول الر�شول ملسو هيلع هللا ىلص: »اإن يف ال�شنة ليلة ينزل فيها وباء«، اأي اأوبئة مو�شمية 

ولها اأوقات معينة.
يف  الأم��را���س  من  للوقاية  الطرق  اأه��م  اإىل  اأ�شار  قد  ملسو هيلع هللا ىلص  اأن��ه  كما 

حديثه: »اتقوا الذر -هو الغبار- فاإن فيه الن�شمة اأي امليكروبات- «.
اكت�شاف  بعد  اإل  معروفة  تكن  مل  التي  العلمية  احلقائق  فمن 
امليكرو�شكوب اأن بع�س الأمرا�س املعدية تنتقل بالرذاذ عن طريق اجلو 
املحمل بالغبار وامل�شار اإليه يف احلديث بالذر، واأن امليكروب يتعلق بذرات 
الغبار عندما حتملها الريح وت�شل بذلك من املري�س اإىل ال�شليم، وهذه 
اأبادي  الفريوز  بني  فقد  ت�شمية،  اأ�شح  هي  بالن�شمة  للميكروب  الت�شمية 
اأن امليكروب  اأ�شغر حيوان، ول يخفى  اأن الن�شمة تطلق على  يف قامو�شه 
ل  فت�شمية  باجلرثوم  امليكروب  ت�شمية  اأم��ا  واحلياة،  باحلركة  مت�شف 
تنطبق على امل�شمى؛ لأن جرثومة كل �شيء اأ�شله حتى ذرة اخل�شب، وهذا 

من املعجزات الطبية التي جاء بها ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص.

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

وبركاته"،،، اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�صالم 
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الغضب

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل كم اأعطى من النعيم!؟ احلمد هلل كم منح من اخلري 
هلل  احلمد  اجل�صيم!؟  النوال  من  به  تف�صل  كم  هلل  احلمد  العميم!؟ 

عمت نعمه، وان�صرفت نقمه! وت�صاعف كرمه!
اأجمعني،  واآل��ه و�صحبه  الأم��ني،  وال�صالم على حممد  وال�صالة 

ومن هم على النهج القومي اإىل يوم الدين.. ثم اأما بعد:
ال�صداح،  اإذاعتكم  منرب  وم��ن  ال�صباح،  ه��ذا  �صم�س  اإ�صراقة  مع 
الب�صمة، ها هي  العقول، ويظهر  ال�صدور، وينري  ي�صرح  نقدم لكن ما 
 �صفحة التقومي ت�صري اإىل اأن هذا اليوم )      ( املوافق )   ( من �صهر 
)    ( لعام )      ( من الهجرة النبوية، وللتحذير من الأخالق الذميمة، 
وبيان خطرها �صنتحدث اليوم -باإذن اهلل- عن خلق ذميم وم�صني -األ 

وهو- )الغ�صب(. 

- ون�صتمــع اإىل اآيــات بينــات نــريات عطــرات، من كالم 
الرحيم الرحمن:

القرآن الكريم
زب ک ک ک            ک     گ گ گ  گ ڳ  تعاىل:  قال 
ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ   ڱ  ڱ   ڱ  ڳ  ڳ  ڳ 
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ۓ  ےۓ  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ    ہ       ۀ  ۀ  ڻ 

ڭ  ڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ  ۆ   ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ     ۅ ۅ ۉ 

ۉ ې ې ې ې رب  )ال�شورى(.

- ونزيد من حمبــة احلبيب حممد ملسو هيلع هللا ىلص يف قلوبنا ب�صماع 
اأحاديثه اخلالدة:

الحديث
عن اأبي هريرة - ر�شي اهلل تعاىل عنه - اأن رجال قال للنبي ملسو هيلع هللا ىلص 

اأو�شني. قال: »ل تغ�شب فردد مراًرا قال: ل تغ�شب«. رواه البخاري.

- ون�صتفيد من ِحكم احلكماء، اخلربة والتجارب:

الحكمة
- الغ�شب جنون موؤقت.

- ونقف الآن مع اأ�صباب الغ�صب، اأبعدنا اهلل عنه:

أسباب الغضب
بواعث الغ�شب، واأ�شبابه كثرية جًدا، والنا�س متفاوتون فيها، فمنهم 

َمن َيغ�شب لأمر تافه ل ُيغ�شب غريه، وهكذا. فِمن اأ�شباب الغ�شب: 
اأوًل: الُعجب. فالعجب بالراأي واملكانة والن�شب واملال �شبب للعداوة 
اإن مل ي�شبط بالدين؛ وذلك برده ودفعه فالعجب قرين الِكْر ومالزم له، 
والِكْر من كبائر الذنوب، فقد قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »املهلكات، ثالث اإعجاب 
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املرء بنف�شه و�شح مطاع وهوى متبع«. 
ثانًيا: اجلدال. وللجدال اآفات كثرية منها: الغ�شب؛ لهذا فقد نهى 
َتَرَك  مِلَْن  اجلنِة،  َرَب�ِس  َبيٍت يف  َزِعيُم  "اأَنا  ملسو هيلع هللا ىلص:  النبي  قال  عنه،  ال�شارع 

ًقا" ح�شنه الألباين يف �شحيح اجلامع. امِلراَء و اإْن كان حُمِ
احلد  يتجاوزون  املزاح  من  املكرثين  بع�س  فتجدين  املزاح.  ثالًثا: 
امل�شروع منه اإما بكالم ل فائدة منه، اأو بفعل موؤذ قد ينتج منه �شرر بالغ، 
ثم يزعمون بعد ذلك اأنهم كانوا ميزحون؛ لذا قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: "ل ياأُخَذنَّ 
َها  دَّ فْلرَيُ �شاِحِبِه  ع�شا  اأخَذ  واإِْن  ا،  جادًّ ول  لِعًبا  �شاِحِبِه  متاَع  اأحُدُكْم 

عَلْيِه" ح�شنه الألباين يف �شحيح اجلامع.. 
يوغل  مما  تعيري  اأو  �شب  اأو  ب�شتم  وفح�شه،  الل�شان  ب��ذاءة  راب��ًع��ا: 
ال�شدور، ويثري الغ�شب، وقد قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: " اأثقُل �شيٍء يف ميزان املوؤمِن 
�َس البِذيَء. �شححه الألباين يف  ُخُلٌق َح�َشٌن ، اإنَّ اهلَل يبغ�ُس الفاح�َس املتَفحِّ

�شحيح اجلامع.
ا: الغدر و�شدة احلر�س على ف�شول املال  اأي�شً اأ�شباب الغ�شب  من 

واجلاه.

- ن�صل الآن اإىل عالج الغ�صب:

عالج الغضب
»ما اأنزل اهلل داًء اإل واأنزل له دواًء« ومن الأدوية لعالج داء الغ�شب 

ما يلي:
اأوًل: ال�شتعاذة باهلل من ال�شيطان.
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ڭ    ۓ    ےۓ  ے  ھ        ھ    ھ  ھ  زبہ  ت��ع��اىل:  ق��ال 
ڭ ڭرب )ف�شلت: 36(. عن �شليمان بن �شرد - ر�شي اهلل عنه 
- قال: كنت جال�ًشا مع النبي ملسو هيلع هللا ىلص ورجالن ي�شتبان، فاأحدهما احمّر وجهه، 
ملسو هيلع هللا ىلص: »اإين لأعلم كلمة لو قالها ذهب عنه  اأوداجه، فقال النبي  وانتفخت 
ما يجد لو قال: اأعوذ باهلل من ال�شيطان ذهب عنه ما يجد« فقالوا له: 
اإن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »تعوذ باهلل من ال�شيطان« فقال: وهل بي جنون. رواه 

البخاري. 
ثانًيا: تغيري احلال.

عن اأبي ذر - ر�شي اهلل عنه - اأن ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »اإذا غ�شب 
اأحدكم وهو قائم فليجل�س فاإن ذهب عنه الغ�شب واإل فلي�شطجع« �شححه 

الألباين.
ثالًثا: ترك املخا�شمة وال�شكوت.

»ومن  تعاىل-:  اهلل  يرحمه   - ال�شعدي  عبدالرحمن  ال�شيخ  ق��ال 
ا يف الأقوال ال�شيئة ل  الأمور النافعة اأن تعلم اأن اأذية النا�س لك وخ�شو�شً
ت�شرك بل ت�شرهم، اإل اإن اأ�شغلت نف�شك يف الهتمام بها، و�شوغت لها 
اأن متلك م�شاعرك، فعند ذلك ت�شرك كما �شرتهم، فاإن اأنت مل ت�شنع 

لها باًل، مل ت�شرك �شيًئا«.
ي��خ��اط��ب��ن��ي ال�����ش��ف��ي��ه ب���ك���ل ق��ب��������������������ح

جم��ي��ب��������ا ل����ه  اأك��������ون  اأن  ف���اأك�������������������ره 
ي���زي���د ����ش���ف���اه���ة واأزي���������د ح��ل��م��������������������������ا

ط��ي��ب�����������������ا الإح�����������راق  زاده  ك����ع����ود 
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- ون�صتمع اإىل ق�صة من ق�ص�س الغ�صب:

قصة
اأن  وما  �شاق،  يوم  بعد  بيته  اإىل  عائًدا  كان  للغنم  راعًيا  اأن  ُيحكى 
اقرتب من باب منزله حتى فوجئ بكلبه الذي تركه حلرا�شة املنزل يجري 
نحوه، وهو يلهث، وفمه ملطخ بالدماء! تذكر الرجل طفله الر�شيع الذي 

تركه نائًما.
الر�شيع؛  الطفل  فقتل  �شعار،  نوبة  به  هاجت  قد  الكلب  اأن  فظن 
فاندفعت الدماء يف راأ�شه، واأعماه الغ�شب، فنزل على راأ�س الكلب بع�شاه 

الغليظة، فاأرداه قتياًل.
ُيفاجاأ  به  ف��اإذا  لطفله،  حدث  ما  لريى  م�شرًعا  داره  اإىل  دخل  ثم 
بالطفل يرقد هانًئا مطمئًنا، فنظر حوله فراأى ثعباًنا �شخًما يرقد على 

الأر�س ممزًقا وقد فارق احلياة.
فاأدرك اأن كلبه اأنقذ الطفل من ذلك الثعبان قبل اأن يلدغه، واإمنا 

الدماء التي يف فمه ما هي اإل دماء ذلك الثعبان.
فندم ندًما �شديًدا على قتله ذلك الكلب الويف، لكن ل ينفع الندم 

بعد فوات الأوان، وهذه هي نتيجة الغ�شب.
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- ومن �صور هدي ال�صلف عند الغ�صب:

صور من هدي السلف
قال اأهل ال�شرية: قام خادم على هارون الر�شيد مباء حار لي�شكب 
عليه، ف�شقط الإبريق باملاء احلار على راأ�س اخلليفة اأمري املوؤمنني، حاكم 

الدنيا! فغ�شب اخلليفة، والتفت اإىل اخلادم.
فقال اخلادم: والكاظمني الغيظ!

فقال اخلليفة: كظمت غيظي.
قال: والعافني عن النا�س!

قال: عفوت عنك.
قال: واهلل يحب املح�شنني.

قال: اذهب فقد اأعتقتك لوجه اهلل!

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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الغناء

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل القائل: زب ٿ ٿ   ٿرب، و�صلواته و�صالمه على 
و�صراًجا منرًيا،  باإذنه  اهلل  اإىل  وداعًيا  ونذيًرا،  ب�صرًيا  للعاملني  املبعوث 

واآله و�صحبه ومن �صار على النهج القومي.. ثم اأما بعد: 
اإن من م�صائب هذا الزمان، �صماع الأغاين وامللهيات، فقد اأحاطت 
ج��وال  امل�صجد  ويف  وم�صاء،  �صباح  الغناء  على  تلفاز   البيت  ففي  بنا، 
باأحدث النغمات، ويف ال�صيارة اأ�صرطة من كل طرب، فلم ينُج منها اإل 

من رحم ربي وحال بينه وبني هذه املعازف. 

- فيــا ليتهــم ي�صتمعــون اإىل كالم ربنــا بــدًل عــن هــذا 
الغناء واللهو: 

القرآن الكريم
زبڦ ڦ  ڄ ڄ ڄ   ڄ  ڃ ڃ ڃ  - قال تعاىل: 

ڃ چ چ   چ چڇ ڇ ڇ  ڇ ڍرب )لقمان: 6(.

- ونقف مع تف�صري هذه الآية:

التفسير
وقال  الغناء،  ابن عبا�س- ر�شي اهلل عنهما-: هو  الأمة  قال حر 
يرحمه  الب�شري-  احل�شن  وقال  الطبل،  اللهو:  اهلل-:  -يرحمه  جماهد 
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اهلل-: نزلت هذه الآية يف الغناء واملزامري. 
قال ابن القيم- يرحمه اهلل-: »ويكفي تف�شري ال�شحابة والتابعني 
للهو احلديث باأنه الغناء؛ فقد �شح ذلك عن ابن عبا�س وابن م�شعود، قال 

اأبو ال�شهباء: �شاألت ابن م�شعود عن قوله تعاىل: زب ڦ ڦ  ڄ ڄ 
ڄ   ڄرب، فقال: واهلل الذي ل اإله غريه هو الغناء - يرددها ثالث 

ا-اأنه الغناء«. مرات، و�شح عن ابن عمر- ر�شي اهلل عنهما اأي�شً

- وقــد اأخــرب نبينــا ملسو هيلع هللا ىلص اأنــه �صياأتــي اأقــوام مــن اأمتــه 
ي�صتحلون املعازف:

الحديث
قال:  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  اأن   ،- عنه  اهلل  ر�شي   - الأ�شعري  مالك  اأبي  عن 
»ليكونن من اأمتي اأقوام ي�شتحلون احِلَر واحلرير واخلمر واملعازف«. رواه 

البخاري

- واحلكمة تقول:
الحكمة

- الكالم اللني يغلب احلق البني.

- وممــا قالــه العالمــة ابــن القيــم  ـ يرحمــه اهلل ـ يف 
الغناء:

الغناء
ومن  اهلل-:  يرحمه  اجلوزية-  قيم  ابن  الدين  �شم�س  الإم��ام  قال 
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مكايد عدو اهلل وم�شايده، التي كاد بها من قل ن�شيبه يف العلم والعقل 
والت�شدية،  املكاء،  �شماع  واملبطلني:  قلوب اجلاهلني  بها  والدين، و�شاد 
والغناء بالآلت املحرمة، الذي ي�شد القلوب عن القراآن، ويجعلها عاكفة 

على الف�شوق والع�شيان. 
رقية  وهو  الرحمن،  عن  الكثيف  واحلجاب  ال�شيطان،  ق��راآن  فهو 

اللواط والزنا، وبه ينال العا�شق من مع�شوقه غاية املنى. 
وغروًرا،  منه  مكًرا  لها  وح�شنه  املبطلة،  النفو�س  ال�شيطان  به  كاد 
لأجله  واتخذت  وحيه،  فقبلت  ح�شنه  على  الباطلة  ال�شبه  اإليها  واأوح��ى 

القراآن مهجوًرا.
فلو راأيتهم عند ذياك ال�شماع وقد خ�شعت منهم الأ�شوات، وهداأت 
منهم احلركات، وعكفت قلوبهم بكليتها عليه، وان�شبت ان�شبابة واحدة 
اإليه، فتمايلوا له كتمايل الن�شوان، وتك�شروا يف حركاتهم ورق�شهم، اأراأيت 
تك�شر املخانيث؟ ويحق لهم ذلك، وقد خالط خماره النفو�س، ففعل فيها 
هناك  قلوب  لل�شيطان،  بل  اهلل،  فلغري  الكوؤو�س.  حميا  يفعله  ما  اأعظم 
اإذا عمل  تنفق، حتى  واأم��وال يف غري طاعة اهلل  ت�شقق،  واأث��واب  متزق، 
ْكر فيهم عمله، وبلغ ال�شيطان منهم اأمنيته واأمله، وا�شتفزهم ب�شوته  ال�شُّ
وحيله، واأجلب عليهم برجله وخيله، وخز يف �شدورهم وخًزا، واأزهم اإىل 
اأًزا، فطوًرا يجعلهم كاحلمري حول املدار، وتارة  �شرب الأر�س بالأقدام 

كالذباب ترق�س و�شيط الديار. 
فيا رحمتا لل�شقوف والأر���س من دك تلك الأق��دام! ويا �شواأتا من 
اأ�شباه احلمري والأنعام! ويا �شماتة اأعداء الإ�شالم؛ بالذين يزعمون اأنهم 
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خوا�س الإ�شالم!
مزامري  ولعًبا،  لهًوا  دينهم  واتخذوا  وطرًبا،  لذة  حياتهم  ق�شوا 
القراآن  اأحدهم  لو �شمع  القراآن،  ا�شتماع �شور  اإليهم من  اأحب  ال�شيطان 
اأثار فيه  له قاطًنا، ول  اأزعج  له �شاكًنا، ول  اآخره ملا حرك  اإىل  اأوله  من 

وجًدا، ول قدع فيه من لواعج ال�شوق اإىل اهلل زنًدا. 
تفجرت  �شمعه،  مزموره  وولج  ال�شيطان،  قراآن  عليه  تلي  اإذا  حتى 
ينابيع الوجد من قلبه على عينيه فجرت، وعلى اأقدامه فرق�شت، وعلى 
اأنفا�شه  وعلى  وطربت،  فاهتزت  اأع�شائه  �شائر  وعلى  ف�شفقت،  يديه 
فت�شاعدت، وعلى زفراته فتزايدت، وعلى نريان اأ�شواقه فا�شتعلت فيها 
الفاتن واملفتون، والبالغ حظه من اهلل بن�شيبه من ال�شيطان �شفقة خا�شر 
الأذواق  وه��ذه  ال��ق��راآن؟  �شماع  عند  الأ�شجان،  هذه  كانت  هال  مغبون، 
واملواجيد، عند قراءة القراآن املجيد؟ وهذه الأحوال ال�شنيات، عند تالوة 

ال�شور والآيات؟«. انتهى كالمه - رحمه اهلل.

- واحلــق اأننَّ املعــازف )اآلت الطــرب( كثــرية، منهــا مــا 
عــرف قدمًيــا، ومنها ما عرف حديًثا، فهــي كما يقال تعددت 
الأ�صمــاء واملــوت واحــد؛ فهي جميًعــا حمرمــة واإن اختلفت 

اأ�صماوؤها، نذكر منها ما يلي:

بعض من أسماء المعازف
هذه الآلت على اختالف اأنواعها وم�شمياتها ت�شمى يف لغة العرب 
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معازف، �شواء �شميت: طباًل اأم عوًدا، اأم ناًيا، اأم قانوًنا، اأم كمنجة، اأم 
�شنطري، اأم اأبوا، اأم �شاك�شوفون، اأم جيتاًرا، اأم ترومبيت، اأم ترومبون، اأم 
يراًعا، اأم نقرزان، اأم اأرغوًل، اأم فاجوتو، اأم مو�شيقى، اأًيا كانت �شرقية 
اأو غربية، كال�شيكية اأو رومان�شية، اأو ت�شويرية، اأو مو�شيقى راب، اأو غري 

ذلك.

- ن�صتمع الآن اإىل عقوبة �صماع الغناء:

عقوبة سماع الغناء
قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »من ا�شتمع اإىل اللهو يذاب يف اأذنه الآنك يوم 

القيامة«. والآنك هو: الر�شا�س املذاب.
واأوثر عن بع�س ال�شلف قولهم: »الغناء واملو�شيقى رقية الزنا«، اأي 

و�شيلة اأو طريق يوؤدي اإىل الزنا. 

- ونختم بفقرة الغناء وال�صحة:

الغناء والصحة
اأحد الأطباء الأوروبيني اأجرى بحًثا حول مر�س �شغط الدم وتو�شل 
اإذا  ال�شخ�س  واأن  الغناء،  اإىل  ال�شتماع  هو  اأ�شبابه  اأه��م  اأح��د  اأن  اإىل 
ا�شتمع اإىل الغناء يزداد �شغطه �شيئا ف�شيًئا، وكلما كان الغناء حاًدا كان 
ال�شغط اأعلى واأكرث خطورة، ونرى طبيًبا اآخر يروي لنا جتربته يف بحث 
العالقة بني �شغط الدم واملو�شيقى، فيقول اأنه و�شع اآلة �شغط الدم على 
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�شغط  درجة  يراقب  واأخذ  املو�شيقى،  اإىل  وا�شتمع  الراديو  وفتح  ع�شده 
اأن ال�شغط يزداد �شيًئا ف�شيًئا، وكلما زاد ا�شتماًعا  دمه يف الآلة، فوجد 
اإىل املو�شيقى ازداد ال�شغط حتى اأنه خاف على نف�شه وعمد اإىل الراديو 

واأخمد �شوته.

واأن ي�صرح  ال��ق��راآن،  اأه��ل  اأن يجعلنا من  ن�صاأل اهلل  يف اخلتام، 
�صدورنا به، واأن يبعدنا عن مزمار ال�صيطان، وينجينا منه. 

وبركاته"،،، اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�صالم 
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القـــــدس

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل على متام املنة، احلمد هلل بالكتاب وال�صنة، واحلمد هلل 
على نعمة الإ�صالم، احلمد هلل على تواتر الإنعام، احلمد هلل ما توالت 
اأف�صاله، وعم نواله، وح�صنت اأفعاله، ومتت اأقواله، احلمد هلل وحمده 

اأح�صن ما قيل، وهو مويل اجلميل، وواهب العطاء اجلزيل.
املبعوث  الكمال،  �صاحب  الزمان،  معلم  على  وال�صالم  وال�صالة 

لالأنام، وعلى اآله و�صحبه ما تعاقب اجلديدان.. ثم اأما بعد:
نتحدث يف هذا اليوم عن ق�صية من اأهم ق�صايا الإ�صالم يف هذا 
الع�صر، األ وهي ق�صية فل�صطني، قد�صنا املحبوب، الذي طّهره عمر بن 
اخلطاب -ر�صي اهلل عنه-، و�صالح الدين الأيوبي - يرحمه اهلل-، من 
هذا املنرب، منرب اإذاعة )املدر�صة( ويف هذا اليوم )      ( املوافق )    ( من 

�صهر )         ( لعام )         ( من الهجرة. 

- وقد ذكر اهلل امل�صجد الأق�صى يف كتابه الكرمي:

القرآن الكريم
پ     پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  زب  تعاىل:  قال 
ٹ  ٿ  ٿ  ٿ      ٺٿ  ٺ  ٺ     ٺ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  پ    

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

ڄ ڄ  ڄ ڃ ڃ ڃ ڃچ چ چ    چ ڇ ڇ  ڇ 
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ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ    ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ   

ک ک ک ک گ  گ گ گ  ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ  

ڱ ں ں ڻ رب )الإ�شراء(.

- وقــد بــنينّ النبي ملسو هيلع هللا ىلص �صــرف امل�صجــد الأق�صــى، وف�صل 
ال�صالة فيه:

الحديث
روى البخاري - يرحمه اهلل- يف �شحيحه عن اأبي ذر - ر�شي اهلل 
اأول؟. قال:  عنه -اأنه قال: قلت يا ر�شول اهلل اأي م�شجد و�شع يف الأر�س 
امل�شجد احلرام. قال: قلت: ثم اأي؟ قال: امل�شجد الأق�شى. قلت: كم كان 
اأدركتك ال�شالة ف�شّل، فاإن الف�شل  اأينما  اأربعني �شنة، ثم  بينهما؟ قال: 

فيه.

- ومن احلكمة ناأخذ قب�ًصا:

الحكمة
- قوة ال�شل�شلة تقا�س بقوة اأ�شعف حلقاتها.

- و كلمتنا لهذا اليوم بعنوان:

فاتح القدس: صالح الدين األيوبي
الإ���ش��الم متني،  م��ن  اأ���ش��ا���س  دول��ت��ه على  واأق����ام  ب��ال��دي��ن  مت�شك 
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فا�شتطاع بهذه الدول املتفرقة اجلاهلة الهزيلة، وهوؤلء الأمراء املنكرين 
اأوروبا احلانقة احلاقدة  اأوروبا كلها،  ذوي الأ�شماء العجيبة، اأن يحارب 

املتع�شبة التي اجتمع ملوكها جميًعا على حرب فل�شطني.
هل خا�س جي�ٌس من املعارك اأكرث مما خا�شه جي�س �شالح الدين؟ 
لقد �شرب جي�س �شالح الدين كل رقم قيا�شي اإىل ذلك الع�شر، خا�س 
اأربًعا و�شبعني معركة يف مدة وليته على ال�شام، يف اأقل من ت�شع ع�شرة 

�شنة.
حارب هوؤلء الأمراء، اأمراء املو�شل، واأمراء حلب وحماة، وحارب 
احل�شا�شني القتالني -ومن ا�شتهارهم بالقتل ا�شتق ا�شم )اأ�شا�شان( يف 
الفرن�شية للقاتل-، ثم ابتداأت �شل�شلة املعارك الهائلة، حروب ما عرفت 
مثلها اأر�س  فل�شطني وديار ال�شام اإىل ذلك الع�شر، حروب ل تقا�س بها 
والرمح،  ال�شيف  �شالح:  كل  فيها  جرب  حروب  الريموك،  ول  القاد�شية 
واملروءة  والخ��رتاع،  والذكاء  والكيد،  وال�شجاعة  واملجانيق،  والدبابات 

وال�شهامة، وكان �شالح الدين ظافًرا فيها جميًعا. 
ا�شرتد القد�س بعدما ملكها الإفرجن اإحدى وت�شعني �شنة، اأفت�شككن 
وحولها،  ا�شرتدها  �شنة؟  �شتني  اليهود  ملكها  وقد  اليوم،  ا�شرتدادها  يف 
حتامي عنها، دول اأوروبا كلها وملوكها، اأفال ن�شرتدها اليوم وحولها حفنة 

من �شذاذ الآفاق؟
اليوم  حالنا  من  اأ�شواأ  وهي  الدين،  �شالح  اأخرجت  التي  الأمة  اإن 
حاًلُ واأ�شد انق�شاًما، واأكرث عيوًبا، ل تعجز عن اأن تخرج اليوم مثل �شالح 

الدين.
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نكبتها  من  مرة  مبائة  اأ�شد  كانت  بال�شليبيني  فل�شطني  نكبة  اإن 
باإ�شرائيل، وقد مرت ب�شالم، فهل ت�شككن يف اأننا �شننقذ فل�شطني؟ اأما 
واهلل الذي ل اإله اإل هو، لو بقي على وجه الأر�س اأربعون م�شلًما، ملا �شككت 
يف اأنهم ي�شرتدونها! واإين لأ�شك فيمن ي�شك يف هذه احلقيقة، اأ�شك يف 

اإدراكه طبيعة هذه الأمة، اأ�شك يف عقله، اأ�شك يف اأنه عربي واأنه م�شلم.
الن�شر  اأن  يوؤمن  اأن  امل�شلم  يكفي  ال�شكوك!  ه��ذه  مثل  تنبغي  ل   

لالإ�شالم، طال الزمان اأم ق�شر، قلَّ العدد اأم كرث.
دون���ه  ال������درَب  راأى  ملّ���ا  ���ش��اح��ب��ي  ب��ك��ى 

 واأي����ق����ن اأّن�������ا لح���ق���ني ب��ق�����ي�����ش�����������را
َّ����������ما  اإن� ع��ي��ن��ك  ت��ب��ِك  ل  ل���ه:  ف��ق��ل��ت 

ف��ن��ع��ذرا من�����وت  اأو  ُم���ل���ًك���ا  ن����ح����اول   
واإذا عجزنا نحن عن اأن نعود اإىل مثل �شرية �شالح الدين ليكتب 
لنا مثل ن�شر حطني، ف�شيخرج من اأ�شالبنا، من هم اأنقى منا واأطهر، 

و�شي�شرتدون فل�شطني - باإذن اهلل القوّي املتني.

- القد�س عرب التاريخ هو عنوان فقرتنا التالية:

القدس عبر التاريخ
بتاأريخ )الرابع من ذي احلجة 922ه�(،  القد�س  العثمانيون  دخل 
املقد�شة  للمدينة  بزيارٍة خا�شة  ال�شلطان  قام  بيومني  التاأريخ  وبعد هذا 
حيث خرج العلماء وال�شيوخ ملالقاة )�شليم �شاه( و�شّلموه مفاتيح امل�شجد 

وقبة ال�شخرة.
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وظلت يف  العثمانية  لالإمراطورية  تابعة  مدينة  القد�س  واأ�شبحت 
اأيديهم اأربعة قرون –تقريًبا.

وُي�شار اإىل اأن هناك بع�س احلكام املحليني الأتراك وال�شالطني يف 
اأواخر العهد العثماين كان لهم دوٌر يف زيادة الوجود اليهودّي يف مدينة 
القد�س وال�شماح لليهود مبمار�شة طقو�شهم الدينية اأمام حائط الراق؛ 
اآنذاك. �شقطت القد�س بيد  اأ�شطورة الهيكل املزعوم  ما �شاعد يف ن�شاأة 
اجلي�س الريطاين يف 1336/2/23ه�، بعد البيان الذي اأذاعه اجلرنال 
على  النتداب  حق  بريطانيا  الأمم  ع�شبة  ومنحت  اللنبي،  الريطاين 
فل�شطني، واأ�شبحت القد�س عا�شمة فل�شطني حتت النتداب الريطاين 

من عام )1920اإىل 1948(.
اأيار/  14 يوم  فل�شطني  من  الن�شحاب  اعتزامها  بريطانيا  اأعلنت 
مايو 1948، وبحلول هذا التاأريخ اأعلن قيام ما ُي�شمى )بدولة اإ�شرائيل(؛ 
الأمر الذي اأعقبه دخول وحدات من اجليو�س العربية للقتال اإىل جانب 
�شكان فل�شطني، حيث اأ�شفرت احلرب عن وقوع القد�س الغربية، اإ�شافة 
اإىل مناطق اأخرى تقارب اأربعة اأخما�س فل�شطني حتت �شيطرة الحتالل 

الإ�شرائيلي.

- ونقف مع ق�صيدة بعنوان: يا قد�صنا املحبوب.

يا قدسنا المحبوب
ي����ا ق���د����ش���ن���ا امل���ح���ب���وب ع��������ذًرا اإن���ن���ا 

ت��رى  ُت��ه��ن��ا ع��ل��ى درب اخل����الف ك��م��ا 
www.alukah.net
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وق����ف����ت �����ش����دود اخل���ائ���ن���ني اأم���ام���ن���ا 
ف���اع���ذر ف����اإن ال�����ش��ه��م م���ن ق���د اأع����ذرا 

م���ه���م���ا ت�����ع�����ددت امل���������ش����ارب ح��ول��ن��ا 
م����ه����م����ا ت������ط������اول ظ��������امل وت����ك����را 

ف���ل�������ش���وف ت���ب���ق���ى اأم�����ت�����ي م���ن�������ش���ورة 
ال���ق���رى  اأم  اإىل  ب��ع��ي��ن��ي��ه��ا  ت����رن����و 

ب���اأن���ه���ا  ال����ر�����ش����ول  ي���ب�������ش���ره���ا  مل  اأو 
���ش��ت��ظ��ل اأق�����وى يف ال���وج���ود واأق������درا؟ 

����ش���ت���ظ���ل ط����ائ����ف����ة ع����ل����ى اإمي����ان����ه����ا 
م���ن�������ش���ورة ت��ب��ن��ى ال���ك���ي���ان الأك������را 

ي��زل  ، وج���ه���ك مل  الإ�����ش����الم  اأم�����ة  ي���ا 
م�شفرا ال�����ش��دائ��د  ه���ول  م��ن  ب��ال��رغ��م 

يف اخلتام نقول: "�صالح الدين الأيوبي" هذا الذي انتزع من 
يف  وترك  احلب،  واأ�صدق  الإعجاب،  اأعظم  اأعدائه،  ومن  اأ�صدقائه 
تواريخ ال�صرق والغرب اأكرب الأجماد، واأعطر ال�صجايا، وكان ا�صمه 
اأرج���اء  ال��زم��ان، ودّوت يف  ال��ت��ي رن��ت يف �صمع  اأ�صخم الأ���ص��م��اء  م��ن 

التاريخ، وخلدت على وجه الدهر.

وبركاته"،،، اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�صالم 
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خطر الفضائيات على الطالبات

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل.. م�صتو على عر�صه، بائن من خلقه، م�صتغن عن عباده، 
متفرد بربوبيته واألوهيته، واحد يف اأ�صمائه و�صفاته.

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

واأ�صهد اأن حممًدا عبده ور�صوله ختم به النبوات، �صلى اهلل عليه 
وعلى اآله و�صحبه و�صلم ت�صليًما كثرًيا اإىل يوم الدين.. ثم اأما بعد:

وكل  ل��ون  بكل  الع�صر  ه��ذا  وتنوعت يف  الإع���الم  و�صائل  ت��ع��ددت 
و�صيلة بال�صوت وال�صورة وال�صحيفة، وتنوعت طرق الإف�صاد فيها - اإل 

ما رحم ربي- ووجهت �صهامها اإىل كنز هذه الأمة؛ �صبابها وفتياتها.
ونحن يف هذا اليوم )      ( املوافق )    ( من �صهر )      ( لعام )      ( 

من الهجرة لبيان خطر هذه الو�صائل الإعالمية.

ر اهلل - عز وجــل - من اإ�صاعــة الفاح�صة يف   وقــد حــذنَّ
الذين اآمنوا، واأخرب ب�صوء عاقبة من ي�صيع الفاح�صة:

القرآن الكريم
ی  ىئ  ىئ   ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ    ۆئ  زب  تعاىل:  قال 
جت  يب  ىب   مب  خب  حب    جب    يئ    ىئ  حئمئ  جئ  ی  ی   ی 
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پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  مث   جث  يت  ىت  مت  خت  حت 
پ پپ ڀ ڀ    ڀ ڀ   ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ  
ڃ  ڄ  ڄ  ڄڄ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ    ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ 

ڃ رب )النور(.

رنــا ر�صولنا احلبيب ملسو هيلع هللا ىلص مــن �صيوع الفواح�س  - وقــد حذنَّ
وانت�صارها:

الحديث
عن عبداهلل بن عمر - ر�شي اهلل عنهما - قال اأقبل علينا ر�شول 
اإذا ابتليتم بهن واأعوذ باهلل  ملسو هيلع هللا ىلص فقال: »يا مع�شر املهاجرين خم�س  اهلل 
ف�شا  اإل  بها؛  يعلنوا  حتى  قط  قوم  يف  الفاح�شة  تظهر  مل  تدركوهن،  اأن 
فيهم الطاعون والأوجاع التي مل تكن م�شت يف اأ�شالفهم الذين م�شوا، 
وجور  املوؤونة  و�شدة  بال�شنني  اأُخ��ذوا  اإل  وامليزان؛  املكيال  ينق�شوا  ومل 
ال�شلطان عليهم، ومل مينعوا زكاة اأموالهم؛ اإل ُمنعوا القطر من ال�شماء 
اإل �شلط  ولول البهائم مل ميطروا، ومل ينق�شوا عهد اهلل وعهد ر�شوله؛ 
اهلل عليهم عدًوا من غريهم فاأخذوا بع�س ما يف اأيديهم، وما مل حتكم 
اأئمتهم بكتاب اهلل ويتخريوا مما اأنزل اهلل؛ اإل جعل اهلل باأ�شهم بينهم« 

ح�شنه الألباين يف �شحيح ابن ماجة.

- وناأخذ من احلكمة ن�صيًبا:

الحكمة
- �شالمة الإن�شان يف حالوة الل�شان.
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- ونقف مع اإحدى مفا�صد هذه الو�صائل الإعالمية، األ 
وهي:

إضعاف مستوى التعليم
وهذا وا�شح، فاإن الطالبة التي يق�شي معظم �شاعات نهارها وليلها 
والدر�س  للبحث  وقًتا  جتد  اأن  لها  كيف  الف�شائية،  القنوات  متابعة  يف 

والعمل اجلاد نحو حت�شيل علمي نافع؟! 
ثم  التلفاز،  م�شاهدة  على  ليلها  �شهرت  التي  الطالبة  هذه  اإن  بل 
ا�شتيقظت مبكًرا لتذهب اإىل مدر�شتها اأو جامعتها، هل �شتكون م�شتعدة 
حا�شرة  وهي  ذلك  كيف  ومعلماتها؟  اأ�شاتذتها  عن  جيد  ب�شكل  للتلقي 
يف  اإل  ب�شيء  تفكر  ول  ب�شعوبة  عينيها  تفتح  نف�شها،  على  نائمة  غائبة، 
الوقت الذي �شي�شرب فيه اجلر�س معلًنا انتهاء هذا اليوم الدرا�شي اململ.
وهذه درا�شة اأجريت عن اأثر التلفاز على حت�شيل الطالب، فاأفاد 
64% ممن �شملتهم الدرا�شة: باأن التلفاز ي�شغل عن التح�شيل وال�شتذكار، 
فكيف تكون احلال مع الف�شائيات بقنواتها املتعددة، وجاذبيتها الكبرية؟ 
يقول الدكتور حمود البدر: اأثبتت الأبحاث اأن بع�س التلميذات يف 
اأمام  ق�شى  قد  يكون  العامة  الثانوية  من  يتخرج  عندما  العربية  البالد 
التلفاز 15 األف �شاعة يف حني مل يق�س يِف مقاعد الدرا�شة اأكرث من ع�شرة 

اآلف و800 �شاعة، اإذا مل يتغيب در�ًشا واحًدا. 
اإن اإدمان النظر يف التلفاز يوؤدي اإىل بالدة الذهن، و�شعف احلفظ، 
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وقلة ال�شر على القراءة والطالع، اإ�شافة اإىل ال�شطرابات النف�شية التي 
ي�شاب بها بع�س الطالب ب�شبب روؤيتهم اأفالم الرعب واخلوف والعنف؛ 
ما يقلل لديهم ن�شبة التح�شيل الدرا�شي التي حتتاج اإىل ا�شتقرار نف�شي. 
وبع�س املراهقات من الطالبات يتعلق قلبها وفكرها مبمثل و�شيم، 
اأو مغٍن، ي�شغل لّبها وتفكريها، فتتاأخر يف الدرا�شة بعد ما كانت متقدمة، 
اإىل  يوؤدي  ما  كانت حافظة؛  ما  بعد  وتن�شى  بارزة،  كانت  بعدما  وتتدنى 

الإخفاق الدرا�شي. 

ا تزييف احلقائق: - ومن مفا�صد هذه القنوات اأي�صً

تزييف الحقائق
ون�شر  للحقائق  متعمد  بتزييف  التلفازية  القنوات  من  كثري  تقوم 
والكت�شاف  والنظر  والبحث  بالعلم  لي�س  والرقي  فالتقدم  الأك��اذي��ب؛ 
واجلدية يف العمل والإنتاج وال�شر وامل�شابرة، واإمنا التقدم والرقي يف 
كليب،  والفيديو  والرق�س،  الغناء  العربية يف  الف�شائيات  كثري من  نظر 
الذهبية  ال�شال�شل  ولب�س  اجلينز  ارت���داء  يف  الغربي  ال�شباب  وتقليد 

والنم�س والتخنث، وغري ذلك. 
اأذه���ان  امل��ف��اه��ي��م اخل��اط��ئ��ة يف  تر�شيخ  ت��زي��ي��ف احل��ق��ائ��ق  وم���ن 
والفنانات،  الفنانني  م��ن  امل�شاهري  متجيد  ذل��ك  وم��ن  امل�شاهدين، 
والالعبات،  والالعبني  واملغنيات،  واملغنيني  والراق�شات،  والراق�شني 
وتقدميهم على اأنهم جنوم املجتمع الذين يقدمون لالأمة اأعظم اخلدمات 
من  اأهم  بذلك  واأنهم  ولعبهم،  ورق�شهم  وغنائهم  بفنهم  والت�شحيات 
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العلماء واملخرتعني واملهند�شني والأطباء. 
وال�شمو�س  والكواكب  النجوم  هوؤلء  لإب��راز  الف�شائيات  هذه  تاأتي 
اأقبح  والأقمار، ثم ت�شّب جام غ�شبها على املدر�س امل�شكني فترزه، يف 
�شورة، حتى ت�شقط هيبته من نفو�س الطالب، ول يعد لكالمه وتوجيهاته 

اأدنى قيمة.
وتاأتي هذه القنوات اإىل اأعمدة تاريخنا الإ�شالمي العتيد، فتتناولها 
بكثري من الت�شويه والتزوير واملغالطة، كما فعلوا مع هارون الر�شيد الذي 
�شوروه على اأنه زير ن�شاء، ل يعي�س اإل و�شط اجلواري والن�شاء واخلمور 
وال�شهرات احلمراء، مع اأن املعلوم عن هارون الر�شيد- يرحمه اهلل- اأنه 
ويبكي من  باملوعظة  يتاأثر  يغزو عاًما ويحج عاًما،  كان عابًدا جماهًدا، 
التذكري، وله بع�س الهنات مغمورة يف بحار ح�شناته - يرحمه اهلل -، غري 
اأن هذه القنوات تاأتي اإىل تلك الهنات فتنفخ فيها حتى جتعلها كاجلبل، 
وتن�شج عليها اأ�شياء اأخرى باطلة، ثم تقدم هذا الغثاء للم�شاهد الذي ل 
يفرق يف الغالب بني احلق والباطل مما يقدم له، فرت�شخ يف ذهنه تلك 

ال�شورة امل�شوهة عن هذا البطل الإ�شالمي العظيم. 

- ون�صتمع اإىل بع�س الإح�صاءات:

إحصاءات
الأفالم  ب�شبب  الطالق  اأن )80%( من حالت  الإح�شاءات  اأثبتت 
الواقع الجتماعي ت�شهد  وامل�شل�شالت، ولبيان خطورة هذه الأفالم على 
بع�س  اأثر  حول  امل��راأة(  درا�شات  )مركز  اأجراها  اأخ��رى  حديثة  درا�شة 
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الأفالم وامل�شل�شالت العربية يف التفكك الأ�شرى واخليانة الزوجية، اأكدت 
اأن غياب البعد الديني يف هذه الأعمال وراء كثري من الكوارث.

- ومل تقف خطورة هذه الف�صائيات على هذا احلد، بل 
�صورت املراأة باأقبح �صورة:

المرأة تاجرة مخدرات أو فتاة ليل!
الأفالم  امل��راأة، فهي تظهر يف  اأ�شواأ يف حالة  يكون  اأن  الأم��ر  يكاد 
اأو  داع��رة  اأو  ليل  فتاة  اأو  خم��درات  تاجرة  كاأنها  �شلبية  ب�شورة  العربية 
عن  البحث  �شوى  حياتها  اأمر  من  يهمها  ل  و�شهوانية،  خائنة  اأو  مدمنة 
وال�شاب  زوجته،  من  زوج  خطف  اأو  الأزواج  بني  والإيقاع  واملتعة  احلب 
بدوره يظهر كاأن لي�س له هّم �شوى اجلن�س والرثاء الفاح�س والفتاة ل هم 
لها �شوى "املاكياج" ومتابعة "املو�شة"، والأ�شرة ل يهمها �شوى جمع املال 
و�شكن الق�شور والفيالت. هذه هي ال�شورة التي تنقل للن�سء واجلمهور.

عظيم،  الإعالمية  الو�صائل  ه��ذه  خطر  اإن  نقول:  اخلتام  يف 
ا على ال�صباب واملراهقني؛ لذا علينا الوقوف يف وجه هذه  خ�صو�صً

الو�صائل الإعالمية والتحذير منها.

وبركاته"،،، اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�صالم 
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الكتابة على الجدران

ٱ ٻ ٻ

احل��م��د هلل ال���ذي ا���ص��ت��اأن�����س ب��ِذك��ره امل��خ��ل�����ص��ون، ول��ه��ج مبحبته 
ال�صادقون، وفرح بح�صن بالئه الرا�صون، واأ�صهد اأن حممًدا عبده الذي 
ا�صطفاه، الذي هدى به ال�صبيل الأقوم، وبنيَّ الطريق الأعدل الأحكم، 
اآله واأ�صحابه،  و�صّد به عرى الدين فا�صتحكم. �صلى اهلل عليه، وعلى 
�صالة ت�صتنزل غيث الرحمة من �صحابه، وحتل �صاحبها من الر�صوان 

اأو�صع رحابه، و�صلم ت�صليًما، وزاده �صرًفا وتعظيًما.. اأما بعد:
يعد �صلوك الكتابة على اجلدران �صلوًكا غري ح�صاري، وكثرًيا ما 
�صوه جمال �صوارعنا وحدائقنا وبيوتنا ومل ت�صلم منه حتى بيوت اهلل؛ 

امل�صاجد.
ونحن يف هذا اليوم )    ( املوافق )   ( من �صهر )     ( لعام )      ( 

�صنخ�ص�س احلديث - باإذن اهلل - عن هذه الظاهرة.

نبداأ بالقراآن الكرمي:

القرآن الكريم
ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ   ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  زبڭ  ت��ع��اىل:  ق���ال 
ى  ى     ې   ې  ې  ې  ۉ  ۉ   ۅ  ۅ  ۋ 
ائ ائەئ  ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ  ېئ 
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پ   ٻ   ٻ ٻٻ پ  ٱ  جئ   ی  ی   ی  ی  ىئىئ ىئ  ېئ  ېئ 
پ پ ڀڀ ڀ ڀ  ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ  ٹ  

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ    ڤڦ 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 ک  ک ک ک         

گ رب )الأحزاب(.

ثاين فقراتنا احلديث ال�صريف:

الحديث
عن اأبي هريرة - ر�شي اهلل عنه - قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »لي�س ال�شديد 

من غلب النا�س اإمنا ال�شديد من غلب نف�شه« �شححه الألباين.

والآن ن�صتمع اإىل كلمتنا ال�صباحية:

ظاهرة الكتابة على الجدران
وقد  ح�شارية،  غري  ظاهرة  اجل��دران  على  الكتابة  اأن  يف  �شك  ل 
اأثرها قد  الرئي�شة، وعلى  وال�شوارع  ال�شعبية  الأحياء  انت�شرت يف معظم 
ت�شوه كثرًيا من احليطان التي معظمها من املنازل اأو من املرافق العامة، 

ولالأ�شف ال�شديد باأن معظم الكتابات يغلب عليها �شن املراهقة.
لقد تف�شت ظاهرة الكتابة على اجلدران لدرجة �شوهت كثرًيا من 
املرافق العامة، ومن مظاهرها قيام بع�س ال�شبية بكتابة بع�س العبارات 
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تعبرًيا عن ت�شجيعهم اأو تاأييدهم اجلارف للفريق الريا�شي الذي ي�شجعه. 
اأو التعبري عما يجي�س يف نفو�شهم من م�شاعر �شلبية اجتاه الآخرين.

اجلميلة  ال�شعرية  والأبيات  العبارات  من  عديًدا  هناك  اأن  ورغم 
واملفيدة التي يتهافت الطالب لكتابتها، لكن تبقى الظاهرة �شلبية ويتوجب 
فر�س القوانني ال�شارمة للحد منها حتولت جدران املدار�س اإىل �شفحات 
عمالقة يكتب عليها الطالب اآلمهم واآمالهم وطموحاتهم التافهة والتي 
يغلب عليها كتابة ال�شم اأو الكنية اأو اللقب اأو ر�شم قلب جمروح، وغريها 
من الكلمات التي ل معنى لها. ويتفنن ال�شباب يف ر�شوماتهم من خالل 
ا�شتخدام و�شائل عديدة من مثل ا�شتخدام الر�س والطبا�شري، والأقالم، 

والفر�س العري�شة.
فر�س  يجب  لذلك  املجتمع؛  اإىل  وت�شيء  م�شينة  الأفعال  هذه  اإن 
عقوبات وغرامات مالية على مرتكبيها؛ وذلك حفاًظا على املرافق العامة 
والذوق العام. واأقرتح اأن تخ�شم من درجات الطالب الذي يرتكب مثل 

هذه املخالفة.

ون�صل اإىل اأ�صباب الكتابة على اجلدران:

أسباب الكتابة على الجدران
1� الكتابة على اجلدران ظاهرة نف�شية انفعالية.

2� اإن الكتابة على اجلدران ظاهرة للفت نظر الآخرين.
3� اإن الكتابة على اجلدران ظاهرة لت�شويه �شمعة الغري. 
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4� اإن الكتابة على اجلدران ظاهرة لتخليد الذكرى للمكان املزار. 
5� اإن الكتابة على اجلدران ظاهرة التع�شب لفريق معني. 

6� اإن الكتابة على اجلدران ظاهرة لإ�شرار املمتلكات العامة. 
7� اإن الكتابة على اجلدران ظاهرة لإ�شرار املمتلكات اخلا�شة. 

8� اإن الكتابة على اجلدران قد تكون كيدية. 
9� اإن الكتابة على اجلدران ظاهرة ترجمة حلقد معني.

ل  وعملية  مق�شودة  غري  ظاهرة  اجل���دران  على  الكتابة  اإن   �10
�شعورية.

11� اإن الكتابة على اجلدران ظاهرة دعاية ملكان معني اأو ل�شخ�س 
معني. 

ونختم بعالج ظاهرة الكتابة على اجلدران:

عالج ظاهرة الكتابة على الجدران
بدرا�شة هذه  الرتبوية  امل�شوؤولة، خا�شة  قيام اجلهات  1- �شرورة 
التي تنت�شر  اأو املدار�س  اإىل حجمها وحتديد الأحياء  الظاهرة والتعرف 
الكتابة فيها، وو�شع خطة عمل ملتابعة تلك الظاهرة تت�شافر فيها جهود 

اجلميع.
املدار�س  اأثناء جولتهن على  الرتبويات يف يف  امل�شرفات  قيام   -2
الطالبات  توعية  على  باملدر�شة  العاملني  وحّث  املدر�شي  املجتمع  بتوعية 
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وتب�شريهن بالأ�شلوب الرتبوي املنا�شب.
اإىل  تهدف  خلطة  الإع��داد  املدر�شة  يف  الطالبية  املر�شدة  على   �3
توعية املجتمع املدر�شي باأهمية التعاون للحد من هذه الظاهرة وتب�شري 
الطالبات باأبعادها وما ينجم عنها من اأ�شرار نف�شية وتربوية واقت�شادية.
4� التن�شيق داخل املدار�س بني اللجان، خا�شة جلان رعاية ال�شلوك 
يف  املختلفة  الطالبي  الن�شاط  وجماعات  والتوجيه  الإر���ش��اد  وجماعة 

املدر�شة بدرا�شة هذه الظاهرة وتوعية الطالب.
والن�شرات  ك��الإذاع��ة  املدر�شية  الت�شال  و�شائل  ا�شتغالل   -5
ال�شلوك  وتعزيز  الطالبات  توعية  يف  الإر�شادية  واللوحات  واملطويات 

احل�شن لدى الطالبات.
يف  م�شاركتهم  خ��الل  م��ن  امل��ه��ارات  بع�س  الطالبات  اإك�شاب   �6
والأ�شغال  والر�شم  اخلطوط  حت�شني  مثل  الطالبي  الن�شاط  جماعات 

اليدوية واملهنية وحت�شني الف�شول. 
باأن  عليهم  والتاأكيد  الطالبات  لدى  النواحي اجلمالية  تاأ�شيل   -7
نظافة اجلدران يف املدر�شة وغريها من املن�شاآت تعر عن فهمهم ووعيهم 

باأهمية النظافة واجلمال وجعلها جزًءا من حياتهم اليومية.
8- طالء جميع الكتابات على جدران املدر�شة ودورات املياه واإزالة 

ما كتب عليها مبا يعزز اأهمية النظافة يف احلياة اليومية. 
الطالبية  املر�شدة  تقوم  باملدر�شة  للمقرتحات  �شندوق  اإيجاد   -9
اأو  الطالبات من م�شكالت ومعوقات  بالإ�شراف عليه وحتليل ما تعر�شه 
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مقرتحات واآراء؛ وذلك لتقدمي اخلدمات الإر�شادية املنا�شبة لهن.
10� تنمية مهارات الطالبات وقدراتهن وتهيئة الإمكانات الالزمة.

مب�شاركة  املحيطة  البيئة  حت�شني  يف  بدورها  امَلْدر�شة  قيام   �11
الطالبات بتوعية اأفراد املجتمع.

12� اإيجاد عقوبة ترتاوح بني الإيقاف والغرامة ودفع نفقة الإ�شالح 
لل�شرر.

على  ن�صاهدها  التي  الكتابات  تلك  ت�ُمحى  اأن  نرجو  ختاًما، 
وبيوتنا  وم�����ص��اج��دن��ا  و���ص��وارع��ن��ا  ح��دائ��ق��ن��ا  ن�صاهد  واأن  اجل�����دران، 

ومدار�صنا وهي نظيفة خالية من اأية كتابة ت�صوهها.

وبركاته"،،، اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�صالم 
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اللسان النظيف

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل املَحمود على كلِّ حال، الداِئم الباقي بال زوال، املوِجد 
مال،  خلَقه على غرِي ِمثال، العامل بعَدد القطر واأمواج الَبحر وذّرات الرِّ
ل يعُزب عنه مثقال ذرَّة يف الأر�س ول يف ال�صماء ول حتت اأطباق اجِلبال، 
واأ�صهد اأن ل اإله اإل اهلل وحده ل �صريك له عامل الغيب وال�صهادة الكبري 
ًدا عبده ور�صوله، �صّلى اهلل عليه وعلى �صحبه  املَتعال، واأ�صَهد اأنَّ حممَّ

واآله خري اآل، �صالًة دائمة بالغدّو والآ�صال.. اأما بعد:
لكٍل منا ل�صان خلقه اهلل لنا لن�صتعمله يف اخلري، ونبتعد به عن 

كل �صر.
 وقد خ�ص�صنا هذا اليوم )     ( املوافق )    ( من �صهر )    ( لعام 

)      ( للحديث عن "الل�صان النظيف" فهل تعرفن هذا الل�صان؟!

نبداأ بالقراآن الكرمي:

القرآن الكريم
ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ   وئ  ەئ    ەئ   ائ    ائ  ى  ى  زب  ت��ع��اىل:  ق��ال 
ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  یی  ی     ىئ   ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ    ۈئ  ۈئ  ۆئ 
مث   جث  يت  ىت  مت  خت  حت  يبجت  ىب  مب  خب   حب  يئجب 
ٺ  ٺ  ڀ   ڀڀ   ڀ  پ  پ                 پ  پ  ٻ       ٻ  ٻ  ٻ  ٱ 
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ڤڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ٿ  ٿ  ٿٿ  ٺ   ٺ 
چ   چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ     ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڦ  ڦ   ڦڦ  ڤ 
رب  ژ  ژ  ڈ  ڈ   ڎ  ڌڎ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ    ڇڇ  ڇ   چ 

)احلجرات(.

ثاين فقراتنا احلديث ال�صريف:

الحديث
عن اأن�س بن مالك - ر�شي اهلل عنه - قال: "كان ر�شول اهلل يتكلم 
فيه".  والت�شّدق  الكالم  الرثثرة يف  ويكره  نزر،  ول  هزر  ل  ف�شل  بكالم 

متفق عليه.  

ن�صل اإىل كلمتنا ال�صباحية لهذا اليوم:

المنهيات في اللسان
- النهي عن �شهادة الزور، والنهي عن قذف املح�شنة، والنهي عن 
قذف الريء وعن البهتان، والنهي عن الهمز والتنابز بالألقاب والغيبة 
يف  والطعن  بالأح�شاب  التفاخر  وعن  بامل�شلمني،  وال�شخرية  والنميمة 
الأن�شاب، وعن ال�شباب وال�شتم والفح�س واخلنا والبذاءة، وكذلك اجلهر 

بال�شوء من القول اإل من ظلم.
- النهي عن الكذب ومن اأ�شده الكذب يف املنام مثل اختالق الروؤى 
وبينهم  بينه  ملن  تخويًفا  اأو  ك�شب مادي،  اأو  لتح�شيل ف�شيلة  واملنامات؛ 
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عداوة، ومن عقوبته اأن يكلف يوم القيامة باأمر م�شتحيل وهو اأن يعقد بني 
�شعريتني.

- النهي اأن يزكي املرء نف�شه، وعن النجوى فال يتناجى اثنان دون 
الثالث؛ من اأجل اأن ذلك يحزنه، وعن التناجي بالإثم والعدوان، وعن لعن 

املوؤمن ولعن من ل ي�شتحق اللعن.
رفع  ذلك  ومن  ملسو هيلع هللا ىلص،  النبي  �شوت  فوق  ال�شوت  رفع  عن  النهي   -
قره،  عند  ال�شوت  رفع  وكذلك  للحديث،  القارئ  �شوت  فوق  ال�شوت 
ملسو هيلع هللا ىلص، والنهي عن �شب الأموات و�شب الديك؛ لأنه يوقظ لل�شالة، و�شب 
الريح لأنها ماأمورة، و�شب احلمى؛ لأنها تنفي الذنوب، و�شب ال�شيطان؛ 
الدعاء  عن  والنهي  �شره،  من  باهلل  ال�شتعاذة  هو  واملفيد  يتعاظم،  لأنه 
باملوت اأو متنيه ل�شّر نزل به، وعن الدعاء على النف�س والأولد واخلدم 

والأموال.
- النهي عن ت�شمية العنب كرًما؛ لأن اأهل اجلاهلية كانوا يعتقدون 
واأن  نف�شي،  خبثت  الرجل  يقول  اأن  والنهي  الكرم،  اإىل  تدعو  اخلمر  اأن 
يقول ن�شيت اآية كذا، واإمنا يقول اأُن�شيت، ول يقل اللهم اغفر يل اإن �شئت، 

بل يعزم يف الدعاء وامل�شاألة.
- النهي عن اإطالق لفظة �شيد على املنافق وعن التقبيح، خا�شة 
راعنا، وعن  قول  يقول قبحك اهلل( وعن  اأن  زوجته )مثل  الزوج  تقبيح 

ال�شوؤال قبل ال�شالم، والنهي عن التمادح.
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احذري اأن يتكلم ل�صانك بالكذب، ومع هذه الق�صة:

عاقبة الكـــذب
هذه احلكاية واقعية ح�شلت ل�شاب.

كان هذا ال�شاب من املرتفني، ل يعرف ال�شواب من اخلطاأ، وكان 
الكذب هو اأ�شلوبه الوحيد لينجو من اأية ورطة يقع فيها.

ويف ذات يوم، كان هذا ال�شاب يقود �شيارته ب�شرعة جنونية.
اأم�شك به ال�شرطي فاأوقفه.

لكنه اأراد كالعادة اأن يتهرب من املاأزق، فماذا فعل هذا ال�شاب؟ 
قال لل�شرطي الذي اأم�شك به: اتركني اأرجوك، اأنا ذاهب اإىل البيت 

لأن اأمي مري�شة جًدا وعلى فرا�س املوت، ولذلك كنت م�شرًعا.
ف�شدقه ال�شرطي لطيب قلبه وتركه يف حال �شبيله. وذهب ال�شاب 
اإىل املنزل ليجد اأن اأمه قد دخلت امل�شت�شفى وهي يف حالة خطرة، بالرغم 

من اأن اأمه مل تكن مري�شة عندما تركها، لكن ليعاقبه اهلل على كذبه.
ومنذ ذلك اليوم، اأقلع ال�شاب عن الكذب ومل يكذب طوال حياته.

اجعلي ل�صانك نظيًفا بالكلمة الطيبة:

الكلمة الطيبة
اأخواتي يف اهلل...

كما تعلمن جميًعا اأن النف�س جمبولة على من اأح�شن اإليها، والإح�شان 
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قد يكون بالقول وقد يكون بالفعل.
الثقيل؛  الظل  �شاحب  ويبغ�س  جميل،  كالم  كل  يع�شق  والإن�شان 
فالكالم اجلميل �شدقة كما اأن الب�شمة �شدقة، يقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »تب�شمك 

يف وجه اأخيك �شدقة« رواه الرتمذي.
فالكلمة الطيبة كلها خري وعاقبتها اإىل خري.

ملسو هيلع هللا ىلص: »ويعجبني الفاأل« متفق عليه. والفاأل: هي الكلمة  يقول النبي 
الطيبة يقولها الإن�شان يف وجه اأخيه فتزيد ثقته باهلل وتقوي روحه - باإذن 

اهلل.
فيجب على الإن�شان امل�شلم األ يقول اإل خرًيا... من اأمٍر باملعروف، 
اأو نهي عن املنكر، اأو دعوة اإىل اخلري، اأو م�شاعدة حمتاج؛ فاإن اهلل يجازي 
على الإح�شان اإح�شاًنا، وعلى الذنب عفًوا وغفراًنا، وهو اللطيف اخلبري.

الل�صنان النظيف يوؤِثر كلمات ال�صفح والعفو، ومع هذه 
الفقرة:

أثر الصفح والعفو
اأثناء  يف  يف  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  قتل  قا�شًدا  الليثي  عمري  بن  ف�شالة  ذهب 
نعم  قال:  »اأف�شالة؟!«.  ملسو هيلع هللا ىلص:  الر�شول  قال  منه  دنا  فلما  بالبيت،  طوافه 

ف�شالة يا ر�شول اهلل.
قال ملسو هيلع هللا ىلص: »ماذا كنت حتدث به نف�شك؟«.

قال: ل �شيء، كنت اأذكر اهلل.
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ف�شحك النبي ملسو هيلع هللا ىلص ثم قال: »اأ�شتغفر اهلل«.
ثم و�شع يده على �شدره ف�شكن قلبه، فما كان من ف�شالة اإل اأن قال: 
"واهلل ما رفع يده عن �شدري حتى ما من خلق اهلل اأحب اإيلَّ اأحٌد منه".
واأ�شلم ف�شالة بهذا ال�شفح الكرمي، وزالت من قلبه العداوة، وحلت 

حملها حمبة ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص.

الل�صان النظيف خلق يرتبى عليه منذ ال�صغر، ومع هذه 
الق�صة:

ولكن رب عمر يرانا
ر�شي   - بن اخلطاب  املوؤمنني عمر  اأمري  الليايل، خرج  اإحدى  يف 
اهلل عنه - ومعه خادمه اأ�شلم، وم�شيا يف طرقات املدينة لالطمئنان على 

اأحوال النا�س.
ي�شرتيحان بجوار  امل�شي، فوقفا  بالتعب من كرثة  �شعرا  وبعد مدة 
اأحد البيوت، ف�شمعا �شوت امراأة عجوز داخل هذا البيت تقول لبنتها: 
امذقي اللنب باملاء، وذلك لي�شبح كثرًيا وتبيعه للنا�س مغ�شو�ًشا فتك�شب 
اأمري  اإن  لأمها:  وقالت  باملاء،  اللنب  تغ�س  اأن  البنت  فرف�شت  اأكرث،  ماًل 

املوؤمنني نهى اأن يخلط اللنب باملاء، واأر�شل منادًيا ليخر النا�س بذلك.
فاأحلت الأم يف طلبها، وقالت لبنتها: اأين عمر الآن؟! اإنه ل يرانا.

فقالت البنت املوؤمنة الأمينة: ولكن رب عمر يرانا يا اأمي.
باإميانها  واأعجب  الفتاة،  هذه  من  �شمعه  مبا  املوؤمنني  اأمري  ف�شّر 
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واأمانتها.
ويف ال�شباح �شاأل عنها، فعلم اأنها اأم عمارة بنت �شفيان بن عبداهلل 
الثقفي، وعرف اأنها غري متزوجة، فزوجها لبنه عا�شم، وبارك اهلل لهما 

يف ذريتهما اخلليفة العادل عمر بن عبدالعزيز.

خ�ص�صناها  التي  فقراتنا  ختام  اإىل  و�صلنا  قد  نكون  هنا  اإىل 
عن الل�صان النظيف، ون�صاأل اهلل اأن يجعل األ�صنتنا نظيفة من الكذب 

والغيبة والنميمة، واأن يجعلها م�صتغلة بالذكر والتالوة واملحبة.

وبركاته"،،، اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�صالم 
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اللعب والمرح

ٱ ٻ ٻ

وال�صلطان،  واجل����ربوت  ال��ق��وة  ذي  ال�����ص��اأن،  العظيم  هلل  احل��م��د 
والرحمة وال�صرت والغفران، اآثاُرُه اأنارت العقول والأذهان، واآلوؤُه َعلَّق 
من  عندُه  مبا  ورغبت  العظيم،  خلالقها  فذّلت  والأب���دان،  القلوب  به 
الأجر واخلري العميم، وما من �صيء اإل ي�صّبح بحمده، وما من خملوق 
اإل �صجد لعظمته، واأ�صهد اأن حممًدا عبده ور�صوله، و�صفيه من خلقه، 
وحبيبه وخليله، �صلى اهلل عليه وعلى اآله و�صحبه، ومن تبعهم باإح�صان 

اإىل يوم الدين، و�صلم ت�صليًما كثرًيا.. اأما بعد:
من منا ل يحب اللعب واملرح؟، ومن منا ل ميار�صه ب�صكل يومي؟، 
كلنا نحب اللعب واملرح، وكلنا منار�صه، ونحن معكن يف هذا اليوم )      ( 
املوافق )    ( من �صهر )     ( لعام )      ( للحديث عن اللعب وامل��رح 

و�صابطه واآدابه.

نبداأ بالقراآن الكرمي:

القرآن الكريم
ڀ     پ  پ  پ   پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  زب  تعاىل:  ق��ال 
ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ٿ        ٿ  ٿ  ٿ  ٺ   ٺ  ٺٺ  ڀ     ڀ  ڀ 
ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ   ڦ   ڦ  ڦ  ڤ  ڤ 
ڃ ڃ  چ  چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ  ڎڎ ڈ  ڈ ژ 
ژ ڑ      ڑ   ک ک   ک  ک  گ  گ    گ گ ڳ          ڳ ڳ ڳ 
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ڱ ڱ ڱ ڱ  ں ں ڻ ڻ     ڻ  ڻ ۀ ۀ  ہ 
ہ ہہ ھ     ھ ھ    ھ ے ے ۓ ۓ      ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ 
ېې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۋۅ  ۋ   ٴۇ    ۈ  ۈ  ۆ  ۆ 
ېئ  ۈئ  ۆئۈئ  ۆئ  ۇئ   ۇئ  وئ     وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  
جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی    ی  ىئ  ىئ  ىئ     ېئ  ېئ 

حب خب  رب )ال�شجدة(.

ونثني باحلديث ال�صريف:

الحديث
ر�شول  ق��ال  ق��ال:   - عنهما  اهلل  ر�شي   - عبا�س  بن  عبداهلل  عن 
قبَل  َتَك  حَّ ِهَرِمَك، و�شِ قبَل  �َشباَبَك  َخْم�ٍس:  قبَل  َخْم�ًشا  "اْغَتِنْم  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل 
َمْوِتَك.  قبَل  وَحياَتَك  �ُشْغِلَك،  قبَل  وَفَراَغَك  َفْقِرَك،  قبَل  وِغناَك  �َشَقِمَك، 

�شححه الألباين. 

ونقف مــع كلمتنا لهذا اليوم للحديــث عن اللعب واملرح 
بالألعاب الإلكرتونية:

 معرض في بالد الحرمين يحّذر من إدمان األطفال
األجهزة اإللكترونية

"اخُلر"  مبدينة  البيان  حدائق  مدر�شة  يف  اأقيم  معر�ٌس  ر  ح��َذّ
بال�شعودية، من التقنيات احلديثة واإدمان الأطفال عليها. وا�شتمل املعر�س 
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العقلية  واحلالة  الأع�شاب  يف  التاأثريات  على  رّكزت  اأركان  ع�شرة  على 
التاأثريات  اإىل  اإ�شافة  الإلكرتونية،  الأجهزة  ا�شتخدام  جّراء  والنف�شية 
�شا�شات  اأم��ام  املكوث  ج��ّراء  للطالب  التح�شيلي  وال�شعف  الأكادميية 
التلفاز واحلا�شب الآيل والآيباد والبال�شتي�شن وا�شتخدام اأجهزة البالك 
)الإك�س  العنكبوتية  ال�شبكة  عر  الإلكرتونية  والألعاب  والآيفون  بريي 
يوجن  لكيمريل  املعر�س  يف  ُعر�شت  درا�شة  وعَزْت  والرتافيان(.  بوك�س 
اأن )58%( من طالب املدار�س امل�شتخدمني لل�شبكة العنكبوتية، اعرتفوا 
بانخفا�س م�شتوى درجاتهم وغيابهم عن احل�ش�س املقررة، ملمحة اإىل 
عدٍد من املاآ�شي منها ترويج للعقائد الباطلة والأفكار الهدامة والدعوات 
اخلبيثة، اإ�شافة اإىل اإمكانية التعامل مع اأ�شخا�س جمهولني؛ ما قد يوؤدي 

اإىل الوقوع يف جماعات حمظورة.
تبنوا  اإنهم  املعر�س،  على  امل�شرف  احل�شني،  خالد  الدكتور  وقال 
للحِدّ  باململكة  املدار�س  م�شتوى  على  الأوىل  تكون  قد  التي  املبادرة  هذه 
من التاأثريات ال�شلبية يف ال�شلوك والن�شيج الجتماعي واأثر دخول التقنية 
على العادات الجتماعية الأ�شا�شية جّراء طول ا�شتخدام التلميذات لهذه 
الأجهزة من خالل معر�ٍس متكامٍل بالأجهزة الت�شبيهية والأركان بح�شور 

الآباء والأمهات يف اجلانبني.
ت�شيب  التي  الأم��را���س  ناق�شوا  املعر�س  خالل  من  اأنهم  واأو�شح 
منها  الإلكرتونية،  والأجهزة  التلفاز  اأم��ام  طوياًل  املكوث  ج��ّراء  الطفل  
بالوحدة  وال�شعور  الرتكيز  وقلة  النظر  و�شعف  الفقري  العمود  اإ�شاباُت 
الدم  وجتلط  الدماغية  اخلاليا  يف  وال��ت��اأث��ريات  الجتماعي  والن��ف��راد 
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ا�شتخدام هذه  وال�شمنة من طول فرتة اجللو�س على  ال�شرايني  وت�شلب 
الأجهزة.

واأ�شاف احل�شني، اأن املعر�س حفل بتفاعل الأطفال واأولياء اأمورهم، 
حمذًرا من ارتفاع ال�شلوك العدواين لدى الأطفال نتيجة الإدمان )عدم 
الألعاب  ا�شتخدام  على  م��ا(  �شيٍء  عن  ال�شتغناء  على  الإن�شان  ق��درة 
تربية  يف  توؤثر  قد  التي  والأجهزة  العنكبوتية  ال�شبكة  على  الإلكرتونية 
اأطفالنا، لفًتا اإىل اأن بداية عالج اأِيّة م�شكلٍة هي اأوًل العرتاف بوجودها.
طالباٌت  عبدالهادي،  ون��ورة  �شديقي  وهند  املري�شل  رغد  واأك��ّدت 
على  حتتوي  الإلكرتونية  الأجهزة  من  كثرًيا  اأن  املعر�س،  يف  م�شاركاٌت 
عديد من النحرافات والألعاب الإجرامية، مطالبني برتاخي�س نظامية 
وفق ال�شوابط ال�شعودية لهذه الألعاب وتكون مراقبة من العائلة، مبديات 
اأولياء  مع  �شهدنه  ما  خالل  من  الرنامج  هذا  يف  بامل�شاركة  �شعادتهن 
اأمورهن وتبيان خطر الإدمان على هذه الأجهزة الإلكرتونية، �شواء كانت 
الأجهزة  من  وغريها  والتلفاز  والآيباد  اآيٍلّ  حا�شٍب  اأجهزة  اأم  ج��ّوالت 

الإلكرتونية الأخرى.

ونقف هنا للحديث عن الدور الرتبوي لالألعاب:

األلعاب التربوية في العملية التعليمية
اأهمية الألعاب الرتبوية يف العملية التعليمية:

- م�شاعدة الطفل على العلم وا�شتك�شاف العامل الذي يعي�س فيه.
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- تنمية اجلوانب املعرفية املختلفة للطفل.
- تنمية النواحي الجتماعية والوجدانية للطفل.

- تخلي�س الأطفال من توتراتهم النف�شية املختلفة وحّل م�شكالتهم.
- تنمية القدرة التعبريية لدى الأطفال.

- م�شاعدة الطفل على النمو اجل�شمي املتوازن.
- تنمية التفكري الإبداعي والبتكاري لدى الأطفال.

- اكت�شاف م�شاعر الأطفال واجتاهاتهم وقيمهم ومداركهم.

ونقف هنا مع حتذير نبوي يف البعد عن اللعب باحليوان 
واأذيته:

جمل يشتكي للنبي ملسو هيلع هللا ىلص
اأحوالها  يتفقد  املدينة  يف  يتجول  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  كان  وبينما  مرة  ذات 
دخل حائًطا ب�شتاًنا � فوجد جماًل، فلما راأى اجلمُل ر�شوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص اأ�شرع 
ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  فاقرتب  بغزارة،  عينيه  الدموع من  و�شالت  يبكي،  وجعل  اإليه 

وم�شح بيديه ال�شريفتني خلف اأذنه، فاطماأن اجلمل، وتوقف عن البكاء.
و�شاأل النبي ملسو هيلع هللا ىلص عن �شاحب اجلمل، فقال �شاب من الأن�شار: هو 
اإىل �شرورة  واأر�شده  ملسو هيلع هللا ىلص على ق�شوته،  الر�شول  يا ر�شول اهلل. فعاتبه  يل 
الرحمة باحليوان، وقال له: »اأفال تتقي اهلل يف هذه البهيمة التي ملكك 

اهلل اإياها فاإنه �شكا اإيل اأنك جتيعه وتدئبه« رواه اأبو داود.
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ر بخطر اللعب والعبث بالطيور: ونذكنّ

العبث بالطيور
وربطه؛  طائًرا  اأحدهم  فاأح�شر  ليلعبوا،  الأولد  من  جماعة  خرج 
تكون  الطائ�شة  ال�شهام  اأن  على  واتفقوا  ب�شهامهم،  يرمونه  هدًفا  ليكون 

من ن�شيب �شاحب الطائر.
و�شهامه،  نبله  منهم  واحد  كل  فاأعد  اللعب،  لبدء  الأولد  وا�شتعد 
وتقدم اأحدهم وو�شع �شهمه يف قو�شه، وركز نظره على الطائر، وملا همَّ 
بن  عبداهلل  فاإذا  فنظر  خائفني،  يجرون  رفاقه  �شاهد  ال�شهم،  باإطالق 
تارًكا  بالفرار،  الآخ��ر  هو  فاأ�شرع  راأ�شه،  فوق   � عنهما  اهلل  ر�شي   � عمر 

الطائر مربوًطا يف مكانه.
�شاهد عبداهلل بن عمر � ر�شي اهلل عنهما � الطائر مربوًطا، فتاأمل 
لذلك، واأ�شرع نحوه، وحل قيده، واأطلقه، ثم قال:.. اإن ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص لعن 

ا )اأي: هدًفا(. من اتخذ �شيًئا فيه الروح غر�شً

ونختم هنا لبيان حد املزاح:

حد المزاح
اأبي الركات حممد  الدين  "املراح يف املزاح" لبدر  جاء يف كتاب 
فيه  ملا  والأ�شدقاء واخل��الن؛  الإخ��وان  املزاح بني  اإىل  يندب  اأنه:  ي  الغزِّ
من ترويح القلوب، وال�شتئنا�س املطلوب، ب�شرط األ يكون فيه قذف، ول 
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ال�شغينة،  يورث  فح�س  ول  الهيبة،  ويقلل  احل�شمة  ي�شقط  فيه  انهماك 
ويحرك الأحقاد الكمينة. 

ثم يقول: ويذم املزاح اإذا و�شل اإىل حد املثابرة والإكثار.
والنا�س يف املزاح على ثالثة اأق�شام:

1- الق�شم الأول: من يق�شي ليله ونهاره يف ال�شحك واملزاح... فهذا 
النوع مذموم؛ لأنه بذلك خرج عن حد العتدال ودخل يف دائرة الإ�شراف 
والإكثار من املزاح الذي نهى عنه ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، فقد قال ملسو هيلع هللا ىلص: »ل تكرث 

ال�شحك؛ فاإن كرثة ال�شحك متيت القلب« �شححه الألباين.
وجهه  على  الب�شمة  ترين  ل  الذي  العبو�س  هو  الثاين:  الق�شم   -2
ا مذموم؛ لأنه يكون �شبًبا يف نفره النا�س وبغ�شهم له  اأبًدا... وهذا اأي�شً
ويزداد املرء كراهة اإذا كان هذا الإن�شان ممن يت�شدون للدعوة اإىل اهلل 
-جل وعال-... وهذا ال�شنف نو�شيه بو�شية النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »تب�شمك يف وجه 

اأخيك لَك �شدقة...« رواه الرتمذي.
هدي  على  ي�شريون  الذين  الو�شطية  اأهل  هم  الثالث:  الق�شم   -3

النبي ملسو هيلع هللا ىلص ميزح اأحياًنا ول يقول اإل حًقا.

اإىل ختام براجمنا، فكّن على يقني  اإىل هنا نكون قد و�صلنا 
باأن اللعب واملرح حق لكن، لكن ب�صوابط وباأدب ودون اعتداء على 

اأحد.

وبركاته"،،، اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�صالم 
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اللغة العربية

ٱ ٻ ٻ

على  واأع��ان��ه��م  لطاعته،  املوؤمنني  ���ص��دور  �صرح  ال��ذي  هلل  احلمد 
ذكره و�صكره وح�صن عبادته، تقد�س الكبري املتعال، تبارك ذو اجلالل، 

عز ذو اجلمال والكمال.
وال�صالة وال�صالم على �صاحب الر�صالة احلق، واملنهج امل�صتقيم، 
والدين القومي، بعث اإىل العاملني ليخرج النا�س من الظلمات اإىل النور، 

ف�صلوات ربي عليه وعلى من اتبع نهجه اإىل يوم الدين.. ثم اأما بعد:
تعد اللغة العربية اأقدم اللغات احلية على وجه الأر�س، ومن هذا 
الي�وم )      ( املوافق )     ( من �صهر )        ( لعام )        ( من الهجرة 
النبوية، �صنتحدث عن هذه اللغة اخلالدة، لغة القراآن، اللغة العربية.

- وقد امتدح اهلل -عز وجل- اللغة العربية يف كتابه الكرمي:

القرآن الكريم
ې  ۉ   ۉ  ۅۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ   زبۈ  تعاىل:  قال 
ې ې ې ى ىائ ائ ەئ   ەئ وئ  وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ 
ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ     ېئ  ۈئ  ۈئ 
ڀ  ڀ  پ     پپ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ی  

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ  ٺ ٿ رب )النحل(.
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- ومن درر احلبيب ملسو هيلع هللا ىلص اخرتنا لكن هذا احلديث:

الحديث
عن عثمان - ر�شي اهلل عنه - قال: قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »خريكم 

من تعلم القراآن وعلمه« رواه البخاري.

- وللغة العربية كلمة:

أهمية اللغة العربية 
ل جند �شكا يف اأن العربية التي ن�شتخدمها اليوم اأم�شت ما يزيد عن 
األف و�شتمائة �شنة، وقد تكّفل اهلل - �شبحانه و تعاىل - بحفظ هذه اللغة 

حتى يرث اهلل الأر�س ومن عليها، قال تعاىل: زب ڳ ڳ ڳ ڱ     ڱ ڱ  
ڱ رب )احلجر: 9(. و منذ ع�شور الإ�شالم الأوىل انت�شرت العربية 
يف معظم اأرجاء املعمورة وبلغت ما بلغه الإ�شالم وارتبطت بحياة امل�شلمني 
فاأ�شبحت لغة العلم والأدب وال�شيا�شة واحل�شارة، ف�شاًل عن كونها لغة 
احل�شارات  ت�شتوعب  اأن  العربية  اللغة  ا�شتطاعت  لقد  والعبادة.  الدين 
يف  لها  املعا�شرة  والهندية،  واليونانية،  والفار�شية،  العربية،  املختلفة؛ 
اإن�شانية  املنزع،  عاملية  واح��دة،  ح�شارة  منها  جتعل  اأن  و  الوقت،  ذلك 
اأ�شبحت  الكرمي  القراآن  ظل  ففي  التاأريخ،  يف  مّرة  لأول  وذلك  الروؤية، 
اللغة العربية لغة عاملية، واللغة الأم لبالد كثرية. اإن اأهمية اللغة العربية 
والقراآن  الإ�شالمي  بالدين  الوثيق  ارتباطها  اأهمها:  نواٍح عّدة؛  تنبع من 
لغة  لتكون  العامل  لغات  بني  من  اللغة  ه��ذه  اهلل  ا�شطفى  فقد  الكرمي، 
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 كتابه العظيم ولتنزل بها الر�شالة اخلامتة زب ہ ھ ھ ھ  ھ 
بني  ال�شلة  عميق  ن��درك  املنطلق  هذا  ومن   .)2 )يو�شف:  ےرب 
العربية والإ�شالم، كما جند تلك العالقة على ل�شان عديد من العلماء، 
ومنهم ابن تيمية حني قال: »اإن اللغة العربية من الدين، ومعرفتها فر�س 
واجب، فاإن فهم الكتاب وال�شنة فر�ٌس، ول يفهم اإل باللغة العربية، وما ل 
يتم الواجب اإل به، فهو واجب«، ويقول الإمام ال�شافعي يف معر�س حديثه 
ل�شان  لرتكهم  اإل  اختلفوا  ول  النا�س،  جهل  »ما  الدين:  يف  البتداع  عن 
»اأهلكتهم  املبتدعة:  الب�شري - يرحمه اهلل- يف  وقال احل�شن  العرب«، 
العجمة«. كما تتجلى اأهمية العربية يف اأنها املفتاح اإىل الثقافة الإ�شالمية 
وفكري  ح�شاري  كم  على  الط��الع  ملتعلمها  تتيح  اأنها  ذل��ك  والعربية، 
اإرًثا ح�شارًيا �شخًما  الدنيا قرون عدة، وخلفت  لأمة تربعت على عر�س 
اأقوى  اأنها من  اأهمية العربية يف  يف خمتلف الفنون و�شتى العلوم. وتنبع 
الروابط وال�شالت بني امل�شلمني؛ ذلك اأن اللغة من اأهم مقومات الوحدة 
تعليم  على  احلر�س  على  القدم  منذ  الأم��ة  داأب��ت  وقد  املجتمعات.  بني 
لغتها ون�شرها للراغبني فيها على اختالف اأجنا�شهم واألوانهم وما زالت، 
فالعربية مل تعد لغة خا�شة بالعرب وحدهم، بل اأ�شحت لغة عاملية يطلبها 
ماليني امل�شلمني يف العامل اليوم لرتباطها بدينهم وثقافتهم الإ�شالمية، 
كما اأننا ن�شهد رغبة يف تعلم اللغة من غري امل�شلمني للتوا�شل مع اأهل اللغة 

من جانب وللتوا�شل مع الرتاث العربي والإ�شالمي من جهة اأخرى.
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- ومن عجائب لغتنا العربية الدقة يف امل�صميات:

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

�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: حنني. 
�شوت الغراب ي�شمى: نعيق. 

�شوت الأ�شد ي�شمى: زئري. 
�شوت النحلة ي�شمى: طنني. 

�شوت الع�شفور ي�شمى: �شياح. 
�شوت البلبل ي�شمى: تغريد. 

�شوت القط ي�شمى: مواء. 
�شوت الغزال ي�شمى: �شليل. 
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�شوت الفاأر ي�شمى: نهيز. 
�شوت الذئب ي�شمى: عواء. 

�شوت البوم ي�شمى: نعيق.

- ومن اأعالم اللغة العربية:

سيبويه
ِقْنَر، و�ِشيَبَوْيِه هو لقبه الذي به  اأبو ب�شر عمرو بن عثمان بن  هو 
به  تراق�شه  اأن  حتب  اأم��ه  كانت  وكنيته،  ا�شمه  على  غطى  حتى  ا�شتهر 
وتدل�له يف ال�شغر، وهي كلمة فار�شية مركبة وتعني "رائحة التفاح". وهو 
اإمام النحاة الذي اإليه ينتهون، وعلم النحو ال�شامخ الذي اإليه يتطلعون، 
و�شاحب كتاب العربية الأ�شهر ود�شتورها اخلالد. فار�شي الأ�شل ولد يف 
حدود عام )140(ه�، على اأرجح الأقوال يف مدينة البي�شاء ببالد فار�س.
قريًبا من  بها  لين�شاأ  وهو غالم �شغري؛  الب�شرة  اإىل  �شيبويه  جاء 
للفر�س  املجال  العبا�شية  الدولة  ف�شحت  اأن  بعد  والعلم،  ال�شلطة  مراكز 

كيما يتولوا اأرفع املنا�شب واأ�شماها.
اأبرزهم  من  كان  والعلماء،  ال�شيوخ  من  عديد  على  �شيبويه  تتلمذ 

اخلليل بن اأحمد الفراهيدي، وهو اأكرثهم تاأثرًيا فيه.
ولقي ربه وهو ما زال يف ريعان ال�شباب، مل يتجاوز عمره الأربعني، 

وذلك �شنة )180ه�(، على اأرجح الأقوال.
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- ون�صتمــع الآن اإىل ما قاله حافظ اإبراهيم على ل�صان 
اللغة العربية:

شعر
ال�������ش���ب���اب ول��ي��ت��ن��ي ب��ع��ق��م يف  رم������وين 

ع��ق��م��ت ف���ل���م اأج�������زع ل���ق���ول ع���دات���ي
ل���ع���رائ�������ش���ي اأج���������د  ومل�������ا مل  ول���������دت 

ب���ن���ات���ي واأدت  واأك�������ف�������اء  رج���������ال 
وغ���اي���ة ل���ف���ظ���ا  اهلل  ك����ت����اب  و����ش���ع���ت 

وع��ظ��ات��ي ب����ه  اآي  ع����ن  ���ش��ق��ت  وم�����ا 
ف��ك��ي��ف اأ���ش��ي��ق ال���ي���وم ع���ن و���ش��ف اآل���ة

وت���ن�������ش���ي���ق اأ������ش�����م�����اء مل���خ���رتع���ات���ي
اأن����ا ال��ب��ح��ر يف اأح�����ش��ائ��ه ال����در ك��ام��ن

�شدفاتي ع��ن  ال��غ��وا���س  ���ش��األ��وا  ف��ه��ل 

- ونرتككن الآن مع فقرة قويل ول تقويل:

قولي وال تقولي
قويل: اأ�شكر لك ول تقويل: اأ�شكرك.

قويل: اأن�شح لك ول تقويل: اأن�شحك. 
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قويل: يا اأبت ول تقويل: يا اأبتي.
قويل: حديث �شائق ول تقويل: حديث �شيق.

قويل: ل يخفى عليكم ول تقويل: ل يخفاكم. 
قويل: هذه البئر ول تقويل: هذا البئر.

قويل: هذه احلال ول تقويل: هذا احلال.
قويل: دوار ول تقويل: دوخة.

قويل: يكاد يفعل ول تقويل: يكاد اأن يفعل.
قويل: ع�شى اأن يفعل ول تقويل: ع�شى يفعل.

قويل: �شحك منه ول تقويل: �شحك عليه.
قويل: اقتناع بالفكرة ول تقويل: قناعة بالفكرة.

يف اخلتام، نقول: تكمن الأهمية الق�صوى للغة العربية لدى 
الأ�صا�صيني  الت�صريع  لغة م�صدري  فهي  ع��دة؛  ن��واٍح  امل�صلمني، من 
النبي  النبوية املروية عن  يف الإ�صالم؛ القراآن الكرمي، والأحاديث 
باإتقان  اإل  اأخرى يف الإ�صالم  ملسو هيلع هللا ىلص، ول تتم ال�صالة وعبادات  حممد 
بع�س من كلمات هذه اللغة، وغريها؛ لذا علينا املحافظة على لغتنا 

العربية بكل ما ن�صتطيع.

وبركاته"،،، اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�صالم 
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المذاكرة وأهميتها

ٱ ٻ ٻ

ق�صم  كما  الأخ���الق  عباده  ق�صم بني  اخل��الق،  العليم  احلمد هلل 
بينهم الأرزاق، اأحمد ربي واأ�صكره، واأتوب اإليه واأ�صتغفره، واأ�صهد اأن ل 
اإله اإل اهلل وحده ل �صريك له، له امللك وله احلمد وهو على كل �صيء 
قدير، واأ�صهد اأن نبينا حممًدا عبده ور�صوله املبعوث مبكارم الأخالق، 
اللهم �صلِّ و�صلم وبارك على عبدك ور�صولك حممد، وعلى اآله و�صحبه 

ومن اهتدى بهداه اإىل يوم التالق.. اأما بعد:
ت��ف��وق بال  امل���ذاك���رة، ف��ال  ب��د لنا م��ن  ال��ت��ف��وق ل  اإىل  حتى ن�صل 

مذاكرة، ول جناح بال مذاكرة.
ونحن من هذا اليوم )      ( املوافق )      ( من �صهر )        ( لعام )      

( نخ�ص�س احلديث يف هذا اليوم عن املذاكرة واأهميتها.

نبداأ بالقراآن الكرمي:

القرآن الكريم
چڇ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   زب  تعاىل:  ق��ال 
ڈ  ڈ  ڎ      ڌڎ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  
گ  ک  ک  ک   ک  ڑ  ڑ     ژ  ژ   
ڻ   ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ    ڱڱ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ    گ  گ   گ 
ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ 
ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ 
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ے  ۓ ۓ ڭ ڭ  ڭ 
ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ 

ۋ ۅ ۅ  رب )الأحزاب(.

ونثني باحلديث ال�صريف:

الحديث
"يا   : ملسو هيلع هللا ىلص  اأبي �شعيد - ر�شي اهلل عنه - قال: قال ر�شول اهلل  عن 
ي باهلِل ربًّا، وبالإ�شالم ديًنا، ومبحمد نبيًّا، وجَبْت له  اأبا �شعيٍد! من َر�شِ
. يا ر�شوَل اهلِل! فَفَعل. ثم  ُة فعِجَب لها اأبو �شعيٍد. فقاَل: اأِعْدَها عَليَّ اجلنَّ
قال: واأُخرى ُيرَفُع بها العبُد مائَة درجٍة يف اجلنِة. ما بنَي كل درجتنِي كما 
بني ال�شماِء والأر�ِس، قال: وما ِهَي؟ يا ر�شوَل اهلِل! قال: اجلهاُد يف �شبيِل 

اهلل. اجلهاُد يف �شبيِل اهلِل" رواه م�شلم. 

وها نحن ن�صل اإىل كلمتنا ال�صباحية:

المذاكرة.. وما أدراكِ ما المذاكرة؟
- املذاكرة هي خال�شة العملية الدرا�شية. 

- املذاكرة اإكمال جلهود الطالبة ال�شباحية. 
- املذاكرة �شبب التفوق على القرينات. 

- املذاكرة هي ال�شبيل الوحيد للمقعد اجلامعي. 
- املذاكرة هي الطريق الوحيد للنجاح، وجاء يف احلكمة )اإن تذاكر 

تنجح( وكل ذلك بعد توفيق اهلل. 
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ثمرة  فهو  جميًعا؛  الكتاب  ف�شول  اأه��م  م��ن  يعدُّ  الف�شل  وه��ذا 
العمليات التعليمية جميعها، واإنني لأ�شبه الطالبة التي جتتهد طوال العام 
يف الدرا�شة، ثم ل تذاكر درو�شها، بزرع قام �شاحبه بغر�شه يف الأر�س 
ومن ثم رعايته حتى اإذا كان يف مرحلة الن�شج تركه لالآفات فمات الزرع. 
من  تقدم  مب��ا  وتعمل  ال��درا���ش��ة  يف  تنتظم  التي  الطالبة  وه��ك��ذا 
ذهنها جميًعا،  املعلومات يف  املذاكرة متوت  اآفات  تعرتيها  ثم  اإر�شادات 

واإن اآفات املذاكرة كثرية، لكن اأهمها ما يلي:
1- ترك بداية العام الدرا�شي دون مذاكرة، وهي الفرتة الذهبية 

حيث يكون العقل ن�شيًطا. 
2- الإهمال ال�شديد للدرو�س. 

3- الك�شل وكرثة النوم. 
4- اإهدار الوقت يف م�شاهدة ما ل يفيده من خالل القنوات وغريها. 
5- اجللو�س يف الطرقات اأو املقاهي العامة اأو الت�شكع يف الطرقات. 

وهنا �صوؤال يطرح نف�صه:

لماذا تذاكرين؟!
اأهداف الطلبة من ال�شتذكار ل تخرج عن اأمور ثالثة: 

فهم  طموح،  ول  فيها  دافع  ل  ج��ًدا،  متوا�شعة  اأهدافهم  طلبة   -1
جمتمعهم  لأبناء  م�شايرة  وي�شتذكرون  يدر�شون  ال�شائرين،  مع  ي�شريون 
وبيئتهم، يريدون النجاح دون اأدنى جهد، ول يعلمون ول حتى يفكرون يف 
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املجال الذي �شيلتحقون به يف م�شتقبلهم.
2- وطالب اأهدافهم �شخ�شية بحتة، فهم يتعلمون وي�شتذكرون بل 
وي�شعون جاهدين للتفوق والتميز، ولكن ليحققوا اأهداًفا ذاتية واأجماًدا 

�شخ�شية، دون النظر اإىل حاجة اأمتهم اإليهم.
من  فيجعلون  �شامية،  ومقا�شدهم  وا�شحة  اأهدافهم  وطالب   -3
الدرا�شة وال�شتذكار هدًفا اأ�شغر اأو مرحلًيا لتحقيق هدف اأكر وهو نفع 

الأمة لنيل ر�شى اهلل تعاىل، وحتقيق الغاية التي خلقوا من اأجلها.
فما هدفِك اأنِت من الدرا�شة وال�شتذكار؟ 

يكون  وال���ذي  �شعبة،  نتائج  يولد  ال�شعيف  ال��ه��دف  اأن  وت��ذك��ري 
قال  يكن يف ح�شبانه  ما مل  وت�شديده  توفيق اهلل  ياأتيه من  �شامًيا  هدفه 
ہرب  ہ  ہ  ہ  ۀۀ  ڻ  ڻ  ڻ  زبڻ    ت���ع���اىل: 

)العنكبوت: 69(.
حياتك  ت�شبح  ال�شامي،  الهدف  ه��ذا  مبثل  نف�شك  تلزمي  وح��ني 
ت�شيع  ول  الفراغ  حياتك  على  ي�شيطر  ل  متميزة،  و�شخ�شيتك  منظمة، 

فيها الأوقات، فيحقق ال�شخ�س بهذه النية النجاح يف الدارين. 

معوقات النجاح يف فقرتنا القادمة:

معوقات النجاح
ت�شغلك  التي  ب��امل��واد  امل��ذاك��رة  اب��دئ��ي  وع��الج��ه؛  ال�شرحان؛   •

وا�شتخدمي ال�شوت العايل.
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نف�شك. عن  ورفهي  املذاكرة،  مكان  غرّيي  وعالجه؛  • امللل؛ 
• عدم الرغبة يف املذاكرة؛ وعالجها تقوية احلافز والباعث على 

املذاكرة وتهيئة الو�شائل امل�شاعدة.
عن  والبتعاد  امل�شتمرة  واملراجعة  التلخي�س  وعالجه  • الن�شيان؛ 

املعا�شي.
اخلري. ب�شحبة  وال�شتعانة  امللخ�شات  وعالجه  الرتكيز؛  • عدم 

باملدر�س. ال�شتعانة  وعالجه  الفهم،  • �شعوبة 
املواد  املدة املحددة ملذاكرة  زيادة  بالنف�س؛ وعالجه  الثقة  • فقد 

ال�شعبة.

وهنا اأمور مهمة تخ�س املذاكرة:

أمور ينبغي تجنبها في في أثناء عملية المذاكرة
الدرا�شة،  الرتكيز من فوق طاولة  يلهيك عن  اأبعدي كل غر�س   -

كاأن تكون كتب اأخرى غري كتب الدرا�شة. 
- ل جتعلي طاولة الدرا�شة مواجهة ل�شرير النوم، بل اجعليه خلف 

ظهرك. 
لت�شرب  مدعاة  لأنها  ال�شرير؛  على  م�شتلقية  واأن��ت  تذاكري  ل   -

النعا�س اإليك. 
اجلل�شة  واجل�شي  ال���ش��رتخ��اء،  اأو  الت��ك��اء  جل�شة  عن  ابتعدي   -
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ال�شحيحة املعروفة، وجتنب املذاكرة حتى �شاعة متاأخرة من الليل. 
واأنت مرهقة؛ لأن جهدك �شيكون �شائًعا، وحم�شلة  - ل تذاكري 

الدرا�شة �شتكون �شعيفة. 
- احذري من اجلوع والتخمة، فاجلوع يحرم من الرتكيز، والتخمة 
ت�شنع غ�شاوة على العقل، يقول لقمان احلكيم لولده: )يا بني اإذا امتالأت 
املعدة، نامت الفكرة، وخر�شت احلكمة، وقعدت الأع�شاء عن العبارة(. 

هل تعلمني ما اأف�صل وقت للمذاكرة؟:

أوقات المذاكرة
املحيط  اجلو  اأهمية  �شادق،  اأحمد  الدكتور  الرتبوي  اخلبري  يوؤكد 
بالطالب، و�شرورة اأن يكون مريًحا ميتاز بالهدوء وعدم الن�شغال باأمور 
اأو الغرفة اخلا�شة،  اأف�شل مكان للمذاكرة هو امل�شجد  اأخرى. لذا؛ فاإن 
مع عدم الإكثار من تناول الوجبات اخلفيفة ب�شكل م�شتمر، اأو العتماد 
على ال�شكريات فقط، اأو الإكثار من تناول املنبهات )كالقهوة وال�شاي(؛ 
لأنها متنح الن�شاط والطاقة، اإل اأنه �شرعان ما يعقبه�ا حالة من اخلمول 
املواد  فيتمثل يف  ب�شدة  الطالب  اإليه  الذي يحتاج  ال�شيء  اأما  والرتخاء. 
)الكربوهيدراتية( التي تتوافر يف اخلبز والفطائر، مع عدم مزاولة اأي 
مثل  الأ�شبوعية-  العطلة  اأيام  -اإل يف  كبرًيا  وقًتا وجمهوًدا  ياأخذ  ن�شاط 
لعب كرة القدم؛ كونها حتتاج اإىل جمهود ج�شمي واإىل وقت طويل، وحتتاج 
بعد املباراة اإىل راحة طويلة. وكذلك البتعاد عما ي�شغل يف يف اأثناء وقت 
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املذاكرة من قراءة ال�شحف وم�شاهدة التلفاز.. وغريه�ا. 
اأن  �شادق  الدكتور  فريى  واملراجعة،  املذاكرة  لوقت  بالن�شبة  اأما 
اأف�شل وقت لذلك هي ال�شاعات التي تعقب �شالة الفجر و�شالة الع�شر، 

حيث يكون اجل�شم قد نال ق�شط�ًا من الراحة بعد النوم.

ونختم بهذه الفقرة:

تجنبي عادات المذاكرة الخاطئة
ال�شتلقاء لفرتات طويلة على الظهر اأو ال�شطجاع على اجلنب اأو 
الظهر  انحناء  م�شاعفات  اإىل  توؤدي  الأو�شاع  هذه  البطن،  على  الرقود 
على  الفقرات  �شغط  ب�شبب  الظهر  اأ�شفل  اأو  الرقبة  ب���اآلم  وال�شعور 

الأع�شاب، واأنِت يف غنى عن تلك امل�شاكل يف تلك الفرتة. 
خاطئة،  طريقة  ال�شتذكار  عند  مبا�شرة  اأمامك  الإ�شاءة  و�شع 
الكتابة  اإذا كانت  القارئ  اأن تكون من اخللف عن ميني  والإ�شاءة يجب 
باللغة العربية، واأن تكون من اخللف على ي�شار القارئ اإذا كانت الكتابة 
على  ال�شاقطة  الأ�شعة  انعكا�س  جتنب  ذلك  وفائدة  الإجنليزية،  باللغة 
�شديد  واحتقار  العني  يف  زغللة  حدوث  اإىل  يوؤدي  ما  العني؛  اإىل  الكتاب 

بامللتحمة، وبالتايل �شعور بال�شداع بعد فرتة من القراءة. 
جتّنبي املذاكرة على �شوء )اأباجورة( املكتب اخلافتة - وهي اللمبة 
اجلانبية التي تو�شع يف املكتب- ، بينما تكون بقية الغرفة مظلمة؛ لأن هذا 
من �شاأنه اإرهاق العني ب�شبب الأ�شعة املنعك�شة عليها؛ ما ي�شبب ال�شداع 
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مع طول الوقت. 
تقريب الكتاب للعينني اأو اإبعاده ب�شورة كبرية، يوؤدي اإىل اإجهادهما، 
وامل�شافة الطبيعية بني العينني والكتاب يف يف اأثناء القراءة يجب اأن تكون 

بني )30-50( �شم.

ختاًما، نقول: اهلل، اهلل! باملذاكرة فهي بوابة الفالح، فلتحر�س 
نهاية  اختبار  اإىل  ب�صكل يومي حتى ت�صل  املذاكرة  كل طالبة على 

العام وقد اأجنزت مذاكرة جميع موادها ودرو�صها.

وبركاته"،،، اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�صالم 
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المسامحة كريمة

ٱ ٻ ٻ

احل��م��د هلل ال���ذي ا���ص��ت��اأن�����س ب��ِذك��ره امل��خ��ل�����ص��ون، ول��ه��ج مبحبته 
ال�صادقون، وفرح بح�صن بالئه الرا�صون، واأ�صهد اأن حممًدا عبده الذي 
ا�صطفاه، الذي هدى به ال�صبيل الأقوم، وبنّي الطريق الأعدل الأحكم، 
اآله واأ�صحابه،  و�صّد به عرى الدين فا�صتحكم. �صلى اهلل عليه، وعلى 
�صالة ت�صتنزل غيث الرحمة من �صحابه، وحتل �صاحبها من الر�صوان 

اأو�صع رحابه، و�صلم ت�صليًما، وزاده �صرًفا وتعظيًما.. اأما بعد:
لكل خلق ف�صل، ولكل ف�صل مكانة، من بني هذه الأخ��الق خلق 
بع�س  ع��ن  وال��ت��ن��ازل  للنف�س  النت�صار  ت��رك  وه��و  والعفو،  ال�صماحة، 

احلقوق.
ونحن هنا يف هذا اليوم )      ( املوافق )       ( من �صهر )     ( لعام 

)      ( للحديث عن ف�صل ال�صماحة.

نبداأ بالقراآن الكرمي:

القرآن الكريم
ەئ    ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  زبې  ت��ع��اىل:  ق���ال 
ىئ  ىئ  ېئ  ېئ   ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئۇئ  وئ  وئ 
جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی    ی  ی  ی  ىئ 
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حب خب  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  پ پ 
ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ    ٿ  ٺ  ٺ  ٺ       ٺ  ڀڀ  ڀ    ڀ 
ڄ    ڄ  ڄڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ٹ  ٹ 
ڌ               ڍ  ڍ    ڇ  ڇ  ڇڇ   چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ 

ڌ ڎ رب )�شباأ(.

ثاين فقراتنا احلديث ال�صريف:

الحديث
عن اأبي هريرة - ر�شي اهلل عنه - قال: قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص : "�ُشِئَل 
ر�شوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: ما اأكرُث ما ُيدخُل النا�َس اجلنَة؟ قال: تقَوى اهلِل، وُح�ْشُن 
الفُم  الأَْج��َوَف��اِن:  قال:  الناَر؟  النا�َس  ُيْدِخُل  ما  اأك��رُث  مَما  قيل:  اخُلُلِق. 

والفرُج" ح�شنه الألباين يف �شحيح املوارد.

نقف الآن مع كلمتنا ال�صباحية:

ما السماحة؟
حني جتدين امرًءا �شهاًل مي�شًرا، يتنازل عن حظ نف�شه اأو جزء من 
حقه، ليحّل م�شكلة هو طرف فيها، اأو ليطوي �شفحة طال احلديث فيها، 
اأو ليتاألف قلب�ًا يدعوه، اأو لي�شتطيب نف�س اأخيه، وهو قبل ذلك ل يتعدى 
على حق اأخيه، ول يلحف يف املطالبة بحقوقه، فذلك هو الرجل ال�شمح، 

وتلك هي ال�شماحة.
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ملسو هيلع هللا ىلص بالرحمة للرجل ال�شمح: »رحم اهلل رجاًل  وقد دعا ر�شول اهلل 
اإل  هي  وما  البخاري.  رواه  اقت�شى«  واإذا  ا�شرتى،  واإذا  باع،  اإذا  �شمح�ًا 

�شور من املعامالت اليومية، التي تقت�شي قدًرا كبرًيا من ال�شماحة.
وال�شماحة  "ال�شهولة  بقوله:  البخاري  رواية  على  حجر  ابن  ويعلق 
واإذا  ونحوها،  امل�شجرة  ترك  بال�شماحة  وامل��راد  املعنى..  يف  متقاربان 
اأي  ق�شى:  واإذا  اإحل��اف،  وع��دم  ب�شهولة  حقه  ق�شاء  طلب  اأي  اقت�شى: 

اأعطى الذي عليه ب�شهولة بغري مطل.
وفيه احل�س على ال�شماحة يف املعاملة، وا�شتعمال معايل الأخالق، 
املطالبة،  يف  النا�س  على  الت�شييق  ترك  على  واحل�س  امل�شاحنة،  وترك 

واأخذ العفو منهم".
واملناظرات  املالية،  املعامالت  يف  اخل�شومات  تكون  ما  واأك��رث 
يتحّل بكرم  ي�شلم فيها من مل  اأن  وقّل  الكالمية،  اخلالفية، واملال�شنات 

اخللق، وجود النف�س، و�شماحة الطبع.

من �صور ال�صماحة يف فقرتنا القادمة:

من صور السماحة
باأن  نف�شه  تطيب  ل  ال�شماحة  �شاحب  اإن  احل��ق:  عن  التنازل   -1
ل حق�ًا مل تطب به نف�س الطرف الآخر، فيوؤثر التنازل اأو ال�شماحة،  يح�شّ

اإن كان احلق له.
2- اإنظار املع�شر: اإن اإنظار املع�شر، اأو التجاوز عن القر�س اأو عن 

جزء منه، �شورة عظيمة من �شور الكرم و�شماحة النف�س.
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3- رد القر�س باأح�شن منه: وقد كان ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يرّد القر�س 
بخري منه وبالزيادة فيه.

4- ال�شماحة مع ال�شريك.
5- رفع احلرج عن النا�س: �شاحب ال�شماحة ل يحر�س على اإيقاع 
من  عليه  مبا  التفكري  عن  له  مبا  التفكري  ي�شغله  ول  احل��رج،  يف  النا�س 

�شماحة مع اإخوانه وتقدير لظروفهم.
6- ال�شماحة مع من اأ�شاء: اأبرز مواقف ال�شماحة ما يكون مع من 

اأ�شاء اإليك.

�صور تتنافى مع ال�صماحة، يف فقرتنا القادمة:

صور تتنافى مع السماحة
1- كرثة اخل�شومات: واإن مما يتنافى مع ال�شماحة النزلق اإىل 
اإىل  الرجال  »اأبغ�س  فاإن  ال�شماحة  اإذ كما يحب اهلل  اللدد واخل�شومة؛ 

م« رواه البخاري. اهلل الألدُّ اخَل�شِ
اأن من يكرث  اأراد  "الألّد: الكذاب، وكاأنه  قال ابن حجر يف الفتح: 

املخا�شمة، يقع يف الكذب كثرًيا".
اأن  اإىل  اأخالقها،  يف  تنحدر  جتدها  ال�شماحة  امل��راأة  يفتقد  وحني 
تنجرف اإىل الت�شايح واجلدل لأمر تعلم بطالنه، اأو وقوف�ًا على طرف ل 

تدري مدى اأحقيته!
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قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ومن خا�شم يف باطل - وهو يعلمه - مل يزل يف 
�شخط اهلل حتى ينزع عنه« رواه اأبو داود. وقد قيل يف املثل: ما ا�شرت�شل 

كرمي قط.
املبادرة  يقت�شي من �شاحبته  ال�شماحة  اإن خلق  2- كرثة اجلدل: 
العلم  اأن  دائم�ًا  ولنتذكر  جديل،  موقف  اأي  يف  الوقوع  عند  التنازل  اإىل 
روح  ان��ع��دام  ب�شبب  الأم���ة؛  منه  حرمت  كبري  خري  القدر  ليلة  مبيقات 
ملسو هيلع هللا ىلص: »خرجت لأخركم  ر�شول اهلل  قال  الأم��ة:  ال�شماحة بني رجلني من 
بليلة القدر، فتالحى فالن وفالن فُرفعت« رواه البخاري. وكم حُترم الأمة 
من الركات والنعم والن�شر حني تدب اخل�شومات، بل اإن �شفة اأ�شا�شية 

من اأخالقيات املنافق اأنه: »واإذا خا�شم فجر« رواه البخاري.
اأن تتعنت وجتادل وت�شد وت�شيح، ناهيِك  ول يليق باملراأة ال�شمحة 
عن اأن تفجر يف اخل�شومة )واجلور: امليل عن احلق والحتيال يف رده(.

واإنه مما يتنافى مع روح ال�شماحة اأن تقع الأخوات يف جدالت تافهة، 
ون متباغ�شني، وما  اأو ق�شايا فكرية، اأو توقعات غيبية، ثم جتدينهم ينف�شّ
كانت البداية اإل روح اجلدل و»ما �شل قوم بعد هدى كانوا عليه اإل اأُوتوا 

اجلدل« رواه ابن ماجه.
وحلث امل�شلمني على ال�شماحة يف احلوار، والتنازل عند الختالف، 
ببيت يف اجلنة ملن  ملسو هيلع هللا ىلص  تعهد ر�شول اهلل  الوقوع يف مغبة اجل��دل،  وعدم 
تنازل، قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »اأنا زعيم ببيت يف رب�س اجلنة ملن ترك املراء 
واإن كان حمق�ًا« رواه اأبو داود. ول ميكن اأن يكون �شماحة وتنازًل اإلَّ حني 
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يكون حمق�ًا، واإنه لع�شري، واإن اأجره لكبري.
اأمتنا  تغدوا  اأن  ال�شماحة  روح  انعدام  نتائج  ومن  اللغو:  كرثة   -3
تتبارى باأل�شنتها، فتنقلب اإىل اأمة كالم بدًل من اأن تكون اأمة عمل، وت�شيع 
الأوقات يف ال�شد واجلذب والأخذ والرد، وكل ينا�شر راأيه، اإن مما حرم 
ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص على اأمته »منع�ًا وهات«، ومما كره لهم: »قيل وقال، وكرثة 

ال�شوؤال، واإ�شاعة املال« رواه البخاري.

ونختم بدعوة اإىل الت�صامح:

دعوة للتسامح
�شمال  )ل��ي��دز(  جامعة  من  خ��ًرا  اأخ���رًيا  ال�شحف  بع�س  ن�شرت 
اإجنلرتا يذكر اأن اأ�شتاذ علم النف�س باجلامعة يقوم بتعليم الريطانيني 
ا اأ�شماءهم لاللتحاق بالدورة  الت�شامح، وقد �شجل اأكرث من �شبعني �شخ�شً
التعليمية التي ت�شتمر ع�شرين اأ�شبوًعا، وتعّد الأوىل من نوعها يف العامل 
باأن  امل�شروع  القائم على  الأ�شتاذ )كني هارت(  وقد �شرح  يقولون،  كما 
اأن كبت الغ�شب  الكراهية التي ن�شعر بها داخلنا ورم ٌ خبيث. واأ�شاف، 
واأ�شبحت  واأمرا�س قلبية  الدم  ارتفاع يف �شغط  اأمرا�س مثل  اإىل  يوؤدي 

الكراهية واملرارة والرغبة يف الثاأر ال�شبب احلقيقي وراء تاأزمهم.
نفو�س  من  الكراهية  اإزال��ة  اإىل  فقط  تهدف  ل  املحا�شرة  وه��ذه 
)هارت(  الطبيب  و�شفة  اأن  على  الدليل  تقدمي  اإىل  واإمنا  النا�س  هوؤلء 
ال�شورة  باإزالة  املحا�شرات  هذه  وتبداأ  املذاق،  حلوة  الت�شامح  اأجل  من 
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ال�شلبية عن الت�شامح من الأذهان؛ لأن الت�شامح فعٌل من جمني عليه جتاه 
وهناك  اإيجابي،  موقف  اإىل  �شلبي  موقف  من  التحول  واأ�شا�شه  امل�شيء، 
اإ�شدارات كثرية خا�شة بهذا امل�شروع للتدريب على كيفية اإبداء الت�شامح 
وكيفية النظر اإىل الغ�شب وال�شغائن وتاأثريها. واأ�شبحت هذه الأخالق 
اأن�شئت  وقد  الأجنبية.  واجلامعات  الكليات  يف  تدر�س  م��واد  وال�شفات 
موؤ�ش�شة خريية لهذا الغر�س مل�شاعدة النا�س الذين يريدون التحرر من 
املا�شي لكي تتح�شن حالتهم وي�شعروا بال�شعادة، وبنّي هارت اأن الت�شامح 
مهارة من املمكن تعلمها وتدريب النا�س عليها اإذا جرى �شقل اإمكاناتهم.
اأننا  تالحظني  األ  جيًدا،  امل�شروع  هذا  الكرمية  اأختي  معي  تاأملي 

اأحق بالت�شامح والعفو وال�شفح ونبذ اخل�شومات فيما بيننا!؟
اإننا امل�شلمون الذي دعانا  نعم..اأنِت واأنا.. هو وهي.. نحن وهم.. 
ال��ق��راآن  ن��رى  اأن  عجب  ف��ال  اخل��ل��ق،  بهذا  التخلق  اإىل  احلنيف  ديننا 
 العظيم ياأمر به ويح�س عليه يف اأكرث من اآية يف كتاب اهلل - عز وجل -: 

زب ۈ ٴۇ ۋ      ۋ ۅ ۅرب )احلجرات: 10(. 

تقريبه  يف  و�صاهمن  بينكن،  الت�صامح  ان�صرن  نقول:  ختاًما، 
متاآلف  جمتمع  على  ودل��ي��ل  ع��ن��وان  فال�صماحة  النا�س،  قلوب  م��ن 

ومرتاحم ومتعاطف.

وبركاته"،،، اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�صالم 
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المعـاصي

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل ويل ال�صاحلني، ول عدوان اإل على الظاملني وال�صالة 
اإىل يوم  واآل��ه و�صحبه  للعاملني مب�صًرا ونذيًرا  ُبعث  وال�صالم على من 

الدين.. ثم اأما بعد: 
اأن يبعث اهلل الأر�س  اآدم - عليه ال�صالم - اإىل  اأن خلق اهلل  منذ 
والذنوب، فال يزال  املعا�صي  املوؤمن يف �صراع مع  يزال  ومن عليها ل 
اآدم من اجلنة،  اأبانا  اأخرج  ال�صيطان يزّين له ويح�صن له فعلها، حتى 
وما فتئ حتى انتقل اإىل ذريته ، بكل حيلٍة ، وبكل خديعٍة ، حتى يجعلهم 

من حزبه واأعوانه.

رنــا اهلل يف كتابه الكرمي مــن كيد ال�صيطان  - وقــد حذنَّ
ومكره يف اأكرث من اآية:

القرآن الكريم
زب ژ ژ ڑ ڑ  ک ک          ک ک گ  تعاىل:  قال 
ں  ں  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ڳڳ  ڳ    ڳ       گ  گ  گ 
ے  ھ  ھ   ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻڻ   ڻ     
ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ  ۆ ۈ ۈٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ 
وئ   ەئ  ەئ  ائ  ائ  ىى  ې  ې  ې   ې  ۉ  ۉ  
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وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ ۈئ       ۈئ ېئ ېئ رب )الأعراف(.

- ول تكاد تخلو �ُصنة احلبيب امل�صطفى ملسو هيلع هللا ىلص من التحذير 
والوعيد لكل من �صلك طريق املعا�صي والذنوب: 

الحديث
النبي  قال  قال:  عنه-  تعاىل  اهلل  ر�شي   - اليمان  بن  ُحذيفة  عن 
ملسو هيلع هللا ىلص: »ُتعر�س الفنت على القلوب كاحل�شري عوًدا عوًدا، فاأي قلب اأ�شربها 
ُنكت فيه ُنكتة �شوداء واأي قلب اأنكرها ُنكت فيه ُنكتة بي�شاء، حتى ت�شري 
دامت  ما  فتنة  ت�شره  فال  ال�شفا  مثل  اأبي�س  على  قلبني:  على  القلوب 
ال�شماوات والأر�س، والآخر اأ�شود مرباًدا كالكوز جمخًيا ل يعرف َمعروًفا 

ول ينكر منكًرا اإل ما اأ�شرب من هواه« رواه م�شلم.

- ول يــزال اأهــل العلم من العلمــاء والوعاظ، يحذرون 
مــن خطــر الن�صياق وراء هــذه الذنوب واملعا�صــي، فهذا ابن 

القيم - رحمه اهلل- يقول:

المعصية تنسي العبد نفسه
قال ابن قيم اجلوزية - يرحمه اهلل-: ومن عقوباتها - اأي املعا�شي-: 
فاإن  واأهلكها.  واأف�شدها  اأهملها  نف�شه  ن�شي  واإذا  نف�شه  العبد  تن�شي  اأنها 
قيل: كيف ين�شى العبد نف�شه! واإذا ن�شي نف�شه فاأي �شيء يذكر؟ وما معنى 

ن�شيانه نف�شه؟ 
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قيل: نعم ين�شى نف�شه اأعظم ن�شيان: قال تعاىل: زب ڦ ڄ ڄ     
فلما   .)19 )احل�شر:  رب  چ  چ  ڃ     ڃڃ  ڃ  ڄ  ڄ 
 ن�شوا ربهم - �شبحانه - ن�شيهم واأن�شاهم اأنف�شهم. كما قال اهلل تعاىل: 

زب ڭ ڭ ڭ رب )التوبة: 67(.

فعاقب - �شبحانه - من ن�شيه عقوبتني: 
اإحداهما: اأنه �شبحانه ن�شيه، والأخرى: اأنه اأن�شاه نف�شه. 

واإ�شاعته.  وتركه وتخليه عنه  اإهماله  للعبد  �شبحانه -  ون�شيانه - 
فالهالك اأدنى اإليه من اليد للفم. واأما اإن�شاوؤه نف�شه فهو اإن�شاوؤه حلظوظها 
العالية، واأ�شباب �شعادتها وفالحها و�شالحها وما تكمل به، ين�شيه ذلك 
همته  اإليه  ي�شرف  ول  ِذك��ره،  على  يجعله  ول  بباله،  يخطر  فال  جميعه 
ا فين�شيه عيوب  فريغب فيه، فاإنه ل مير بباله حتى يق�شده ويوؤثره، واأي�شً

نف�شه ونق�شها واآفاتها، فال يخطر بباله اإزالتها. 
بقلبه  يخطر  فال  واآلم��ه��ا،  وقلبه  نف�شه  اأم��را���س  ين�شيه  ا  واأي�شً
مداواتها، ول ال�شعي يف اإزالة عللها واأمرا�شها التي توؤول به اإىل الف�شاد 
والهالك، فهو مري�س مثخن باملر�س، ومر�شه مرتام به اإىل التلف، ول 
ي�شعر مبر�شه، ول يخطر بباله مداواته، وهذا من اأعظم العقوبة العامة 

واخلا�شة. 
ون�شي  و�شّيعها،  نف�شه  اأهمل  من  عقوبة  من  اأعظم  عقوبة  فاأية 
و�شالحها،  وفالحها  �شعادتها  واأ�شباب  ودواءه���ا،  وداءه��ا  م�شاحلها، 

وحياتها الأبدية يف النعيم املقيم. 
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- وممــا ي�صهــل على الوقوع يف املعا�صــي واملحرمات اأمور 
عديدة يجب احلذر منها، نذكر اأخطرها:

أسباب الوقوع في المعاصي
1- كرثة خمالطة الفا�شقني.

2- رفقة ال�شوء فهم يح�ّشنون القبيح، ويقّبحون احل�شن.
3- التقليد الأعمى.

4- و�شائل الإعالم، �شواء كانت املقروءة اأم املرئية اأم امل�شموعة.
5- الغرتار بال�شباب وال�شحة وطول الأمل.

- ومما يعــني على التخل�س من هــذه الذنوب واملعا�صي، 
ويجلب لِك ان�صراح ال�صدر، و�صفاء القلب واملعتقد ما يلي:

أسباب البعد عن المعاصي
ال�شبب الأول: علم العبد بقبح الذنوب ورذالتها ودناءتها، واأن اهلل 

اإمنا حرمها ونهى عنها �شيانة وحماية عن الدنايا والرذائل.
علم  متى  العبد  فاإن   - �شبحانه   - الثاين: احلياء من اهلل  ال�شبب 
ا�شتحيى  واأنه مبراأى منه وم�شمع، وكان حيًيا  اإليه ومقامه عليه،  بنظره 

من ربه اأن يتعر�س مل�شاخطه.
الذنوب  فاإن  اإليك؛  واإح�شانه  عليك  نعمه  مراعاة  الثالث:  ال�شبب 
تزيل النعم، ول بد فما اأذنب عبد ذنًبا اإل زالت عنه نعمة من اهلل بح�شب 
ذلك الذنب فاإن تاب ورجع رجعت اإليه اأو مثلها، واإن اأ�شر مل ترجع اإليه.
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ال�شبب الرابع: خوف اهلل وخ�شية عقابه.
عن  ال�شر  يف  الأ�شباب  اأق��وى  وهي  اهلل  حمبة  اخلام�س:  ال�شبب 
خمالفته ومعا�شيه فاإن املحب ملن يحب مطيع، وكلما قوي �شلطان املحبة 

يف القلب قوي اقت�شاوؤه.
ال�شبب ال�شاد�س: �شرف النف�س وزكاوؤها وف�شلها واأنفتها، وحميتها 
منزلتها  وتخف�س  قدرها  من  وت�شع  حتطها  التي  الأ�شباب  تختاري  اأن 

وحتقرها وت�شوي بينها وبني ال�شفلة.
ال�شبب ال�شابع: قوة العلم ب�شوء عاقبة املع�شية وقبح اأثرها.

كم�شافر  واأنه  انتقاله  ب�شرعة  وعلمه  الأمل  ق�شر  الثامن:  ال�شبب 
دخل قرية وهو مزمع على اخلروج منها اأو كراكب قال يف ظل �شجرة ثم 

�شار وتركها...
ال�شبب التا�شع: جمانبة الزيادة يف مطعمه وم�شربه وملب�شه ومنامه 

واجتماعه بالنا�س.
�شجرة  ثبات  كلها  الأ�شباب  لهذه  اجلامع  وه��و  العا�شر:  ال�شبب 
الإميان يف القلب، ف�شر العبد عن املعا�شي اإمنا هو بح�شب قوة اإميانه، 
فكلما كان اإميانه اأقوى كان �شره اأمت، واإذا �شعف الإميان �شعف ال�شر.

- وا�صتمعــي اإىل قول هذا ال�صاعر اللبيب الذي يحذرنا 
من خطورة "النظرة املحرمة":

شعر
ك���ل احل������وادث م���ب���دوؤه���ا م�����ن ال��ن��ظ�����ر

ال�شرر م�شت�شغر  م��ن  ال��ن��ار  وم��ع��ظ��م 
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�شاحبه�ا ق��ل��ب  يف  ف��ت��ك��ت  ن���ظ���رة  ك���م 
ف��ت��ك ال�����ش��ه�����ام ب���ال ق�����و���س ول وت�����ر

يقلبه�ا ع��ي�����ن  ذا  دام  م�����ا  وال��ع��ب�����د 
اأع���ني ال��غ��ي��د م��وق��وف ع��ل��ى اخلطر يف 

ي�������ش���ر م��ق��ل��ت�����ه م�������ا ����ش�������ر م��ه��ج��ت�����ه
ل م���رح���ب���ا ب�������ش���رور ع�����اد ب��ال�����ش�����رر

- ونقف مع اأحد ال�صاحلني:

موعظة إبراهيم بن أدهم
جاء رجل اإىل اإبراهيم بن اأدهم فقال له: يا اأبا اإ�شحاق! اإين م�شرف 
على نف�شي، فاأعر�س عليَّ ما يكون لها زاجًرا وم�شتنقًذا لقلبي. قال: اإن 

قبلت خم�س خ�شال وقدرت عليها مل ت�شرك مع�شية ومل توبقك لذة.
قال: هات يا اأبا اإ�شحاق. 

قال: اأما الأوىل، فاإذا اأردت اأن تع�شي اهلل - عز وجل - فال تاأكل 
اآكل وكل ما يف الأر���س من رزق��ه؟ قال له: يا هذا  اأين  رزق��ه. قال فمن 
اأفيح�شن اأن تاأكل رزقه وتع�شيه؟ قال: ل، هات الثانية. قال: واإذا اأردت 
اأن تع�شيه فال ت�شكن �شيًئا من بالده. قال الرجل: هذه اأعظم من الأوىل، 
يا هذا اإذا كان امل�شرق واملغرب وما بينهما له فاأين اأ�شكن؟ قال: يا هذا 
الثالثة:  هات  ل،  قال:  وتع�شيه؟  بالده  وت�شكن  رزقه  تاأكل  اأن  اأفيح�شن 
ل  مو�شًعا  فانظر  بالده  ويف  رزقه  واأنت حتت  تع�شيه  اأن  اأردت  اإذا  قال 
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يراك فيه مبارًزا له فاع�شه فيه. قال: يا اإبراهيم كيف هذا وهو مطلع 
اأن تاأكل رزقه وت�شكن بالده  اأفيح�شن  على ما يف ال�شرائر؟ قال: يا هذا 
وتع�شيه وهو يراك ويرى ما جتاهره به؟ قال: ل، هات الرابعة. قال: اإذا 
جاءك ملك املوت ليقب�س روحك فقل له اأّخرين حتى اأتوب توبة ن�شوًحا 
اإذا مل  فاأنت  هذا  يا  قال:  مني.  يقبل  ل  قال:  �شاحًلا.  عماًل  واأعمل هلل 
تقدر اأن تدفع عنك املوت لتتوب وتعلم اأنه اإذا جاء مل يكن له تاأخري فكيف 
ترجو وجه اخلال�س؟ قال: هات اخلام�شة. قال: اإذا جاءتك الزبانية يوم 
القيامة لياأخذوك اإىل النار فال تذهب معهم. قال: ل يدعونني ول يقبلون 
مني. قال: فكيف ترجو النجاة اإذا. قال له: يا اإبراهيم ح�شبي ح�شبي اأنا 

اأ�شتغفر اهلل واأتوب اإليه ولزمه يف العبادة حتى فرق املوت بينهما.

يف اخلتام نقول:
راأي�������������ت ال��������ذن��������وب مت�����ي�����ت ال���ق���ل�����������وب

وي�����������������ورث ال��������������ذل اإدم����ان����ه����������������������������������ا
وت����������رك ال�������ذن�������وب ح�����ي�����اة ال���ق���ل���������������وب

وخ�����������ري ل����ن����ف���������ص����ك ع�������ص���������������ي���ان���ه���ا

ن�صاأل اهلل اأن يقينا �صرور الآثام من املعا�صي واملحرمات، واأن 
يغفر لنا ما م�صى وفات، واأن يتوب علينا جميًعا؛ اإنه �صميع جميب.

وبركاته"،،، اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�صالم 
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المعلمة

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل الذي جعل يف قلوِب ال�صادقني لالإمياِن طعًما وَحالوة، 
اأحمد ربِّي واأ�صكره كما َيليق به �صبحاَنه، واأ�صَهد اأن ل اإلَه اإّل اهلل وحده 
نبيَّنا  اأّن  واأ�صهد  وزي���اَدة،  احل�صنى  اأح�صنوا  للذين  جعَل  له  �صريَك  ل 
�صّلى  وال�ّصَياَدة،  والتوقري  والتعظيم  احلبُّ  له  ور�صوله  عبده  حمّمًدا 

يادة. اأما بعد: اهلل عليه وعلى اآله و�صحِبه اأويل الف�صل والرِّ
ا يف نف�س كل طالبة. املعلمة كلمة جميلة حتمل معنى خا�صً

ونحن يف هذا اليوم )      ( املوافق )    ( من �صهر )    ( لعام )      ( 
ي�صرفنا اأن نخ�ص�س هذا اليوم للحديث عن املعلمة؛ فهيا بنا.

اأوىل الفقرات القراآن الكرمي:

القرآن الكريم
قال تعاىل: زبې ى  ى ائ ائ ەئ ەئ وئ  وئ ۇئ ۇئ 
جئ        ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ   ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئۆئ 
حئ مئ ىئ   يئ جب حب خب  مب ىب يب جت  حت 
ٻٻ  ٻ  ٻ  ٱ  يث   ىث  مث  جث  ىتيت  مت  خت 
ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ    ڀ   ڀ   ڀ  پ  پ  پ  پ 
ڦ ڦ  ڤ ڤ     ڤ    ڤ  ڦ  ٹ  ٹ    ٹ ٹ  ٿ     ٿ  ٿ  

www.alukah.net



270

ڦ   ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ  ڃ ڃ ڃ چ چچ چ ڇ 
ڇ ڇرب )الأحزاب(.

وثاين فقراتنا احلديث ال�صريف:

الحديث
عن اأبي هريرة - ر�شي اهلل عنه - قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »اإذا �شلى 
واإذا  والكبري،  وال�شقيم  ال�شعيف  فيهم  فاإن  فليخفف،  بالنا�س  اأحدكم 

�شلى اأحدكم لنف�شه فليطول ما �شاء« رواه البخاري.

ون�صل اإىل الكلمة ال�صباحية:

المعلمة الداعية
رغبته  واأب��دى  املحدد  املوعد  �شاحبي يف  املعلمني: جاء  اأحد  يقول 
يف اأن يكون حديث هذا املجل�س عن اأجل �شفة يحملها املعلم، واأبرز �شمة 
اأنه يف حقيقة الأمر معلم النا�س  يتخلق بها، واأرفع و�شام يعتز به، ذلك 
اخلري، والر�شول ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »اإمنا بعثت معلًما« اإن حديثنا عن ذلك املعلم 

الداعية فنقول له: 
اأختي املعلمة، ل �شك يف اأن عملك جزء من الدعوة اإىل اهلل تنالني 
به - باإذن اهلل - اأجًرا عظيًما، فقد اأخر النبي ملسو هيلع هللا ىلص عن ذلك بقوله: «من 

دل عل خري فله مثل اأجر فاعله« متمثاًل قول اهلل تعاىل: زب چ چ ڇ 
ڇ ڇ  ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ   ڎ    ڎ ڈ رب )ف�شلت: 33(.
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وطريق  الر�شل  وظيفة  فهي  املهن،  اأف�شل  هي  مهنتك  اأن  واعلمي 
نفو�س  الإميان يف  تقوية  تعاىل، فاجعلي غايتك  اإىل اهلل  للدعوة  خ�شبة 
الأفكار  حاربي  لل�شر،  مغالًقا  للخري  مفتاًحا  وك��وين  الطالبات،  بناتك 
معاجلة  وعاجليها  طالباتك،  على  تلتب�س  التي  وال�شبهات  والأباطيل 
والف�شاد  النحراف  �شيل  اأمام  اليد  مكتوفة  تكوين  ول  الطبيب احلكيم، 

الذي يت�شرب اإىل طالباتك يف اأفكارهن و�شلوكهن.
دعوتك  ح��ني   - وج��ل  ع��ز   - هلل  نيتك  اأخل�شي  املعلمة:  اأخ��ت��ي 
اإ�شالمًيا يف قولك وفعلك و�شلوكك، متم�شًيا مع  الطالبات، ليكن �شمتك 
روح الإ�شالم ومبادئه، ا�شتخدمي در�شك لتثبيت العقيدة م�شاهمة منك 
تكتفي  التاأريخ ل  الإ�شالمية، مثال ذلك: يف در�س  ال�شخ�شية  تكوين  يف 
تاأريخًيا واإمنا ا�شتخل�شي منها �شنن اهلل يف الكون التي  ب�شرد الأحداث 

ت�شري عليها الأمم، واأن تقدم الأمم وتاأخرها اإمنا يتبع هذه ال�شنن. 
ڤ       ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    زبٿ  تعاىل:  اهلل  ق��ال 

ڤ ڦ ڦرب )غافر: 51(.
ومن ال�شنن الإلهية: تقرير اأن الإميان والتقوى �شبيل يف جلب بركات 

ال�شماء والأر�س، قال تعاىل: زب ٱ  ٻ ٻ ٻ   ٻ پ پ پ 
رب  ٿ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  

)الأعراف: 96(.
والتخلي  والعزة،  للن�شر  طريق  الأخالق  بهذه  والتم�شك  فالإميان 

عنها وجحود النعمة طريق اإىل زوال الأمم واندثار احل�شارات. 
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ومدر�شات اجلغرافيا والفلك يعلمن الطالبات اأن الكون الذي نعي�س 
العلمية  احلقائق  تذكر  العلوم  ومدر�شة  اهلل،  بقدرة  ومنظم  من�شق  فيه 
التي تبني قدرة اهلل - �شبحانه وتعاىل - وحكمته، ومن خالل ذلك يعمق 

اجلوانب الإميانية يف طالباتها. 
الريا�شية  العمليات  بني  تربط  اأن  ت�شتطيع  الريا�شيات  ومدر�شة 
قوانني  ت�شرح  اأن  ا  اأي�شً وت�شتطيع  امل��واري��ث،  وح�شاب  الأم���وال  وزك��اة 
الحتمالت التي ت�شتخدمها يف اإثبات اأن احتمال تواجد هذا الكون بكل 
ما فيه من تنظيم وتن�شيق وترتيب - م�شادفة - دون خالق اإمنا ي�شاوي 
�شفًرا: وبالتايل توؤكد وتقرر حقيقة الإميان باهلل تعاىل، واأنه خالق الكون 

وموجده. 

القادمة: فقرتنا  اأوًل" هي  معلمتك  "اك�صبي 

اكسبي معلمتك أواًل
املعلمة هي قطب رحى العملية الرتبوية التعليمية و�شناعة التفوق  

متر اأوًل عر ك�شبها والتعرف اإليه من خالل:
- احل�شور املبكر.

- احرتامها وتقديرها.
- معرفة ما يريحها ويزعجها.

- معرفة نوعية اأ�شئلتها )�شح وخطاأ، اختيارات متعددة، مقالية... 
اإلخ( وما الذي تف�شلها منها. 
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- اإ�شعارها باأهمية مادتها. 
- اإح�شار الكتاب. 

- امل�شاركة. 
- الإن�شات. 

- احلر�س على املقاعد الأمامية. 
- النظر اإليها حني ال�شرح.

- التب�شم يف وجهها. 
- عدم تاأخري كرا�شة الواجبات. 

- الهتمام بكرا�شة الف�شل. 
- عدم الن�شغال عنها. 

ون�صتمع اإىل هذه الآداب:

من آداب المعلمة للعلم
)1( ينبغي للمعلمة اأن تق�شد بتعليمها وجه اهلل ول تطلب بعلمها 

منزلة عند النا�س.
)2( ينبغي لها اأن تتخلق بالف�شائل كاجلود واحللم وال�شر والوقار 

وال�شكينة.
)3( يجب اأن حتر�س على اأن تراه تلميذاتها مكرثة لِذكر اهلل مقبلة 
على تنفيذ اأوامر ربها، وحتذر من الرياء واحل�شد والعجب واحتقار الغري.
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لها  واأن تبذل  اإليها،  تتعلم منها وحت�شن  اأن ترفق مبن  )4( يجب 
الن�شيحة والعون.

التي  م�شاحلها  على  تلميذاتها  تعليم  توؤِثر  اأن  عليها  يجب   )5(
لي�شت ب�شرورية، واأن تفرغ قلبها من كل ال�شواغل يف حال جلو�شها معهن، 
واأن تعطي كاًل منهن ما يليق بها، فال تكرث على من ل حتتمل الإكثار ول 
تق�شر مع من حتتمل الزيادة، وتثني على من ظهرت جنابتها ما مل تخ�س 
عليها من فتنة كاإعجابها بنف�شها، ومن ق�شرت عنفتها تعنيًفا لطيًفا ما 
مل يخ�س عليها تنفريها، وبذلك تعود على املعلمة يف الدنيا الثناء اجلميل 

ويف الآخرة الثواب اجلزيل.

القادمة: فقراتنا  داعية" هي  املعلمة  تكون  "كيف 

كيف تكون المعلمة داعية؟
ما الأ�شياء التي تتبعها املعلمة لتكون معلمة ناجحة؟ 

- مواجهة الف�شل لأول مرة.  - اإعداد الدرو�س.   
- املحادثة مع طالبة الف�شل.  - البتداء بالدرو�س.   

- الن�شباط يف الف�شل.  - التعرف اإىل الطالبات.  
- توجيه الأ�شئلة للطالب.  - عر�س الأفالم التعليمية.  
- اإعطاء الواجب املنزيل.  - نهاية الدرو�س ب�شيغ جيدة.  

- اإعداد التقارير عن اأداء الطالبات. - مقابلة اأولياء الأمور. 
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ونختم بهذه الفتوى:

حكم التصفيق والقيام للمعلم
�س: �شئل ف�شيلة ال�شيخ: ابن باز - يرحمه اهلل - هذا ال�شوؤال: يف 
له،  فاإن زمالءه ي�شفقون  ما  �شيء  التلميذ يف  اأح�س  اإذا  املدار�س  بع�س 
كما اأن التلميذات يقومون للمدير اأو املدر�س اإذا دخل الف�شل.. فما حكم 

ذلك؟ 
ومن  اجلاهلية،  زي  من  وهو  �شديدة،  كراهة  مكروه  الت�شفيق  ج: 

ٹ          ٹ  زب  الكفار:  و�شف  يف   - وج��ل  عز   - اهلل  ق��ال  الن�شاء؛   �شفات 
ڄ                ڄ  ڄ   ڦ  ڦڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  
املكاء  اهلل:  يرحمهم  املف�شرون،  ق��ال   ،)35 )الأن��ف��ال:  ڄرب 
نابكم يف ال�شالة  »اإذا  ملسو هيلع هللا ىلص:  النبي  الت�شفيق. وقال  ال�شفري، والت�شدية 
�شيء فلي�شبح الرجال ولي�شفق الن�شاء«، ويف لفظ اآخر: »الت�شبيح للرجال 
الطلبة وهم  القيام لالأ�شتاذ من  للن�شاء« متفق عليه، وهكذا  والت�شفيق 
عن   - عنه  اهلل  ر�شي   - اأن�س  لقول  �شديدة؛  كراهة  مكروه  اأماكنهم  يف 
ال�شحابة - ر�شوان اهلل عليهم اأجمعني -: »ما كان اأحد اأحب اإليهم من 
ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، وكانوا ل يقومون له اإذا دخل؛ ملا يعلمون من كراهته لذلك«. 
لكن اإذا قام طالب اأو غريه ملقابلة الداخل وال�شالم عليه وم�شافحته، فال 
باأ�س بذلك؛ لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص لل�شحابة - ر�شوان اهلل عليهم اأجمعني -: 
»قوموا اإىل �شيدكم« رواه البخاري؛ يعني بذلك: �شعد بن معاذ - ر�شي 
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اهلل عنه - ملا جاء للحكم يف بني قريظة وكان ملسو هيلع هللا ىلص يقوم لبنته فاطمة - 
ر�شي اهلل عنها - وياأخذ بيدها ويقّبلها، وكانت - ر�شي اهلل عنها - اإذا 

دخل عليها - عليه ال�شالة وال�شالم - قامت اإليه واأخذت بيده وقبلته. 
وملا تاب اهلل - �شبحانه - على الثالثة الذين خلفوا وهم كعب بن 
مالك الأن�شاري - ر�شي اهلل عنه - ، و�شاحباه، وجاء كعب اإىل امل�شجد، 
والنبي ملسو هيلع هللا ىلص جال�س يف اأ�شحابه، قام اإليه طلحة بن عبيد اهلل - ر�شي اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص ينظر ومل ينكر ذلك عليه.  عنه - ، و�شافحه وهناأه بالتوبة، والنبي 

والأحاديث يف هذا املعنى كثرية، واهلل ويل التوفيق. 

واأدبه  املعلم وف�صله  ال�صعب احلديث عن  نقول: من  ختاًما، 
اأح��اط  اإذاع��ي واح��د، لكن كما يقال: يكفي من القالدة ما  ي��وم  يف 

بالعنق.

وبركاته"،،، اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�صالم 

 

www.alukah.net



277

الـنار - أعاذنا اهلل منها -

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل ما ا�صتهل وليد، وعاد وعيد، واآب بعيد، ورجع طريد، 
ينزل من القراآن ما هو �صفاء ورحمة ، يق�س اأح�صن الق�ص�س، يق�صم 

املعي�صة، ويرفع بع�س النا�س على بع�س، وهو على كل �صيء قدير.
واأ�صهد اأن حممًدا عبده ور�صوله، ل خري اإل دل اأمته عليه، ول 
ت�صليًما  و�صلم  اآله و�صحبه  وعلى  عليه  اهلل  اإل حذرها منه، �صلى  �صر 

كثرًيا.. ثم اأما بعد:
ونظهر من جديد من  اإل  اأو يظهر عجيب،  ياأتي جديد،  اإن  ما 
هذا  من  حديث،  اأمتع  مقدمني  امل�صري،  على  عازمني  بعيد،  اأو  قريب 
الطود ال�صامخ مدر�صة )      ( ويف هذا اليوم )      ( املوافق )    ( من �صهر 
)      ( لعام )      ( من الهجرة، ونريد يف هذا اليوم اأن نتذاكر �صيًئا عن 

النار اأعاذنا اهلل منها، فنتقي �صرها، ونبتعد عن طريقها.

رنا اهلل تبــارك وتعاىل من النــار، وبنينَّ اأنها  - وقــد حذنّ
ماأوى للطاغني:

القرآن الكريم
ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے   ھ  ھ   ھ     ھ  ہ  زب  تعاىل:  ق��ال 
ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ     ۈ  ۈ   ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ 
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وئ   وئ  ەئ  ەئ   ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې   ې  ۉ 
ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ  رب )النباأ(.

- وقد و�صفت ال�صنة املطهرة النار اأميا و�صف، وحذرت 
منها اأميا حتذير:

الحديث
عن عدي بن حامت - ر�شي اهلل عنه - قال: قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ما 
منكم من اأحد اإل �شيكلمه ربه، لي�س بينه وبينه َتْرجمان فينظر اأمين منه، 
فال يرى اإل ما قدم. وينظر اأ�شاأم منه، فال يرى اإل ما قدم، وينظر بني 
يديه فال يرى اإل النار ِتلَقاَء وجهه، فاتقوا النار ولو ِب�ِشقِّ مترة. فمن مل 

يجد فبكلمة طيبة« متفق عليه.

- ونقف مع �صرح احلديث:
الشرح

ك�شب  ومن  �شادق  من  كانت  اإن  كثرية،  اأم  كانت  قليلة  ال�شدقة 
طيب، واهلل ل يقبل اإل طيًبا، وهي من اأجل القربات، وهي تطفئ غ�شب 
الرب �شبحانه وتعاىل، فعليِك اأختي امل�شلمة األ ت�شتحي من اأن تت�شدقي 

مبا متلكني، �شريطة اأن تكون طيبة بذلك نف�شِك.

- واحلكمة تقول:
الحكمة

احذري اإبلي�س فاإنه كالفحمة اإذا مل يحرقك فاإنه ي�شودك.
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- و�صف النار وعذابها هو عنوان كلمتنا:

وصف النار وعذابها
عن اأبي هريرة- ر�شي اهللَّ عنه- قال: قال ر�شول اهللَّ ملسو هيلع هللا ىلص: »اأوقد 
اأوقد عليها األف �شنة اأخرى حتى  األف �شنة حتى احمرت، ثم  على النار 
ابي�شت، ثم اأوقد عليها األف �شنة حتى ا�شودت، فهي �شوداء كالليل املظلم«.
اأنه كان ل تنقطع دموع عينيه ول يزال  وروى عن يزيد بن مرثد: 
ذنًبا  اأذنبت  لو  باأين  اأوع��دين  اهللَّ  اأن  لو  فقال:  ذلك،  عن  ف�شئل  باكًيا، 
حلب�شني يف احلمام اأبًدا لكان حًقا علّي اأن ل تنقطع دموعي، فكيف وقد 

اأوعدين اأن يحب�شني يف نار قد اأوقد عليها ثالثة اآلف �شنة.
وعن جماهد- ر�شي اهللَّ تعاىل عنه- قال: اإن جلهنم جباًبا فيها 
حيات كاأمثال اأعناق البخت وعقارب كاأمثال البغال الدهم، فيهرب اأهل 
اإىل  ال�شعر  بني  ما  فيك�شطن  ب�شفاههن  فياأخذن  احليات  تلك  اإىل  النار 

الظفر فما ينجيهم منها اإل الهرب اإىل النار.
وروي عن عبدهللَّ بن جبري عن ر�شول اهللَّ ملسو هيلع هللا ىلص اأنه قال: »اإن يف النار 
حيات مثل اأعناق الإبل تل�شع اأحدهم ل�شعة يجد حمتها اأربعني خريًفا، واإن 
اأربعني  يجد حمتها  ل�شعة  اأحدهم  تل�شع  البغال  كاأمثال  لعقارب  النار  يف 

خريًفا«.
وروي عن ابن م�شعود- ر�شي اهللَّ تعاىل عنه- اأنه قال: »اإن ناركم 
البحر  يف  �شربت  اأنها  ولو  النار،  تلك  من  ج��زًءا  �شبعني  من  جزء  هذه 
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اإن ناركم هذه تتعوذ من  انتفعتم منها ب�شيء«. وقال جماهد:  مرتني ملا 
نار جهنم.

وقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »اإن اأهون اأهل النار عذاًبا لرجل يف رجليه نعالن 
جمر  واأ�شرا�شه  جمر  م�شامعه  مرجل  كاأنه  دماغه  منهما  يغلي  نار  من 
واأ�شفاره لهب النريان، وتخرج اأح�شاء بطنه من قدميه واإنه لريى اأنه اأ�شد 

اأهل النار عذاًبا، واإنه من اأهون اأهل النار عذاًبا«.

- واأما اأ�صماء املب�صرين بالنار، والعياذ باهلل منها، فهي:
أسماء المبشرين بالنار

1- اإبلي�س اللعني زعيم اأهل النار.
2- قابيل اأول جمرم يف التاأريخ.

3- ابن نوح عا�س هلل، عاق لوالده.
4- النمروذ بن كنعان املتكر اجلهول.

5- فرعون قائد الطغاة وزعيم الع�شاة.
6- م�شيلمة بن حبيب اأ�شهر الكذابني.

7- قارون الأحمق املغرور.
8- اأمية بن خلف الطاغية اجلهول املت�شلط.

9- �شاحب اجلنتني عابد للمال كافر بالرحمن.
10- اأبو لهب املكابر العنيد.

11- الوليد بن املغرية احلالف املهني.
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12- عبداهلل بن اأبي بن �شلول راأ�س النفاق و�شهم ال�شقاق.
13- اأبو طالب يف زمرة ال�شقاء.

نني  - ويف هــدوء عميــم، ن�صتمــع اإىل دعاء جليــل، ُموؤَمنّ
عليه بخ�صوع:

دعاء
ب اإليها من قوٍل اأو عمل، اللهم  اللهم اإنا نعوذ بك من النار وما قرَّ
اأن  الوا�شعة  برحمتك  ن�شاألك  اإنا  اللهم  تقوى،  ل  النار  اأج�شادنا على  اإن 

تنجينا من نار جهنم، واأن تع�شمنا منها؛ اإنك اأنت الغفور الرحيم.

بد من  بالرحيل، ول  موؤذنة  بالنتهاء،  توؤ�صر  �صاعتنا  ها هي 
التحية قبل اخلتام:

وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكن  "فال�صالم 
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النوم مبكرا

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل الرحيم الرحمن، علَّم القراآن، خلق الإن�صان، علَّمه البيان، 
له مقاليد ال�صموات والأر�س - �صبحانه - كّل يوم هو يف �صاأن، واأ�صهد اأن 
ل اإله اإل اهلل وحده ل �صريك له، واأ�صهد اأن حممًدا عبده ور�صوله، �صيد 
ولد اآدم اأجمع، وخري من �صلى وركع، واأبلغ من دعا اإىل اهلل فاأ�صمع، �صلى 
اهلل وبارك عليه، وعلى اآله واأ�صحابه الأتقياء الربرة، ور�صي عنهم وعن 

التابعني ومن تبعهم باإح�صان اإىل يوم الدين.. اأما بعد:
من منا ل يعرف النوم؟، ومن منا ل يتلذذ به؟.. كلنا نحب النوم 

فهو يريح البدن ويجدد الن�صاط.
ومن هذا اليوم )     ( املوافق )     ( من �صهر )    ( لعام )         ( 

ي�صرنا اأن نخ�ص�س هذا اليوم للحديث عن النوم مبكًرا.

نبداأ بالقراآن الكرمي:

القرآن الكريم
ڀ  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 ٺٺ  ڀ  ڀ  
ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ 
ڎ   ڎ  ڌ  ڍڌ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ   چ  چ  ڃ 
گ  گ  گ  ک    ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ 
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ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں       ں  ڱ  ڱ     ڱ  ڱ  ڳ  ڳڳ  ڳ  گ 
ۇ   ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ےۓ  ے  ھ  ھ  ھ   ھ  ہ  ہہ  ہ 
رب  ې  ې  ې  ۉ   ۅۉ  ۅ    ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ 

)الأحزاب(.

ونثني باحلديث ال�صريف:

الحديث
عن اأبي �شعيد اخلدري - ر�شي اهلل عنه - قال: قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 
ُه  فاإنَّ راأ�ُس كلِّ �شيٍء، وعليَك باجلهاِد،  ُه  فاإنَّ تعاىَل،  اهلِل  بَتقوى  يَك  "اأُو�شِ
ُه روُحَك  ُة الإ�شالِم، وعليَك بِذْكِر اهلِل تعاىل، و ِتالوُة القراآِن، فاإنَّ رهبانيَّ

ماِء، و ِذْكُرك يف الأَر�ِس" ح�شنه الألباين.  يف ال�شَّ

ون�صــل اإىل كلمتنــا لهذا اليــوم، والتــي خ�ص�صناها عن 
النوم:

النوم يقوي ذاكرة الطالب
اكت�شف العلماء اأن الإن�شان ميكنه ال�شتفادة من وقته وهو نائم يف 
تعلم اأ�شياء جديدة، الأمر الذي قد يكون مهًما بالن�شبة للطالب والباحثني 

واملبدعني.
من  ال�شتفادة  كيفية  حول  درا�شة  �شانتيه"  "توب  جملة  ون�شرت 
"ماك�س  اأن العلماء يف معهد  اأ�شارت فيها اإىل  اأثناء النوم،  الوقت يف يف 
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بالنك" باأملانيا يعكفون حالًيا على حتري الذكريات وطرق تخزينها واآلية 
اأن النوم ميثل معجزة عظيمة يف  عمل الذاكرة، وفوجئوا عندما وجدوا 

التذكر والتعلم.
وذكرت الدرا�شة، اأن هذه النتائج متثل قفزة يف معرفة كيفية التعلم 
والتذكر لدى الإن�شان، حيث وجدوا اأن ق�شرة الدماغ تن�شط يف يف اأثناء 
تخزن يف منطقة  املعلومات  اأن  الدرا�شات  بنتيجة هذه  تبني  وقد  النوم. 
تتحرك  ثم  ق�شرية،  لفرتة  كامبو�س"  "هيبو  تدعى  الدماغ  من  عميقة 
اإىل ق�شرة الدماغ يف  النوم العميق  اأثناء  اأيام عدة، خا�شة يف يف  خالل 

منطقة تدعى "نيوكورتك�س" لت�شبح يف جمال الذاكرة الطويلة الأمد.
واأكد العلماء اأهمية النوم يف عملية التعلم والتذكر، حيث لحظوا 
ن�شاًطا كبرًيا للخاليا الع�شبية يف يف اأثناء النوم، وتبنيَّ اأن النوم العميق 

يقلل من م�شكلة زيادة الوزن، خا�شة عند الأطفال.
زيادة  م�شكلة  من  تقلل  اإ�شافية  نوم  �شاعة  كل  اإن  الدرا�شة  وتقول 
الهرمونات  توؤثر يف  النوم  قلة  اأن  الأبحاث  اأثبتت  وال�شمنة، حيث  الوزن 

امل�شوؤولة عن ال�شعور باجلوع، خا�شة عند الأطفال.
هذه  مثل  تهمها  التي  الفئات  اأك��رث  "لعل  قائلة  املجلة  وت�شتطرد 
الدرا�شة هم الطالب الذين يعانون ليلة الختبار الإح�شا�س باأنهم ن�شوا 
املعلومات التي در�شوها، ويحتارون بني اختيار النوم اأو مزيد من املراجعة، 
فقد وجد الباحثون اأن النوم ي�شاعد ب�شورة كبرية على حدوث التغريات 
املطلوبة خمًيا يف ات�شال اخلاليا الع�شبية واملخ، ولهذه الت�شالت دور 
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اأ�شا�شي يف قدرة املخ على التحكم يف ال�شلوك والتعلم والذاكرة".
ويعتقد الباحثون اأن النتائج قدمت دلياًل قوًيا على اأن النوم ي�شاعد 
وتظهر  ذاك��رة،  اإىل  اخلرة  يحول  واأن��ه  جيًدا،  وظيفته  اأداء  على  العقل 

اأهمية هذا الأمر يف يف اأثناء طريقة ا�شتعدادنا لالختبارات.
ووجد الباحثون اأن التغريات يف املخ مت�شلة بالنوم العميق اأكرث من 
النوم اخلفيف، واكت�شفوا اأن النوم يلعب دوًرا مهًما يف تنمية العقل، وهذا 
الكت�شاف �شي�شاعد الباحثني يف الإجابة عن الت�شاوؤل املعقد: ملاذا ننام؟

وتوؤكد الدرا�شة اأن املعلومات اجلديدة، التي يح�شل عليها الإن�شان 
"هيبو  ا�شم  عليه  يطلق  الدماغ  من  ج��زء  يف  تخزينها  البداية  يف  يتم 
املعلومات  ه��ذه  بحذف  ال��دم��اغ  يقوم  ل  ال��ي��وم،  نهاية  وف��ى  كامبو�س"، 

ون�شيانها، بل اإنه يتم ا�شتدعاوؤها من جديد وتخزينها يف الدماغ.
ويقول الروفي�شور "مايكل �شرتيكر": لو راجع الطالب درو�شه جيًدا 
حتى نال منه التعب ثم نام، فاإن املخ �شي�شتمر يف العمل يف يف اأثناء النوم 

بالطريقة نف�شها، كما لو كان الطالب طوال الليل يردد ما در�شه!
واأو�شحت الدرا�شة الدور املهم جًدا الذي يلعبه النوم يف اأداء العقل 
وظائفه الفاعلة، وذلك من خالل اأبحاث اأجريت على القطط، و�شتكون 
لها اآثار على الب�شر الذين يريدون حت�شني قدرات التعلم والتذكر لديهم، 

خا�شة الطالب.
وقد اأثبتت التجارب على القطط اأن اأداءها يتح�شن اإذا نامت ب�شكل 

جيد، حيث ت�شبح اأكرث قوة ون�شاطا وحركة!
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عقول  يف  حت��دث  التي  التغريات  على  اختبارات  العلماء  واأج��رى 
القطط بينما اإحدى عينيها مغطاة ملدة �شت �شاعات، فقد تبني اأن عقول 
اأظهرت  التجربة،  بعد  �شاعات  �شت  ملدة  بالنوم  لها  �شمح  التي  القطط 

تغرًيا وتكيًفا اأكرث من تلك التي مل ي�شمح لها بالنوم.
ويوؤكد الباحثون اأن احلقائق التي ين�شاها النا�س خالل يوم حافل 
بالعمل رمبا ميكن ا�شرتجاعها اإذا اأعقب ذلك النوم ب�شكل جيد، وطلب 
الباحثون من متطوعني تذكر كلمات ب�شيطة، ووجد كثريون اأن ذاكرتهم 
تخذلهم يف نهاية اليوم، لكن يف �شباح اليوم التايل ا�شتطاع اأولئك الذين 

ناموا نوًما مريًحا ا�شرتجاع املعلومات ب�شكل اأف�شل بكثري.
التي  الذكريات  الليل  ي�شرتجع خالل  اأن  املخ ميكن  اأن  ويعنى هذا 
كادت اأن تن�شى، وعندما يطلب من املخ تذكر �شيء لأول مرة تكون هذه 
اأنها رمبا تكون قد ن�شيت،  املعلومة يف حالة غري م�شتقرة، وهو ما يعنى 

وفى مرحلة ما ي�شع املخ املعلومات املهمة يف حالة اأكرث ا�شتقراًرا وثباًتا.

هل تعلمني خماطر النوم عقب الأكل؟:

النوم عقب األكل
اإذا اأكلنا طعاًما ثقياًل، فاإننا ن�شعر عقبه با�شرتخاء وخمول ورغبة 

يف النوم، فهل يجب اأن ننام اأو نبقى يف اليقظة؟
اإن هذه الرغبة غري حقيقية وهي يف الواقع لي�شت �شوى برهان على 
اأن القناة اله�شمية قد اأخذت من �شائر اأنحاء اجل�شم مقداًرا كبرًيا من 

www.alukah.net



287

الدم لكي ته�شم به هذا الطعام، فما دمنا يف يقظة فاإن التنبه العمومي 
ي�شمل هذه القناة اله�شمية ويجعلها جتيد اله�شم وتن�شط يف عملها. اأما 
اإذا ا�شت�شلمنا للخمول ومننا فاإن النوم نف�شه يوؤثر يف القناة اله�شمية يف 
النوم. وزيادة على ذلك اإذا كانت الوجبة ثقيلة فاإن النوم ي�شغل الأع�شاء 

الداخلية -الرئتني والقلب- حتى قد يحدث لنا الكابو�س.

ون�صل لتتعلمي عادات النوم ال�صحية:

 العادات الصحية للنوم
- ا�شرتخي قبل النوم. فالإن�شان الذي ي�شتمر يف العمل حتى وقت 
من  حاجته  ياأخذ  مل  ج�شمه  لأن  النوم؛  يف  �شعوبة  يجد  ما  ع��ادة  نومه 

ال�شرتخاء الذي عادة ما ي�شبق الزمن.
- جتنبي اإجبار نف�شك على النوم، فالنوم ل ياأتي بالقوة. بدًل عن 
القراآن  اآيات من  بالك كقراءة  يريح  �شيء هادئ  ذلك ركزي على عمل 

للم�شاعدة على ال�شرتخاء.
- اذهبي اإىل الفرا�س عندما ت�شعرين بالنعا�س فقط.

- ل تكرثي البقاء يف الفرا�س واأنت م�شتيقظة واح�شري بقاءك يف 
الفرا�س على الفرتة التي حتتاجني اإليها للنوم.

اإليها  النظر  ك��ان  اإذا  اأمامك  جتعليها  ول  املنبه  �شاعة  اأخفي   -
يزعجك. ولكن ا�شبطي املنبه لال�شتيقاظ �شباًحا.

- النتظام يف مواعيد النوم وال�شتيقاظ.
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- حاويل ممار�شة الريا�شة بانتظام؛ فالريا�شة ت�شاعد على النوم 
ب�شكل اأف�شل.

- حاويل التخفيف من املنبهات.
- وجبة خفيفة قبل النوم قد ت�شاعد على النوم.

- وقبل ذلك كله وبعده ل تن�شي اللتزام بورد )دعاء(النوم.

ونختم بهذه الفقرة الأكرث من مهمة:

خطورة السهر
لدى  الليلي  العمل  مناوبة  اأن  عن  نرويجية  علمية  درا�شة  ك�شفت 
�شرطان  خا�شة  ال�شرطان،  مبر�س  الإ�شابة  خطر  من  يزيد  ال�شيدات 
كن  الثدي  ب�شرطان  امل�شابات  من   )%65( نحو  اأن  واأو�شحت  الثدي، 
يعملن يف اأوقات م�شائية، اأو يف فرتات مناوبة ليلية، و�شجلت الدرا�شة اأن 
اإىل )2700(  الثدي يف الرنويج ي�شل  ال�شنوية ب�شرطان  الإ�شابة  معدل 
لل�شوء  يتعر�شن  الليل  يعملن يف  اللواتي  اأن  اإىل  الباحثة  واأ�شارت  حالة، 
لفرتات طويلة؛ ما يقلل قدرة اجل�شم على اإنتاج هرومون ميالتونني الذي 

يتم اإفرازه يف الظالم عندما يكون ال�شخ�س نائًما.
وهناك نظرية يف جمال اأبحاث مر�س ال�شرطان تقول: اإن م�شتوى 
اأن  �شاأنه  من  وهذا  امليالتونني،  م�شتوى  يقل  عندما  يرتفع  الأ�شرتوجني 

يزيد من خطر الإ�شابة ب�شرطان الثدي.
خاليا  وحماية  املناعة  جهاز  تقوية  يف  امليالتونني  مهمة  وتكمن 
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اجل�شم والأن�شجة �شد ال�شرطان وخطر الأ�شعة امل�شرة.

ختاًما، نرجو اأن نكون قد اأ�صفنا اإليكن كثرًيا عن النوم وعاداته 
ال�صحية،  النوم  بعادات  تلتزمن  اأن  والأه��م من ذلك هو  ال�صحية، 
واإياكن، ثم اإياكن! اأن يغلبكن النوم عن ال�صالة، فهذا هو اخل�صران 

املبني.

وبركاته"،،، اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�صالم 
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الــــوقـــت
ٱ ٻ ٻ

الأوق���ات  بحفظ  اأم��ر  ال�صاحلات،  تتم  بنعمته  ال��ذي  هلل  احلمد 
واغتنامها يف الطاعات، والتوبة من ال�صيئات، واأ�صهد اأن ل اإله اإل اهلل 
وحده ل �صريك له، خلق املخلوقات للح�صنات، وحذرهم من املهلكات، 
الطاعات،  ودائ��م  املخلوقات،  اأف�صل  ور�صوله  عبده  حممًدا  اأن  واأ�صهد 
واملحافظة على الأوقات، �صلى اهلل عليه وعلى اآله و�صحبه ومن �صلك 

طريقه اإىل يوم الدين.. اأما بعد: 
فاإن عمر الإن�صان هو راأ�س ماله الذي يتجر فيه، فاإما اأن يربحه 
امل��ب��ارك نقدم لكن  ال��وق��ت  ه��ذا  اأن يخ�صره. وه��ا نحن معكن يف  واإم���ا 
ر�صالتنا الإذاعية يف هذا اليوم )      ( املوافق )      ( من �صهر )    ( لعام 

)      ( من الهجرة. 

- وقد اأق�صم اهلل تعاىل بالوقت يف اآيات كثرية:
القرآن الكريم

زب ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ   قال تعاىل: 
ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ   ٺ  رب )الع�شر(.

و�صــرورة  الوقــت  اأهميــة  تبــنينّ  التــي  والأحاديــث   -
اغتنامه يف طاعة اهلل كثرية، منها:

الحديث
ملسو هيلع هللا ىلص:  ر�شول اهلل  قال  ق��ال:   - بن جبل - ر�شي اهلل عنه   عن معاذ 
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فيما  اأرب��ع: عن عمره  ي�شاأل عن  القيامة حتى  يوم  تزول قدما عبد  »لن 
اأفناه وعن �شبابه فيما اأباله وعن ماله من اأين اكت�شبه وفيما اأنفقه وعن 

علمه ماذا عمل به؟« رواه م�شلم

- وتدبري اأختي الطالبة ما قاله هذا احلكيم:

الحكمة
من اأم�شى يوًما من عمره يف غري حق ق�شاه، اأو فر�س اأداه، اأو جمد 
اأثله، اأو حمد ح�شله، اأو خري اأ�ش�شه، اأو علم اقتب�شه، فقد عق يومه، وظلم 

نف�شه.

- ووقفتنا الأوىل بعنوان:

استغالل األوقات قبل هادم اللذات
اإن عمر الإن�شان هو راأ�س ماله الذي يتجر فيه، فاإما اأن يربحه واإما 
اأن يخ�شره وهو خزانة عمله، فاإما اأن ي�شع فيها الثواب واإما اأن ي�شتحق 
يك�شب  اأن  واإما  يك�شب احل�شنات،  اأن  فاإما  العقاب، وهو زمن ك�شبه  بها 
ال�شيئات، وقد جعل اهلل الليل يخلف النهار، والنهار يخلف الليل حلكمتني 

جليلتني: 
اأولهما: التذكر الذي يدعو اإىل التعاظ والعتبار ومعرفة حقيقة 

الأمر. 
 والأخرى: ال�شكر هلل على نعمه التي ل تعد ول حت�شى، قال تعاىل: 
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ےرب  ے    ھ  ھ     ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ   زبڻ  
)الفرقان: 62(. ولقد رخ�س الوقت عند النا�س مع اأنه يف الأ�شل اأغلى 
ا  ا عن الذهب والف�شة ول جتد عو�شً من الذهب والف�شة؛ لأنك جتد عو�شً

عن الوقت اإذا فات. 
بل ما يوم ين�شق فجره اإل وينادي ويقول: يا ابن اآدم اأنا خلق جديد، 
وعلى عملك �شهيد، فاغتنمني بعمل �شالح فاإين لن اأعود اإىل يوم القيامة. 
اأعانه  بالعبد خرًيا  اهلل  اأراد  »اإذا  اهلل:  يرحمه   - القيم،  ابن  قال 
بالوقت، وجعل وقته م�شاعًدا له، واإذا اأراد به �شًرا، جعل وقته عليه وناكده 
هّمت  كلما  والأول  الوقت،  ي�شاعده  للم�شري مل  التاأهب  اأراد  فكلما  وقته، 

نف�شه بالقعود اأقامه الوقت و�شاعده«.

- ووقفتنا الثانية بعنوان:

مضيعات الوقت

م�شيعات الوقت داء ع�شال ي�شكو منه كل م�شلم حري�س على وقته، 
وهذه امل�شيعات تنق�شم اإىل ق�شمني: 

الأول: داخلي من الإن�شان نف�شه، وينبع هذا غالًبا من عدم التخطيط 
ال�شليم.

الآخر: خارجي من الآخرين: الأ�شرة اأو املجتمع. 
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م�شيعات الأوقات: 
اأم  عائلية  اأكانت  �شواء  املفيدة،  غري  والجتماعيات  اللقاءات   -1

اأخوية بني الأ�شدقاء.
2- الزيارات املفاجئة من البطالت.

3- الرتدد يف اتخاذ القرار.
4- توكيل غري الكفء يف القيام بالأعمال، وهو ما ي�شمى بالتفوي�س 

غري الفاعل.
5- الت�شالت الهاتفية الزائدة عن احلاجة.

تقدميها  العلم عند  فيها ف�شول  ويدخل  املفيدة،  القراءة غري   -6
على الفا�شل منه.

7- بدء العمل ب�شورة ارجتالية قبل التفكري فيه.
8- الهتمام بامل�شائل الروتينية قليلة الأهمية.

9- تراكم الأوراق وكرثتها وعدم ترتيبها.
10- عدم القدرة على العتذار من الغري لأجل حفظ الوقت، اأو ما 

ميكن اأن ن�شميه باملجاملة يف اإهداء وقتك لكل من هب ودب دون حدود.
11- الت�شويف والتاأجيل، خا�شة اإذا ربطناه مع عدم تنظيم الوقت، 
اأعمالك  اإجن��از  على  القدرة  وع��دم  الأوق��ات  من  كثري  �شياع  يعني  فاإنه 

املهمة.
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- ووقفتنا الثالثة هي بعنوان:

كيف تسيطرين على مضيعات الوقت؟
ولل�شيطرة على م�شيعات الوقت هناك اأمور عدة، منها:

1- جمع البيانات عن امل�شيعات التي تكرث عندِك مع بيان اأنواعها 
وتق�شيماتها واملعلومات املهمة عنها.

2- حددي ال�شبب امل�شيع للوقت: هل هو منك؟ اأم من غريك؟ اأم 
من املكان؟ اأم من وقت املوعد؟

ثم  الوقت،  م�شيعات  من  م�شيع  لكل  احللول  من  ع��دًدا  �شعي   -3
اختاري اأن�شبها.

هذا  اإلغاء  بال�شرورة  تعني  ل  الوقت  م�شيعات  على  ال�شيطرة   -4
امل�شيع واإزالته بالكلية؛ لأن بع�س هذه امل�شيعات اأمر ل بد منه ول ي�شتغني 
عنه الإن�شان، لكن املق�شود هو التقليل من ذلك بحيث ل يتجاوز احلد 

املعقول. 

- واخرتنا لكن نخبة من الأقوال يف اأهمية الوقت:

أقوال
اإنا  اللهم  عنه-:  اهلل  ر�شي  اخلطاب-  بن  عمر  دع��اء  من  كان   -

ن�شاألك �شالح ال�شاعات والبكرة يف الأوقات. 
- قال عبداهلل بن م�شعود- ر�شي اهلل عنه-: ما ندمت على �شيء 
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ندمي على يوم غربت فيه �شم�شه نق�س فيه اأجلي ومل يزد عملي. 
- قال عمر بن عبد العزيز- يرحمه اهلل: اإن الليل والنهار يعمالن 

فيك فاعمل فيهما. 
- قال احل�شن الب�شري - يرحمه اهلل: يا ابن اآدم اإمنا اأنت اأيام، 
فاإذا ذهب يوم ذهب بع�شك، وقال: اأدركت اأقواًما ما كانوا على اأوقاتهم 

ا على دراهمكم ودنانريكم.  اأ�شد منكم حر�شً
- وقال اأحدهم: الوقت هو اأكرث ما نحتاج، واأ�شوء ما ن�شتخدم.

ا: الوقت ي�شاوي احلياة؛ لذا ت�شييع الوقت هو ت�شييع  - وقيل اأي�شً
حلياتك، وال�شيطرة على وقتك هي �شيطرة على حياتك.

- وقيل: النا�س العاديون يفكرون دائًما يف كيفية ق�شاء وقتهم، لكن 
العظماء يفكرون كيف ي�شتثمرونه.

مل  اأعدائي  اأن  يف  يكمن  انت�شاري  يف  ال�شبب  اإن  نابليون:  وقال   -
يعرفوا جيًدا قيمة الدقائق اخلم�س.

- وقيل: الوقت كال�شيف اإن مل تقطعه قطعك.

- ونقف مع اآخر فقراتنا:

ما فوائد تنظيم الوقت؟
الفوائد كثرية، منها ما هو مبا�شر وجتدين نتائجه يف احلال، ومنها 
ما جتدين نتائجه على املدى الطويل؛ لذلك عليك األ ت�شتعجلي النتائج 

من تنظيمك للوقت، ومن فوائد تنظيم الوقت:
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حياتك.  يف  عام  ب�شكل  بالتح�شن  • ال�شعور 
والراحة.  الرتفيه  يف  اأو  العائلة  مع  اأكر  وقت  • ق�شاء 

الذاتي.  التطوير  يف  اأكر  وقت  • ق�شاء 
ال�شخ�شية.  واأحالمك  اأهدافك  • اإجناز 

عام.  ب�شكل  اإنتاجيتك  • حت�شني 
احلياة  �شغوط  اأم  العمل  يف  �شواء  ال�شغوط،  من  التخفيف   •

املختلفة.

ويف اخلتام نقول: اإن الوقت هو راأ�س مال امل�صلم يف هذه الدنيا؛ 
فالعمر ق�صري، والأنفا�س حمدودة، والأيام معدودة؛ فمن ا�صتثمر 
ط  هذه اللحظات وال�صاعات يف اخلري، فطوبى له، ومن اأ�صاعها وفرَّ

فيها، فقد خ�صر زمًنا ل يعود اإليه اأبًدا.

وبركاته"،،، اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�صالم 
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بـــر الوالـــدين

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل على الأيادي الوافية، واملنن ال�صافية، واحلمد هلل على 
على  هلل  احلمد  اأف�صاله،  على  هلل  احلمد  الكافية،  وال��ولي��ة  العافية، 

نواله، احلمد هلل على اإجزاله. 
نحمدك ما همع �صحاب، وملع �صراب، واجتمع اأحباب، وقرئ كتاب.
الغر  وقائد  واملر�صلني،  الأنبياء  اأ�صرف  على  وال�صالم  وال�صالة 
املحجلني، نبينا حممد عليه وعلى اآله و�صحبه اأف�صل ال�صالة واأزكى 

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

)      ( من الهجرة النبوية. 

- ومــن عظم حــق الوالدين اأن اهلل قــرن حقهما بحقه 
�صبحانه وتعاىل:

القرآن الكريم
ںں  ڱ  ڱ    ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  زب  ت��ع��اىل:  ق��ال 
ھ  ھ  ھ  ہ   ہ  ہ  ہ  ۀ   ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ     
ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۓ  ۓ  ے   ے  ھ 
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ۈ ۈ         ٴۇ  ۋ ۋ رب )الإ�شراء(.

- وا�صمعي اإىل قول امل�صطفى ملسو هيلع هللا ىلص يف ف�صل بر الوالدين: 

الحديث
عن اأبي هريرة - ر�شي اهلل عنه - قال: قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »رِغم 
اأنفه، رغم اأنفه، رغم اأنفه، قيل من يا ر�شول اهلل؟ قال: من اأدرك والديه 

عند الكر اأحدهما اأو كالهما ثم مل يدخل اجلنة« رواه م�شلم.

- اإن ع�صائــر العقــول، وخمائــر الأفهــام، تاأتــي بحكم 
الزمان: 

الحكمة
- خري الكالم ما قّل ودّل.

- وقفات مع بر الوالدين هو عنوان كلمتنا لهذا اليوم: 

وقفات مع بر الوالدين
اأختي الطالبة: اأمل تعلمي حكم بر الوالدين، واأنه فر�س واجب، واأنه 
قد اأجمعت الأمة على وجوب بر الوالدين واأن عقوقهما حرام ومن اأكر 

الكبائر؟
اأما �شمعِت هذا احلديث:

ر�شول اهلل  قال  قالت:  املوؤمنني- ر�شي اهلل عنها-  اأم  عن عائ�شة 
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ملسو هيلع هللا ىلص: »دخلت اجلنة ف�شمعت فيها قراءة قلت من هذا؟ فقالوا: حارثة بن 
النعمان« فقال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »كذلكم الر كذلكم الر« "وكان اأبر النا�س 

باأمه".
الوالدان، وما اأدراِك ما الوالدان؟ 

غاية  عليه  ولهما  الإن�����ش��ان،  وج��ود  �شبب  هما  ال��ل��ذان  ال��وال��دان، 
الإح�شان.

الوالد بالإنفاق، والوالدة بالولدة والإ�شفاق.
للوالدين  ذلك  بعد  ومن  والإيجاد،  اخللق  نعمة   - �شبحانه   - فلله 

نعمة الرتبية والإيالد.
واأنا اأقف يف حرية اأمامكن، ما يل اأرى يف جمتمعاتنا الغفلة عن هذا 

املو�شوع وال�شتهتار به.. اأما علمنا اأهمية بر الوالدين؟
ڱ  ڱ    ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  زب  تعاىل:  قوله  ق��راأن��ا  اأم��ا 

ں رب )الإ�شراء: 23(.
وقوله تعاىل: زب ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں  ں رب 

)الن�شاء:36(.
اأمل نالحظ اأن اهلل قد قرن توحيده - وهو اأهم �شيء يف الوجود - 

بالإح�شان للوالدين.
ا. لي�س ذلك فقط، بل قرن �شكره ب�شكرهما اأي�شً

قال تعاىل: زب ڇ ڍ    ڍ ڌرب )لقمان: 14(.
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اإىل متى �شنبقى يف التاأجيل امل�شتمر للتفكري يف برنا لوالدينا؟
اإىل متى �شيبقى الوقت مل يحن للر؟!

وكاأننا �شمنا معي�شتهم اأبد الدهر.
وغفلنا عن هذا الكنز الذي حتت اأب�شارنا، لكننا لالأ�شف مل نره.

- وقــد كرث - ولالأ�صــف - يف هذا الزمن عقوق الوالدين 
نقف مع هذه الق�صة:

قصة مؤلمة من قصص العقوق
الأخبار،  تناقلتها  وقد  اخلليج  دول  اإح��دى  يف  ح�شلت  ق�شة  هذه 
قال راوي الق�شة: خرجت لنزهة مع اأهلي على �شاطئ البحر، ومنذ اأن 
جئنا هناك، وامراأة عجوز جال�شة على ب�شاط �شغري كاأنها تنتظر اأحًدا، 
قال: فمكثنا طوياًل، حتى اإذا اأردنا الرجوع اإىل دارنا ويف �شاعة متاأخرة 
من الليل �شاألت العجوز، فقلت لها: ما اأجل�شك هنا يا خالة؟ فقالت: اإن 
خالة  يا  لكن  لها:  فقلت  و�شياأتي،  له،  عماًل  و�شينهي  هنا  تركني  ولدي 
ال�شاعة متاأخرة، ولن ياأتي ولدك بعد هذه ال�شاعة، قالت: دعني و�شاأين، 
و�شاأنتظر ولدي اإىل اأن ياأتي، وبينما هي ترف�س الذهاب اإذا بها حترك 
ورقة يف يدها، فقال لها: يا خالة هل ت�شمحني يل بهذه الورقة؟ يقول يف 
نف�شه: علَّني اأجد رقم الهاتف اأو عنوان املنزل، ا�شمعن يا اأخوات ما وجد 
فيها، اإذا هو مكتوب: اإىل من يعرث على هذه العجوز نرجو ت�شليمها لدار 

العجزة عاجاًل.

www.alukah.net



301

وتعبت  �شهرت  التي  الأم  العقوق،  كان  الأخ��وات، هكذا  اأيتها  نعم، 
وتاأملت واأر�شعت هذا جزاوؤها؟! من يعرث على هذه العجوز فلي�شلمها اإىل 

دار العجزة عاجاًل.

ا للــرب ق�ص�س وهي اأكرث  ا، اأي�صً - كمــا اأن للعقــوق ق�ص�صً
بحمد اهلل:

من قصص البر بالوالدين
والده، ب�شحبة  اأنه قبل خم�شني عاًما حج مع  الآب��اء،  اأحد  حتدث 
اإىل  الو�شول  وقبل  قافلة على اجلمال، وعندما جتاوزوا منطقة عفيف، 
َظلم، رغب الأب يف اأن يق�شي حاجته، فاأنزله البن من البعري، وم�شى 

الأب اإىل حاجته، وقال لالبن انطلق مع القافلة اأنت، و�شاأحلق بكم.
م�شى البن، وبعد برهة من الزمن التفت البن، ووجد اأن القافلة 
ثم  كتفه،  على  والده  ليحمل  قدميه،  على  فعاد جارًيا  وال��ده،  بعدت عن 
انطلق يجري به، يقول البن، وبينما هو كذلك، اأح�ش�شت برطوبة تنزل 
على وجهي، وتبني يل اأنها دموع والدي، فقلت لأبي، واهلل اإنك اأخف على 
كتفي من الري�شة، فقال الأب: لي�س لهذا بكيت، ولكن يف هذا املكان حملت 

اأنا والدي.
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- ون�صتمع الآن اإىل اأن�صودة عن بر الوالدين:
 ي��ن��ت��ق��ى اأح�������د امل���ق���اط���ع الإن���������ش����ادي����ة ع����ن ب����ر ال���وال���دي���ن 

ويعر�س يف الإذاعة.

ويف اخلتام نقول: اللهم فقهنا لرب والدينا، وثّبتنا على ذلك 
اإىل يوم الدين، واهدنا �صواء ال�صبيل، واجعلنا ممن ي�صل الأرحام، 

ويزور الإخوان، ويتعاهد القراآن.

وبركاته"،،، اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�صالم 
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حســـن الخلــق

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل دائم الإح�صان، جزيل اخلري والمتنان، حكيم اخللق 
والإتقان، اإليه ي�صعد عمل الإن�صان، وعليه يتوكل الإن�س واجلان، ومنه 
عدنان،  ول��د  خري  على  وال�صالم  وال�صالة  واحل��ي��وان،  الإن�صان  يطعم 
يوم  اإىل  نهجه  على  �صار  وم��ن  و�صحبه،  اآل��ه  وعلى  الكرمي  امل�صطفى 

الدين. ثم اأما بعد:
من منرب اإذاعة )                  ( ويف هذا اليوم )      ( املوافق )   ( 
من �صهر )    ( لعام )      ( من الهجرة، ي�صرنا اأن نقدم لكن باقة من 

اأقالم زميالتكن، خ�ص�صناها للحديث عن ح�صن اخللق. 

- وقــد اعتنى الإ�صالم بح�صن اخللــق اأميا اعتناء، وقد 
اأثنــى اهلل - عــز وجل - يف كتابه الكــرمي على نبيه ملسو هيلع هللا ىلص باأنه 

على خلق عظيم:

القرآن الكريم
گ   گ      گ  ک    ک  ک  ک  ڑ   ڑ  ژ  ڈژ  زب  تعاىل:  قال 
ڻ  ڻ  ڻ    ں   ں  ڱ  ڱ     ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ 
ۓ  ے  ے    ھ  ھ  ھ   ھ  ہ  ہ   ہ  ہ  ۀ  ۀ    ڻ 

ۓ رب )القلم(.
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- وقــد بنينّ ر�صولنــا احلبيب ملسو هيلع هللا ىلص باأن ح�صــن اخللق �صبب 
لدخول اجلنة:

الحديث
عن اأبي هريرة - ر�شي اهلل عنه - قال: قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص : "�ُشِئَل 
ر�شوُل اهلِل �شلَّى اهلُل عليِه و�شلََّم: ما اأكرُث ما ُيدخُل النا�َس اجلنَة؟ قال: 
قال:  الناَر؟  النا�َس  ُيْدِخُل  ما  اأكرُث  مَما  قيل:  اخُلُلِق.  وُح�ْشُن  اهلِل،  تقَوى 

الأَْجَوَفاِن: الفُم والفرُج" ح�شنه الألباين يف �شحيح املوارد. 

- ومــن اأروع الكالم، واأف�صح البيان، كالم احلكماء، فمن 
اأوتي احلكمة فقد اأوتي خرًيا كثرًيا: 

الحكمة
- اإذا ازداد الغرور.. نق�س ال�شرور.

- ون�صتمع الآن اإىل كلمتنا لهذا اليوم:
مظاهر حسن الخلق

اأختي الطالبة:
هذه خم�شة ع�شر مظهًرا من مظاهر ح�شن اخللق، احر�شي على 

تطبيقها: 
ويقرب  النف�شية  احلواجز  يزيل  مما  فذلك  ال�شالم:  اإف�شاء   -1
القلوب. عن اأبي هريرة - ر�شي اهلل عنه - قال: قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص : "ل 
َة حتَّى ُتوؤِمنوا. ول توؤِمنوا حتَّى حَتابُّوا. اأَول اأدلُُّكم عَلى �شيٍء  َتدُخلوَن اجلنَّ
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الَم بيَنُكم" رواه م�شلم. اإذا فعلُتموُه حتاَببُتم؟ اأف�ُشوا ال�شَّ
2- الب�شا�شة والبت�شامة: فهي مما يعطي �شعوًرا بالر�شا من كال 
�شدقٌة"  ل��َك  اأخيَك  وج��ِه  يف  ُمَك  "تب�شُّ ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  ر�شول  ق��ال  الطرفني؛ 

�شححه الألباين.
وقال جرير- ر�شي اهلل عنه- ما حجبني ر�شول اهلل منذ اأ�شلمت ول 

راآين اإل تب�شم يف وجهي.
اأحد  �شافح  اإذا  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  ر�شول  كان  فقد  بحرارة:  امل�شافحة   -3

ال�شحابة يظل مم�شًكا بيده.
قال  نفاق،  فيه  لي�س  كرم  هو  الطيب  فالكالم  الطيبة:  الكلمة   -4

ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »الكلمة الطيبة �شدقة« اأخرجه ابن حبان يف �شحيحه.
ملسو هيلع هللا ىلص:  اإل مبا فيه م�شلحة وخري: قال ر�شول اهلل  5- عدم احلديث 
»من كان يوؤمن باهلل واليوم الآخر فليقل خرًيا اأو لي�شمت« رواه البخاري.
6- عدم التناجي: فذلك مما يزرع الكراهية يف القلوب. قال ر�شول 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: "اإذا كانوا ثالثٌة، فاَل يَتناَجى اثناِن دوَن الثَّالِث" رواه البخاري. 
7- عدم اخلو�س فيما ل يعني الإن�شان: فمن تدخل فيما ل يعنيه 
لقي ما ل ير�شيه. قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »من ح�شن اإ�شالم املرء تركه ما ل 

يعنيه« �شححه الألباين. 
8- حب اخلري لالآخرين وعدم احل�شد: فاحل�شد من اأخطر املعاول 

التي تهدم الروابط الجتماعية.
9- عدم احتقار الآخرين: "عن اأبي هريرة - ر�شي اهلل عنه - قال: 
ه ودُمه،  قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص : "كلُّ امل�شلِم على امل�شلِم حراٌم ماُله وِعر�شُ

www.alukah.net



306

، اأن يحِقَر اأخاه امل�شلَم" �شححه الألباين.  َح�شُب امرٍئ من ال�شرِّ
10- الكف عن ذكر عيوب النا�س: فذلك مما يجعل الآخرين يكفون 

عن ت�شيد عيوبك كما قال ال�شاعر:
ل�شانك ل تذكر به عورة امرئ         فكلك عورات وللنا�س األ�ش��ن

11- مراعاة نف�شيات الآخرين: نفو�س النا�س تختلف من �شخ�س 
اأن  فعلينا  ذل��ك،  هو غري  من  وهناك  هو ح�شا�س  من  فهناك  اآخ��ر؛  اإىل 

نراعي هذا اجلانب.
12- عدم جرح م�شاعر الآخرين يف ذكر ما ل ميلكون: فهذا من 

�شاأنه اأن يقو�س ال�شداقة ويهدم عرى املودة والألفة.
واإنهاء ما قد  املودة  لتجديد  الطرق  اأف�شل  الهدية: وهي من   -13

يرت�شب يف قلوب بع�س ال�شديقات ب�شبب ت�شرف ما.
14- ال�شماحة واللني وعدم التع�شب للراأي.

- ون�صتمع اإىل ق�صة من ق�ص�س ح�صن اخللق:

قصة
باأن  املحل  يف  عماله  يو�شي  كان  ال�شاحلني  من  رج��اًل  اأن  يحكى 
يهودي  جاء  يوم  وذات  وج��دت.  اإذا  ب�شاعته  عيوب  عن  للنا�س  يك�شفوا 

فا�شرتى ثوًبا معيًبا، ومل يكن �شاحب املحل موجوًدا. 
فقال العامل: هذا يهودي ل يهمنا اأن نطلعه على العيب. 
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لليهودي  بعته  فقال:  الثوب،  عن  ف�شاأله  املحل  �شاحب  ح�شر  ثم 
بثالثة اآلف درهم، ومل اأطلعه على عيبه، فقال: اأين هو؟ فقال: لقد رجع 
مع القافلة،  فاأخذ الرجل املال معه ثم تبع القافلة حتى اأدركها بعد ثالثة 

اأيام. 
فقال لليهودي: يا هذا، لقد ا�شرتيت ثوب كذا وكذا، وبه عيب، فخذ 

دراهمك وهات الثوب. 
فقال اليهودي: ما حملك على هذا؟ 

فلي�س  غ�شنا  »من  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  ر�شول  يقول  اإذ  الإ�شالم،  الرجل:  قال 
منا«. 

فقال اليهودي: والدراهم التي دفعتها لكم مزيفة، فخذ بها ثالثة 
اآلف �شحيحة، واأزيدك اأكرث من هذا باأنني: اأ�شهد اأن ل اإله اإل اهلل واأن 

حممًدا ر�شول اهلل. 

- تعجبني ول تعجبني هي فقرتنا التالية:

تعجبني وال تعجبني
تعجبني:

تعجبني الطالبة التي تبداأ زميالتها بال�شالم.
تعجبني الطالبة التي ت�شامح زميالتها.

تعجبني الطالبة التي تقابل ال�شيئة باحل�شنة.
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تعجبني الطالبة التي تقّبل راأ�شي والديها.
تعجبني الطالبة التي حترتم العامالت الفقريات.

تعجبني الطالبة التي تبت�شم يف وجوه الأخريات.
ول تعجبني: 

ول تعجبني الطالبة التي ل ت�شلم على زميالتها.
ول تعجبني الطالبة التي ل ت�شامح زميالتها.

ول تعجبني الطالبة التي تقابل ال�شيئة بال�شيئة.

ول تعجبني الطالبة التي ل تقبل راأ�شي والديها.
ول تعجبني الطالبة التي ل حترتم العامالت الأجنبيات.

ول تعجبني الطالبة التي ل تبت�شم يف وجوه الأخريات.

- ونختم بهذه الق�صة:

قصة
يروى اأن رجاًل اأعرابًيا جاء اإىل املدينة على دابته وربط الدابة بجوار 
�شور حديقة اأحد �شكان املدينة وترك الدابة وذهب لبع�س اأغرا�شه، ففكت 
الدابة قيودها ودخلت اإىل احلديقة واأف�شدتها وك�شرت الزرع وغري ذلك 
فعندما راأى �شاحب احلديقة هذا امل�شهد اندفع وقتل الدابة، وعندما عاد 
الأعرابي ووجد دابته متوت اأمام عينيه ثار وغ�شب ومن �شدة غ�شبه قتل 
�شاحب احلديقة، فاأخذه النا�س اإىل الوايل ليقيموا عليه احلد وهو القتل، 
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فقال لهم الأعرابي دعوين اأرجع اإىل اأولدي لكي اأو�شيهم بو�شية وبعدها 
�شاأعود لتقيموا علّي احلد؛ ف�شحك النا�س �شخرية من قوله، فقال لهم 
ال�شحابي اجلليل اأبو هريرة - ر�شي اهلل عنه - اتركوه واأنا اأ�شمن عودته 
ثانية فرتكه النا�س؛ تقديًرا وتكرمًيا لأبي هريرة، وبعد مرور �شهرين مل 
هريرة  اأبي  اإىل  ذهبوا  اأن  اإل  القتيل  اأهل  من  يكن  فلم  الأعرابي  يرجع 
وقالوا له: ملاذا �شمنته واأنت ل تعرفه؟ فقال لهم اأبو هريرة: حتى ل يقال 
اأن اأ�شحاب املروءة وال�شهامة قد ولوا وانتهوا. فلم يلبث اأن ينهي كالمه 
اإل وقد جاء الأعرابي فتعجب النا�س وقالوا: ما الذي جاء بك واأنت تعرف 
اأنك �شتقتل؟ فرد عليهم قائاًل: حتى ل يقال اأن اأ�شحاب الوفاء بالعهد قد 
ولوا وانتهوا. فلم يكن من اأهل القتيل اإل اأن قالوا له: اذهب فقد عفونا 
ل  قائلني:حتى  عليه  فردوا  اإىل هذا:  دفعكم  الذي  ما  لهم:  فقال  عنك. 

يقال اأن اأ�شحاب العفو قد ولوا وانتهوا.
فهذه �شورة من بع�س اأخالق الإ�شالم ولن يعود الإ�شالم اإىل جمده 

وعزته اإل بعودة الأخالق من جديد.

ومع نهاية هذا اللقاء نقول: 

اللهم اهدنا لأح�صن الأخالق فاإنه ل يهدي لأح�صنها اإل اأنت، 
وا�صرف عنا �صيئها فاإنه ل ي�صرف �صيئها اإل اأنت.

وبركاته"،،، اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�صالم 
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حفظ القرآن الكريم

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل على متام املنة، احلمد هلل بالكتاب وال�صنة، واحلمد هلل 
على نعمة الإ�صالم، احلمد هلل على تواتر الإنعام، احلمد هلل ما توالت 
اأف�صاله، وعم نواله، وح�صنت اأفعاله، ومتت اأقواله، احلمد هلل وحمده 

اأح�صن ما قيل، وهو مويل اجلميل، وواهب العطاء اجلزيل.
املبعوث  الكمال،  �صاحب  الزمان،  معّلم  على  وال�صالم  وال�صالة 

لالأنام، وعلى اآله و�صحبه ما تعاقب اجلديدان.. ثم اأما بعد:
ح��ف��ظ ال���ق���راآن ���ص��رف ع��ظ��ي��م، وم��ن��زل��ة رف��ي��ع��ة، ي��ت�����ص��اب��ق اإل��ي��ه��ا 
حفظ  �صرف  عن  وللحديث  املتقاع�صون،  عنها  ويتقاع�س  ال�صاحلون، 
القراآن اأعددنا لكن برناجًما متكاماًل يف هذا اليوم )         ( املوافق )   ( 

من �صهر )    ( لعام )       ( من الهجرة. 

ر اهلل - عز وجل - لنا القراآن الكرمي، وذكر  - وقــد ي�صنَّ
ذلك يف حمكم التنزيل:

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

ې  ې    ى  ى ائ ائ رب )القمر(.
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- وقد اأو�صى النبي ملسو هيلع هللا ىلص  بتعاهد القراآن-اأي مراجعته-:

الحديث
قال:  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  الأ�شعري - ر�شي اهلل عنه - عن  اأبي مو�شى  عن 
»تعاهدوا هذا القراآن، فو الذي نف�س حممد بيده لهو اأ�شد تفلًتا من الإبل 

يف عقلها« متفق عليه.

- ف�صل حفظ القراآن هو مو�صوع كلمتنا لهذا اليوم:

فضل حفظ القرآن
منها  نذكر  فريدة،  ومزايا  ف�شائل عديدة،  الكرمي  القراآن  حلفظ 

ما يلي:
1- حفظ القراآن �شنة متبعة؛ فالنبي ملسو هيلع هللا ىلص قد حفظ القراآن الكرمي، 

بل وكان يراجعه جريل - عليه ال�شالم - يف كل �شنة.
2- حفظ القراآن ينجي �شاحبه من النار، قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »لو جعل 

القراآن يف اإهاب ثم األقي يف النار ما احرتق« رواه اأحمد.
3- ياأتي القراآن يوم القيامة �شفيًعا لأهله وحفاظه، قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: 
»اقروؤوا القراآن؛ فاإنه ياأتي يوم القيامة �شفيًعا لأ�شحابه« رواه م�شلم وغريه.
احلديث:  يف  كما  درج��ات  اجلنة  يف  �شاحبه  يرفع  ال��ق��راآن  اإن   -4
ُل يف داِر الدنيا، فاإِنَّ  ْل، كما كنَت ُتَرتِّ "يقاُل ل�شاِحِب القراآِن: اقراأْ وارَق ورتِّ

منِزَلَتَك عنَد اآِخِر اآيٍة كنَت تقروؤُها" �شححه الألباين يف �شحيح اجلامع.
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ُمو�َشى  اأَُب���ي  عن  والتكرمي؛  التوقري  ت�شتحق  ال��ق��راآن  حافظة   -5
ِ ملسو هيلع هللا ىلص : "اإنَّ من اإْجالِل اهلِل  الأ�ْشَعِريِّ - ر�شي اهلل عنه - : َقاَل َر�ُشوُل اهللَّ
اإكراَم ذي ال�شيبِة امل�شلِم، وحامِل القراآِن؛ غرِي الغايل فيه واجلايف عنه، 

واإكراَم ذي ال�شلطاِن املق�شِط" ح�شنه الألباين يف �شحيح اجلامع.
هلِل  »اإِنَّ  احلديث:  ففي  وخا�شته  اهلل  اأه��ل  هم  القراآن  حفظة   -6
ا�ِس. َقاُلوا: َيا َر�ُشوَل اهلِل َمْن ُهْم؟ َقاَل: ُهْم اأَْهُل اْلُقْراآِن، اأَْهُل  اأَْهِلنَي ِمَن النَّ

ُتُه« �شححه الألباين. اهلِل َوَخا�شَّ
7- اأن من حفظ القراآن فكاأمنا ا�شتدرجت النبوة بني جنبيه، اإل اأنه 

ل يوحى اإليه.
8- حافظة القراآن رفيعة املنزلة عالية املكانة؛ ففي احلديث: »مثل 
الذي يقراأ القراآن وهو حافظ له مع ال�شفرة الكرام الررة« رواه البخاري.
ا قبل الآخرة، قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص:  9- حفظ القراآن رفعة يف الدنيا اأي�شً

»اإن اهلل يرفع بهذا الكتاب اأقواًما وي�شع به اآخرين« رواه م�شلم..
عمود  هي  التي  ال�شالة  باإمامة  النا�س  اأحق  القراآن  حافظة   -10

الدين كما يف احلديث »يوؤم القوم اأقروؤهم لكتاب اهلل« رواه م�شلم..
11- اإن الغبطة احلقيقية تكون يف حفظ القراآن؛ عن عبد اهلل بن 
اإل يف  "ل ح�شَد   : ملسو هيلع هللا ىلص  ر�شول اهلل  قال  ق��ال:   - عمر - ر�شي اهلل عنهما 
اثنَتني: رجٍل اآتاه اهلُل القراآَن. فهو يقوم به اأناَء الليِل. واآناَء النهاِر. ورجٍل 

اآتاه اهلُل ماًل. فهو ينفُقه اآناَء الليِل واآناَء النهاِر" رواه م�شلم.
12- اإن حفظ القراآن وتعلمه خري من الدنيا وما فيها، ففي احلديث: 
عز  اهلل  كتاب  من  اآيتني  يقراأ  اأو  فيعلم  امل�شجد  اإىل  اأحدكم  يغدو  »اأفال 
وجل خري له من ناقتني، وثالث خري من ثالث، واأربع خري من اأربع ومن 
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اأعدادهن من الإبل« رواه م�شلم.
لأجر  جمعا  اأكرثهم  فهي  تالوة  النا�س  اأكرث  القراآن  حافظة   -13
ح�شنٌة،  ِب��ِه  فَلُه   ِ اهللَّ كتاِب  من  حرًفا  ق��راأَ  "َمن  احلديث:  ففي  التالوة 
واحل�شنُة بع�شِر اأمثاِلها، ل اأقوُل اأمل حرٌف، وَلِكن اأِلٌف حرٌف وميٌم حرٌف" 

�شححه الألباين. 
14- حفظ القراآن �شبب حلياة القلب ونور العقل؛ فعن قتادة قال: 
ر�شي اهلل عنه-  وعن كعب-  بيوتكم«،  به  واأعمروا  قلوبكم،  به  »اأعمروا 
العلم،  وينابيع  احلكمة،  ون��ور  العقل،  فهم  فاإنه  بالقراآن  »عليكم  ق��ال: 

واأحدث الكتب بالرحمن عهدا«.

- ونقف الآن مع اآداب حفظ القراآن:

آداب حفظ القرآن
الب�شر مع  ال�شريرة، وح�شور  القراآن طهارة  اأوًل: ي�شرتط حلفظ 

الب�شرية، وتكرار املحفوظ مرات كثرية.
ف��وارق  ومعرفة  بال�شابقات،  وربطها  الآي���ات،  من  التقليل  ثانًيا: 

املت�شابهات وتردادها يف ال�شالة.
هذه  يف  والتفكري  والأم���اين،  الو�شاو�س  عن  الذهن  حب�س  ثالًثا: 

املثاين، والهتمام مبعرفة املعاين.
رابًعا: هجر كل الذنوب.

خام�ًشا: تعاهد القراآن، وتالوته مع الإخوان.

www.alukah.net



314

�شاد�ًشا: اخل�شوع عند قراءته.
�شابًعا: الطهارة قبل البداية.

ثامًنا: جتنب التمطيط والتكلف والت�شدق.
تا�شًعا: التوا�شع وهجر كرثة املزاح.

عا�شًرا: الدعاء باأن يثبت اهلل حفظه.

- ولاللتحاق بحلقات حتفيظ القراآن اأهمية عظمى:

حلقات تحفيظ القرآن
املجتمع  القراآنية يف  واملدار�س  اأهمية احللقات  اأحد  ل يخفى على 
اأبناء املجتمع القراآن الكرمي )قراءة  التي يتم من خاللها تربية وتعليم 
- جتويًدا - وتدبًرا( وتن�شئتهم على تعاليمه ال�شامية واآدابه، فيما يعود 

عليهم وعلى الأمة الإ�شالمية باخلري يف الدنيا والآخرة.
اهلل  بكتاب  الأم��ة  عناية  مظاهر  من  مظهر  القراآنية  واحللقات 
اإذا  القراآن  ملسو هيلع هللا ىلص حيث اعتنى بتعليم  تتاأ�شى بالر�شول   تعاىل، وهي بذلك 
كان يقراأه على النا�س، مكث كما اأمره اهلل وكان ي�شمعهم اإياه يف اخلطبة 
وال�شالة والدرو�س والعظات والدعوة والإر�شاد والفتوى والق�شاء، وكان 
ير�شل بعثات الُقراء اإىل كل بلد يعلمون اأهلها كتاب اهلل. قال عبادة بن 
يعلمه  منا  رجل  اإىل  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  دفعه  هاجر  اإذا  الرجل  »كان  ال�شامت: 

القراآن«.
وكان الر�شول ملسو هيلع هللا ىلص يحثهم على درا�شة القراآن ويرغبهم فيه وي�شجعهم 
كل  وكان  القراآن،  بتالوة  ملسو هيلع هللا ىلص �شجة  اهلل  ر�شول  مل�شجد  ُي�شمع  وكان  عليه 
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ا�شتجابة  اهلل  كتاب  فيها  يعلم  قراآنية  حلقة  اأق��ام  ما  ببلد  اإذا حل  عامل 
به  يجتمع  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  كان  وقد  الأج��ر،  تعظيم  ورغبة يف  الر�شول  لإر�شاد 

جريل - عليه ال�شالم - يف رم�شان فيدار�شه القراآن.
واحللقات القراآنية املعا�شرة اإحياء لعمل الر�شول الرتبوي يف تعليم 
القراآن فقد اعتنى باإقراء ال�شحابة القراآن على الهيئة التي تلقاها من 
القراآنية يف املجتمع  اإقامة احللقات  قراءته على جريل.. وبهذا ت�شبح 
اأ�شفاه  الذي  ال�شرف  من  واأثرها  اأهميتها  وتنبع  تربوية  �شرعية  �شرورة 
اهلل  اأه��ل  لأنهم  ذكرهم؛  ورف��ع  منزلتهم  واإع��الء  القراآن  اأه��ل  على  اهلل 
وخا�شته.. وكما جاء يف احلديث »خريكم من تعلم القراآن وعلمه« وتنفيًذا 

لو�شية الر�شول  املتمثلة يف قوله »بلغوا عنى ولو اآية«.

- ون�صنف اأ�صماعكن بهذه الأن�صودة التي بعنوان:

يا حافظ القرآن
ي��ا ح��اف��ظ ال���ق���راآن ب��ورك��ت م��ن اإن�����ش��ان

م��ن ع��ن��ده ال��رح��م��ن ح���الك ب��الإمي��ان
ي�����ا خ�����ري اإن���������ش����انٍ اع�����م�����ل ب����ق����راآين

اأزم������اين ن���ه���ًج���ا ود�����ش����ت����وًرا يف ك����ل 
ي��ا ح��اف��ظ ال���ق���راآن ب��ورك��ت م��ن اإن�����ش��ان

م��ن ع��ن��ده ال��رح��م��ن ح���الك ب��الإمي��ان
ق������راآن������ن������ا ي�����ه�����دي ل����ل����خ����ري وال������ر

ال���ق���در ل���ي���ل���ة  ال�����ب�����اري يف  اأن�����زل�����ه 
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ي��ا ح��اف��ظ ال���ق���راآن ب��ورك��ت م��ن اإن�����ش��ان
م��ن ع��ن��ده ال��رح��م��ن ح���الك ب��الإمي��ان

واأع�������ط�������اك خ�����������رًيا  اآت�������������اك  اهلل 
ذاك ي����ا  ف���اح���ف���ظ���ه  والك  ل���ل���ك���ون 

ي��ا ح��اف��ظ ال���ق���راآن ب��ورك��ت م��ن اإن�����ش��ان
م��ن ع��ن��ده ال��رح��م��ن ح���الك ب��الإمي��ان

ي����ا ق�������ارئ ال����ذك����ر ب���ال���ل���ي���ل وال���ف���ج���ر
ح���اف���ظ ع��ل��ى ال��ع��م��ر ب���ك���رثة ال��ذك��ر

بعد طوافنا يف حقول املعرفة، وجتولنا يف ميادين العلم؛ ن�صل 
الآن اإىل نقطة النهاية لنقول: اللهم اأذهب ال�صك باليقني، واألب�صنا 
ث��وب ال��دي��ن، وان�����ص��ر اإ���ص��الم��ن��ا، وارف���ع اأع��الم��ن��ا، وث��ّب��ت اأق��دام��ن��ا، 

وان�صرنا على القوم الكافرين.

وبركاته" اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�صالم 
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حــــق الجـــار

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل على جزيل العطاء، م�صدي النعماء، وكا�صف ال�صراء، 
معطي ال�صراء.

والقدر،  القهر  عايل  هلل  احلمد  واجلهر،  ال�صر  عامل  هلل  احلمد 
احلمد هلل املتكفل بالأقوات، املدعو عند املدلهمات، املطلوب عند ك�صف 

الكربات، املرجو يف الأزمات.
وال�صالة وال�صالم على النبي الأمني والهادي املبني، واآله و�صحبه 

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

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

- وقــد اأو�صــى اهلل - عــز وجــل - يف كتابــه الكــرمي 
بالإح�صان اإىل اجلار: 

القرآن الكريم
قال تعاىل: زب ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں  ں ڻ 
ڻ ڻ ڻ ۀ  ۀ ہ ہ ہ ہ 
ھ    ھ ھ ھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ  ۇ ۇ 

ۆرب )الن�شاء: 36(.
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- وقد حذر النبي ملسو هيلع هللا ىلص من اأذية اجلار اأميا حتذير: 

الحديث
ِ َل ُيوؤِْمُن،  عن اأبي هريرة- ر�شي اهلل عنه - اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »َواهللَّ
ِ َل ُيوؤِْمُن، ِقيَلَ وَمْن َيا َر�ُشوَل اللَّ�ِه؟ َقاَل: الذي َل َياأَْمُن  ِ َل ُيوؤِْمُن، َواهللَّ َواهللَّ
َجاُرُه َبَوائَقُه«. رواه البخاري وم�شلم. ومعنى )بوائقه( اأي: ال�شيء املهلك.

- واحلكمة تو�صي باجلار:

الحكمة
- اجلار قبل الدار.

- على قدر اجلار يكون ثمن الدار.
- اجلار ال�شالح من ال�شعادة.

- اجلار يف الإ�صالم هو مو�صوعنا لهذا اليوم:

الجار في اإلسالم
لقد اأو�شى الإ�شالم باجلار، فاأمر بالإح�شان اإليه، واأكد حقه، وحذر 

من اإيذائه وقهره.
ولقد كان العرب يف اجلاهلية والإ�شالم يحمون الذمار، ويتفاخرون 

بح�شن اجلوار، وعلى قدر اجلار يكون ثمن الدار.
اط���ل���ب ل��ن��ف�����ش��ك ج����رياًن����ا جت���اوره���م

اجل���ار. ي�شلح  ح��ت��ى  ال����دار  ت�شلح  ل 
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واإن من حق جارتك عليِك، اإن مر�شت عدتها، واإن ماتت دعوِت لها 
اأعوزت �شرتتها،  واإن  اأقر�شتها،  واأنت قادرة  ا�شتقر�شتِك  واإن  بالرحمة، 
واإن اأ�شابها خري هناأتها، واإن اأ�شابتها م�شيبة وا�شيتها، ول ترفعي بناءك 

على بنائها توؤذيها.
اأعنتها،  معروف  على  راأيتها  واإذا  نهيتها،  منكر  على  راأيتها  واإذا 
فلم  راأتني على منكر  يا رب  تقول:  القيامة،  يوم  برقبتك  تعلقت  فلرمبا 

تاأمرين ومل تنهني.
وعلى اجلارة اأن تت�شف بالعفو والت�شامح مع جاراتها، وت�شعى اإىل 

نفعهن، وكف الأذى عنهن.
من  فكثري  اجل��ار،  عن  بالإعرا�س  ال��زم��ان،  ه��ذا  يف  ابتلينا  ولقد 
الأحياء، اجلار فيها ل يعرف �شيًئا عن جاره، بل ل يعرف ا�شمه، ول بلده، 

ول غناه ول فقره.

- ونقف مع هذه الفقرة: 

الجيران ثالثة
قال اأهل العلم: واجلريان ثالثة:

1- جار م�شلم قريب؛ فله حق اجلوار، والقرابة، والإ�شالم.
2- وجار م�شلم غريب؛ فله حق اجلوار، والإ�شالم.

ا. 3- وجار كافر؛ فله حق اجلوار، واإن كان قريًبا فله حق القرابة اأي�شً
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فهوؤلء اجلريان لهم حقوق.

- ونذكر هنا اثني ع�صر حًقا من حقوق اجلار:

حقوق الجيران في اإلسالم
اأن يحفظ اجل��ار ج��اره يف حال غيابه، وذل��ك باحلفاظ على   - 1

اأمواله، وعر�شه، ومنع اإي�شال اأي مكروه له.
2 � تكرميه يف حال ح�شوره.

3 � ن�شرته ومعونته يف حال ح�شوره وغيابه.
4 � عدم التتبع لأية عورة اأو منق�شة له.

5 � �شرت اأية �شواأٍة تبدو منه، وعدم ن�شرها واإذاعتها بني النا�س.
اإىل  بل يقف  به كارثة  اأملت  اأو  �شدة  به  نزلت  اإذا  ت�شليمه  � عدم   6

جانبه، وي�شاعده يف ما نزل به.
7 � عدم ح�شده اإذا اأنعم اهلل عليه نعمة.

8 � اإقالة عرثاته، ومغفرة زلته.
9 � احللم عنه اإذا بدرت منه بادرة �شوء، وعدم مقابلته باملثل.

10 � �شد من ي�شتمه اأو يذكره ب�شوء.
11 � عدم الت�شديق ملن ينقل عنه كلمة ال�شوء ليلقي بينكما العداوة 

والبغ�شاء.
12 � معا�شرته معا�شرة كرمية.
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- ون�صتمع اإىل هذه الق�صة:

قصة
فاأراد  وال�شحناء،  الهجر،  �شيء من  وجاره  اأحد اجلريان  بني  كان 
اجلار اأن ي�شلح ما بينه وبني جاره، من هجر و�شحناء، حتى ترجع العالقة 
اإىل ما كانت عليه من مودة و�شفاء، فقام باإعداد هذه الق�شيدة، وما اإن 

راأى جاره حتى األقاها له وهي:
م����ن ال����ي����وم ق����د ت�����ش��اف��ي��ن��ا   

ون��������ط��������وي م��������ا ج����������رى م���ن���ا
������ش�����ار ول  ك�������������ان  ول 

ق����ل����ن����ا ول  ق������ل������ت������م  ول 
ب����د ول  ك�������ن�������ا  واإن 

م������ن ال����ع����ت����ب����ى ف���ب���احل�������ش���ن���ى
ك����ف����ى م�����ا ك�������ان م�����ن ه��ج��ر

وق����������د ذق������ت������م وق����������د ذق����ن����ا
ن���رج���ع اأن  اأح���������ش����ن  وم�������ا 

ل�������ل�������و��������ش�������ل ك��������م��������ا ك����ن����ا

اهلل  راج��ني من  اخل��ت��ام،  اإىل م�صك  و�صلنا  نكون قد  هنا  اإىل 
الأجر والثواب. 

وبركاته"،،، اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�صالم 
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صحتي تهمني

ٱ ٻ ٻ

و�صملت  ال��وج��ود،  بحكمته  ع��مَّ  املعبود،  احل��ق  الواحد  احلمد هلل 
رحمته كل موجود، اأحمده �صبحانه واأ�صكره؛ فهو �صبحانه اأحق حممود، 
اأن نبينا حممًدا  واأ�صهد  اإل اهلل وحده ل �صريك له،  اإله  اأن ل  واأ�صهد 
عبده ور�صوله �صاحب املقام املحمود واحلو�س املورود، �صلى اهلل و�صلم 
وبارك عليه وعلى اآله واأ�صحابه الركع ال�صجود، والتابعني ومن تبعهم 

باإح�صان اإىل اليوم املوعود.. اأما بعد:
فقد  كلها،  حياته  يف  ب��ل  الإن�����ص��ان،  ن�صاط  يف  فاعل  دور  لل�صحة 
هو  اإن  الأم��را���س  تاأتيه  وقد  �صحته،  اأهمل  اإن  حياته  الإن�صان  يخ�صر 

اأهمل بقدر اإهماله، ورمبا تكون العواقب بقدر اهلل اأكرب من ذلك.
 ونحن معكن يف هذا اليوم )       ( املوافق )       ( من �صهر )        ( لعام 

)        ( للحديث حول مو�صوع ال�صحة واأهميتها.

نبداأ بالقراآن الكرمي:

القرآن الكريم
قال تعاىل: زب ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ  پپ پ ڀ     ڀ  
ڤ   ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀٺ  ڀ   

ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ    ڦ  ڦڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ 
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ڃ ڃ چ   چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ    ڍ ڌ  ڌ 

گگ  گ  گ  ک  ک  ک   ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 

ڻ  ڻ     ڻ  ںڻ  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڳڱ   ڳ  ڳ  ڳ 

ۓ  ے   ے  ھ  ھ  ھ   ھ   ہ  ہ  ہ  ہ   ۀ  ۀ  

ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ٴۇۋ  ۈ  ۈ   ۆ  ۆ  ۇ   ۇ  ڭ  ڭ    ڭ  ڭ  ۓ 

ۉ ې ې    ې ې  ى ى ائ ائ     ەئ ەئ وئ وئۇئ 

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

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

مث ىث يث   حج  رب )لقمان(.

ونقف مع احلديث ال�صريف:

الحديث
عن اأبي هريرة - ر�شي اهلل عنه - قال: قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص : "اإذا 

، فابَدوؤوا باأيامِنُكم" �شححه الألباين. اأمُتْ َلِب�ْشُتم، واإذا تو�شَّ

ونقف مع اأوىل ن�صائحنا للحفاظ على ال�صحة:

األعراض الجانبية واألعشاب الطبية
ا العتقاد باأن تناول الأع�شاب و�شرابها ل يوؤدي  من الأخطاء اأي�شً
اإىل الإ�شابة باأي نوع من الأعرا�س اجلانبية يف حني اأن ال�شحيح اأن الأمر 
يختلف من �شخ�س اإىل اآخر ويوجد بع�ٌس من الأنواع التي ت�شبب  بع�س 
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ح�شا�شية  الراأ�س،  اآلم  اإ�شهال،  املثال،  �شبيل  على  اجلانبية  الأعرا�س 
من  النوع  من  عار�س  اأي  حدوث  وعند  الأعرا�س،  من  وغريها  جلدية، 

الأع�شاب.

ولأننا نعلم بــاأن الكثري من الطالبــات يع�صقن الدونات، 
اأعددنا لكن هذه الفقرة:

مخاطر الدونات
اأظهرت درا�شة اأن الدونت�س "الكعك املدور املحالة املقلية بالدهن" 
رمبا هي اأ�شواأ مما يظن ع�شاق التهامها. اإذ اإن قطعة واحدة من الدونت�س 

ميكن اأن حتتوي على )2.2( جم من الدهون املتحولة.
وكان نوع هذا الكعك امل�شمى "كر�شبي كرمي دونت�س" من اأ�شواأ الأنواع 
من الناحية ال�شحية من بني )85( منتًجا غذائًيا خ�شع لالختبارات التي 
حتتوي  وهى  الأغذية  �شالمة  ملراقبة  احلكومي  واملركز  املجل�س  يجريها 
على الدهون املتحولة والدهون ال�شناعية ذات ال�شلة بال�شمنة وم�شكالت 
القلب وك�شفت الختبارات عن وجود )4.7( جم من الدهون املتحولة يف 
"كر�شبي كرمي دونت�س" مقابل )0.7( جم يف قطعة  كل )100( جرام 
�شوكولتة "كادبوري" و)0.7( جم يف �شوكولتة كران�شي و )0.3( جم 

يف نوع من رقائق البطاطا امل�شمى كيتل �شيب�شي.
تعني  الدونت�س  من  واح��دة  قطعة  تناول  اأن  من  متحدثة  وح��ذرت 
ح�شولك على احلد الأق�شى امل�شموح بتناوله يومًيا من الدهون املتحولة، 
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اأدلة متزايدة على ارتباط الدهون بتزايد الدهون املتحولة بتزايد  وثمة 
�شررا  اأ�شد  املتحولة  الدهون  وتعتر  القلب.  باأمرا�س  الإ�شابة  خماطر 

على ال�شحة من الدهون امل�شبعة.
اإل اأن الباحثني وجدوا تركيزات اأقل من الدهون املتحولة يف اأنواع 

اأخرى من الدونت�س وهذه اأخبار طيبة لع�شاق هذه الكعكة ال�شهرية.
ونا�شد املتحدث امل�شتهلكني اختيار الطعام الذي يحتوي على كميات 
اأقل من الدهون املتحولة والدهون امل�شبعة والكولي�شرتول واللتزام بنظام 
غذائي متوازن وعدم الإ�شراف يف ا�شتخدام الزيوت املهدرجة والزبد يف 

طهي الطعام وا�شتخدام البخار والغلي اأكرث من القلي.

ول�صحتك ا�صتمعي لهذه املحاذير لتحذريها بعد الأكل:

احذري بعد األكل
مادة  على  يحتوي  لأن��ه  مبا�شرة:  الأك��ل  بعد  ال�شاي  ت�شربي  ل   -1
الكافيني وهى مادة مبا�شرة منبهة للجهاز الع�شبي وهي مادة قاب�شة، 
فمادة الكافيني توؤثر على املعدة واجلهاز اله�شمي حيث اإن ال�شاي يزيد 
املريء مما  اأ�شفل  القاب�شة  الع�شلة  ارتخاء  وي�شبب  املعدة  من حمو�شة 
واحلرقة،  بالأمل  والإح�شا�س  املريء  اإىل  املعدي  احلم�س  ارجتاع  ي�شبب 
كما  الروتني  ه�شم  ويعيق  الأمعاء  يف  احلديد  امت�شا�س  يعيق  وكذلك 

ي�شبب الإم�شاك.
اإىل  الدم  تدفق  اإىل  توؤدي  ال�شباحة  لأن  الأكل:  بعد  ت�ْشبحي  ل   -2
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يعطل  مما  اله�شمي  واجلهاز  املعدة  اإىل  املتجه  ال��دم  وينقل  الأط��راف 
ويوؤخر عملية اله�شم ويت�شبب فيما ي�شمى ع�شر اله�شم.

3- ل تنامي بعد الأكل: لأن النوم بعد الأكل يوؤدي ل�شغط  القاب�شة 
املعدي  للحم�س  وال�شماح  وفتحها  ارتخاءها  م�شبًبا  امل��ريء؛  اأ�شفل  يف 
باخلروج اإىل املريء؛ م�شبًبا التهاب الغ�شاء املبطن للمريء، فالنوم بعد 
مما  جيد  ب�شكل  الطعام  ه�شم  عملية  اإكمال  دون  يحول  مبا�شرة  الأك��ل 

ي�شيب الإن�شان باأمرا�س معوية.
ال�شعبي  باملثل  يعتقدون  النا�س  الأكل: فكثري من  بعد  4- ل مت�شي 
"اتع�شى وامت�شى" وهذا غري �شحيح؛ لأن امل�شي ين�شط الدورة الدموية يف 
القلب والأطراف والرئتني، ثم ينقل الدم املتجه للمعدة واجلهاز اله�شمي 

مما يعطل ويقلل من ن�شاطه م�شبًبا ع�شر اله�شم.
5- ل ت�شربي امل�شروبات الغازية بعد الأكل: حيث اإن النا�س يظنون 
اأنها ت�شاعد على ه�شم الطعام ملا ي�شعرون من راحة بعد تناولها، ولكن 
العك�س �شحيح، فوجود الغازات يف املعدة يدفع الطعام عنوة اإىل الإثني 
ع�شر عر فتحة البواب قبل اكتمال ه�شمه وي�شبب ع�شر اله�شم مع عدم 
امل�شروبات على مادة  الغذاء وكذلك حتتوي هذه  الكاملة من  ال�شتفادة 
الإنزميات  املعدة وتفقد  البيكربونات وهي مادة قلوية تتحد مع حام�س 

الها�شمة على قدرتها م�شببة ع�شر اله�شم.
6- ل تدخني: فتدخني �شيجارة واحدة بعد الأكل تعادل تدخني ع�شرة 
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�شجائر يف الأوقات الأخرى، لذلك يقال اإن ن�شبة الإ�شابة بال�شرطان اأكرث 
يف حالة التدخني بعد الأكل مبا�شرة.

املطاعم خطر على ال�صحة يف كثري من الأحيان:

احذري تناول األطعمة في المطاعم
كيف لنا معرفة املعايري ال�شحية املتبعة يف املطاعم؟

هل قام ال�شخ�س الذي قدم لك الطعام بغ�شل يديه باملاء وال�شابون 
بعد ا�شتعماله احلمام؟

هل مت تريد اللحم جيًدا قبل تقطيعه وطبخه وتقدميه؟
هل مت طبخ اللحم على درجة حرارة منا�شبة لقتل اجلراثيم؟

املطبوخ  غري  اللحم  لتقطيع  ال�شكني  ذات   الطباخ  ا�شتعمل  هل 
واللحم املطبوخ لحًقا؟

الأخ��رى  واخل�شروات  واخل�س  والطماطم،  اجل��زر،  غ�شل  مت  هل 
جيًدا قبل تقطيعها وتقدميها؟

اأو  اأن يكون ال�شخ�س الذي يعد ال�شلطة م�شاًبا بالزكام  األ ميكن 
مدحًنا �شرًها؟

تعر�شك  اح��ت��م��الت  م��ن  تقلل  اأن  ميكنك  املجهول  م��ن  بالرغم 
الدقيقة،  واملراقبة  احل��ذر،  من  بالقليل  املطعم  يف  بالت�شمم  لالإ�شابة 

واملعرفة اجليدة باأ�شا�شيات الطعام الآمن.
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وهنا وقفة مع ال�صعرية ال�صهرية بالإندومي:

طبيب سعودي يحذر من اإلندومي
العواقب  م��ن  الأط��ف��ال  ط��ب  يف  متخ�ش�س  �شعودي  طبيب  ح��ذر 
ال�شحية الوخيمة التي قد ت�شيب الأطفال جراء تناولهم وجبة اإندومي.

اإ�شابة  يف  ع��ام  ب�شكل  املعلبة  الأغ��ذي��ة  ت�شبب  الطبيب:  وق���ال 
ونكهات  وملونة  حافظة  مواد  على  لحتوائها  خطرية  باأمرا�س  الأطفال 
م�شنعة"ومن بني هذه الأغذية الإندومي والتي ت�شبب �شعف النمو وتوؤثر 
يف قوة العظام كما اأن تناولها بكرثة يوؤثر على �شحة الطفل بوجه عام وقد 
يوؤدي تناولها ب�شكل م�شتمر يف اإ�شابة الطفل باأمرا�س الكبد امل�شتع�شية. 
ال�شريعة  الوجبات  على  الأطفال  تغذية  يف  العتماد  من  الطبيب  وحذر 
الطبيعية  الر�شاعة  هو  لالأطفال  غذاء  اأف�شل  اأن  على  و�شدد  اأواملعلبة، 
والفواكه  واخل�شراوات  والفيتامينات  بالألياف  الغنية  الأغذية  ثم  ومن 

الطازجة دون اللجوء اإىل الأطعمة املحفوظة.
اإندومي حتديًدا انت�شارها  ويرجع الطبيب �شبب هذا التخدير من 
ل�شهولة  نظًرا  لفت  ب�شكل  خا�شة  الأطفال  وبني  ال�شعودية  املنازل  يف 

حت�شريها وما حتتويه من نكهات ت�شتهوي �شغار ال�شن.
اجلدير بالذكر اأن الإندومي عبارة عن �شعريية م�شنعة من دقيق 
القمح م�شاًفا اإليها بع�س النكهات واملواد ال�شناعية وهنا تكمن م�شكلتها 

كما هو احلال يف كثري من املواد الغذائية.

www.alukah.net



329

تعريف على العدوى يف فقرتنا القادمة:

ما هي العدوى؟
الأحياء  اأي  امل�شرة،  الدقيقة  بالأحياء  اجل�شم  غزو  هي  العدوى: 
البكرتيا  الدقيقة  الأحياء  وت�شمل  املجردة،  بالعني  املرئية  املجهرية غري 
)الكورية والع�شوية واحللزونية( والطفيليات والفريو�شات والفطريات. 
ويزدحم الهواء واملاء والرتبة من حولنا بهذه الكائنات الدقيقة، واأغلبها 
حميدة، وبع�شها مفيد و�شروري لوجود معامل احلياة على الأر�س، والقليل 

م�شر ي�شبب املر�س.

وحتــى تقي ج�صمك من خطر العدوى تعريف على طرق 
انت�صارها:

طرق انتشار العدوى
اجتنابها  املحال  ومن  مكان،  كل  يف  املر�شية  املجهرية  الكائنات 
يف حياتنا اليومية،ولكن ل بد لها من اقتحام اجل�شم، اأول، قبل اإحداث 
دخولها،  مينع  متني  �شياج  املخاطية  والأغ�شية  ال�شليم  فاجللد  املر�س. 
الفم  تبطن  التي  الأغ�شية  ت�شاب  حينما  العدوى  حتدث  اأن  يغلب  ولكن 
اأو اجللد،  التنا�شلية  اأو الأع�شاء  اأو ال�شرج  اأو العينني  اأو الأذنني  والأنف 

بخد�س اأو قطع اأو نوع من اجلروح.
دخول  من  تت�شبب  الأطفال  ت�شيب  التي  املعدية  الأمرا�س  واأغلب 

اجلراثيم بطريق اجلهاز التنف�شي.
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الهواء  يف  تنت�شر  الديكي  وال�شعال  والدفترييا  احل�شبة  فجراثيم 
على قطريات الرذاذ الذي يخرجه املري�س عند ال�شعال اأو العط�س.

والإم�شاك مبالب�س املري�س اأو اأغطية فرا�شه ثم الإهمال يف غ�شل 
غ�شل  اإهمال  وكذلك  املر�س،  انتقال  اإىل  ي��وؤدي  قد  ذل��ك،  بعد  اليدين 
اليدين بعد ق�شاء احلاجة. وتنتقل بهذه الو�شيلة اأمرا�س الأمعاء كالت�شمم 
التي  املثيلة  والذباب واحل�شرات  التيفود.  والدو�شنطاريا وحمى  الغذائي 
من  العدوى  لن�شر  و�شيلة  الطعام،  على  تقع  ثم  الف�شالت  على  تتغذى 

الأمعاء.
فالزهري  وال�شليم،  املري�س  باملالم�شة بني  اأخرى  اأمرا�س  وتنتقل 
وال�شيالن ينتقالن من طريق الت�شال اجلن�شي وحده، لأن جراثيمها ل 

تعي�س اإل مدة ق�شرية يف الهواء الطلق بعيدة عن اجل�شم.
بع�س  والقمل،  كالبعو�س  ال��دم،  متت�س  التي  احل�شرات  وتنقل 

الأمرا�س من �شخ�س اإىل اآخر.

ختاًما، نقول: ال�صحة غالية وهي تاج على روؤو�س الأ�صحاء، 
فهال اعتنينا ب�صحتنا، وحافظنا على �صالمتنا بالطرق ال�صحيحة 

وال�صليمة.

وبركاته"،،، اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�صالم 
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قـــراءة الكـتب

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل.. م�صتو على عر�صه، بائن من خلقه، م�صتغن عن عباده، 
متفرد بربوبيته واإلوهيته، واحد يف اأ�صمائه و�صفاته.

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

واأ�صهد اأن حممًدا عبده ور�صوله ختم به النبوات، �صلى اهلل عليه 
وعلى اآله و�صحبه و�صلم ت�صليًما كثرًيا اإىل يوم الدين. ثم اأما بعد:

اإن اأول ما نزل من القراآن )اقراأ( فيها حث على التعلم واملعرفة 
اليوم  ه��ذا  بكم يف  اللقاء  املعرفة يطيب  ب��اب  العظيم  الباب  ه��ذا   فمن 

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

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

القرآن الكريم
قال تعاىل:  زب ھ ے     ے           ۓ ۓ ڭ ڭ  ڭ ڭ ۇ 
ى        ى  ېې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅۅ  ۋ   ۋ  ٴۇ  ۈ  ۆۈ  ۆ  ۇ 
ائ ائ ەئ    ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ     ېئ 

ىئ ىئ ىئ ی ی رب )الإ�شراء(.
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- ومن حولنا وبيننا �صنن نبوية نعي�س يف دربها، ونقطف 
من ثمرها:

الحديث
عن اأبي هريرة - ر�شي اهلل عنه - قال: قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص : "اأعَجُز 
الِم" �شححه  ا�ِس من بِخَل بال�شَّ عاِء، و اأبَخُل النَّ ا�ِس من عجَز َعِن الدُّ النَّ

الألباين.

- ومــن بني ال�صفوف ن�صتجمع احلروف، لنخرج بحكمة 
لن تفوت:

الحكمة
- ل �شيء ياأتي دون عناء �شوى الفقر.

- هاهي حا�صرة، ن�صيطة م�صددة، كلمتنا ال�صباحية:

حالنا مع الكتب
وما  الكتب،  ق��راءة  العلماء  جمال�شة  بعد  العلم  و�شائل  اأعظم  من 

اأدراك ما قراءة الكتب!؟ 
قيل: اإن كان اأهل اجلنة يقراأون فهم يف عي�س �شعيد، وقيل: الكتب 
اأمينة على الأ�شرار، �شادقة يف الأخبار متجافية وقت امللل مريحة حلظ��ة 

الأ�شى. 
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وقيل: اإن من عالمات النبل وح�شن الطالع حمبة كتب اأهل العلم، 
وقال ابن املبارك رحمه اهلل: »قراء الكتب يا ملح البلد من ي�شلح النا�س 

اإذ امللح ف�شد«.
الكتب من غريه من خالل  اأن متيزي بني قارئ  لت�شتطيعني  واإنك 

كالمه ف�شتان بني هذا وذا. 
ومع ذلك كله تظل ن�شبة القراءة قليلة جًدا، ومن علمنا باأهميتها.

فلو خ�ش�شت عزيزتي الطالبة اأن تقراأي يف كل يوم اأربع �شفحات 
فقط، لأ�شبح جمموع ما تقرئينه يف الأ�شبوع هو ثمان وع�شرين �شفحة، 
واأربعني  واأربعمائة  األف  ال�شنة  ويف  �شفحة،  وع�شرين  مائة  ال�شهر  ويف 
اأن نحاول،  العدد كاٍف لقراءة مو�شوعة كاملة؛ لذا علينا  �شفحة، وهذا 
واأن نعقد العزم، واأن نعلم باأن القراءة معرفة وفكر وثقافة، وهي قبل هذا 
ح�شارة تنقلنا من مكان اإىل مكان، ومن زمان اإىل زمان، ولنتذكر قول 
اهلل جل يف عاله: زب ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ  ىئ  ىئ رب )الزمر: 9(.

- كما ينبغي عند �صراء الكتب اأن تراعي اأموًرا ثالثة:

أمور مهمة قبل شراء الكتب
1- اأن تعلمياأن تكوين مكتبة لطالبة علم ل تاأتي يف ع�شية و�شحاها 
يف حال اأكرث النا�س، وهناك �شنف من النا�س قد ك�شاه اهلل بالرثاء فله 

اأن يفعل مكتبة يف ع�شية و�شحاها. 
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2- اإذا اأردت اأن ت�شرتي كتاًبا عاجاًل فلتقدمي نوعني من الكتب: 
اأوًل: الكتب الأ�شلية يف فنها. 

ثانًيا: ما حتتاجينه من كتب يف درا�شة اأو حلقة علم اأو نحو ذلك. 
3- عند �شرائك لكتاب لبد اأن تراعي دور الن�شر التي ثمنها زهيد 
حتى ت�شع بقية النقود يف كتٍب اأخرى، واأن تتفقدي الكتاب الذي ا�شرتيته، 

وخلوه من العيوب الطباعية، ثم تتاأكدي اأنه الكتاب املطلوب ل غريه.

- اآخر الو�صايا: تتعلق باآداب متفرقات مع الكتب:

آداب متفرقات مع الكتب
اأوًل: �شون الكتاب وحفظه من املعايب واملثالب.

ثانًيا: مراعاة املكان الذي يو�شع فيه الكتاب ونظافته ونزاهته.
يف  كتب  خزانة  تكوين  عند  وفهر�شتها  الكتب  برتتيب  تتعلق  ثالًثا: 

بيت اأو نحوه، فينبغي اأن يرتبها املرء على ح�شب مقدار علومها.
رابًعا: كتابة احلوا�شي والتعليقات وفق اآدابها املعترة، ومن ذلك:

- اأن يكتب الت�شحيحات خلطاأ مطبعي اأو نحوه، على هام�س الكتاب 
على جانبه وي�شع بعدها )�شح( كما هو هدي املحدثني.

- اإذا قراأ كتاًبا ثم اأراد اأن يقف ويرجع اإليه من وقت لآخر فيكتب 
عند املكان الذي وقف عنده )بلغ( كما هو هدي املحدثني.
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- ون�صتمع اإىل هذه الأبيات:

قصيدة
قال الألبريي يف منظومته يو�شي ابنه اأبا بكر بالعلم: 

ت�����ف�����ت ف������������������وؤادك الأي������������������ام ف���ت���ا 
نحتا  ال�������ش���اع���ات  ج�����ش��م��ك  وت��ن��ح��ت 

وت�������دع�������وك امل������ن������ون دع���������اء ����ش���دق 
اأن���ت���ا  اأري���������د  اأن��������ت  �����ش����اح  ي�����ا  األ 

اأب����������ا ب����ك����ر دع������وت������ك ل������و اأج����ب����ت����ا 
ع��ق��ل��ت��ا  ل�����و  ح����ظ����ك  ف����ي����ه  م�����ا  اإىل 

اإم������ام������ا  ب�������ه  ت������ك������ون  ع�����ل�����م  اإىل 
اأم����رت����ا  واإن  ن���ه���ي���ت  اإن  م���ط���اع���ا 

وي����ج����ل����و م�����ا ب���ع���ي���ن���ك م�����ن غ�����ش��اه��ا 
���ش��ل��ل��ت��ا  اإذا  ال����ط����ري����ق  وي����ه����دي����ك 

ت����اًج����ا  ن������ادي������ك  يف  م����ن����ه  وحت�����م�����ل 
ع��ري��ت��ا  اإذا  اجل�����م�����ال  وي���ك�������ش���وك 

ي�����ن�����ال�����ك ن����ف����ع����ه م�������ا دم���������ت ح���ي���ا 
ذه���ب���ت���ا  اإن  ل�����ك  ذك���������ره  وي����ب����ق����ى 
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ه�����و ال���ع�������ش���ب امل���ه���ن���د ل���ي�������س ي��ن��ب��و 
ت�������ش���ي���ب ب�����ه م����ق����ات����ل م�����ن اأردت��������ا 

ل�������ش���ا  ع����ل����ي����ه  ت������خ������اف  ل  وك������ن������ز 
خ��ف��ي��ف احل���م���ل ي���وج���د ح���ي���ث ك��ن��ت��ا 

ي���وًم���ا   ال�������ش���ف���ه���اء  م����ع  ت�����ش��ح��ك  ول 
���ش��ح��ك��ت��ا  اإن  ت��ب��ك��ي  ����ش���وف  ف����اإن����ك 

ون���������������اداك ال�����ك�����ت�����اب ف�����ل�����م حت���ب���ه 
ون����ب����ه����ك امل�������ش���ي���ب ف����م����ا ان��ت��ب��ه��ت��ا 

و����ش���ه���وي  ت���ق�������ش���ريي  ي�����غ�����ررك  ول 
ر����ش���دت���ا  اإن  ل����ك  ب���و����ش���ي���ت���ي  وخ������ذ 

يف اخلتام: من اأمام هذه ال�صفوف نلوح بالرحيل، ونعزم على 
امل�صري، اإىل لقاء قريب.

وبركاته"،،، اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�صالم 
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ال تخافي من المستشفى

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل، اأمر بالتحلي بالف�صائل، ونهى عن الوقوع يف مهاوي 
زب ې ې ې  اإله اإل هو العليم احلكيم  النقائ�س والرذائل، ل 
ۈئ  ۆئ      ۆئ  ۇئ  وئۇئ  وئ  ەئ    ەئ   ائ  ائ  ى  ېى 

اهلل  فتح  ور�صوله،  عبده  حممدا  اأن  واأ�صهد  )البقرة:269(.  رب  ۈئ 

اآله  وعلى  عليه،  و�صلم  �صلِّ  اللهم  وال�صعادة،  الرقي  اأب��واب  ب�صنته  لنا 
واأ�صحابه، اأويل الراأي والفكر والنجابة، وعلى من �صار على طريقهم 

واتبع نهجهم اإىل يوم القيامة. اأما بعد:
كلنا يذهب اإىل امل�صت�صفى، واجلميع قد يحتاجون لها يف اأي وقٍت 

من الأوقات.
ولكن هل ت�صعرين باخلوف عند الذهاب اإىل امل�صت�صفى؟!

 من هنا تنطلق اإذاعتنا لهذا اليوم )    ( املوافق )      ( من �صهر 
)       ( لعام )      ( للحديث عن اخلوف من امل�صت�صفى وحماولة قتل 

هذا اخلوف من نفو�صنا.

نبداأ بالقراآن الكرمي:

القرآن الكريم
زب ۇ ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ ۋ ۋۅ  ۅ  قال تعاىل: 
ۉ ۉ ې ې  ې ې ى  ى ائ ائ ەئ    
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ېئ   ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۇئۆئ  ۇئ   وئ  وئ  ەئ 
ڀٺ  ڀ   ڀ  ڀ  پ   پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ 
ڤ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 
ڃ  ڃ  ڃ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڤ  ڤ    ڤ 
ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ   ڇ  چڇ  چ  چ  چ  ڃ 
ک   ک  ک  ک     ڑ  ڑ  ژ  ژ   ڈ  ڈ  ڎ 
ڱ  ڱڱ  ڱ  ڳ   ڳ    ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ 
رب  ھ  ہ  ہ    ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ   ڻ   ڻ  ڻ  ں   ں 

)الأحزاب(.

ونثني باحلديث ال�صريف:

الحديث
عن مالك بن احلويرث - ر�شي اهلل عنه - قال: قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 
كما  �شلُّوا  و  مروهم،  و  وعلِّموهم  فيهم،  فكونوا  اأهليكم  اإىل  "ارجعوا 
كم  ْليوؤمُّ و  اأحُدكم،  لكم  ْن  فْلُيوؤذِّ ال�شالُة  فاإذا ح�شرِت  اأُ�شلِّي،  راأيتموين 

اأكُركم" �شححه الألباين.

ونبداأ فقراتنا بتعريف امل�صت�صفى:

المستشفيات
ما هو امل�شت�شفى؟
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بالأطباء،  يجهز  املر�شى  به  ي�شت�شفى  الذي  املكان  هو  امل�شت�شفى 
واملمر�شني، والأدوية، والأ�شرة. اجلمع: م�شت�شفيات.

وامل�شت�شفى هو موؤ�ش�شة خمت�شة بالعناية باملر�شى، ينفق عليها من 
الأموال العامة اأو من الهيئات اخلا�شة، اأو منهما مًعا.

وتقت�شر بع�س امل�شت�شفيات على فروع اخت�شا�س معينة كالولدة، 
والأمرا�س املعدية، والأمرا�س الع�شبية والنف�شية، وال�شرطان واأ�شباهه.

الأ�شنان،  وط��ب  للطب،  م��دار���س  امل�شت�شفيات  بع�س  يف  وتندمج 
ولتدريب املمر�شات، وتلحق بها اأحياًنا م�شحات ودور للنقاهة.

املتنقلة،  ل��ل��خ��دم��ات  ف���روع  ع��ل��ى  ك��ذل��ك  امل�شت�شفيات  وت�����ش��م��ل 
وم�شتو�شفات ملعاجلة الفقراء جماًنا، اأو باأجر �شئيل.

من  هيئة  امل�شت�شفيات  ت�شم  الإداري  الق�شم  اإىل  وب��الإ���ش��اف��ة 
يف  وخ��راء  للتمري�س،  وهيئة  واملواظبني،  واملالزمني  املقيمني  الأطباء 
التغذية، وفنيني خمت�شني مبعامل البكرتيولوجية، وعلم اأمرا�س القلب، 
والكيمياء، وعلم الأمرا�س الباتولوجية، وق�شًما لالأ�شعة املجهولة بفرعيها، 

والت�شخي�س العالجي، وخداًما اجتماعيني.

ثم نقف هنا لنعرف املر�س:

ما هو المرض؟
املر�س هو ال�شقم، ونقي�س ال�شحة، وكل ما خرج بالإن�شان من حد 

ال�شحة والعتدال من علٍة اأو نفاٍق اأو تق�شرٍي يف اأمٍر، اجلمع: اأمرا�س. 
واملر�س هو حتول عن حالة ال�شحة. 
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وقد ين�شاأ عن طروء تغيري على تركيب الأن�شجة اأو على وظيفتها. 
وقد اأ�شبحت الدرا�شات احلديثة جادة يف معرفة الأ�شباب املبا�شرة 
وبائية،  غري  اأو  كانت  وبائية  معدية،  غري  اأو  كانت  معدية  لالأمرا�س، 
ومدى انت�شارها ومواطنها، والعوامل املهيئة لها اأو حلدوثها، وما اإذا كان 
اأو عوامل البيئة، واملناخ، والتغذية، والعادات  اأو لنوع ال�شناعة،  للوراثة 
اأثر يف ت�شببها، ثم تتبع �شريها من حيث اأعرا�شها، وعالمتها، وطريقة 
التغيريات  واجتالء  بها،  امللتب�شة  الأمرا�س  عن  ومتييزها  ت�شخي�شها، 
التي تطراأ على اأن�شجة اجل�شم مقرتنة بها، وا�شتق�شاء م�شاعفاتها، وما 

ع�شاها توؤول اإليه من عقبى وو�شائل الوقاية منها، وطرق عالجها. 

ونقف مع هذا الت�صاوؤل:

دهان المستشفيات
- ملاذا تدهن امل�شت�شفيات احلديثة غرفها بطالء اأزرق اللون؟   

ويكره  ب�شغف،  عليها  فيقبل  الأل��وان  يحب  اأنه  الذباب  طبع  لأن   -
بع�س الألوان فينفر من اللون الأزرق، فقد اعتنت هذه امل�شت�شفيات بطالء 
ب�شحة  ال�شارة  احل�شرات  من هذه  وخالية  نظيفة  تكون  لكي  به  غرفها 

الإن�شان.

ون�صتمع اإىل اأحدث ما تو�صل له الطب يف اإزالة خماوف 
املر�صى:

جهاز يمحو مخاوف مرضى األسنان في أثناء 
العالج
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�شوتية  موجات  يطلق  جهاًزا  �شنعوا  اإّنهم  اأع�شاب:  علماء  قال 
ا�شرتخاء  اأكرث  وجتعلهم   )%50( بنحو  الأ�شنان  مر�شى  خماوف  تهدئ 

عند العالج.
"نوكامل"  اجلديد  اجلهاز  اأّن  بريطانية  �شحفية  م�شادر  وذكرت 
ت�شيبهم  الذين  املر�شى  يجعل  اأمريكيون  اأع�شاب  علماء  �شنعه  الذي 

حالة من الهلع عند زيارة اأطباء الأ�شنان ي�شعرون بال�شرتخاء التام.
ومولد  الأذن��ني،  على  تو�شع  �شماعات  من  موؤلف  اجلديد  واجلهاز 
�شغري يطلق ترددات كهربائية واأمواًجا �شوتية اإىل الدماغ؛ تهدئ املري�س 

وتتيح للطبيب موا�شلة عمله ب�شكل طبيعي.
اجلهاز  ا�شتخدام  على  دقائق  خم�س  انق�شاء  "بعد  العلماء:  وقال 
ال�شرتخاء  من  بحالة  املري�س  وي�شعر  الدماغية  الأم��واج  ن�شاط  يخف 

العميق والتاأّمل وحتى النوم".
الذين  املر�شى  على  اجلهاز  ه��ذا  ا�شتخدام  على  جت��ارب  وب��داأت 

يعانون من الأرق والقلق املزمن وال�شغط النف�شي ما بعد ال�شدمة.
ختاًما، نرجوا من جميع طالباتنا عدم اخلوف من امل�صت�صفى، 
والذهاب اإليها عند احلاجة ومقابلة الطبيبة بكل �صجاعة وبال قلق.

وبركاته"،،، اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�صالم 

www.alukah.net



342

مكتبة المدرسة

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل الذي خلق كل �صيء فقدره تقديرا، واأتقن ما �صرعه 
اإل اهلل وح��ده ل �صريك له  اإل��ه  اأن ل  و�صنعه حكمة وت��دب��ريا، واأ�صهد 
وكان اهلل على كل �صيء قديرا، واأ�صهد اأن حممدا عبده ور�صوله اأر�صله 
باإذنه و�صراجا منريا، �صلى  اإىل اهلل  اإىل اخللق ب�صريا ونذيرا، وداعيا 
اهلل عليه وعلى اآله واأ�صحابه ومن تبعهم باإح�صان و�صلم ت�صليما كثريا. 

اأما بعد:
مع اإطاللة هذا ال�صباح، ويف هذا اليوم )    ( املوافق ) ( من �صهر 
) ( لعام )      (، ي�صرنا اأن نكون معكن للحديث عن مكتبة املدر�صة، تلك 

الغرفة التي مل نعطها حقها من الهتمام والعناية اإل ما ندر.

نبداأ براجمنا بالقراآن الكرمي:

القرآن الكريم
پ   پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  زب  تعاىل:  قال 
ٿ  ٿ  ٿ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ          ڀ  ڀ 
ڄ  ڄ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ   ڤڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ 
ڇ  ڇ   ڇ  چڇ  چ  چ    چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ   ڄ   
ک  ک  ڑ       ڑ  ژ  ژ     ڈ   ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ 
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کک گ گ گ گ  ڳ   ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 
ں  ں ڻڻ ڻ ڻ ۀۀ ہ  ہ ہ ہ ھ  ھ ھ   ھ  
ےے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ  ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ    ۈٴۇ ۋ ۋ ۅ 
وئ  ەئ   ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې          ې  ې  ې  ۉ      ۉ  ۅ 

وئ ۇئ ۇئۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ  رب )لقمان(.

ونقف مع احلديث ال�صريف:

الحديث
عن عدي بن حامت - ر�شي اهلل عنه - قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »اتقوا 

النار ولو ب�شق مترة، فمن مل يجد فبكلمة طيبة« رواه البخاري.

اليوم: لهذا  كلمتنا  عنوان  اأوًل" هو  "القراءة 

القراءة أواًل
اآية  اأو  هي  هذه  وكانت   ،)1 )العلق:  رب  چ  زب  �شبحانه:  اهلل  قال 
وقال:  ال�شالم،  عليه  جريل  جاءه  الوحي،  من  ملسو هيلع هللا ىلص  الر�شول  على   نزلت 

زب چ رب، فماذا نقراأ؟ 

نقراأ القراآن الكرمي؛ لأنه يكون معك يف الدنيا والآخرة اإذا كنت من 
اأهله؛ لذلك عليك اأن تقراأه وتفهمه وتكون ماهًرا فيه وتعلمه لالآخرين، 
يف  ي��وم  اآخ��ر  اإىل  الزمن  يف  م�شتمرين  واملعرفة  التعليم  يكون   وبذلك 

هذه احلياة. 
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اإذن املعرفة تبداأ بالقراءة، ولذلك يجب اأن تقراأ يومًيا على الأقل 
)20( دقيقة؛ فالقراءة مهمة، وهي تعطيك القوة، ومن هنا قال اهلل عز 
رب  ی  ی  ی       ی    ىئىئ  ىئ   ېئ   ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  زب  وجل: 
)الزمر: 9(، فبمجرد اأن تقراأ فاأنت تعلم، واأ�شبحت من العلماء يف هذا 

العلم، فاأي �شيء تفعله وتعمله ت�شبح عاملًا فيه؛ لأنك فعلته.
وبذلك  يومًيا،  دقيقة  الأقل )20(  واقراأ على  بالقراءة  ابداأ  لذلك 
فاأنت تنمي قوة ذهنك، وقوة تفكريك، وقوة اإدراكك، وقوة تركيزك، وقوة 

انتباهك، وقوة اأحا�شي�شك، وت�شبح عندك معرفة يف منتهى الروعة.
منك،  ج��زًءا  �شت�شبح  فاإنها  مرة  من  اأكرث  املعلومة  تقراأ  وعندما 
اإلقائها  اأنت جزًءا منها، و�شت�شبح مهارة، و�شت�شبح ماهًرا يف  وت�شبح 
والتكلم عنها؛ لأنك اأ�شبحت ماهًرا يف و�شعها يف الفعل، وهذا هو الذي 

يجب اأن تفعله.

ونقف مع هذا الت�صاوؤل: 

هل كانت هناك مكتبات في العصور القديمة؟
املكتبة هي حماولة جلمع كتابات الب�شر، وقد بذل هذا اجلهد قبل 
امليالد بزمن طويل. فلقد اكت�شف العلماء الذين قاموا باحلفريات يف اأور 
الكلدانيني، خامًتا خزفًيا، يحمل كتابات، ويعود تاأريخه اإىل �شنة )800( 

قبل امليالد، وميكن اأن يكون جزًءا من اأول مكتبة يف التاأريخ.
امليالد  قبل  ال�شنة )600(  النهرين يف  بني  ما  بالد  ل�شعوب  كانت 
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هذه  يف  الكتب  وكانت  وق�شورهم.  معابدهم  يف  متاًما  منظمة  مكتبات 
األواًحا من طني جمفف. وكانت الآلف من هذه الألواح  املكتبات الأوىل 
مرتبة ح�شب املو�شوعات يف املعابد والق�شور، فكانت يف الواقع، املكتبات 

احلقيقية الأوىل.
املعابد،  يف  الكهنة  يتعهدها  مكتبات  كذلك،  امل�شريني  لدى  وكان 
وكانت الكتب على �شكل دروج، م�شنوعة من الردي. ولكن اأ�شهر املكتبات 
�شنة  اأن�شئت حوايل  فقد  الإ�شكندرية.  مكتبة  كانت  القدمية  الع�شور  يف 
الإغريقي،  الأدب  كل  الأوىل جلمع  املحاولة  وكانت  امليالد،  قبل   )300(
وكانت ت�شم على اأقل تعديل )700( األف درج من الردي، وكلها جمْدَولة 

ومفهر�شة، ومنظمة كما يف اأحدث املكتبات يف يومنا هذا.
مل يكن الرومان، يف البدء، يهتمون كثرًيا باملكتبات. ولكنهم ما لبثوا 
اأن ا�شتلهموا الإغريق، واأن�شاأوا نظاًما للمكتبات العامة. واهتم املواطنون 
الأثرياء يف روما بتاأ�شي�س مكتبات لل�شعب، وبتزويد منازلهم باملجموعات 

الكثرية من الكتب. 
وكثري من هذه املكتبات الرومانية الأوىل كانت تقام يف ال�شاحات 
 )28( هناك  كان  الرابع،  القرن  ويف  العامة.  احلمامات  يف  اأو  العامة 
مكتبة عامة يف روما. ولكن احلرائق اأو اأعمال ال�شلب والنهب، اأو الرطوبة 
ال�شمال  من  الآتون  الهمجيون  اجتاح  عندما  الإهمال ذهب مبعظمها  اأو 

الإمراطورية الرومانية.
اأما املكتبات العامة التي نعرفها اليوم، فقد بداأت تظهر يف القرن 
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التا�شع ع�شر يف اإجنلرتا. فقد �شمح قانون �شادر عن الرملان الإجنليزي 
بالطبع،  نعتر،  اليوم  ونحن  العامة.  املكتبات  بتاأ�شي�س   )1850( ال�شنة 

املكتبة العامة، جزًءا اأ�شا�شًيا من احل�شارة.

وتعالوا لنتعرف على اأهداف املكتبة:

 أهداف المكتبة وأثرها التربوي
نحاول اأن نوجز هذه الأهداف والآثار فيما يلي: 

واملتو�شطة  البتدائية  املرحلة  يف  املدر�شية  املكتبة  من  الغاية   -1
والثانوية؛ هي ت�شجيع الطالبات على املطالعة، وتنمية ميولهن نحو القراءة 
يف  طاقاتهن  بع�س  ت�شتفرغ  عندهن  اأ�شيلة  عادة  املطالعة  ت�شبح  حتى 
اأوقات الفراغ. واملكتبة يف الكلية اأو اجلامعة تفي بحاجة الطالبات وت�شبع 

تلك امليول والعادات التي ن�شاأت قبل املرحلة اجلامعية.
الطالبات  قدرات  تنمية  املكتبة هو  اأهداف  الثاين من  الهدف   -2
والتدرج  ال��ذات��ي،  والتعلم  املعرفة  ك�شب  يف  اأنف�شهن  على  العتماد  يف 
املطبوعة  واملراجع  امل�شادر  من  املعلومات  ا�شتيفاء  وح�شن  البحث،  يف 
واملخطوطة، وعدم العتماد على املدر�س يف كل �شيء. حتى ت�شل الطالبة 

اإىل مرحلة ال�شتقالل يف اأبحاثها. 
واملحا�شرات  الف�شول  طريقة  التدري�شي  النظام  �شلك  اإذا   -3
والف�شل بني املقررات، اإمنا �شلك هذا ال�شبيل لت�شهيل عر�س العلوم على 
الطالبات وتن�شيق الأعمال التدري�شية، ومل يق�شد من وراء ذلك الف�شل 
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ا، كما  بني املواد واملقررات العلمية حقيقة، فاإن العلوم يتمم بع�شها بع�شً
يكمل كل مقرر غريه وهنا ياأتي دور املكتبة فنهدم احلواجز التي تف�شل 
ملا  تالفًيا  بع�س  عن  بع�شها   - حقيقة  ل  �شكاًل   - الب�شرية  املعارف  بني 
يحدث يف تدري�س كل مو�شوع مبفرده يف قاعات املحا�شرات. وبهذا تظهر 

املعارف الإن�شانية جمموعة متكاملة. 
مبا  ال�شالح.  املواطن  بناء  يف  فعالة  م�شاهمة  املكتبة  ت�شاهم   -4
املدارك.  فتوعي  الأمة،  لبنات  الإمياين  والزاد  العقلي  الغذاء  من  تهيئه 
العميم  الظالم، ويف هذا: اخلري  على  النور  ق�شاء  وتق�شي على اجلهل 
الكتب من  املطالعة يف دور  تغر�شه  اإىل جانب ما  للفرد واجلماعة، هذا 
عادات اجتماعية فا�شلة يف نفو�س روادها. كالأمانة والتعاون اجلماعي 
من  الكتب  على  واحلر�س  الأنظمة  على  واملحافظة  وامل�شاعدة  والتوجيه 
التلف اأو �شوء ال�شتعمال، لأنها من ذخائر الأمة وتراثها.. هذا اإىل جانب 

احرتام اآراء الأخريات وحرياتهن. 
النظرية  املناهج  مو�شوعات  جميع  تطبيق  يف  املكتبة  ت�شاعد   -5
والعملية املقررة مبا توفره للباحثة من مواد تعليمية ت�شاعده على الو�شول 

اإىل بغيتها. 
واملهارات  الفردية  امليول  عن  الك�شف  يف  مهم  عامل  املكتبة   -6
الالتي  باملدر�شات  ا  خا�شً العامل  هذا  ولي�س  ال�شخ�شية،  والقابليات 
عليها،  املالحظات  وي�شعن  ويراجعنها،  الطالبات،  اأبحاث  على  ي�شرفن 
ويوجهن �شاحباتها الوجهات ال�شليمة، بل تتعداهم اإىل اأولياء الأمور واإىل 
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باملطالعة  بنف�شها  ميلها  الطالبة  تك�شف  ما  فكثرًيا  اأنف�شهن،  الطالبات 
واملمار�شة، بعد ذلك القدرة على حماكاة اأديب اأو م�شاهاة كاتب، فرتتقي 
من مرحلة التقليد اإىل مرحلة ال�شتقالل ب�شخ�شيتها الأدبية اأو العملية 
ومن َثمَّ يت�شح دور املكتبة الهام يف الك�شف عن املواهب وتنميتها و�شقلها.

ونختم بهذه الأن�صودة:

كتابي
ك����������ت����������اب����������ي ك�������ت�������اب�������ي 

اأع����������������������������ز ��������ش�������ح�������اب�������ي 
ي�����������������ن�����������������ور ع�������ق�������ل�������ي 

وي��������������ه��������������دي ���������ش��������واب��������ي 
ي����������������ه����������������ذب روح�������������������ي 

ب������������ن������������ه������������ج ��������ش�������ل�������ي�������م 
ب������������ع������������ل������������م م�������ف�������ي�������د 

ودي��������������������������������������������ن ق������������������ومي 
وف�������������������������������ي دف��������ت��������ي��������ه 

ري���������������ا����������������س ال��������ف��������ن��������ون 
م�������������ت�������������اع ال���������ق���������ل���������وب 

وجم�������������ل�������������ي ال���������ع���������ي���������ون 
ب�������������ن�������������ور ال���������ك���������ت���������اب 

ت�����������������������ش�����������ئ ال���������ف���������ط���������ن 
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وت�����������������ش��������م��������و احل���������ي���������اة 
وي����������������رق����������������ى ال�����������وط�����������ن 

اأح�����������������������������ب ك��������ت��������اب��������ي 
م�����������ع�����������ني ال�������������������ش���������ي���������اء 

وح��������������������������ب ك���������ت���������اب���������ي 
ب��������������غ��������������ري ان�����������ت�����������ه�����������اء 

ودور  اأهمية  على  تعرفتم  قد  تكونوا  اأن  اهلل  ن�صاأل  وختاًما، 
املكتبة املدر�صية يف تعزيز الثقافة، ون�صر العلم. ونحيِّي كل طالبة 
ر�صيدها  لريفع  تت�صفحه  اأو  كتابا،  لت�صتعري  املدر�صة  مكتبة  تزور 

الثقايف واملعريف.

وبركاته"،،، اهلل  ورحمة  عليكن  "وال�صالم 
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وجبة اإلفطار

ٱ ٻ ٻ

و�صملت  ال��وج��ود،  بحكمته  ع��مَّ  املعبود،  احل��ق  الواحد  احلمد هلل 
رحمته كل موجود، اأحمده �صبحانه واأ�صكره فهو �صبحانه اأحق حممود، 
اأن نبينا حممًدا  واأ�صهد  اإل اهلل وحده ل �صريك له،  اإله  اأن ل  واأ�صهد 
عبده ور�صوله �صاحب املقام املحمود واحلو�س املورود، �صلى اهلل و�صلم 
وبارك عليه وعلى اآله واأ�صحابه الركع ال�صجود، والتابعني ومن تبعهم 

باإح�صان اإىل اليوم املوعود. اأما بعد:
 م��ن ه��ذا ال�صباح امل�����ص��رق اأت��ي��ن��اك��ن يف ه��ذا ال��ي��وم )    ( امل��واف��ق 
)       ( من �صهر )      ( لعام )      ( للحديث عن اأهم وجبة يف اليوم؛ 

اإنها وجبة الإفطار.
وحت�صني  اجل�صم،  بناء  يف  الوجبة  ه��ذه  اأهمية  حًقا  تعلمن  فهل 

القدرة على التفكري.

نبداأ بالقراآن الكرمي:

القرآن الكريم
ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ      ۈئ  ۈئ  ۆئ  زب  تعاىل:  ق��ال 
ی ی ی  جئ حئ مئ      ىئيئ جب حب خب  مب ىب يب جت  
پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    ٱ  مج   حج  يث  ىث  مث  يتجث  ىت  مت  خت  حت 
ٿ  ٿ     ٺ  ٺ               ٺ     ٺ     ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  پ  پ   پ 
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ٿ ٿ ٹ  ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ    ڤ ڦ ڦ       ڦ ڦ ڄ   ڄ  ڄ 
ڍ  ڇ ڇ ڍ  ڇ    ڇ  ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ        چ چ چ چ         
گ  ک  ک  ک        ک   ڑ      ڑ  ژ  ژ  ڈ   ڎڈ  ڎ  ڌ  ڌ 
ںڻ  ں  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  
ھ  ھ  ھ   ھ   ہ  ہ  ہ        ہ  ۀ       ۀ  ڻ        ڻ  ڻ 
ۋ  ٴۇ     ۈۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۓ   ۓ    ے  ے                
رب  ائ  ى  ى   ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅۅ   ۋ  

)لقمان(.

ونثني باحلديث النبوي ال�صريف:

الحديث
عن عبداهلل بن ب�شر - ر�شي اهلل عنه - اأنَّ رجال قال يا ر�شوَل اهلِل: 
ُث به. قال: ل يزاُل  اإنَّ �شرائَع الإ�شالِم قد كرُثت عليَّ فاأخِرين ب�شيٍء اأت�شبَّ

ل�شاُنك رطًبا من ذكِر اهلِل" �شححه الألباين.

ونقــف هنــا مع وجبــة اإفطارنــا الإذاعية؛ اإنهــا الكلمة 
ال�صباحية:

اإلفطار الصباحي.. والتوتر واالكتئاب

وجبة  تناول  اأن  الريطانية  بري�شتول  جامعة  يف  الباحثون  يعتقد 
اإفطار �شحية يف ال�شباح يقلل من التوتر والقلق والكتئاب.
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الطعام"  وعلوم  للتغذية  الدولية  "املجلة  ن�شر يف  بحث  اأظهر  فقد 
اأن الذين كانوا يواظبون على تناول وجبة الإفطار ال�شحي "من احلبوب 
واأقل  النهار،  خالل  بالكتئاب  �شعوًرا  اأقل  كانوا  ال�شباح،  واحلليب" يف 

توتًرا وقلًقا، مقارنة مع الذين مل يتناولوا الإفطار يومًيا.
يف  ال�شحي  الإف��ط��ار  يتناول  ك��ان  من  اأن  الدرا�شة  اأظ��ه��رت  كما 
ال�شبح كان اأقل مياًل للتدخني و�شرب الكحول من الذين مل يتناولوا وجبة 

الإفطار.

وجبة الإفطار للكبار وال�صغار:

اإلفطار في الصباح.. والذاكرة
الأطفال  تفيد  ل  ال�شباح  يف  الإف��ط��ار  وجبات  اأن  اخل��راء  ي��رى 
وال�شباب فح�شب، بل اإنها مفيدة للم�شنني. فقد اأ�شارت اإحدى الدرا�شات 
الذاكرة عند  ال�شباح حت�شن  اإفطار �شحي يف  وجبة  تناول  اأن  احلديثة 
امل�شنني. وقد اأكدت نتائج الدرا�شة التي ن�شرتها جملة "اجلمعية الأمريكية 
ن اأداء امل�شنني يف فحو�شات  للتغذية ال�شريرية" اأن تناول الإفطار قد ح�شَّ

الذاكرة، واختبارات القوى الإدراكية عندهم.
ال�شليم،  ال��وزن  على  واملحافظة  الريا�شة،  ممار�شة  اأن  �شك  ول 
وخا�شة  بالألياف  والغنية  امل�شبعة،  بالدهون  الفقرية  الأغذية  وتناول 
الذاكرة  قوة  على  املحافظة  يف  ي�شاعد  ذلك  كل  والفواكه،  اخل�شروات 

واملهارات الذهنية على املدى البعيد.
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هل تعلمن باأن الغذاء يوؤثر على تفوقك الدرا�صي:

غذاؤك يحدد عالماتك المدرسية!!
اإذ  املدر�شية  العالمات  حتديد  يف  دوًرا  الغذاء  لنوعية  اأن  يبدو 
غنًيا  نظاًما غذائًيا  يتبعون  الذين  ال�شبان  اأن  �شويديون  باحثون  اكت�شف 

بحم�س الفوليك الطبيعي ينجحون يف املدر�شة اأكرث من غريهم.
نيل�شون،  توبيورن  اأن  ال�شويدية  لوكال"  "ذي  �شحيفة  واأف���ادت 
تراأ�س  ال�شويد  ب�شرق  اأوريبو  بجامعة  البيولوجي  الطب  يف  الروف�شور 
عند  املدر�شي  والأداء  الطبيعي  الفوليك  حم�س  لتناول  مقارنة  درا�شة 
)15( تلميًذا واكت�شف دلياًل وا�شًحا على وجود رابط وا�شح بني الأمرين.
ي�شار اإىل اأن حم�س الفوليك الطبيعي موجود يف اخل�شار والفاكهة 

والع�شري واخلبز باحلبوب الكاملة واحلبوب والكبد.
بالتطور  ت�شتمر  الإدراكية  والقدرات  "الدماغ  اأن  الباحثون  وقال 
تناول  تاأثري  على  رك��زت  �شابقة  درا�شة  من  لكن  املراهقة،  فرتة  خالل 

حم�س الفوليك الطبيعي على القدرات الدرا�شية عند الأفراد".
واأ�شافوا اأن هذه الدرا�شة ت�شري اإىل اأهمية عادات اختيار الطعام 

اجليد وحتديد مواعيد الوجبات الغذائية يف البيت.
لكن الباحثني قالوا اأنهم مل يكت�شفوا بعد ال�شفات التي تتاأثر اأكرث 
ما يكون بحم�س الفوليك الطبيعي، ولفتوا اإىل "وجود عوامل عديدة توؤثر 

يف الأداء املدر�شي".
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ونقرتح عليك عدة اقرتاحات للفطور ال�صباحي:

ما هو الفطور الصحي؟
وبطيئة  امل��رّك��ب��ة  بالن�شويات  غنية  وج��ب��ة  ب��اأّن��ه  ال��ف��ط��ور  يتمّيز 
المت�شا�س، ما يوؤّمن لك الن�شاط طيلة النهار. اإليك بع�س الأمثلة عن 

الفطور ال�شحي:
- كوب من احلليب مع رقائق الفطور، وبي�شة م�شلوقة، وموزة0 اأو 

كوب من احلليب، وقطعة من اخلبز مع اللبنة اأو اجلبنة، مع تفاحة.
كلما كانت وجبة الفطور حتتوي على اأطعمة من خمتلف املجموعات 
الغذائية؛ كلما كانت اأف�شل. والّتنوع يف الأطعمة ي�شّجع طفلك على تناولها 
ويفتح �شهّيته كما يوؤّمن له جمموعة وا�شعة من العنا�شر الغذائية املفيدة.

ونختــم بالتذكــري باأهميــة وجبــة الإفطــار مــع هــذه 
الفقرة:

وجبة اإلفطار الصباحي
النف�س  على  ال�شاقة  الأم��ور  من  النوم  من  باكرا  ال�شتيقاظ  اإن 
وخا�شة لأولئك الذين ل يحبون التبكري يف ال�شتيقاظ ويحاولون جتنب 

هذه الفرتة بكل ما فيها وحتى وجبة الفطور.
اأن  ال�شماء  كبد  يف  ال�شم�س  و���ش��وح  ووا���ش��ح  م��وؤك��د  الأم���ر   ولكن 
الفطور وجبة مهمة من الوجبات اليومية والتي يحتاج اإليها النا�س من كل 
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الفئات العمرية.
وعلى الرغم من اأن الوجبات الثالث التقليدية تلعب دورا مهما  يف 
تزويد اجل�شم بالغذاء ال�شروري فاإن علماء التغذية ي�شنفون الفطور باأنه 
-الوجبة الأهم والأ�شا�س  ال�شليم يف العادات الغذائية ال�شحية ويو�شون 
املعمورة  اأرج��اء  يف  املاليني  فان  التو�شيات  هذه  من   الرغم  وعلى  به. 
العادات  باأن  الأخ��رى  الدرا�شات  وت�شري  املهمة..  الوجبة  هذه  يتخطون 
الغذائية التي يعتاد عليها املرء يف فرتة الطفولة هي املر�شحة لال�شتمرار 

مدى احلياة.
فاإنهم  الفطور  اإىل حذف وجبة  الذين مييلون  الأطفال  فاإن  وبهذا 

على الأرجح ي�شتمرون يف هذه العادة الغذائية يف فرتة الر�شد.
املمكن  من  اأن��ه  اإىل  املو�شوع  بهذا  املتعلقة  الدرا�شات  تدل  ولكن 
اأن يتحول من ل يتناول الإفطار اإىل �شخ�س يتناول وجبة الإفطار. وقد 
اأظهرت الدرا�شات اأن تناول الإفطار يرتبط بتح�شن القدرة على التحمل 
بالواجب يف  القيام  اأو  الدرا�شي  ال�شتيعاب  على  والقدرة  النهار  اأول  يف 

العمل.
ي�شاعد الإفطار على �شد النق�س يف م�شتويات جلوكوز الدم، وهذا 
اأمر هام حيث اإن الدماغ ذاته لي�س لديه احتياطات من اجللوكوز، ويجب 

تعوي�س النق�س احلا�شل من اجللوكوز يف الدماغ ب�شورة م�شتمرة.
ا اأن الذين ياأخذون فطورهم اليومي اأداوؤهم اأف�شل يف  ات�شح اأي�شً
العمل، يف املدر�شة، وخالل الأعمال الريا�شية، هذا بالإ�شافة اإىل اأنهم 
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يتعاملون اأف�شل مع حالت ال�شغط النف�شي وهم عادة اأقل اكتئاًبا.
وتدل معظم ال�شتطالعات عن ال�شتهالك العاملي للطعام اأن نق�س 
وجبة الفطور هو �شبب مهم يف انخفا�س القيمة الغذائية لنظام الطعام 

الفردي.

اأكلة ال�صحر- فال  –بعد  ختاًما، نقول: اإن مل تكوين �صائمة 
اأن  واإي���اك  ب�صهية،  تناولها  على  وحافظي  الإف��ط��ار،  وج��ب��ة  تن�صي 
�صحة  الإف��ط��ار  وجبة  لأن  البطن؛  خ��اوي��ة  املدر�صة  اإىل  حت�صري 

وطاقة وحيوية حتتاجني اإليها يف يومك الدرا�صي. 

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؛ 
وله  ولح،  بزغ كل جنٍم  ما  الثناء  وله  تعاقب اجلديدان،  ما  فلله احلمد 

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�س.
واأوّد التذكري باأن هذا الكتاب �شالح - باإذن اهلل - لالإلقاء يف جميع 
بلد  يف  تتخ�ش�س  ومل  متنوعة،  براجمه  لأن  الإ�شالمية؛  الدول  مدار�س 

بعينه.
وكل عمل اإن مل مُينح التوفيق من اهلل - تعاىل - فهو اإىل الهالك 
اأقرب؛ فاإن كان من تق�شرٍي اأو زلل فهو من نف�شي وال�شيطان، واإن كان من 

خرٍي وبركة فهو من اهلل - �شبحانه - وحده.
ول اأمّل من الن�شيحة والتوجيه باأهمية الإذاعة املدر�شية، وتاأثريها 
اأو  الديني، والعلمي، والرتبوي، فنحن من نحكم على براجمنا بالنجاح 

الف�شل - ل �شمح اهلل -.
فاإن اأح�شّنا العمل بهذه الرامج، وقمنا بها خرَي قيام، فقد اأح�شّنا 

لنا الأجر واملثوبة من ربنا - تبارك وتعاىل. لأنف�شنا وطالباتنا، وح�شّ

www.alukah.net



358

الهتمام  نعطها  ومل  براجمنا،  يف  فّرطنا  ب��اأن  العك�س؛  كان  واإن 
املطلوب، فبالطبع �شوف تكون النتيجة خمالفة للتوقعات، ولن جتني منها 
الطالبات واملعلمات الثمرات اليانعة التي ترجى اأن حت�شد يف نهاية كل 

برنامج اإذاعي.
لذا؛ الهمة الهمة اأيتها املعلمات، فهذه الأجيال والطاقات النا�شئة 
واملتعلمة اأمانة بني اأيديكن، احر�شن على تقدمي ما ينفعهن، و�شرف ما 
ي�شرهن؛ ول تعباأن بكالم املثبطات واملخذلت مهما كانت كلماتهن قا�شيًة 
اأو جارحة، ومهما تفنن يف طرق اإي�شالها؛ بل اقطعن الطريق عليهن وقلن 
الأعلى من  الفردو�س  األ وهو  اأعلى مكان،  اإىل  لن�شل  نعمل  »نحن  لهن: 
واإن  واإل فان�شرفن عنا،  فاأهاًل بكن،  اللحاق بركبنا  اأردتن  فاإن  اجلنة، 

اهلل ملع املح�شنني«.
لطالبات  وموجه  مقدم  الكتاب  هذا  »اإن  القول  اأودُّ  اخلتام:  ويف 
املرحلة البتدائية، فال تبخلن على طالباتكن بال�شتفادة من هذا الكتاب 
اإىل حال،  واإلقائه على م�شامعهن، فُربَّ كلمة تغري من حال  كل �شباح، 
ول  للك�شل  فال  اخللد..  جنة  اجلنة!  ل�شاحبته  يكتب  يلقى  ح��رٍف  وُربَّ 

للملل، ومرحًبا باجلد والعمل«.
وال�شالم عليكن ورحمة اهلل وبركاته.
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