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تأليف
أبو عبد اهلل

الحقيبة الذكية 
في الموضوعات الثقافية
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حقوق الطبع 
والن�صر والت�صوير
لكل م�صلم، بكل 
و�صيلة مباحة
دون اأخذ اإذن

خطي من املوؤلف
وي�صعدين تعديل 
وحذف ما خالف 

الكتاب وال�صنة
اإن ُوجد �صهًوا

م�صت�صار املو�صوعة
د. ح�صن ال�صريف

رئي�س جمل�س اإدارة
دار احلكمة للطباعة والن�صر والتوزيع

ع�صو اإحتاد النا�صرين امل�صريني
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مقدمة الكتاب

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

الت�شليم.. ثم اأما بعد:
فهذا كتاب )احلقيبة الذكية يف املو�ضوعات الثقافية(، اأ�شعه بني 

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

املو�شوعات.
والهدف من ذلك هو الرتكيز والإحاطة مبو�شوع واحد من جوانبه 

املتعددة بقدر الإمكان لتحقيق فوائد عدة، منها:
1- حتى ينغر�س املو�شوع املطروح يف اأذهان الطالب، ول تت�شتت 
اأذهانهم باأية ِفقرة اأخرى؛ بل اإن كل ِفقرة تدعم الأخرى، حتى الآيات 
اآيات واأحاديث تتحدث  اأبحث عن  اأن  والأحاديث حاولت بقدر الإمكان 

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

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

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

التي ت�شتحق الوقوف وتخ�شي�س برنامج اإذاعي متكامل عنها.
وغ��ريه��ا ع��دي��د وع��دي��د م��ن ال��ف��وائ��د ال��ت��ي تخرجها 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 
ق�شة  بذكر  تارة  متعددة،  بطرق  املحدد  املو�شوع  عن  تتحدث  ِفقرات 
اإح�شائية  بذكر  وت��ارة  املو�شوع،  عن  ف��رع  بذكر  وت��ارة  املو�شوع،  عن 
الكلمة  والأهم طبًعا  املو�شوع؛  يتحدث عن  اأو ذكر كتاب  املو�شوع،  عن 
ال�شباحية ينبغي اأن تكون جوهر الرنامج بحيث تتحدث عن املو�شوع 

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

الف�شل وذهاب الهدف من هذا النوع من الرامج.
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وقد مت - بحمد اهلل - اختيار املو�ضوعات بحيث تكون منا�ضبة 
لطالب املرحلة املتو�ضطة، وهي على النحو التايل: 

1- الإمام مالك بن اأن�س - رحمه اهلل - .
2- �ضيخ الإ�ضالم ابن تيمية - رحمه اهلل - .

3- الإخال�س.
4- حامل امل�ضك ونافخ الكري.

5- الإمام اأبو حنيفة - رحمه اهلل - .
6- الإمام اأحمد بن حنبل - رحمه اهلل - .

7- الإمام ال�ضافعي - رحمه اهلل - .
8- باب التوبة.

9- الفردو�س الأعلى من اجلنة.
10- الر�ضول ملسو هيلع هللا ىلص.

11- الإلقاء.
12- العام الهجري اجلديد.

13- الإذاعة املدر�ضية.
14- وقت الفراغ.

15- املو�ضيقى واملعازف.
16- فل�ضطني.

17- اللغة العربية.
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18- كبائر الذنوب.
19- جهنم - اأعاذنا اهلل منها - .

20- ال�ضبكة العنكبوتية.
21- بر الوالدين.
22- ح�ضن اخللق.

23- حلقات حتفيظ القراآن.
24- حق اجلار.

25- العالمة عبد العزيز بن باز - رحمه اهلل-.
26- الد�س.

27- اللغة الإجنليزية.
28- �ضهر اهلل املحرم.

29- ف�ضل طلب العلم.
30- قراءة الكتب.

31- ال�ضالة وما ملكت اأميانكم.
32- مكتبة املدر�ضة.

33- �ضلة الرحم.
34- كن هادئ الأع�ضاب.

35- التدخني و�ضرطان الرئة.

36- التفحيط جنون وانتحار.
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37- حافظ على وجبة الإفطار.
38- حافظ على �ضحتك.

39- اإ�ضارة املرور.
40- تاأمل نعم اهلل عليك.

41- اأحكام البلوغ.
42- الت�ضجيع الكروي.

43- العالمة حممد ابن عثيمني - رحمه اهلل -
44- مفتاح ال�ضعادة.

45- ماذا تعرف عن �ضن املراهقة.
46- ال�ضحف واملجالت.

47- احلوار مطلوب.
48- كن اإيجابي التفكري.

49- العني وال�ضحر وامل�س.
50- احرتام اأهل العلم.

ولذلك  واحدة يخرج منها �شوء؛  نافذة  اإل  ما هو  والكتاب  هذا، 
اأ�شواء  اجلميع  ل��ريى  اأخ��رى  نوافذ  فتح  اإىل  والطالب  املعلمني  ندعو 

جديدة لرامج متخ�ش�شة.
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اإلمام مالك بن أنس - رحمه اهلل -

ٱ ٻ ٻ

احل��م��د هلل ال���ذي ه��دان��ا ل��الإ���ض��الم، وجعلنا م��ن اأه��ل��ه، وم��ا كنا 
لنهتدي لول اأن هدانا اهلل، اأحمده �ضبحانه واأ�ضكره على نعمه، واأ�ضاأله 
املزيد من ف�ضله وكرمه، واأ�ضهد اأن ل اإله اإل اهلل وحده ل �ضريك له، 
واأ�ضهد اأن حممًدا عبده ور�ضوله، ل خري اإل دل اأمته عليه، ول �ضر اإل 
اآله و�ضحبه و�ضلم ت�ضليًما كثرًيا.  حذرها منه، �ضلى اهلل عليه وعلى 

اأما بعد: 
ن�ضتهل  الأرج���اء،  ن�ضمات  وعليل  �ضباح،  كل  �ضم�س  اإ�ضراقة  مع 
فر�ضة هذا اللقاء من هذه ال�ضاحة الروناء، ومن هذه املدر�ضة ال�ضماء 
م����در�����ض����ة)                                               ( ويف هذا اليوم )              ( 
املوافق )                             ( من �ضهر )                  ( لعام األف واأربعمائة 

و)                       ( من الهجرة.

واأوىل الفر���س، وخري الفر�س الت��ي ننتهزها لنخرجها اإىل 
ه��ذا اجلمع املبارك، وه��ذه الوجوه املنرية، اآي��ات رب الربية، من 

ترتيل قارئنا  املبدع: 

القرآن الكريم

قال تعاىل:  زب وئ وئ ۇئۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ  ېئ ېئ 
ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ  حئ مئ ىئ يئ جب حب خب 
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ٱ   ٻ ٻ ٻٻ پ   پ پ     پ ڀ ڀ  مب ىب يب جت  
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  

ڤ ڤ    ڤ ڤ ڦ ڦ رب )الإ�شراء(.

واأعظ��م فر�صة لنجاح الأمة بعد ه��دي ربها، مت�صكها بهدي 
نبيها ملسو هيلع هللا ىلص:

الحديث

عن اأبي هريرة - ر�شي اهلل عنه - قال: قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ثالٌث 
اإذا خرجن ل ينفُع نف�ًشا اإمياُنها مل تكن اآمنت من قبُل: طلوُع ال�شم�ِس من 

مغربها، والدجاُل، ودابُة الأر�ِس« رواه م�شلم.

وحك��م احلكم��اء فر�ص��ة لكت�ص��اف م��ا يف عقوله��م، و�ص��رب 
اأغوارهم:

الحكمة

- يكفيك من احلا�شد اأنه يغتم وقت �شرورك. 

والكلم��ة الطيب��ة، فر�ص��ة طيب��ة، لقل��وب طيب��ة، ونفو���س 
مطمئنة:

مالك بن أنس - إمام دار الهجرة -

هو اأبو عبد اهلل مالك بن اأن�س بن مالك، ولد الإمام مالك يف ربيع 
الأول �شنة ثالث وت�شعني من الهجرة بذي املروة، وكان اأخوه الن�شر يبيع 



15

البز، فكان مالك معه بزاًزا، ثم طلب العلم، وكان ينزل اأوًل بالعقيق، ثم 
نزل املدينة املنورة، ولد لالإمام اأربعة اأبناء وبنت، هي اأم البهاء، وكانت 

ممن يحفظون علمه.
اأكرثهم  وك��ان  واحلديث،  بالعلم  ا�شتغل  بيت  يف  مالك  ن�شاأ  لقد 

عناية عمه نافع املكنى باأبي �شهيل.
بداأ الإمام مالك يطلب العلم �شغرًيا حتت تاأثري البيئة التي ن�شاأ 
الغناء،  يتعلم  اأن  يريد  كان  اأنه  حكي  فقد  له،  اأمه  لتوجيه  وتبًعا  فيها، 

فوجهته اأمه اإىل طلب العلم.
حفظ القراآن ثم اجته حلفظ احلديث، وكان ل بد لكل طالب علم 
العلماء فجال�شهم  مالك عدًدا من  الإم��ام  لذا لزم  من مالزمة عامل؛ 

واأخذ عنهم علًما كثرًيا. 
ومن ولعه بالعلم نق�س �شقف بيته ليبيعه ويطلب به العلم، ومالزمة 
كبار العلماء. يقول الإمام مالك: حينما بلغت �شن التعليم جاءت عمتي 

وقالت: اذهب فاكتب )تريد احلديث(.
له،  وتفرغ  العلم وحر�س على جمعه  يلتم�س  مالك  الإم��ام  انطلق 
ولزم العديد من كبار العلماء، لعل اأ�شدهم اأثًرا يف تكوين عقليته العلمية 
التي عرف بها هو ابن هرمز، فقد روي عن مالك اأنه قال: »كنت اآتي ابن 

هرمز من بكرة، فما اأخرج من بيته حتى الليل«.
ربيع  يف   - اهلل  رحمه   - ت��ويف  بالعلم  حافلة  عري�شة  حياة  بعد 
الأول �شنة مائة وت�شع و�شبعني ه� ، وكان عمره �شًتا وثمانني �شنة، حيث 
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�شلى عليه اأمري املدينة عبد اهلل بن حممد بن اإبراهيم العبا�شي، و�شيع 
جنازته، وا�شرتك يف حمل نع�شه، ودفن يف البقيع يف املدينة املنورة.

احلياة فر���س، والتجارب برهان، واجلمي��ع بني غاد ورائح، 
ومع ق�صة للإمام مالك بن اأن�س: 

صبر اإلمام مالك على البالء

تعر�س الإمام مالك ل�شدة وبالء، ب�شبب ح�شد وو�شاية بينه وبني 
اأثر  حتى  بال�شياط  �شرب  اأنه  ويروى  �شليمان.  ابن  جعفر  املدينة  وايل 
اإذا  اإىل مالك  ينظر  اأنه كان  اإبراهيم بن حماد  يده، فيقول  ذلك على 
جعفر  ويل  ملا  ال��واق��دي:  ويقول  ب��الأخ��رى،  يده  حمل  جمل�شه  من  اأقيم 
ل  وقالوا:  عنده،  عليه  وك��رثوا  اإليه،  مبالك  �شعوا  املدينة  �شليمان  بن 
بن  ثابت  عن  رواه  بحديث  ياأخذ  وهو  ب�شيء،  هذه  بيعتكم  اأمي��ان  يرى 
اأنه ل يجوز عنده، قال: فغ�شب جعفر فدعا  الأحنف يف طالق املكره، 
مبالك فاحتج عليه مبا رفع اإليه عنه، فاأمر بتجريده و�شربه بال�شياط، 
وجبذت يده حتى انخلعت من كتفه، وارتكب منه اأمر عظيم. فواهلل ما 
ترفع  اأنها  املحمودة  املحنة  ثمرة  وه��ذه  وعلو،  رفعة  يف  بعد  مالك  زال 
اأيدينا، ويعفو اهلل عن  املوؤمنني. وبكل حال فهي مبا ك�شبت  العبد عند 
ق�شاء  »كل  ملسو هيلع هللا ىلص:  النبي  وقال  منه.  ي�شب  خرًيا  به  اهلل  يرد  ومن  كثري، 

زب ٺ ٺ ٿ  ٿ ٿ   له«، وقال اهلل تعاىل:   املوؤمن خري 
ٿ ٹ ٹ ٹ رب )حممد(. واأنزل اهلل تعاىل يف وقعة اأحد 

ىب  مب  خب  جبحب   يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  زب  قوله: 
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وق��ال:  ع��م��ران(.  )اآل  رب  ىث   مث  جث  يت         ىت  مت  خت  جتحت   يب 
رب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ   جئ   ی  ی  ی  زب 
)ال�شورى: 3٠(. فاملوؤمن اإذا امتحن �شر واتعظ وا�شتغفر، ومل يت�شاغل 
بذم من انتقم منه، فاهلل حكم مق�شط، ثم يحمد اهلل على �شالمة دينه، 

ويعلم اأن عقوبة الدنيا اأهون وخري له.

ونقف مع كلمات من درر الإمام مالك - رحمه اهلل - :

من كلمات اإلمام مالك

الأنبياء  بعد  ينق�س  العلم  ي��زل  ومل  يزيد،  ول  ينق�س  العلم   -
والكتب.

- واهلل ما دخلت على ملك من هوؤلء امللوك حتى اأ�شل اإليه، اإل 
نزع اهلل هيبته من �شدري.

- اعلم اأنه ف�شاد عظيم اأن يتكلم الإن�شان بكل ما ي�شمع.
 ، اإيلَّ النا�س  ليحتاج  تعلمت  وما  لنف�شي،  اإل  العلم  تعلمت  ما   -

وكذلك كان النا�س.
- لي�س هذا اجلدل من الدين ب�شيء.

اأروى  كان  واإن  ال�شفه،  يعلن  �شفيه  اأربعة:  عن  العلم  يوؤخذ  ل   -
النا�س،  يكذب يف حديث  ومن  اإىل هواه،  يدعو  بدعة  و�شاحب  النا�س، 
واإن كنت ل اأتهمه يف احلديث، و�شالح عابد فا�شل، اإذا كان ل يحفظ 

ما يحدث به. 
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ومن اأهم موؤلفاته- رحمه اهلل- كتاب املوطاأ:

أهم مؤلفات اإلمام مالك

ال�شهري  كتابه  اآثاره  واأجل  اأن�س  بن  الإمام مالك  موؤلفات  اأهم  اإن 
اأربعني  تاأليفه ما يقرب من  )املوطاأ( الذي كتبه بيده، حيث ا�شتغل يف 
�شنة. وهو الكتاب الذي بلغت �شهرته الآفاق، واعرتف الأئمة له بال�شبق 

على كل كتب احلديث يف عهده، وبعد عهده، اإىل عهد الإمام البخاري.
: ما ظهر على الأر�س كتاب بعد كتاب اهلل  ال�شافعي  قال الإمام 
وهذا  اأنفع.  رواي��ة  ويف  �شواًبا،  اأكرث  رواي��ة  ويف  مالك،  كتاب  من  اأ�شح 

القول قبل ظهور �شحيح البخاري.
وقال البخاري: اأ�شح الأ�شانيد كلها: مالك عن نافع عن ابن عمر، 

وكثرًيا ما ورد هذا الإ�شناد يف املوطاأ.
هو  املوطاأ  الرتمذي:  �شرح  يف  العربي  بن  بكر  اأبو  القا�شي  وقال 
و  الباب،  هذا  يف  الثاين  الأ�شل  هو  البخاري  وكتاب  واللباب،  الأ�شل 
اأهم  عليهما بنى اجلميع كم�شلم والرتمذي؛ كما يعتر �شرح الزرقاين 

�شرح له.
اإىل طريق اخلتام،  ال��وداع، وو�ضلنا  اأما الآن فقد حانت فر�ضة 

على موعد بفر�س جديدة، اإن ُكتبت لنا اأيام جديدة.
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكم  "وال�ضالم 
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شيخ اإلسالم ابن تيمية - رحمه اهلل -

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل له امللك، وله احلمد، وله الثناء احل�ضن، يف ال�ضماء 
ملكه، ويف الأر�س �ضلطانه، ويف اجلنة رحمته، ويف النار �ضطوته، ويف 

البحر عظمته، ويف الكائنات حكمته.
نبوة،  واأعظم  ر�ضالة،  باأكرم  اأر�ضل  من  على  وال�ضالم  وال�ضالة 
حممد بن عبد اهلل ر�ضوله، وخليله، وحبيبه، وعلى اآله و�ضحبه و�ضلم 

ت�ضليًما كثرًيا. ثم اأما بعد:
من هذا الف�ضاء الوا�ضع، والكون اخلا�ضع، ي�ضرنا اأن جنمع لكم 
من  جبل  عن  الوئام،  بخيوط  ودبجناها  باإتقان،  اأعددناها  �ضفحات، 
اإن��ه اب��ن تيمية - رحمه اهلل-، يف هذا  اأك��ر جبال الإ���ض��الم يف العلم؛ 
اليوم )               ( املوافق )                              ( من �ضهر )                   ( 

لعام األف واأربعمائة و)                        ( من الهجرة.

- ونب��داأ م��ن ه��ذا الك��ون الوا�ص��ع بواح��ة رحماني��ة، َعِلّية 
رحيمة، بكلم رب الربية:

القرآن الكريم

چ   چ   چ    چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  زب  تعاىل:  قال 
ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ     ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ    
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ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک   ک  ڑ  ڑ  ژ 
رب  ۀ   ڻ   ڻ  ڻ      ڻ  ں  ں    ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ    ڳ    ڳ       

)ال�شحى(.

ونثني برو�صة اإميانية، بال�صنة نقية، وعن البدعة جنية:

الحديث

عن اأبي هريرة - ر�شي اهلل عنه - قال: قال ر�شول اهلل ^: " َمن 
اأَت ِمَن  ماِء: ِطبَت، وطاَب مَم�شاَك، وتبوَّ ا، نادى ُمناٍد مَن ال�شَّ عاَد مري�شً

ِة منزًل" ح�شنه الألباين.  اجلنَّ

ومن دروب الكون نقتفي درًبا للحكماء:

الحكمة

العني التي ل تبكي، ل تب�شر من الواقع �شيًئا.

ونفتح �صفحة الكون لن�صمع الكون كلمة:

ابن تيمية

هو اأحمد بن عبد احلليم بن عبد ال�شالم بن عبد اهلل، تقي الدين 
اأحد علماء  وهو  ولد يف )661ه���(  الإ�شالم،  ب�شيخ  امللقب  العبا�س،  اأبو 

امل�شلمني.
ولد يف حران وهي بلدة تقع حالًيا يف تركيا يف جزيرة ابن عمرو بني 
دجلة والفرات. وحني ا�شتوىل املغول على بالد حران وجاروا على اأهلها، 
انتقل مع والده واأهله اإىل دم�شق �شنة )667ه�(، فن�شاأ فيها وتلقى على 
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لوالده  الأيام. كانت جدته  تلك  املعروفة يف  العلوم  اأبيه وعلماء ع�شره 
ت�شمى تيمية وعرف بها. وقدم مع والده اإىل دم�شق، وهو �شغري، وقراأ 
احلديث والتف�شري واللغة و�شرع يف التاأليف من ذلك احلني، وذاع �شيته 

يف تف�شري القراآن، وانتهت اإليه الإمامة يف العلم والعمل. 
قد  بل  ال�شرعي،  واحلكم  للجهاد  متحم�ًشا  اهلل-  رحمه   - ك��ان 
ا موؤثًرا يف  ا �شخ�شً اأي�شً وانت�شر عليهم، وقد كان  التتار  بنف�شه  حارب 

منو حركة الإ�شالم.
كان ابن تيمية - رحمه اهلل- على مذهب اأهل ال�شنة واجلماعة .

دخل ال�شجن يف �شهر �شعبان �شنة )726ه�( و مكث يف ال�شجن اإىل 
اأن مات رحمه اهلل رحمة وا�شعة يف )26( من ذي القعدة �شنة )728ه�(، 
حيث مر�س ب�شعة وع�شرين يوًما، ومل يعلم اأكرث النا�س مبر�شه، وفوجئوا 

مبوته .
ذكر خر وفاته موؤذن القلعة على منارة اجلامع، وتكلم به احلر�س 
اأهل  القلعة، حتى  واجتمعوا حول  بذلك،  النا�س  فت�شامع  الأب��راج،  على 
وكانت  والن�شاء،  بالرجال  فامتالأت  القلعة،  باب  وفتح  واملرج.  الغوطة 

جنازته عظيمة جًدا، واأقل ما قيل يف عددهم اأنهم خم�شون األًفا.

واأعاجيب الكون كالنجوم ل حت�صى. ومع هذه الق�صة:

  قصة شيخ اإلسالم ابن تيمية - رحمه اهلل - 
مع قازان زعيم التتار

اأحد حكام  ق��ازان  اإىل  تيمية - رحمه اهلل- ذهب  ابن  اأن  يحكى 
التتار، وكان قازان ظاملًا متكًرا، قتل امل�شلمني، واأخذ اأموالهم.
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فاأراد ابن تيمية، ومعه عدد من العلماء، اأن يذهبوا له ملنا�شحته، 
وفعاًل ذهبوا اإىل قازان، وعندما و�شلوا اإليه قال له ابن تيمية - رحمه 

اهلل- :
واإمام و�شيخ - على ما  اأنك م�شلم، ومعك موؤذنون وقا�سٍ  تزعم 
كانا  هولكو  وجدك  واأبوك  ماذا؟  على  بالدنا،  وبلغت  فغزوتنا   - بلغنا 
عاهدت  واأن��ت  قومنا،  عاهدوا  بل  الإ���ش��الم،  بالد  غ��زوا  وما  كافرين، 

فغدرت، وقلت فما وفيت.
بعد ذلك ُقِرَب اإىل ابن تيمية وَمن معه طعاُم؛ فاأكلوا منه، اإل ابن 
تيمية، فقيل له: األ تاأكل؟ فقال: كيف اآكل من طعامكم، وكله مما نهبتم 

من اأغنام النا�س، وطبختموه مبا قطعتم من اأ�شجار النا�س؟
كان هذا  اإن  اللهم  فقال يف دعائه:  الدعاء،  قازان  منه  ثم طلب 
)عبدك حممود( اإمنا يقاتل لتكون كلمتك هي العليا، وليكون الدين كله 
لك، فان�شره واأيده وملكه البالد والعباد، واإن كان اإمنا قام رياء و�شمعة 
فاخذله،  واأهله،  الإ�شالم  وليذل  العليا  هي  كلمته  ولتكون  للدنيا  وطلًبا 
وزلزله، ودمره، واقطع دابره. يقول اأحد من كانوا مع ابن تيمية - رحمه 
اهلل- : فجعلنا جنمع ثيابنا خوًفا من اأن تتلوث بدمه اإذا اأمر بقتله، اأي: 

اإذا اأمر قازان بقتل ابن تيمية.
وبعد هذا الكالم من ابن تيمية الذي مل يخف من قوله لقازان، 
فغ�شب  دم�شق،  اإىل  تيمية  ابن  رجع  احل��ق،  كلمة  وق��ال  خ��اَف اهلل،  بل 
عليه بع�س اأ�شحابه بحجة اأنه كاد اأن يهلكهم ب�شبب كالمه عند قازان 
وتركوه، حيث م�شوا وتركوا ابن تيمية مع بع�س اأ�شحابه؛ فقدر اهلل اأن 
ي�شل ابن تيمية - رحمه اهلل- اإىل دم�شق �شاملًا، واأن يتعر�س اأ�شحابه 
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الذين تركوه اإىل قطاع طرق �شرقوهم و�شلحوهم. 

ول�صي��خ الإ�صلم ابن تيمي��ة - رحمه اهلل - مواقف بني فيها 
خط��ر ال�صيع��ة، واأنه��م داء، يجب احل��ذر منه، نرتكك��م مع فقرة 

بعنوان:

 ماذا قال ابن تيمية عن الشيعة؟

ال�شوؤال الأول: ما قول �شيخ الإ�شالم ابن تيمية يف الراف�شة؟ 
خيار  يعادون  وظلًما،  جهاًل  الأه���واء  ذوي  اأعظم  هم  اجل��واب: 
اأولياء اهلل تعاىل، من بعد النبيني، من ال�شابقني الأولني من املهاجرين 
 - ور�شوا عنه  - ر�شي اهلل عنهم  باإح�شان  اتبعوهم  والذين  والأن�شار 
واأ�شناف  وامل�شركني  والن�شارى  اليهود  من  واملنافقني  الكفار  ويوالون 

امللحدين، كالن�شريية والإ�شماعيلية، وغريهم من ال�شالني.
ال�شوؤال الثاين : هل هم متعاونون مع اليهود؟ 

اجلواب: معاونتهم لليهود اأمٌر �شهري.
ال�شوؤال الثالث: يدعي البع�س اأّن قلوبهم طيبة، ما قولكم؟ 

اجلواب: من اأعظم ُخبث القلوب اأن يكون يف قلب العبد غٌل خليار 
املوؤمنني و�شادات اأولياء اهلل بعد النبيني.

ال�شوؤال الرابع: ممن يتراأ الراف�شة؟ 
اجلواب: يتروؤون من �شائر اأ�شحاب ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص اإل نفًرا قلياًل 

نحو ب�شعة ع�شر.
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ال�شوؤال اخلام�س: ملاذا يكرث فيهم الكذب واجلهل؟ 
اأكرث  كانوا  جهل،  اإىل  م�شتنًدا  مذهبهم  اأ�شل  كان  ملا  اجل��واب: 

الطوائف كذًبا وجهاًل.

ول�صي��خ الإ�ص��لم ابن تيمية - رحم��ه اهلل- ق�صائد يبني من 
خلله��ا عقيدته ال�صافية ، ومنهجه ال�صحيح، على كتاب اهلل عز 

وجل، و�صنة ر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص :

قصيدة البن تيمية

ي���ا ���ش��ائ��ل��ي ع���ن م��ذه��ب��ي وع��ق��ي��دت��ي
ي�����ش��اأُل ل��ل��ه��داي��ة  م���ن  ال���ه���دى  ُرزق 

ق���ول���ه يف  حم����ق����ق  ك��������الم  ا�����ش����م����ع 
ي����ت����ب����دُل ول  ع�����ن�����ه  ي����ن����ث����ن����ي  ل 

ح����ب ال�����ش��ح��اب��ة ك��ل��ه��م يل م��ذه��ب
وم���������ودة ال����ق����رب����ى ب���ه���ا اأت����و�����ش����ُل

ول����ك����ل����ه����م ق����������دٌر ع������ال وف�������ش���ائ���ل
ي���ق م��ن��ه��م اأف�������ش���ُل ل��ك��ن��م��ا ال�������ش���دِّ

واأق��������ول يف ال�����ق�����راآن م����ا ج������اءت ب��ه
اآي������ات������ه ف����ه����و احل����ك����ي����م املُ�����ن�����زُل

ج���الل���ه ج������ل  اهلل  ق��������ال  واأق�������������ول 
اأت�������اأول ول  ال����ه����ادي  وامل�����ش��ط��ف��ى 
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وج���م���ي���ع اآي��������ات ال�������ش���ف���ات اأم���ره���ا
الأوُل ال�����ط�����راز  ن���ق���ل  ك���م���ا  ح����ًق����ا 

ن���ق���ال���ه���ا اإىل  ع����ه����دت����ه����ا  واأرد 
واأ�����ش����ون����ه����ا ع�����ن ك�����ل م�����ا ي��ت��خ��ي��ُل

وراءه ال������ق������راآن  ن���ب���ذ  مل�����ن  ق���ب���ًح���ا 
الأخ��ط��ُل ق���ال   : ي��ق��ول  ا���ش��ت��دل  واإذا 

وامل������وؤم������ن������ون ي��������رون ح����ًق����ا رب���ه���م
َي����ْن����ِزُل ك��ي��ف  ب��غ��ري  ال�����ش��م��اء  واإىل 

هذه جولة يف �ضماء هذا الكون البديع، نرتك لكم بعدها التاأمل 
اأم��ا نحن  الف�ضيح،  الف�ضاء  ه��ذا  والتفكري يف ما خفي وم��ا ظهر من 
واأج��ل غري معلوم، عند عالم  لقاء قريب،  اإىل  بعيد،  ف�ضنذهب غري 

الغيوب.
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكم  "وال�ضالم 
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اإلخالص

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل دائم الإح�ضان، جزيل اخلري والمتنان، حكيم اخللق 
والإتقان، اإليه يعمد الثقالن، وعليه يتوكل الإن�س واجلان، وهو يرزق 
الإن�ضان واحليوان، وال�ضالة وال�ضالم على خري ولد عدنان، امل�ضطفى 
الكرمي وعلى اآله و�ضحبه، ومن �ضار على نهجه اإىل يوم الدين. ثم اأما 

بعد:
اإنَّ الإخ���ال����س ه���و ح��ق��ي��ق��ة ال���دي���ن، وم��ف��ت��اح دع����وة امل��ر���ض��ل��ني 
فبالإخال�س يعطي اهلل على القليل الكثري، وبالرياء وترك الإخال�س 
األف درهم، من  ل يعطي اهلل على الكثري �ضيًئا، وُربَّ درهم �ضبعمائة 
منر اإذاعة )                                ( ويف هذا اليوم )               ( املوافق 
 )                              ( من �ضهر )                   ( لعام األف واأربعمائة 
و)                        ( من الهجرة، ي�ضرنا اأن نقدم لكم باقة من اأقالم 

زمالئكم، فاللقاء بكم يبهج، واحلديث معكم ذو �ضجون. 

وق��د ذك��ر اهلل - ع��ز وج��ل - يف كتابه الك��رمي حكاية عن 
اإبلي���س - لعن��ه اهلل - اأن��ه توع��د باإغ��واء بن��ي اآدم، اإل اأ�صح��اب 

الإخل�س:

القرآن الكريم

ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ      ڌ  ڌ  زب  تعاىل:  قال 
ڑ ک  ک   ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ  ڳ 
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ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ 
ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ   ہ  ہ   ہ 

ڭ رب ) احلجر(.

وال�صن��ة النبوية حتذرن��ا من ال�صرك الأ�صغ��ر يف الأعمال، 
األ وهو الرياء:

الحديث

عن اأبي هريرة- ر�شي اهلل عنه- قال : قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: » قال 
اهلل تعاىل: اأنا اأغنى ال�شركاء عن ال�شرك، من عمل عماًل اأ�شرك معَي 

فيه غريي تركته و�شركه« رواه م�شلم. 

ون�صتمع اإىل اأقوال ال�صلف يف الإخل�س:

قالوا في اإلخالص

لأنها  نيتي،  من  عليَّ  اأ�شد  �شيًئا  عاجلت  ما  الثوري:  �شفيان  قال 
تتقلب عليَّ يف كل حني.

على  اأ�شد  ف�شادها  من  النية  تخلي�س  اأ�شباط:  بن  يو�شف  وق��ال 
العاملني من طول الجتهاد.

ن نيته؛ فاإنَّ  ل له عمله فلُيح�شِّ ه اأن ُيكمَّ وقال بع�س ال�شلف: من �شرَّ
اهلل عز وجل ياأجر العبد اإذا اأح�شن نيته، حتى باللقمة ياأكلها.



28

ف�صائ��ل  ع��ن  للحدي��ث  خ�ص�صناه��ا  الي��وم  له��ذا  وكلمتن��ا 
الإخل�س:

من فضائل اإلخالص

لالإخال�س ف�شائل عظيمة واآثار جليلة، منها:
1-  تعظيم العمل، وتكثري الثواب: فقد يكون العمل يف ذاته ي�شرًيا 

اأو �شغرًيا لكن يعظم اأجره بالنية ال�شاحلة، قال اهلل عز وجل: زب ک 
ک    ک گگ رب ) البقرة:261(.

قال ابن كثري: اأي بح�شب اإخال�شه يف عمله. ويقول ابن املبارك - 
رحمه اهلل - ُربَّ عمل �شغري تعظمه النية، ورب عمل كبري ت�شغره النية.
2- حفظ القلب من اخليانة واحلقد: قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »ثالث ل ُيَغلُّ 
عليهن قلب امرٍئ موؤمن )اأي ل يدخله حقد يزيله عن احلق(: اإخال�س 
فاإن دعاءهم  ولزوم جماعتهم،  امل�شلمني،  لأئمة  واملنا�شحة  العمل هلل، 

يحيط من ورائهم«.
3- حفظ الأمة وحتقيق الن�شر: قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »اإمنا ين�شر 

اهلل هذه الأمة ب�شعيفها، بدعوتهم، و�شالتهم، واإخال�شهم«.
 4-  ح��ف��ظ ال��ع��ب��د م��ن الآف�����ات امل��ه��ل��ك��ة: ق���ال اهلل ع���ّز وج���ّل : 
رب  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   چچ  چ     چ  ڃ  ڃ  زب 

)يو�شف: 24(.
5- النجاة من ال�شدائد: ففي حديث الثالثة، الذين ان�شد عليهم 
وجه  ابتغاء  فعلوها  التي  اأعمالهم  ب�شالح  اهلل  اإىل  تو�شلوا  اأنهم  الغار، 
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ج اهلل عنهم. اهلل، ففرَّ
6- احلفظ من ت�شلط ال�شيطان: قال اهلل �شبحانه وتعاىل حاكًيا عن 

خس  حس  جس  مخ  حخ  جخ  مح  جح   مج  زب  اإبلي�س: 
مس  رب )�س(.

7- رفعة الدرجات: قال ملسو هيلع هللا ىلص: »اإنك لن ُتخلَّف فتعمل عماًل تبتغي به 
وجه اهلل اإل ازددت به درجة ورفعة«.

ا من قلبه  8- الفوز باجلنة، قال ملسو هيلع هللا ىلص: »من قال ل اإله اإل اهلل خال�شً
دخل اجلنة«.

نقف الآن لنتعرف على مظاهر �صعف الإخل�س اأو انعدامه:

مظاهر ضعف اإلخالص أو انعدامه

1- الرياء وال�شمعة.
2- طلب ر�شا املخلوقني و تقدميه على ر�شا اخلالق.

3- طلب العو�س من املخلوقني و لو معنوًيا.
4- الن�شاط يف العمل وم�شاعفة اجلهد اإذا كان هناك ثناء ومدح، 

و الك�شل والتق�شري اإذا كان هناك عيب وذم.
5- ين�شط مع النا�س ويك�شل وحده.

6- انتهاك حرمات اهلل يف اخللوة مع اإظهار تعظيمها اأمام النا�س.
7- طلب ال�شهرة.

8- الت�شبث باملن�شب و الريا�شة.
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9- اأن ي�شتعبده الدرهم و الدينار.
ر و يقف اإذا اأُهِمل. دِّ 1٠- يعمل اإذا �شُ

11- رف�س الن�شيحة و عدم تقبل النقد.
12- اتباع الهوى فيميل حيث مال هواه.

فما هو الإخل�س اإًذا؟

تعريف اإلخالص

الإخال�س لغة: م�شدر اأخل�س يخل�س، وهو ماأخوذ من مادة )َخ َل 
�َس( الدالة على تنقية ال�شيء وتهذيبه.

واملخل�شني: قال ثعلب: الذين اأخل�شوا العبادة هلل تعاىل والذين 
واملخل�شون:  املختارون،  فاملخل�شون   ،  - وج��ل  عز   - اهلل  اأخل�شهم 

املوحدون وكلمة الإخال�س كلمة التوحيد.
كل  من  القلب  تخلي�س  "الإخال�س:  املناوي:  قال  وا�شطالًحا: 

�شوب يكدر �شفاءه".
وقيل: اخلال�س عن روؤية الأ�شخا�س.

وقيل: ت�شفية العمل من التهمة واخللل .
اأخرًيا: اعلم اأيها الأخ احلبيب اأن حتقيق الإخال�س عزيز، لذا 
فاإنه يحتاج اإىل جماهدة قبل العمل واأثناءه، وبعده، حتى يكون عمل 

العبد هلل.
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكم  "وال�ضالم 
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حامل المسك ونافخ الكير

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل يهدي من ي�ضاء برحمته، وي�ضل من ي�ضاء بحكمته، 
خلق اخللق يف هذه الدنيا ليبتليهم اأيهم اأح�ضن عمال، واأ�ضهد اأن ل 
اإله اإل اهلل وحده ل �ضريك له، واأ�ضهد اأن حممًدا عبده ور�ضوله اأنذر 
اأمته من بالء ينزل اآخر الزمان، ل عا�ضم لهم منه اإل التقوى والعمل 
ال�ضالح. اللهم �ضلى و�ضلم وبارك عليه وعلى اآله الطيبني الطاهرين، 

ومن تبعهم باإح�ضان اإىل يوم الدين، و�ضلم ت�ضليًما كثرًيا. اأما بعد:
حامل امل�ضك هو و�ضف نبوي للجلي�س ال�ضالح، ونافخ الكري هو 
و�ضف نبوي للجلي�س ال�ضوء، ول يوجد اأكرث و�ضوًحا من هذا الو�ضف 

لالأ�ضدقاء.
من هذا اليوم )       ( املوافق )   ( من �ضهر )   ( لعام )          ( 

ي�ضرنا اأن نخ�ض�س احلديث عن حامل امل�ضك ونافخ الكري.

نبداأ بالقراآن الكرمي:

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 
ۆ  ۆ  ۇ  ۇ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ 
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ېې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۋۅ   ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ 
ى ى  ائ ائ رب ) الزخرف(.

ثاين فقراتنا احلديث ال�صريف:

الحديث

ملسو هيلع هللا ىلص قال:   عن اأبي مو�شى الأ�شعري - ر�شي اهلل عنه - اأن النبي 
»اإمنا مثل اجللي�س ال�شالح وجلي�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 منه ريًحا منتنة« 

�شدق ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص« متفق عليه.

ن�صل اإىل كلمتنا ال�صباحية:

أقسام الناس في المخالطة

املخالطة  يف  النا�س  اأق�شام  تعاىل-:  اهلل  رحمه  القيم-  ابن  قال 
اأربعة: 

الواحد،  اليوم  يف  عنه  ي�شتغنى  ل  كالغذاء  خمالطته  من  الأول: 
فاإذا اأخذ حاجته منه ترك املخالطة، ثم اإذا احتاج اإليه خالطه، وهكذا 
على الدوام. وهذا ال�شرب اأعز من الكريت الأحمر، وهم العلماء باهلل 

واأمره ومكابدة عدوه، فهذا ال�شرب َمن خمالطتهم الربح كل الربح. 
دمت  فما  املري�س،  اإليه  يحتاج  ك��ال��دواء  خمالطتهم  من  ثانًيا 
�شحيًحا فال حاجة لك يف خمالطته، وهم من ل ي�شتغنى عن خمالطتهم 
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يف م�شالح املعا�س. 
وهو من ل  املزمن،  واملر�س  الع�شال  كالداء  ثالًثا: من خمالطته 
تربح منه يف دين ول دنيا. ومنهم خمالطته كوجع ال�شر�س ي�شتد �شرره 
عليك، فاإذا فارقك �شكن الأمل. ومنهم من خمالطته حّمى الروح، وهو 
الثقيل البغي�س الذي ل يح�شن اأن يتكلم فيفيدك، ول يح�شن اأن ين�شت 
اإن تكلم فكالمه  في�شتفيد منك. ول يعرف نف�شه فينزلها منزلتها، بل 
كالع�شا تنزل على قلوب ال�شامعني مع اإعجابه بكالمه وفرحه به. قال 
يبتلى  اأن  العبد  على  الدنيا  نكد  ومن  تعاىل-:  اهلل  رحمه  القيم-  ابن 
بواحد من هذا ال�شرب)اأي النوع( ولي�س له بد من معا�شرته باملعروف، 

حتى يجعل اهلل له من معا�شرته فرًجا وخمرًجا.
رابًعا: من خمالطته مبنزلة اأكل ال�شم، فاإن اتفق لآكله ترياق، واإل 
فاأح�شن اهلل فيه العزاء ، وما اأكرث هذا ال�شرب يف النا�س - ل كرثَّ اهلل 

منهم - وهم اأهل البدع وال�شالل وال�شادون عن �شبيل اهلل.
وليعلم اأن جمانبة اأهل ال�شوء و�شحبة الأخيار هي الغنيمة.

"م��اذا تري��د من �صديقك؟" �ص��وؤال جنيب عليه يف فقرتنا 
القادمة:

ماذا تريد من صديقك؟

تريد من �شديقك اأن يوؤاخيك يف اهلل؛ ل مل�شلحة دنيوية، ول لغاية 
خا�شة يف نف�شه!

تريد من �شديقك األ يجاملك يف احلق اإن اأنت اأخطاأت، ول يرتدد 
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يف مواجهتك بال�شواب.
تريد من �شديقك اأن يحفظ �شرك؛ فال يف�شيه لأحد من النا�س.

تريد من �شديقك األ يغتابك، ول يتكلم عنك ب�شوء.
تريد من �شديقك اأن يكون ظاهره كباطنه يف كل الأمور.

تريد من �شديقك اأن ي�شاعدك عندما حتتاجه، ول يرتدد يف ذلك 
اأبًدا.

دون  من  ولكن  اأخالقك،  تقلبات  يتحمل  اأن  �شديقك  من  تريد 
اإفراط اأو تفريط.

اخرت �شديًقا اأف�شل منك ُخلًقا، واأو�شع علًما وعقاًل؛ لريفعك اإليه 
بدًل من اأن تنحدر اإليه.

فت�س عن ال�شاحلني يف كل مكان، اتخذ منهم �شديًقا، ورحم اهلل 
الإمام ال�شافعي؛ حيث يقول:

اأح�������ب ال�������ش���احل���ني ول�������ش���ت م��ن��ه��م
���ش��ف��اع��ة ب���ه���م  اأن���������ال  اأن  ل���ع���ل���ي 

واأك������������ره م�����ن جت�����ارت�����ه امل���ع���ا����ش���ي
ال��ب�����ش��اع��ة ������ش�����واء يف  ����ا  ك����نَّ ول������و 

يقول لقمان احلكيم يف و�شاياه:
م�شيت  اإذا  )اأي:  زانك  ما�شيته  اإذا  بني! عليك مب�شادقة من  يا 

معه زادك رفعة وقدًرا(.. واإذا غبت عنه �شانك.
احر�س على �شحبة من اإذا اأتيتهم اأعانوك، واإىل اخلري قربوك، 
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وعن ال�شر اأبعدوك... احر�س على �شحبة الأخيار؛ فاإنهم عون لك بعد 
اهلل.

ولقد اأكدت الدرا�شات اأن لل�شديق تاأثرًيا كبرًيا على �شديقه؛ فهو 
الذي ميكن اأن يقوده اإىل طريق اخلري فيزداد اإمياًنا و�شالًحا، اأو يقوده 
اإىل طريق ال�شاللة والف�شاد فيهوى به يف املهلكات؛ ويف ذلك يقول عليه 
ال�شالة وال�شالم: "الرجل على دين خليله؛ فلينظر اأحدكم من يخالل".

وهنا ن�صاعدك يف اختيار الأ�صدقاء:

القدوة الحسنة

اخرت �شبعة اأ�شخا�س من املا�شي اأو احلا�شر ممن تعترهم مناذج 
للقدوة احل�شنة، وممن تعدهم مناذج مثالية يف بحثهم عن احلقيقة، ويف 
�شلوكهم الفا�شل والأخالقي املثايل. وعندما تواجه اأية اأزمة اأخالقية، 
اجعلهم جمموعة "النا�شحني ذوي العقول املديرة" يف داخلك. وا�شاأل 
كاًل منهم ماذا كان �شيفعل لو كان يف مثل املوقف الذي اأنت فيه، و�شتجد 
اأن  معرفتك  ملجرد  والقوة  بالر�شا  و�شت�شعر  وممتعة!  مده�شة  النتائج 

لديك جمموعة جديدة من الأ�شدقاء واحللفاء الأقوياء فكرًيا.

هل تعلم كم حجم مرارة طعنة ال�صديق؟!:

طعنة الصديق

نحن اأغبياء يف التعامل مع عواطفنا، واحلياة - مثل القانون - ل 
حتمي املغفلني.
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قبلك،  الآلف  اكت�شفه  الذي  الكت�شاف  بعد زمن طويل،  تكت�شف 
اأن طعنة �شديقك اأق�شى ماليني املرات من طعنة عدوك؛ فطعنة العدو 
يكفيك  امل��رات،  اآلف  تقتلك  ال�شديق  ولكن طعنة  واح��دة،  تقتلك مرة 
ترافق  لأن  ولكنك يف حاجة  واح��د،  ب�شديق  تخرج  اأن   - الدنيا  من   -

ا من عمرك، كي تعرف اإن كان ي�شلح ك�شديق اأم ل. الإن�شان بع�شً
ق�شيته  ال��ذي  عمرك  ب�شاأن  فماذا  ي�شلح،  ل  اأن��ه  اكت�شفت  ف��اإذا 

برفقته؟!
�شديقك الذي بنيته متيل اإليه فينهار، كنت تظن اأنك تبني حائًطا 
من الإ�شمنت يحمي ظهرك، ول تعرف اأن بناءك مغ�شو�س؛ اإذ هو كومة 

ق�س ل اأكرث.
اأعطيتها  التي  ال�شنني  ت��رى  واأن��ت  يفرت�شك،  اأمل  عن  تعر  كي 
اأن  ل�شديق يرميها، لأنها مل تعد مفيدة له، بل هي ما�س مريع، يريد 

يتخل�س منه وباأية طريقة.
�شديقك الذي كنت ت�شدد حقوقه عليك، وتوؤجل حقوقك عليه.

اأ�شرتك،  ووق��ت  وعمرك  فكرك  من  تعطيه  كنت  ال��ذي  �شديقك 
األ  اإذا علمتك التجارب  ينزعج فجاأة مثل ثوب قدمي يقوم با�شتبداله. 

تاأمن اأ�شدقاءك؛ فاأين جتد الأمان؟!
القرتاب من النا�س �شيء بديع، ولكن عليك اأن تتحمل اأذاهم.

كل �شيء ميكن اأن ي�شبح يف حكم املا�شي ، اإل العمر .. األ ترى 
اأنك تزداد تعلًقا بطفولتك كلما كرت!.
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نحن اأغبياء يف التعامل مع عواطفنا، نحب اأكرث مما يجب، ونندفع 
اأكرث مما يجب، ونعطي اأكرث مما يجب، ونخجل اأن نطلب حقوقنا! األ 

ن�شتحق الطعنة؟ بلى.. ن�شتحق!
كفى؛ فالطعنة غزيرة وعميقة، فمهما مددت يدك لن ت�شل اإىل 
اللحم؛  يف  الر�شا�شة  على  تعرث  ولن  اجلرح،  تلم�س  فقط  اإنك  قاعها؛ 

لأنها لي�شت هناك، بل يف الروح.

ون�صتمع اإىل هذا التحذير:

احذر قرين السوء

الطبيعة  اإذ  د�شا�س"؛  ال�شوء  "اأدب  فاإن  د�شا�س؛  العرق  اأن  كما 
ت�شبه  على  جمبولون  القطا  كاأ�شراب  والنا�س  �شراقة،  والطباع  نقالة، 
بع�شهم ببع�س، فاحذر معا�شرة من كان كذلك؛ فاإنه العطب، "والدفع 

اأ�شهل من الرفع".
وعليه؛ فتخري للزمالة وال�شداقة من يعينك على مطلبك، ويقربك 
تق�شيم  وخ��ذ  ومق�شدك،  غر�شك  �شريف  على  ويوافقك  رب��ك،  اإىل 

ال�شديق يف اأدق املعايري:
1- �شديق منفعة.

2- �شديق لذة.
3- �شديق ف�شيلة.

واللذة  الأول،  يف  املنفعة  موجبهما،  بانقطاع  منقطعان  ف��الأولن 
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يف الثاين. واأما الثالث فالتعويل عليه، وهو الذي باعث �شداقته تبادل 
العتقاد يف ر�شوخ الف�شائل لدى كل منهما.

و�شديق الف�شيلة هذا "عملة �شعبة" يعز احل�شول عليها.
"ما  �شنة )125ه���( قوله:  نف�شه  امللك  ومن كالم ه�شام بن عبد 

بقي من لذات الدنيا اإل اأخ اأرفع موؤونة التحفظ بيني وبينه" ا.ه�.
العلم:  عني  غري  من  "العزلة  بع�شهم:  قول  يقيد  ما  لطيف  ومن 

زلة، ومن غري زاي الزهد: علة".
ختاًما نقول: قد ل يفكر كثري من الطالب اأحياًنا باأهم املوؤثرات 
اأثر كبري  على حياتهم، واأن الأ�ضخا�س الذين تراهم با�ضتمرار، لهم 
على حياتك وت�ضرفاتك ب�ضكل عام، وغالًبا ما مييل الفرد اإىل التاأثر 
خليله  دي��ن  على  فاملرء  ي�ضادقهم؛  الذين  الأ�ضخا�س  حياة  باأ�ضلوب 

ولينظر اأحدكم من يخالل.
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكم  "وال�ضالم 
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اإلمام أبو حنيفة - رحمه اهلل -

ٱ ٻ ٻ

واأعانهم على   ، املوؤمنني لطاعته  �ضرح �ضدور  الذي  احلمد هلل 
ذكره و�ضكره وح�ضن عبادته، تقد�س الكبري املتعال ، تبارك ذو اجلالل، 

عز ذو اجلمال والكمال.
وال�ضالة وال�ضالم على �ضاحب الر�ضالة احلقة، واملنهج امل�ضتقيم، 
اإىل  الظلمات  من  النا�س  ليخرج  العاملني  اإىل  بعث  ال��ق��ومي،  وال��دي��ن 
النور، ف�ضلوات ربي عليه وعلى من اتبع نهجه اإىل يوم الدين. ثم اأما 

بعد:
جتتمع الغيوم، لرت�ضل الرعود، فتخرج الرود، وتبل الروؤو�س، 
اأو �ضفور، جلمع الرحيق، فتمالأ البطون  وتت�ضابق النحول، يف بكور، 
بع�ضل م��ن رح��ي��ق، وم���ذاق ف��ري��د، و�ضفاء اأك��ي��د، وه��ا ه��م اإخ��وان��ك��م يف 
جماعة الإذاعة ويف هذا اليوم )               ( املوافق )                              ( 
من �ضهر )                   ( لعام األف واأربعمائة و)                        ( من 

الهجرة النبوية.
قد جمعوا لكم من احلروف �ضطوًرا، ومن الق�ض�س درًرا، ومن 
الكلمة درًبا لن يطول؛ للحديث عن اأحد الأئمة الأربعة الأعالم، األ 

وهو اأبو حنيفة النعمان. 

ومع اأوىل براجمنا، واأوىل �صفحاتنا، نفحات اإميانية مع رب 
الرب والربية:



40

القرآن الكريم

قال تعاىل: زب ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ  ٿ ٿ  ٹ ٹ  ٹ 
ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦڄ  ڦ  ڦ  ڦ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ             ٹ 
ڃ ڃ      ڃ چ چ            چچ ڇ  ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ  ڌ 
گ گ  گ  ڑ  ک ک     ک ک  ڑ  ڎ ڎ ڈ    ڈ ژ  ژ 
ں     ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ     ڳ  ڳ       ڳ  ڳ  گ 
ھ  ھ  ھ     ہ  ہ   ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   
ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ  ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ 

ۆ ۈ  رب  ) النمل(.

وق��د تركنا حبيبنا ملسو هيلع هللا ىلص على املحج��ة البي�صاء ليلها كنهارها 
ل يزيغ عنها اإل هالك:

الحديث

ملسو هيلع هللا ىلص قال: »من  اأن ر�شول اهلل  اأبي هريرة - ر�شي اهلل عنه -  عن 
اأ�شبح منكم اليوم �شائًما؟ قال اأبو بكر: اأنا. قال: فمن تبع منكم اليوم 
جنازة؟ قال اأبو بكر: اأنا. قال: فمن اأطعم منكم اليوم م�شكيًنا؟ قال اأبو 
فقال  اأنا.  بكر:  اأبو  قال  ا؟  اليوم مري�شً قال: فمن عاد منكم  اأنا.  بكر: 

ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: ما اجتمعت يف امرئ اإل دخل اجلنة« رواه م�شلم.

وهاهو ال�صهد اجلميل، وال�صهل املفيد، حكمة تنري الطريق:

الحكمة

- اإذا جعلت نف�شك دودًة على الأر�س، فال تلم من يدو�شك بقدمه. 



41

�صرية اأبي حنيفة هي مو�صوع كلمتنا لهذا اليوم:

أبو حنيفة

املولود �شنة ثمانني  النعمان،  ثابت بن  النعمان بن  اأبو حنيفة  هو 
للهجرة، واأ�شل اأجداده من كابول يف اأفغان�شتان فهو اأفغاين الأ�شل.

النطق،  ح�شن  الوجه،  ح�شن  وك��ان  غنية  �شاحلة  اأ�شرة  يف  ن�شاأ 
طويل  الكرم،  �شديد  البديهة  �شريع  فطًنا  الذكاء،  �شديد  احلجة،  قوي 
ال�شمت، دائم الفكر، زاهًدا متعبًدا، جهوري ال�شوت، وهو اأحد الأئمة 
اأهل الراأي، و كان  باإمام  اأ�شحاب املذاهب املتبعة، وقد ا�شتهر  الأربعة 
اأبو حنيفة يعمل بالتجارة ب�شدق و اأمانة، وا�شتمر يف ذلك اأكرث حياته، 
فاكت�شب خرة يف العرف والعادات واملعامالت و طرق النا�س يف البيع 
اأبي �شليمان،  اأ�شتاذه حماد بن  اأبو حنيفة على يد  و ال�شراء، وقد تفقه 
اأبا حنيفة«  و قد لزمه ثمانية ع�شر عاًما حتى قال حماد: »اأنزفتني يا 
كناية عما اأخذه منه من علوم، وكان اأبو حنيفة من اأ�شحاب علم الكالم، 
اإىل الفقه، فراح يجمع حوله التالميذ، ثم يطرح الق�شية  ولكنه حتول 
ملناق�شتها، فاإذا ن�شجت دونت. وقد منح تالميذه قدًرا كبرًيا من احلرية 
على  م�شجعة  الأحناف  طريقة  وكانت  نقا�س،  دون  م�شاألة  يرتكوا  فلم 
امل�شائل.  الجتهاد، و�شبط  للتدريب على  للتالميذ  اإتاحة فر�شة جيدة 
كما �شار الأحناف وفق منهج وا�شح يتحرى العلة والبحث عنها، وكان 
اأبو حنيفة يعمل بكتاب اهلل اأوًل، فاإن مل يجد ف�شنة ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فاإن 
مل يجد يف الكتاب اأو ال�شنة، رجع اإىل قول ال�شحابة اأو الإجماع، و اإل 
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فالقيا�س اأو ال�شتح�شان اأو العرف.
وقد ا�شتهر املذهب احلنفي يف الكوفة وبغداد وم�شر وال�شام وتون�س 

واجلزائر واليمن وفار�س وال�شني و�شمرقند واأفغان�شتان والقوقاز.
وكان اخلليفة اأبو جعفر املن�شور قد حلف على اأبي حنيفة اأن يتوىل 
الق�شاء، وحلف اأبو حنيفة األ يفعل، وقال: »اإن اأمري املوؤمنني اأقدر مني 
على كفارة اأميانه« فاأمر بحب�شه، حتى تويف - رحمه اهلل - يف ال�شجن 

�شنة مائة وخم�شني للهجرة.

  واخرتنا لكم روائع من ق�ص�س اأبي حنيفة:

أبو حنيفة وشارب الخمر

�شرب  الليل  اأتى  ف��اإذا  النهار،  طوال  يعمل  جار  حنيفة  لأبي  كان 
اخلمر و�شكر، ثم يقول: 

اأ�����ش����اع����وا ف���ت���ى  واأي  اأ�����ش����اع����وين 
ال������ي������وم ك����ري����ه����ة و��������ش�������داد ث��غ��ر 

ويبقى يردد هذا البيت اإىل اأن ينام، وكان الإمام اأبو حنيفة يقوم 
الليل في�شمع �شوت جاره وهو يردد البيت.

اأبو  اأيام، فاأراد  وبعد فرتة انقطع �شوت هذا اجلار، قرابة ثالثة 
حنيفة اأن يعرف ال�شبب ف�شاأل عنه، فقالوا: اأخذته ال�شرطة قبل ثالثة 
اأيام وحب�شوه؛ ف�شلى اأبو حنيفة الفجر، ثم ركب بغلته، وذهب اإىل الأمري 
يطلب اأن يخلوا �شبيل جاره، فوافق الأمري واأخرج جاره من ال�شجن، وكل 
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من حب�س يف تلك الليلة.
فاأخذ اأبو حنيفة جاره واأو�شله اإىل بيته، ثم قال له: هل اأ�شعناك. 
�شيًئا  اأفعل  اليوم  تراين  وم��ولي، ل  �شيدي  يا  ل  اأبي حنيفة:  فقال جار 
تتاأذى به، ثم اأخرج اأبو حنيفة ع�شرة دنانري واأعطاها له، وقال: ا�شتعن 
حاجة  لك  ك��ان  ومتى  احلب�س،  وق��ت  دخلك  نق�شان  على  امل��ال  بهذا 
وقبل  الرجل  فقام  وبينك،  بيننا  فيما  احل�شمة  واترك  اإلينا،  فاب�شطها 
وتفقه،  اأبي حنيفة  اإىل در�س  بعد ذلك يح�شر  وكان  اأبى حنيفة،  راأ�س 

حتى �شار من فقهاء الكوفة.

ونقف مع بر اأبي حنيفة باأمه: 

أبو حنيفة وبـره بأمه

اأرادت اأم اأبي حنيفة اأن ت�شاأل عن اأمر من اأمور دينها.
فقال اأبو حنيفة: اأفتيك يا اأماه.

قالت: ل؛ بل يفتيني عمر بن ذر.
اأمي  له:  وقال  ذر،  بن  اإىل عمر  بها  وذهب  على حماره،  فحملها 

تطلب الفتوى منك.
فقال: اأنا اأفتيها واأنت موجود!!

قال: هذا اأمرها.
قال: وكيف يكون اجلواب؟

قال: كذا وكذا.
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فكتبه وختمه، وقال: هذه هي الفتوى.
فذهب اأبو حنيفة لأمه بالفتوى مكتوبة وخمتومة.

فقالت اأم اأبي حنيفة: هذه هي الفتوى، ل فتوى اأبي حنيفة.
وهي يف الأ�شل فتوى اأبي حنيفة.

وق��د كان اأب��و حنيفة - رحم��ه اهلل - يناظ��ر اأ�صحاب امللل 
املنحرفة ويحجهم ، ويدح�صهم لن�صتمع اإىل اإحداها:

مناظرة

جرت مناظرة بني الإمام اأبي حنيفة وبني اخلوارج، وكان اخلوارج 
يرون اأن مرتكب الكبرية كافر، واأما اأبو حنيفة فريى اأن مرتكب الكبرية 

مذنب ولي�س بكافر.
فجاء وفد من هوؤلء اخلوارج يريدون مناظرة اأبي حنيفة، وقالوا 
له: »هاتان جنازتان على باب امل�شجد، اأما اإحداهما فجنازة رجل �شرب 
اخلمر حتى كظته وح�شرج بها فمات، والأخرى جنازة امراأة زنت، حتى 

اإذا اأيقنت باحلبل قتلت نف�شها«. 
فقال الإمام مت�شائاًل: "من اأي امللل كانا؟ اأمن اليهود؟" 

قالوا: "ل"،
قال: "اأمن الن�شارى؟"

قالوا: "ل"،
قال: "اأفمن املجو�س؟"
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قالوا: "ل".
قال: "فمن اأي امللل كانا؟"

قالوا: "ملة ت�شهد اأن ل اإله اإل اهلل واأن حممًدا عبده ور�شوله"،
قال: "فاأخروين عن هذه ال�شهادة، اأهي من الإميان ثلث اأو ربع 

اأو خم�س؟"
قالوا: "اإن الإميان ل يكون ثلًثا ول ربًعا ول خم�ًشا"،

قال: "فكم هي من الإميان؟"
قالوا: "الإميان كله"،

كانا  اأنهما  واأق���ررمت  زعمتم  ق��وم  عن  اإي��اي  �شوؤالكم  "فما  ق��ال: 
موؤمنني".

ومي�شي اخلوارج مع الإمام يف احلوار فيقولون له: "دع عنك هذا، 
اأمن اأهل اجلنة هما اأم من اأهل النار؟".

قال: اأما اإذا اأبيتم فاإين اأقول فيهما ما قاله نبي اهلل اإبراهيم يف 
ڇ  ڇ  چ  چچ  چ  ڃ  ڃ  زب  منهما:  جرًما  اأعظم  كانوا  قوم 
ڇ ڇ رب ) اإبراهيم(. واأقول فيهما ما قاله نبي اهلل عي�شى يف قوم 

كانوا اأعظم جرًما منهما: زب وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ  ۈئ ۈئ     ېئ ېئ ېئ 
اإذ  نوح،  واأقول فيهما ما قال نبي اهلل  املائدة(.  ىئ  ىئ ىئ رب ) 

پ  ٻ        ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  حس   جس  مخ  حخ  جخ  مح  زب  قال 
ٹ   ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ          ٿ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ڀڀ   ڀ  ڀ  پ  پ  پ 

ٹ  ڤ  ڤ رب ) ال�شعراء:111- 115(.
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واأقول ما قال نوح - عليه ال�شالم - :  زب ڃ ڃ ڃ ڃ چ 
ڈ  ڎ  ڎ   ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ    چ 

ڈ ژ ژڑ ڑ ک ک ک کگ گ  گ         گ ڳ ڳ رب )هود(.
وعندما �شمع اخلوارج هذا املنطق األقوا �شالحهم وان�شرفوا.

يف اخلتام ل ي�ضعنا اإل اأن نقول: اللهم فقهنا يف الدين، واجمعنا 
يف جنات النعيم، وارحم علماء الإ�ضالم، واأ�ضود التوحيد.

وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكم  "وال�ضالم 
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اإلمام أحمد بن حنبل - رحمه اهلل -

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل على متام املنة، احلمد هلل بالكتاب وال�ضنة، واحلمد 
هلل على نعمة الإ���ض��الم، احلمد هلل على تواتر الإن��ع��ام، احلمد هلل ما 
توالت اأف�ضاله، وعم نواله، ومتت اأقواله، احلمد هلل وحمده اأح�ضن ما 

قيل، وهو موىل اجلميل، وواهب العطاء اجلزيل.
املبعوث  الكمال،  الزمان، �ضاحب  وال�ضالة وال�ضالم على معلم 

لالأنام، وعلى اآله و�ضحبه ما تعاقب اجلديدان. ثم اأما بعد:
من منر اإذاعة )                                ( ويف هذا اليوم )               ( 
املوافق )                              ( من �ضهر )                   ( لعام األف واأربعمائة 
و)                        ( من الهجرة، ي�ضرنا اأن نقدم لكم باقة من اأقالم 
زمالئكم، خ�ض�ضناها للحديث عن اإمام ال�ضنة، وبطل املحنة، األ وهو 
الإمام اأحمد بن حنبل؛ فاللقاء بكم يبهج، واحلديث عن الإمام  اأحمد 

ذو �ضجون.

وخ��ري باب من اأبوب املعرفة على ه��ذه الأر�س هو كلم ربنا 
القراآن الكرمي، فهو اأحق اأن يقراأ، واأ�صرف اأن ي�صتمع:

القرآن الكريم

ۆ  ۇ  ۇ     ڭ   ڭ  ڭ  ڭ   ۓ  زب  ت��ع��اىل:  ق��ال 
ۉ  ۅ   ۅ  ۋ   ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ 



48

ۉ ې ې ې     ې ى ى ائ ائەئ ەئ وئ وئ     
ۇئ  ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ       ىئ  ىئ ىئ ی 
پ  پ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   ٱ  مئ   حئ  جئ  ی  ی  ی 
ٹ    ٿ  ٿ    ٿ  ٺٿ  ٺ   ٺ  ٺ     ڀ  ڀ  ڀ    ڀ     پ  پ     
ٹ ٹ ٹ ڤ   ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ     ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 
ڇ  ڇ  چڇ  چ  چ  چ    ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  ڄ 

ڇ  ڍ ڍ رب ) الفرقان(.

والإبح��ار يف ال�صرية النبوي��ة العطرة يزيد املوؤمن نوًرا على 
نور:

الحديث

عن اأبو قتادة الأن�شاري - ر�شي اهلل عنه - قال: قال ر�شول اهلل 
^: "اإذا دَخل اأحُدكُم امل�شجَد، فال َيجِل�ْس حتى ي�شلَِّي ركعتنِي" رواه 

البخاري. 

واحلكمة نور ي�صطع، ولوؤلوؤة تتلألأ، و�صندوق معرفة نفتحه 
لكم:

الحكمة

- ي�شخر من اجلروح كل من ل يعرف الأمل.

وكلمتنا لهذا اليوم هي عن الإمام اأحمد بن حنبل:
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اإلمام أحمد بن حنبل

اإمام ال�شنة، وبطل املحنة، وعلم الزهاد، و�شاحب الإ�شناد، اأرادوا 
�شرفه من ال�شنة فما ان�شرف، لن اأحمد ممنوع من ال�شرف. اأحمد من 

املحرة اإىل املقرة، من املحنة اإىل املحنة. من التعريب اإىل التهريب.
فهم،�شحة  وجودة  علم،  غزارة  حفظه،  وقوي  لفظه،  قل  اأحمد: 
عبادة، جاللة زهادة، الوحي عنده هو املعيار، وال�شنة لديه هي امل�شار، 
و�شيوخ البدعة هم م�شجد ال�شرار، بناوؤهم على �شفا جرف هار، �شحكوا 
دنا  فقعدوا،  قاموا  فابتعدوا،  اقرتبوا  ف�شحك،  منة  �شخروا  فبكى،  له 

باحلكمة ف�شردوا بالبدعة، حب�شوه حيا، وحملوه على الأكتاف ميًتا. 
لطفون�ي هددته��م هددون���ي     بال�منايا لطفت حت�ى اأح�ش����ا 
اأنزلوين ركبت يف احلق نف�شا اأركبوين نزلت اأركب عزم�����ي  

قال: نعم، ثالًثا. وقال: ل. ثالًثا. 
قالوا له: الزم بيتك، قال: نعم، 

وقالوا: واعف عمن ظلمك، قال: نعم. 
قالوا: و�شامح من �شربك، قال: نعم. 

وقالوا له: وافقهم فيما قالوا، قال: ل. 
قالوا: فاخرج عليه، قال: ل. 

قالوا: فاقبل اأعطياتهم، قال: ل. 
اإم��ام،  والرجل  اخلتام،  وم�شك  الأع��الم،  وعلم  التمام،  بدر  هو 

وال�شالم.
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ون�صتمع الآن اإىل �صيء من �صرية الإمام اأحمد بن حنبل:

سمته وهيئته

البيت عامة جلو�شه  اإذا كان يف  اأبا عبد اهلل  قال املروذي: راأيت 
اأدخل،  بًرا، مل يتبني منه �شدة خ�شوع، وكنت  مرتبًعا خا�شًعا.فاإذا كان 

واجلزء يف يده يقراأ.
يظهر  ل  اأن��ه  تعلم  راأي��ت��ه،  اإذا  اأحمد  ك��ان  اأحمد:  بن  �شالح  ق��ال 
معقد،  كبري  راأ���س  له  القراء،  نعال  ي�شبه  ل  نعال  عليه  راأي��ت  الن�شك، 
و�شراكه م�شبل، وراأيت عليه اإزارا وجبة برد خمططة. اأي: مل يكن بزي 

القراء.
ذكر عبد اهلل بن اأبي عمر البكري، �شمعت عبدامللك بن عبداحلميد 
تعاهدا  اأ�شد  ول  بدنا،  اأنظف  اأحدا  راأيت  اأين  اأعلم  ما  قال:  امليموين، 
لنف�شه يف �شاربه و�شعر راأ�شه و�شعر بدنه، ول اأنقى ثوبا ب�شدة بيا�س، من 

اأحمد بن حنبل - رحمه اهلل - .
كان ثيابه بني الثوبني، ت�شوى ملحفته خم�شة ع�شر درهما، وكان 
ثوب قمي�شه يوؤخذ بالدينار ونحوه، مل يكن له دقة تنكر، ولغلظ ينكر، 

وكان ملحفته مهذبة.

ومم��ا ي�صفي القل��ب، ويزيل العتاب، ويفت��ح معامل احلب، ما 
يتميز به الأ�صدقاء الأحباب، من مودة و�صوؤال، وحب وتقدير: 
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محاورة الشافعي مع اإلمام أحمد

قال ال�شافعي:
اأحب ال�شاحلني ول�شت منه�م     لعل���ي اأن اأنال به����م �شف���اع���ة
واأكره من جت������ارت����ه املعا�شي    واإن كن��������ا �شوي��ًا يف الب�ش�اعة

فرد عليه الإمام اأحمد:
حتب ال�شاحلي��ن واأنت منه��م     ومنكم �شوف يلق�ون ال�شفاع���ة
وتك��ره من جتارت����ه املعا�ش���ي      وق��اك اهلل م�ن �ش�ر الب�شاع��ة

ون�صتمع اإىل هذه الفقرة:

متى الراحة؟

قيل لأحمد بن حنبل رحمه اهلل: متى الراحة؟ 
فقال: اإذا و�شعت قدمك يف اجلنة ارحتت، فال راحة قبل اجلنة، 
�شيدها  مفقود،  مولودها  ونكبات،  وم�شائب  واأح��زان  هموم  فالدنيا 

حم�شود، منعمها مهدود، عا�شقها مقتول.

ولل�صعر من اإذاعتنا ن�صيب:

شعر

كان الإمام اأحمد - رحمه اهلل - جال�شَا يف جمل�شه ذات يوم. فقال 
له اأحد طالبه ق�شيدًة لأبي العتاهية، فقام الإمام اأحمد بن حنبل من 
جمل�شه، وذهب اإىل غرفته، واأغلق الباب على نف�شه، واأخذ يرددها وهو 
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يبكي.
تقل ف��ال  ي��وًم��ا  ال��ده��ر  م��ا خ��ل��وت  اإذا 

رق�يب ع��������ل��يَّ  ق��������ل  ول��������ك��ن  خ��ل�����������وت 
���ش��اع�����������������ة ي��غ��ف��ل  اهلل  حت�����ش��ن  ول 

يغي�����ب علي�ه  تخف�����ي  م��ا  اأن  ول 
ذاه�����ٍب اأ�����ش����رع  ال����ي����وم  اأن  َت������َر  اأمل 

قري����ب للن���اظري���ن  غ�����ًدا  واأن 
ت��ت��اب��ع��������ت ح��ت�����ى  اهلل  ل��ع��م��ر  ل���ه���ون���ا 

ذن����وب اآث��������اره�����ن  عل��ى  ذن�����������������وب 
م�����ش��ى م����ا  ي��غ��ف��ر  اهلل  اأن  ف��ي��ال��ي��ت 

فن���ت��وب ت���وبات���نا  ف��ي  وي��������اأذن 
ل�����ض��ان ال��ف��ت��ي ن�����ض��ف ون�����ض��ف ف�����وؤاده 

ف��ل��م ي���ب���َق اإل ����ض���ورة ال��ل��ح��م وال����دم
مع نهاية هذا اللقاء ل نقول لكم وداًعا، بل انتظرونا يف اإذاعة 

قادمة اإن �ضاء اهلل.
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكم  "وال�ضالم 
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اإلمام الشافعي - رحمه اهلل -

ٱ ٻ ٻ

والنور،  الظلمات  وجعل  والأر����س،  ال�ضموات  خلق  من  �ضبحان 
والظل واحلرور، واملوت واحلياة، لي�س من دونه ويل ول �ضفيع، ولي�س 

له �ضاحبة ول ولد، ول مثيل ول �ضبيه، ول ند ول وكيل.
و�ضالًة و�ضالًما على املبعوث للعاملني ب�ضرًيا ونذيًرا، وداعًيا اإىل 
اهلل باإذنه و�ضراًجا منرًيا، واآله و�ضحبه ومن �ضار على النهج القومي 

اإىل يوم الدين. ثم اأما بعد:
ب��الأل��وان،  يبهر  الهدهد  وهاهو  �ضباح،  كل  يغرد  البلبل  هاهو 
ركننا  م��ن  ننطلق  الأل����وان،  وت��ع��دد  ال��ك��الم،  بحلو  اأتينا  ق��د  وهانحن 
الإعالمي، يف مدر�ضتنا البهية املو�ضومة مبدر�ضة )                            ( 
 ويف هذا اليوم )               ( املوافق )                              ( من �ضهر 

)                   ( لعام األف واأربعمائة و)                        ( من الهجرة.

الأر���س  رب  كلم  الأ�صم��اع،  واأجم��ل  الأ�ص��وات،  وخ��ري 
وال�صماوات، ن�صمعه ب�صوت قارئنا:

القرآن الكريم

ۋ  ٴۇ     ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ            ۇ  ڭ  ڭ  زب  تعاىل:  ق��ال 
ۋ  ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى  ى   ائ      ائ  
ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ   ۆئ   ۆئ  ۇئ  ۇئ       وئ  وئ  ەئ   ەئ 
خب  حب  جب   يئ  مئىئ  حئ  جئ  یی  ی  ی   ىئ 

مب  رب ) املعارج(.
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وعطر احلديث، وفاكهة الأني�س، كلم ر�صولنا احلبيب:

الحديث

عن اأبي هريرة - ر�شي اهلل عنه - قال: قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ل 
ا ُم�شيًئا فلعله ي�شتعتب«.  ا حم�شًنا فلعله يزداد، واإمَّ يتمننيَّ اأحدكم املوت اإمَّ

متفق عليه.

وجتارب الرجال ، تخرج لنا حكم الزمان:

الحكمة

نحن نحب املا�شي لأنه ذهب، ولو عاد لكرهناه.

واألوان الكلمة ال�صباحية تبهرنا كل يوم بلون جديد:

اإلمام الشافعي

ولليل  عافية،  الأخ��ب��ار  ولأب���دان  �شم�س،  العلوم  لدنيا  ال�شافعي 
هلل  طلبه،  لالآخرة  بذله،  احلق  يف  �شعرُه،  ال�شرع  يف  قمر،  املدلهمات 
�شواد؛  يف  واأم�شت  احل��داد،  بغداد  لب�شت  البالد  اإىل  خرج  ملا  �شعيه، 
الألفاظ �ُشكر، والق�شيدة درر، حفر حلًدا للمالحدة، وعزل يف زنزانة 

الإحباط املعتزلة، ورد الأباطيل يف وجوه اأهل التعطيل، اإن �شاألناه عن: 
اأهل الكالم: فاجلريد والنعال. 

واأهل ال�شنة: رواد اجلنة. 
والفال�شفة: اأهل �شفه. 
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ومالك: جنم املمالك. 
واأحمد بن حنبل: زرع �شنبل.

اأتاه املال ففر منه اإىل العلم، واأتته الدنيا فهرب اإىل الآخرة، ميزة 
ال�شافعي: التفرد، ومنقبته التجرد، م�شكني من جادل ال�شافعي وناظره، 

م�شكني من عار�شه وكابره، م�شكني من عرفه وما ذاكره. 
اأقبل، والفجر بزغ، والنور �شطع،  اإذا نطق ال�شافعي فكاأن ال�شيل 

�شحة خمارج، حالوة لفظ، قوة حجة، براعة دليل، �شالمة اإن�شاء. 
ذلك ف�شل اهلل يوؤتيه من ي�شاء.

ومن بني الأ�صوات، نختار اأ�صجى الأحلان، ومع ق�صة:

 قصة

انك�شف  امراأة قد  �شاق  ال�شوق، فراأى  اإىل  ال�شافعي  الإمام  ذهب 
اأراد، ذهب اإىل بيته، وهو يرى اأن  ثوبها، بال وعي منها، فلما ابتاع ما 

القراآن قد �شاع من �شدره وعقله.
فذهب اإىل �شيخه، وهو ل يقوى على ذكر اآيتني مًعا. 

فوقف اأمام وكيع وقال:
يا �شيخنا لقد ن�شيت ما حفظته من كالم اهلل - عز وجل -.

فقال وكيع: وما فعلت يا بن الأزدية.
قال: واهلل ما زنيت بل�شاين.

واهلل لو اأن امل�شرق واملغرب يل ما ا�شتبدلتهما بجمرة من جهنم.
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واهلل ما فعلت اإل اأن ب�شري قد وقع على �شاق امراأة يف ال�شوق.
هلكوا  اأقواًما  اأن  تعرف  اأمل  حممد،  يا  اأم��ك  ثكلتك  وكيع:  فقال 

بكلمة، واأقواًما هلكت بنظرة؟
قال: يا ويلتي، واهلل اإين ما وطاأت بل�شاين حتى اأن�شى، ول انك�شفت 

عيني حتى اأغ�شى.
واهلل اإين اأ�شتغفر ربي يف اليوم األف مرة.

اللهم اإين ظلمت نف�شي فاغفر يل فاإنه ل يغفر الذنوب اإل اأنت.
وكتب يف الق�شة قائال:

ح��ف��ظ��ي  �����ش����وء  وك����ي����ع  اإىل  ����ش���ك���وت 
امل��ع��ا���ش��ي  ت�����رك  اإىل  ف����اأر�����ش����دين   

وق�����ال اع��ل�����������م ب�����اأن ال��ع��ل�����������م ن�����������ور  
ل��ع�����ا���ش��ي ي���ه�������دى  ل  اهلل  ون�����������ور 

ونقف مع موقٍف من مواقف الإمام ال�صافعي:

قصة ورقة التوت

اأن  ال�شافعي، وطلبوا منه  الإمام  اإىل  النا�س  يوم جاء بع�س  ذات 
لهم:  قال  ثم  حلظة،  ففكر  وجل.  عز  اهلل  وجود  على  دلياًل  لهم  يذكر 
الدليل هو ورقة التوت. فتعجب النا�س من هذه الإجابة، وت�شاءلوا: كيف 
ورقة  ال�شافعي:  الإمام  فقال  وجود اهلل؟!  على  دلياًل  التوت  ورقة  تكون 
اأكلها  اأخرج حريًرا، واإذا  اأكلها دود القز  اإذا  التوت طعمها واحد؛ لكن 
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النحل اأخرج ع�شاًل، واإذا اأكلها الظبي اأخرج امل�شك ذا الرائحة الطيبة. 
فمن الذي وحد الأ�شل وعدد املخارج؟! اإنه اهلل - �شبحانه وتعاىل- خالق 

الكون العظيم!

ون�صتمع الآن اإىل ق�صيدة من روائع �صعر الإمام ال�صافعي:

قصيدة

ت�����زود م���ن ال���ت���ق���وى ف���اإن���ك ل ت���دري
الفجِر اإىل  تعي�س  ه��ل  ل��ي��ٌل  ج��ن  اإذا 

�شاحًكا واأ�شبح  اأم�شى  فتى  م��ن  فكم 
وق���د ن�����ش��ج��ت اأك��ف��ان��ه وه���و ل ي���دري

عمرهم ط��ول  ي��رجت��ى  �شغار  م��ن  وك��م 
القِر ظلمة  اأج�شادهم  اأدخ��ل��ت  وق��د 

ع��ل��ة دون  م�����ات  ���ش��ح��ي��ح  م����ن  وك�����م 
الدهِر من  حيًنا  عا�س  �شقيم  من  وكم 

وك����م م���ن ع���رو����س زي���ن���وه���ا ل��زوج��ه��ا
العر�س ليلة  اأرواح���ه���م  قب�شت  وق��د 

ال����ن����ف���������س ت����ب����ك����ي ع����ل����ى ال����دن����ي����ا
وقد علمت اأن ال�شالمة فيها ترك ما فيها

ي�شكنها امل�����وت  ب��ع��د  ل��ل��م��رء  دار  ل 
ب��ان��ي��ه��ا امل��������وت  ق����ب����ل  ال��������ذي  اإل 
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 ونختم بهذه الفقرة:

ثمانية أشياء

�شاأل بع�س النا�س الإمام ال�شافعي عن ثمانية اأ�شياء فقالوا له ما 
راأيك يف

واجب واأوجب؟
وعجيب واأعجب؟
و�شعب واأ�شعب؟ 
وقريب واأقرب؟ 

فرد عليهم بقوله: من واجب النا�س اأن يتوبوا ولكن ترك الذنوب 
اأوجب! 

والدهر يف �شرفه عجيب وغفلة النا�س عنه اأعجب!
وال�شر يف النائبات �شعب ولكن فوات الثواب اأ�شعب!

وكل ما ترجتي قريب واملوت من دون ذلك اأقرب!
يف النهاية نقول: ما طار طري اإل وقع، وما رفع �ضوت اإل خف�س، 
اإل �ضوت احلق، وكلمة احلق ل اإله اإل اهلل، جعلنا اهلل ممن يثبت عليها 

يف احلياة ، وعند املمات.
اأجمعني". و�ضحبه  اآله  وعلى  حممد  نبينا  على  اهلل  "و�ضلى 
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بــاب التـــوبـــة

ٱ ٻ ٻ

لهم طريق  واأن���ار  التوبة،  ب��اب  للعا�ضني  فتح  ال��ذي  احلمد هلل 
الظلمة، وال�ضالة وال�ضالم على من بعث للعباد، هادًيا مبيًنا، ومعلًما 

رحيًما، وعلى اآله و�ضحبه الأطهار. ثم اأما بعد:
مع �ضروق �ضم�س هذا اليوم اجلميل )        (  املوافق لل�ضابع من 
�ضهر)                            ( لعام األف واأربعمائة و)                ( من الهجرة 
التوبة مفتوح، وحبل اخلري ممدود، و�ضبيل  باب  اإن  النبوية؛ نقول: 

احلق والر�ضاد معلوم وموزون. 

فهاهو نداء احلق، يف الكتاب احلق يدعوك:

القرآن الكريم

ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  زب  ت��ع��اىل:  ق��ال 
ۈ  ۈ  ۆ          ۆ          ۇ   ۇ     ڭڭ  ڭ       ڭ     ۓ  ۓ  ےے  ھ  ھ   

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

ۈئ     ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ   ەئ  ائ  ائ 

ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی     ی    ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ 

پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  ٱ   ىب   مب  خب  حب          جب  يئ 

ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ   پ 
ٹ ٹ رب ) الزمر: 53 -  58(.
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وهذا هو امل�صطفى ملسو هيلع هللا ىلص يرغب يف التوبة، ويدعو اإىل الرجوع 
اإىل اهلل: 

الحديث

ملسو هيلع هللا ىلص:   عن الأغ��رِّ املزين - ر�شي اهلل عنه - قال : قال ر�شول اهلل 
 »يا اأيها النا�س توبوا اإىل ربكم، فاإين اأتوب اإىل اهلل يف اليوم مائة مرة «. 

 اأخرجه البخاري.

واحلكمة ل تكون اإل يف �صلوك الطريق ال�صحيح:

الحكمة

- قال لقمان احلكيم: اإن الدنيا بحر عميق، وقد غرق فيه اأنا�س 
كثري، فلتكن �شفينتك تقوى اهلل.

والكلمة دعوة، ومن دعا اإىل هدى كان له مثل اأجره: 

قصة تائب

الأفالم،  وم�شاهدة  الأغاين  �شماع  مللت من  التائبني:  اأحد  يقول 
فدفعني الف�شول ل�شتماع ذلك ال�شريط، وما اإن فرغت من �شماعه حتى 
انتابني �شعور بالندم، واكت�شفت حايل وغفلتي عن اهلل، وتق�شريي جتاه 
خالقي، فانخرطت بالبكاء؛ فاإين مل اأركع هلل ركعة، منذ اثني ع�شر عاًما 

م�شت من عمري احلافل بال�شياع واملجون. 
يقول: لقد ولدت تلك الليلة من جديد.

وك��رثت  ال��ذن��وب،  تراكمت  اإذا  والعا�شني  املذنبني  اإىل   ن���داء: 
تعاىل:  ق��ال  الغيوب  ع��الم  اإىل  ف��اجل��اأوا  اخل��ط��وب،  وزادت   العيوب، 
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ڭ     ۓ  ۓ  ےے  ھ  ھ    ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  زب 

ڭ      ڭڭ ۇ    ۇ  ۆ         ۆ         رب )الزمر: 53(.

ملاذا الرتدد ؟؟؟
والنجاة،  الأمان  ال�شتقامة هو طريق  اأن طريق  اإذا علمت  اأخي: 
فلماذا كل هذا الرتدد لديك يف �شلوك �شبيله، واللحاق بركبه، وال�شري 

على نهجه؟؟ 
اأخي: اإن الأعمار حمدودة ،والأنفا�س معدودة، فلي�س بعد ال�شباب 

اإل الهرم، ول بعد ال�شحة اإل املر�س، ول بعد البقاء اإل الفناء. 
اأخي: اأعلنها توبة �شادقة الآن، وتوكل على اهلل، فلعلك اأن تدرك 
الرحمات، وتنال الأعطيات، وتفوز بالكرامات، وتب�شر عند املمات، بقول 

رب الأر�س وال�شماوات. 
پ    پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ   زب  تعاىل:  قال 
ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ   ٺ ٿ          ٿ 

ٿ رب )ف�شلت(.

كم��ا اأن للطري��ق ال�صحيح طري��ق التوبة حمف��زات واأجوًرا 
عظاًم��ا، لذا فاإن عليك اجتناب طرق ال�صه��وات وال�صبهات، والتي 

منها: 

طرق الشهوات والشبهات

1- الرفقة ال�شيئة.

2- �شماع الأغاين.
3- متابعة املجالت اخلليعة.
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4- اإدمان النظر لالأفالم الهابطة.
5- التاأخر والتهاون يف اأداء ال�شالة جماعة يف امل�شجد.

6- احذر من الأ�شواق فاإنها اأبغ�س الأماكن اإىل اهلل.
7- احذر من ال�شهر على املحرمات وامللهيات.

8- احذر من النظر املحرم للن�شاء واملردان.
9- احذر من ال�شتهزاء بالدين اأو اأهل الدين.

اإل  معافى  النا�س  فكل  باملع�شية؛  امل��ج��اه��رة  م��ن  اح���ذر   -1٠
املجاهرين.

ومم��ا يعني التائ��ب على الثب��ات على هذا الطري��ق، وي�صرب 
على طول الطريق ما يلي:

طرق الثبات على هذا الطريق

1- �شحبة ال�شاحلني.
2- تذكر ما اأعده اهلل من النعيم لعباده ال�شاحلني.

3- طلب العلم ، وجمال�شة العلماء.
4- الزهد يف ما عند النا�س. 

جناح  اهلل  عند  ت�شاوي  ل  و�شهواتها  مبتعها  الدنيا  اأن  تذكر   -5
بعو�شة.

6- تذكر عاقبة املعا�شي الوخيمة؛ ذل يف الدنيا، و�شقاء يف الآخرة.
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7- تذكر اأن الزنا دين، واأن الوفاء باأهل بيتك فاعلم واحذر.
8- تذكر اأن الراحة وان�شراح ال�شدر ل تكون اإل بالقرب من اهلل.
تعاىل:  ق��ال  اهلل،  عن  بالبعد  اإل  يكون  ل  ال�شقاء  اأن  تذكر   -9 

ی      ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ   ېئ  ېئ  ۈئ   ۈئ   ۆئ  زب 
ی رب )طه: 124(.

1٠- تذكر باأن الأيام ل تدوم، واأن الأعمار ل تعود، فاعمل ليوم 
الوعيد.

ون�صتمع اإىل هذه الق�صيدة:

قصيدة

يا رب هل من توبة متحو اخلطايا والذنوب 
وتزيل هم القلب عني و الكاآبة و ال�شحوب

اأدعوك يف ليل بهيم والدمع مدراٌر �شكيب
اأنت املوؤمل و املعني واأنت يا رب املجيب

من يل اإذا و�شع الرتاب فوقي فال عي�س يطيب 
والقر داج مظلم هل ينفع العبد النحيب

يا وح�شتي يا كربتي يا غربة العبد الغريب 
ما من �شبيل من خال�س من م�شرق اأو من جنوب

والرقيب  املحا�شب  ياأتي  اأن  يوم  واويلتاه 
واويلتاه من عذاب القر والهول الع�شيب
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يا رب هل من توبة متحو اخلطايا و الذنوب
وتزيل هم القلب عني والكاآبة وال�شحوب

يف اخلتام نقول: 
اإىل  اإذا ج��ن ليل ه��ل تعي�س  ت��دري  ف��اإن��ك ل  ت���زّود م��ن التقوى 

الفجر.
جعلنا اهلل جميًعا من اأهل التوبة، وجمعنا يف مقعد �ضدق عند 

مليك مقتدر. 
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكم  "وال�ضالم 
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الفردوس األعلى من الجنة

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل الذي افرت�س على العباد طاعة النبي حممد  وحمبته 
وتوقريه والقيام بحقوقه، اأحمده �ضبحانه حمد ال�ضاكرين، واأ�ضهد اأن 
ل اإله اإل اهلل وحده ل �ضريك له، بعث حممًدا رحمة للعاملني، واأ�ضهد 
اأن �ضيدنا ونبينا حممًدا عبده ور�ضوله، نبي �ضرح اهلل له �ضدره، وو�ضع 
عنه وزره، ورفع له ذكره، وجعل الذلة وال�ضغار ملن خالف اأمره. اللهم 

�ضِلّ و�ضلم وبارك عليه وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني. اأما بعد:
اجلنة .. اأغلى مطلوب.

اجلنة .. اأعظم نعيم.
اجلنة .. اأكر اأمنية لكل م�ضلم.

من هذا اليوم )       ( املوافق )   ( من �ضهر )   ( لعام )          (  
الأعلى من  الفردو�س  اليوم عن  اأن نخ�ض�س احلديث يف هذا  ي�ضرنا 

اجلنة - جعلنا اهلل واإياكم وجميع امل�ضلمني من اأهله -.

نبداأ بالقراآن الكرمي:

القرآن الكريم

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

)املوؤمنون(.

ثاين فقراتنا احلديث ال�صريف:

الحديث

عن �شعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل - ر�شي اهلل عنه - قال: قال 
ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ع�شرة يف اجلنة: النبي يف اجلنة، واأبو بكر يف اجلنة، 
وعمر يف اجلنة، وعثمان يف اجلنة، وعلي يف اجلنة، وطلحة يف اجلنة، 
والزبري بن العوام يف اجلنة، و�شعد بن مالك يف اجلنة، وعبد الرحمن 

بن عوف يف اجلنة، و�شعيد بن زيد يف اجلنة« �شححه الألباين.

ن�صل اإىل كلمتنا ال�صباحية:

الجنة.. وما الجنة؟؟

ل  بها،  ل خطر  ال��ف��ردو���س،  ما  وال��ف��ردو���س  اجلنة،  ما  اجل��ن��ة.. 
ونهر  م�شيد،  وق�شر  تهتز،  وريحانة  يتالألأ،  نور  الكعبة  ورب  لها،  مثيل 
م�شطرب، وثمرة ن�شيجة، وحلل كثرية، وزوجة ح�شناء جميلة، وفاكهة 
وخ�شرة، وحرة ونعمة، يف حملة عالية بهية، يف جنة عدن عند مليك 

مقتدر.
بناها اهلل � تعاىل - لعباده املتقني اأح�شن بناء، ومالأها من كرامته 
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ورحمته ور�شوانه؛ فبناوؤها اأح�شن بناء، واأجمل بناء، واأمت بناء، واأكمل 
بناء، كيف ل يكون ذلك؟ وهي لبنة من ذهب، ولبنة من ف�شة، مالطها 
الزعفران،  وترابها  واجلوهر،  والياقوت  اللوؤلوؤ  وح�شباوؤها  امل�شك، 
و�شقفها عر�س الرحمن - ل اإله اإل هو- غرفها مبنية، يرى ظهرها من 
باطنها، ويرى باطنها من ظاهرها، من دخلها ينعم ل يباأ�س، ويخلد ل 

ميوت، ل تبلى ثيابه، ول يفنى �شبابه.

نقف مع بع�س �صفات اجلنة:

بعض من صفات الجنة

امل�شك،  ومالطها  ذه���ب،  م��ن  ولبنة  ف�شة،  م��ن  لبنة  ب��ن��اوؤه��ا: 
اليوم  يف  �شلى  ومن  الزعفران،  وتربتها  والياقوت،  اللوؤلوؤ  وح�شباوؤها 

اثنتي ع�شرة ركعة بني له بيت يف اجلنة.
اأبوابها: فيها ثمانية اأبواب، وفيها باب ا�شمه الريان، ل يدخله اإل 
ال�شائمون، وعر�س الباب م�شرية الركب ال�شريع ثالثة اأيام، وياأتي عليه 

يوم يزدحم النا�س فيه.
ال�شماء  بني  كما  درجتني  كل  بني  ما  درج��ة،  مائة  فيها  درجاتها: 
والأر�س، والفردو�س من اأعالها، ومنها تفجر اأنهار اجلنة، ومن فوقها 

عر�س الرحمن.
اأنهارها: فيها نهر من ع�شل م�شّفى، ونهر من لن، ونهر من خمر، 
لذة لل�شاربني ونهر من ماء، وفيها نهر الكوثر للنبي حممد عليه ال�شالم 
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ا من اللن، اأحلى من الع�شل، فيه طري اأعناقها كاأعناق اجلزر،  اأ�شد بيا�شً
اأي اجلمال.

ل  عام  مائة  ظلها  يف  الراكب  ي�شري  �شجرة  فيها  اإن  اأ�شجارها: 
يقطعها، واإن اأ�شجارها دائمة العطاء قريبة دانية مذللة.

خيامها: فيها خيمة جموفة من اللوؤلوؤ عر�شها �شتون مياًل، يف كل 
زاوية فيها اأهل يطوف عليهم املوؤمن.

اأهل اجلنة: اأهل اجلنة جرد مرد مكحلون، ل يفنى �شبابهم، ول 
تبلى ثيابهم، اأول زمرة يدخلون على �شورة القمر ليلة البدر، ل يبولون 
ور�شحهم  الذهب،  اأم�شاطهم  يتفلون،  ول  يتمخطون  ول  يتغوطون  ول 

ُة. امل�شك، ومباخرهم الأُُلَوّ
ن�شاء اأهل اجلنة: لو اأن امراأة من ن�شاء اجلنة اطلعت اإىل الأر�س 
وراء  �ُشوِقها من  ريًحا، ويرى مخ  بينهما  بينهما وملالأت ما  لأ�شاءت ما 

اللحم من احل�شن، ولن�شيفها على راأ�شها خري من الدنيا وما فيها.
اأول  ال�شديق.  بكر  واأب��و  ملسو هيلع هللا ىلص  نبينا حممد   : يدخل اجلنة  اأول من 
ثالثة يدخلون: ال�شهيد، وعفيف متعفف، وعبد اأح�شن عبادة اهلل ون�شح 

مواليه.
لك  له:  يقال  يتمنى  فعندما  له متنَّ  يقال  اأهل اجلنة:  اآخر  نعيم 

الذي متنيت وع�شرة اأ�شعاف الدنيا.
ال�شباب  و�شيدا  وعمر،  بكر  اأبو  الكهول  �شيدا  اجلنة:  اأهل  �شادة 
احل�شن واحل�شني، و�شيدات ن�شاء اأهل اجلنة خديجة بنت خويلد وفاطمة 

بنت حممد ومرمي ابنة عمران واآ�شية بنت مزاحم امراأة فرعون.
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خدم اأهل اجلنة: ولدان خملدون ل تزيد اأعمارهم عن تلك ال�شن، 
اإذا رايتهم كاأنهم لوؤلوؤ منثور، ينت�شرون يف ق�شاء حوائج ال�شادة.

روؤية  اجلنة  لأه��ل  النعم  اأعظم  من  تعاىل:  اهلل  وجه  اإىل  النظر 
الرّب - عّز وجّل -.

تعالوا لن�صتمع لهذه الفقرة:

وسائل لمن ابتغى غرفة أو خيمة أو بيتًا في الجنة

1- الإميان باهلل تعاىل : فاإن من عا�س موؤمًنا ومات موؤمًنا كان له 
خيمٌة يف اجلنة باإذن اهلل، ومل ل؟ وقد قال ر�شول اهلل  ^: "اإن للموؤمن 
يف اجلنة خليمة من لوؤلوؤة واحدة جموفة طولها يف ال�شماء �شتون مياًل، 
ا" متفق  للموؤمن فيها اأهلون، يطوف عليهم املوؤمن فال يرى بع�شهم بع�شً

عليه. 
{َوَم��ا  تعاىل:  اهلل  ق��ال  وق��د  ال�شالح:  والعمل  ب��اهلل  الإمي��ان   -2
ا  احِلً ُبُكْم ِعنَدَنا ُزْلَفى اإِلَّ َمْن اآَمَن َوَعِمَل �شَ ِتي ُتَقرِّ اأَْمَواُلُكْم َوَل اأَْوَلُدُكم ِبالَّ
ا َعِمُلوا َوُهْم يِف اْلُغُرَفاِت اآِمُنوَن} )�شباأ :  ْعِف مِبَ َفاأُْوَلِئَك َلُهْم َجَزاء ال�شِّ
37(، قال ابن كثري يف تف�شري )714/3( : "اأي: يف منازل اجلنة العالية 

اآمنون من كل باأ�ٍس وخوف واآذى ومن كل �شر ُيحذر منه".
3- الإميان باهلل ور�شوله واجلهاد يف �شبيل اهلل: وقد قال اهلل جل 
ْن َعَذاٍب  اَرٍة ُتنِجيُكم مِّ ِذيَن اآََمُنوا َهْل اأَُدلُُّكْم َعَلى جِتَ يف عاله : {َيا اأَيَُّها الَّ
ِباأَْمَواِلُكْم   ِ اهللَّ �َشِبيِل  يِف  اِهُدوَن  َوجُتَ َوَر�ُشوِلِه   ِ ِباهللَّ ِمُنوَن  ُتوؤْ  )1٠( اأَِليٍم 
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ُذُنوَبُكْم  َلُكْم  َيْغِفْر   )11( َتْعَلُموَن  ُكنُتْم  اإِن  ُكْم  لَّ َخرْيٌ  َذِلُكْم  َواأَنُف�ِشُكْم 
اِت َعْدٍن  َبًة يِف َجنَّ ِتَها اْلأَْنَهاُر َوَم�َشاِكَن َطيِّ ِري ِمن حَتْ اٍت جَتْ َوُيْدِخْلُكْم َجنَّ

َذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيُم} )ال�شف(.
- قال ابن كثري يف تف�شريه )464/4( : "اأي: اإن فعلتم ما اأمرتكم 
وامل�شاكن  اجلنات  واأدخلتكم  ال���زلت،  لكم  غفرت  عليه  ودللتكم  به 

الطيبات والدرجات العاليات".
4- الإميان باهلل وت�شديق املر�شلني: وقد قال النبي الأمني: "اإن 
اأهل اجلنة ليرتاءون اأهل الغرف من فوقهم كما ترتاءون الكوكب الدري 
الغابر يف الأفق من امل�شرق اأو املغرب لتفا�شل ما بينهم، قالوا: يا ر�شول 
اهلل، تلك منازل الأنبياء ل يبلغها غريهم؟ قال: بلى، والذي نف�شي بيده 

رجال "اآمنوا باهلل و�شدقوا املر�شلني" متفق عليه.

ونختم بهذه الفقرة:

صفات الذين يدخلون الجنة بال حساب وال عقاب

 عن عبداهلل بن عبا�س - ر�شي اهلل عنهما -   قال: قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص :  
»عر�شت علي الأمم فاأخذ النبي مير معه الأمة، والنبي مير معه النفر، 
والنبي مير معه الع�شرة، والنبي مير معه اخلم�شة، والنبي مير وحده. 
اأمتي؟ قال: ل، ولكن  فنظرت فاإذا �شواد كثري؛ قلت: يا  جريل    هوؤلء 
وه��وؤلء  اأمتك  ه��وؤلء  ق��ال:  �شواد كثري  ف��اإذا  الأف��ق، فنظرت  اإىل  انظر 
�شبعون األًفا قدامهم ل ح�شاب عليهم ول عذاب. قلت: ومل؟ قال: كانوا ل 
يكتوون ول ي�شرتقون ول يتطريون وعلى ربهم يتوكلون. فقام اإليه   عكا�شة 
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بن حم�شن    فقال: ادع اهلل اأن يجعلني منهم، قال: اللهم اجعله منهم. 
ثم قام اإليه رجل اآخر قال: ادع اهلل اأن يجعلني منهم قال: �شبقك بها 

 عكا�شة« رواه البخاري. 
اأول: معنى قوله: »ل يكتوون ول ي�شرتقون ول يتطريون وعلى ربهم 
يتوكلون«: معناه اإل عند ال�شرورة مع اعتقاد اأن ال�شفاء من اهلل ل من 

جمرد الكي.
وقوله »وي�شرتقون« معناه: بالرقى التي لي�شت يف القراآن واحلديث 

ال�شحيح، كرقي اجلاهلية وما ل يوؤمن اأن يكون فيه �شرك.
اأنهم  املراد  فكاأن  ب�شيء؛  يت�شاءمون  ل  اأي:  يتطريون«  »ول  وقوله 

الذين يرتكون اأعمال اجلاهلية يف عقائدهم.
و قوله »وعلى ربهم يتوكلون«: يحتمل اأن تكون هذه اجلملة مف�شرة 
تكون من  اأن  ويحتمل  والطرية،  والكتواء  ال�شرتقاء  ترك  تقدم من  ملا 
العام بعد اخلا�س، لأن �شفة واحدة منها �شفة خا�شة من التوكل، وهو 

اأعم من ذلك.
ختاًما نقول:

اللهم ارزقنا الفردو�س الأعلى من جنة النعيم بال ح�ضاب ول عقاب.

اللهم ارزقنا الفردو�س الأعلى من جنة النعيم بال ح�ضاب ول عقاب.

اللهم ارزقنا الفردو�س الأعلى من جنة النعيم بال ح�ضاب ول عقاب.
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكم  "وال�ضالم 
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 الرسول ملسو هيلع هللا ىلص

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل الذي بعث يف الأميني ر�ضوًل منهم يتلو عليهم اآياته 
لفي �ضالل  قبل  كانوا من  واإن  واحلكمة،  الكتاب  ويعلمهم  ويزكيهم 
مبني، واآخرين منهم ملا يلحقوا بهم، وهو العزيز احلكيم، واأ�ضهد اأن 
نبينا حممًدا عبده ور�ضوله و�ضفوته من خلقه، اأر�ضله بالهدى ودين 
احلق ليظهره على الدين كله ولو كره امل�ضركون. فاللهم �ضلِّ و�ضلم 
على عبدك ور�ضولك حممد وعلى اآله الأبرار، واأ�ضحابه الأخيار، ومن 

اتبع �ضنته اإىل يوم الدين. اأما بعد:
يهيج القلب عن ذكر حمبوب؛ فكيف باأحق الب�ضر باملحبة؟!! اإنه 

حممد ملسو هيلع هللا ىلص.
من هذا اليوم )       ( املوافق )   ( من �ضهر )   ( لعام )          (  

يطيب لنا تخ�ضي�س احلديث عن نبينا حممد ملسو هيلع هللا ىلص.

نبداأ بالقراآن الكرمي:

القرآن الكريم

ڀ  پ       پ  پ  پ  ٻ  ٻٻ  ٻ  ٱ  زب  الكرمي:  القراآن 
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ٿٿ  ٿ  ٿ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀڀ  
ڃ ڃ ڃ  ڄ           ڄ  ڄ  ڦڦ ڄ   ڦ ڦ   ڤڤ ڤ  ڤ   
ڌ   ڌ  ڍ  ڇڍ  ڇ   ڇ   ڇ  چ  چ  چ  چ   ڃ 
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ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ  رب ) الفتح(.

ثاين فقراتنا احلديث ال�صريف:

الحديث

ا  : "اإِمنَّ عن اأبي هريرة - ر�شي اهلل عنه - قال: قال ر�شول اهلل̂ 
َم �شاِلَح الأَْخالِق" �شححه الألباين.  ُبِعْثُت ِلأُمَتِّ

ن�صل اإىل كلمتنا ال�صباحية:

أعظم البشر على اإلطالق

يقول" لومارتان" يف كتابه )تاريخ تركيا(: "اإذا كانت ال�شوابط 
التي نقي�س بها عبقرية الإن�شان هي �شمو الغاية والنتائج املذهلة لذلك، 
رغم قلة الو�شيلة، فمن ذا الذي يجروؤ اأن يقارن اأًيا من عظماء التاريخ 
�شنعوا  قد  امل�شاهري  فهوؤلء  عبقريته؟  يف  ملسو هيلع هللا ىلص  حممد  بالنبي  احلديث 
الأ�شلحة، و�شنوا القوانني، واأقاموا الإمراطوريات، فلم يجنوا اإل اأجماًدا 
بالية مل تلبث اأن حتطمت بني ظهرانيهم، ولكن هذا الرجل حممد ملسو هيلع هللا ىلص مل 
يقد اجليو�س وي�شن الت�شريعات ويوؤ�ش�س الإمراطوريات ويحكم ال�شعوب 
ويرو�س احلكام فقط، واإمنا قاد املاليني من النا�س فيما كان يعد ثلث 
والأزلم  الأن�شاب  على  ق�شى  اإن��ه  بل  فقط،  هذا  لي�س  حينئذ  العامل 

والأديان والأفكار واملعتقدات الباطلة".
كان  اهلل،  من  الن�شر  نال  حتى  وجتلد  النبي  �شر  "لقد  ويقول: 
طموحه موجًها بالكلية اإىل هدف واحد، فلم يطمح اإىل تكوين اإمراطورية 
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ملسو هيلع هللا ىلص  ووفاته  لربه  ومناجاته  الدائمة  النبي  �شالة  حتى  ذلك،  اإىل  ما  اأو 
وانت�شاره حتى بعد موته، كل ذلك ل يدل على الغ�س واخلداع، بل يدل 
عقيدة  لإر�شاء  والقوة  الطاقة  النبي  اأعطى  الذي  ال�شادق  اليقني  على 
ذات �شقني: الإميان بوحدانية اهلل ، والإميان مبخالفته تعاىل للحوادث، 
فال�شق الأول يبني �شفة اهلل وهي الوحدانية، بينما الآخر يو�شح ما ل 
الأول  لتحقيق  للحوادث(،  واملماثلة  املادية  تعاىل )وهو  به اهلل  يت�شف 
كان لبد من الق�شاء على الآلهة املدعاة من دون اهلل بال�شيف، اأما الثاين 

فقد تطلب تر�شيخ العقيدة بالكلمة )باحلكمة واملوعظة احل�شنة(".
اخلطيب  الفيل�شوف  ملسو هيلع هللا ىلص  حممد  هو  "هذا  )لومارتان(:  وي�شيف 
التي  الفكرية  املذاهب  موؤ�ش�س  الأه��واء،  قاهر  املحارب  امل�شرع  النبي 
لع�شرين  املوؤ�ش�س  وهو  اأزلم،  ول  اأن�شاب  بال  حقة،  عبادة  اإىل  تدعو 
واحدة، هذا هو حممد  واإمراطورية روحانية  الأر�س،  اإمراطورية يف 
ملسو هيلع هللا ىلص، بالنظر لكل مقايي�س العظمة الب�شرية، اأود اأن اأت�شاءل: هل هناك 

من هو اأعظم من النبي حممد ملسو هيلع هللا ىلص؟".

هكذا اأمرنا:

 هكذا أمرنا أن نفعل بآل بيت نبينا ملسو هيلع هللا ىلص

اإليه  �شلى زيد بن ثابت - ر�شي اهلل عنه - على جنازة، فقربت 
بركابه،  فاأخذ   - عنهما  اهلل  ر�شي   - عبا�س  ابن  فجاء  لريكبها،  بغلته 

واأم�شك بزمام الدابة.
فقال له زيد: "دع عنك هذا يا ابن عم ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص".
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فقال له عبد اهلل بن عبا�س: "هكذا اأمرنا اأن نفعل بعلمائنا".
فقال له زيد: "اأرين يدك يا ابن عم ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص".

فاأعطاه يده، فاإذا بزيد يقبلها ويقول: "ونحن هكذا اأمرنا اأن نفعل 
حًبا باأهل بيت نبينا".

ون�صتمع اإىل هذه الق�صة:

تعظيم السلف للسنة

للنبي  ت��ع��اىل  اهلل  رحمهم  ال�شالح  ال�شلف  ت��وق��ري  م��ن  ك��ان 
الرجال  اأقوال  على  وتقدميها  بها،  والعناية  ل�شنته،  تعظيمهم   :^
متبوع  اإمام  من  وما  منازلهم،  وعلت  علومهم،  بلغت  مهما  واآرائهم 
اأن  وتالمذته  اأتباعه  يف  ويعلن  اإل  امل�شهورة  املذاهب  اأ�شحاب  من 
ال�شنة فهو يراأ  له يخالف  اأي قول  واأن  ^ هي مذهبه،  النبي  �شنة 

اإىل اهلل تعاىل منه.
فهو   ^ النبي  تعاىل: )كل حديث عن  ال�شافعي رحمه اهلل  قال 
ا: )اإذا وجدمت �شنة من ر�شول اهلل  قويل واإن مل ت�شمعوه مني(، وقال اأي�شً

^ خالف قويل فخذوا بال�شنة، ودعوا قويل فاإين اأقول بها(.

منطق ر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عنوان فقرتنا القادمة: 

منطق رسول اهلل

�شاأل رجل احل�شن بن علي، ر�شي اهلل عنهما، عن منطق ر�شول 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، فقال له:
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"كان ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، متوا�شل الأحزان، دائم الفكرة، لي�شت له راحة، 
ول يتكلم يف غري حاجة، طويل ال�شكوت، يفتتح الكالم ويختمه باأ�شداقه، 
لي�س باجلايف ول  الكلم، ف�شل ل ف�شول ول تق�شري، دمث  يتكلم بجوامع 
يقوم  ول  ميدحه،  ول  �شيًئا  منها  يذم  ول  دقت،  واإن  النعمة  ُيعظم  املهني، 
لغ�شبه اإذا تعر�س للحق �شيء حتى ينت�شر له، ل يغ�شب لنف�شه ول ينت�شر 
بها،  ي�شل  واإذا حتدث  قلبها  تعجب  واإذا  كلها،  بكفه  اأ�شار  اأ�شار  اإذا  لها، 
ي�شرب براحته اليمنى باطن اإبهامه الي�شرى، واإذا غ�شب اأعر�س واأ�شاح، 

واإذا فرح غ�س طرفه، ُجّل �شحكه التب�شم، ويفرت عن مثل َحب الغمام".

النبي ملسو هيلع هللا ىلص رحمة للب�صرية كلها:

 رحمة للبشرية كلها

من  كان  "ما  روم��ا:  بجامعة  الأ�شتاذ  �شانتيالنا  دي  دافيد  يقول 
حممد ملسو هيلع هللا ىلص اإل اأن تناول املجتمع العربي هدًما من اأ�شوله وجذوره، و�شيد 
)ابن  عني  تخطئه  مل  الباهر  العمل  ه��ذا  ج��دي��ًدا..  اجتماعًيا  �شرًحا 
والأ�شرة  القبيلة  �شكل  هدم  ملسو هيلع هللا ىلص  حممًدا  اإن  الثاقبة،  النفاذة  خلدون( 
واملوالة واجلماعات  الفردية،  ال�شخ�شية  اآنذاك، وحما منه  املعروفني 
اأن ين�شئ روابطه كلها، ومنها  املتحالفة. من يعتنق دين الإ�شالم عليه 
رابطة قرباه واأ�شرته، اإل اإذا كانوا يعتنقون دينه "اأخوته يف الإميان" فما 
اإبراهيم - عليه  داموا هم على دينهم القدمي فاإنه يقول لهم كما قال 

ال�شالم - لأهله: ) لقد تقطعت بيننا الأ�شباب(".
الأخرى، كما  ال�شعوب  اإىل  ملسو هيلع هللا ىلص ر�شول اهلل  "كان حممد  وي�شيف: 

كان ر�شول اهلل اإىل العرب".
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ونختم بهذه الفقرة:

أقام حضارة إنسانية عظيمة

كر�س  )لقد  املعا�شر  الريطاين  امل���وؤرخ  توينبى  اآرن��ول��د  يقول 
البيئة  املظهرين يف  كفالة هذين  ر�شالته يف  لتحقيق  حياته  ملسو هيلع هللا ىلص  حممد 
والقانون  الدينية،  الفكرة  يف  الوحدانية  "وهما  العربية  الجتماعية 
والنظام يف احلكم" ومت ذلك فعاًل بف�شل نظام الإ�شالم ال�شامل الذي 
�شم بني ظهرانيه الوحدانية وال�شلطة التنفيذية مًعا.. فغدت لالإ�شالم 
بف�شل ذلك قوة دافعة جبارة، مل تقت�شر على كفالة احتياجات العرب 
ونقلهم من اأمة جاهلة اإىل اأمة متح�شرة، بل تدفق الإ�شالم من حدود 
اإىل  الأطل�شي  �شواحل  من  باأ�شره  العامل  على  وا�شتوىل  اجلزيرة،  �شبه 

�شواطئ ال�شهل الأورا�شي(. 
اأتباعه،  باألباب  ملسو هيلع هللا ىلص  العربي  الر�شول  �شرية  اأخ��ذت  يقول:)لقد 
و�شمت �شخ�شيته لديهم اإىل اأعلى عليني، فاآمنوا بر�شالته اإمياًنا جعلهم 
يتقبلون ما اأوحى به اإليه، واأفعاله - كما �شجلتها ال�شنة - م�شدر للقانون 
الذي ل يقت�شر على تنظيم حياة اجلماعة الإ�شالمية وحدها، بل يرتب 
كذلك عالقات امل�شلمني الفاحتني برعاياهم غري امل�شلمني الذين كانوا 

يف بداية الأمر يفوقونهم عدًدا(.
ختاًما: ن�ضاأل اهلل اأن يرزقنا ح�ضن القتداء ب�ضنة نبينا حممد 
ملسو هيلع هللا ىلص، واأن يجمعنا حتت راية كتاب اهلل، و�ضنة ر�ضول اهلل، ل نحيد عنهما 

قيد اأمنلة ول اأقل من ذلك.
"و�ضلِّ اللهم و�ضلم على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني"
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اإللقاء

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل الذي ر�ضي لنا الإ�ضالم ديًنا، ون�ضب لنا الدللة على 
�ضحته برهاًنا مبيًنا، واأو�ضح ال�ضبيل اإىل معرفته واعتقاده حًقا يقيًنا، 
فهو دينه الذي ارت�ضاه لنف�ضه، ولأنبيائه ور�ضله ومالئكة قد�ضه، فبه 
حممًدا  اأن  واأ�ضهد  واملر�ضلون،  الأنبياء  دع��ا  واإليه  املهتدون،  اهتدى 
عبده ور�ضوله، و�ضفوته من خلقه، وخريته من بريته، واأمينه على 
اآله  وعلى  عليه،  و�ضلم  اهلل  �ضلى  ع��ب��اده،  وب��ني  بينه  و�ضفريه  وحيه، 

واأ�ضحابه اأجمعني. اأما بعد:
اإىل مهارة، ول مهارة من دون �ضر وجتربة،  كل �ضيء يحتاج 

من هذه املهارات مهارة الإلقاء؛ فهل تتقنون هذه املهارة؟
من هذا اليوم )       ( املوافق )   ( من �ضهر )   ( لعام )          (  

ي�ضرنا اأن نتحدث عن الإلقاء بالتف�ضيل.

نبداأ بالقراآن الكرمي:

القرآن الكريم

ڦ  ڤ  ڤ    ڤ   ڤ  ٹ   ٹ   ٹ  ٹ  زب  تعاىل:  قال 
چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڦ  ڦ  ڦ 
ژ   ژ  ڈ  ڈ   ڎ  ڎ  ڌڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  
ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ   گ  ک  ک        ک  ک  ڑ  ڑ 
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ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ڳ 
ے  ھ  ھ   ھ  ھ    ہ  ہ  ہ  ۀہ  ۀ  
ۈ    ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ   ڭ  ڭ      ڭ  ۓ  ۓ  ے 

ٴۇ ۋ رب ) الإ�شراء(.

ثاين فقراتنا احلديث ال�صريف:

الحديث

عن اأن�س بن مالك - ر�شي اهلل عنه - قال: قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص : 
ي، فُربَّ حامِل فقٍه  ُ عبًدا �شمَع مقالتي فَوعاها، ثمَّ بلََّغها عنِّ َر اهللَّ "ن�شَّ

غرُي فقيٍه، وربَّ حامِل فقٍه اإىل من هَو اأفَقُه منُه" �شححه الألباين. 

ن�صل اإىل كلمتنا ال�صباحية:

هل تخشى من اإللقاء؟

اإن الثقة بالنف�س تعد الركن الأ�شا�س  يف بناء النجاح، ويف ا�شتغالل 
القدرات وا�شتثمار الفر�س  ، بعد توفيق اهلل جل وعز. 

باأية  ت�شتغني  ل  املهارات،  اأهم  اإحدى  باعتبارها  الإلقاء،  ومهارة 
حال من الأحوال عن الثقة بالنف�س 

يح�س  �شعور  اجلماهري  لقاء  من  والرهبة  الإلقاء  من  فاخلوف 
اأحدهم احلد  فيبلغ عند  يتفاوت من �شخ�س لآخر،  ولكنه  به اجلميع، 
الذي يبث فيه احلما�س؛ وهذا توتر اإيجابي. ويبلغ عند اآخر درجة جتعله 
ين�شحب من املوقف، وهذا هو التوتر ال�شلبي الذي جعل الكثري من النا�س 
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ي�شفون الإلقاء بال�شبح املخيف، وقعد بهم عن نفع اأنف�شهم و اأمتهم.
واملتاأمل يف معنى الثقة بالنف�س �شيجد معنى لطيًفا؛ فمعنى وثق 
اأي ا�شتوثق واعتمد واأمن. فاأنا عندما اأثق ب�شيارتي فاإنني لن اأتردد يف 
ال�شفر بها اإىل حيث اأريد، ولو اأين بداأت الرتكيز على �شلبيات ال�شيارة 
واأعطالها التي حدثت، اأو التي رمبا حتدث، فاإنني اأبًدا لن اأعتمد عليها، 
على  تركز  كنت  ف��اإذا  بنف�شه،  الإن�شان  ثقة  وكذلك  بها.  اأ�شافر  ول��ن 
اإيجابياتك وجناحاتك وقدراتك فاإنك �شتثق بنف�شك، و�شتعتمد عليها، 
ولو ركزت على �شلبياتك وجتاربك الفا�شلة، فاإنك لن تثق بها، ولن تعتمد 

عليها.
نح�شن  نحن  هل  وج��ل؛  عز  باهلل  الإن�شان  ثقة  احل��ال يف  وكذلك 
الظن به �شبحانه؟ هل نر�شى بق�شائه؟ وهل نوؤمن بقدره؟ وهل نتوكل 
عليه حق التوكل؟ اإن اإجابة هذه الت�شاوؤلت من اأهم م�شادر الثقة. فمن 
اأيقن يقيًنا اأن اهلل معه فلن يخ�شى اأحًدا، ومن اأيقن يقيًنا اأن اهلل اأرحم 
به، واأعلم منه مبا ينفعه وي�شلح له، فاإنه لن يفكر بالف�شل، ولن يت�شاءم 
ظننا  اإىل  ولننظر  اأنف�شنا  فلرناجع  العواقب.  على  يحزن  ولن  بال�شوء، 

بربنا.
ومن العوامل املوؤثرة - كذلك - يف ثقة الإن�شان بنف�شه اخل�شية من 
النقد؛ فالكثري من النا�س يخ�شى من النقد، وهذه اخل�شية جتعله يبالغ 
يف الحرتا�س من الوقوع يف اخلطاأ، عند عمله لأمر ما، وهذا الحرتا�س 
يجعله يوؤجل العمل خوًفا من اخلطاأ، وميتنع عن احلديث اأمام الآخرين 
ل  واهية  بحجج  الأع��م��ال  من  الكثري  وي��رتك  ال�شتعداد،  ع��دم  بحجة 
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حقيقة لها. اإن جتربة الإلقاء بالن�شبة لك جتربة غري ماألوفة وجمهولة؛ 
وكل جمهول حمذور.

اإن امل�شاألة حتتاج اإىل عمل و ممار�شة لي�شبح الإلقاء م�شاألة وقت.
اأخي الفا�شل .. اإن رهبتك من الإلقاء يجب األ تقعد بك عن نفع 

اأمتك، ونفع جمتمعك، ونفع نف�شك، وحتقيق ما ت�شبو اإليه.
فكر معي، ولو حلظة واحدة، وتذكر هذا ال�شوؤال وتاأمله؛ اإىل متى 
نف�شي  اأواج��ه  اأن  يجب  هذه حقيقة  متى؟  اإىل  الإلقاء؟   �شاأجتنب  واأن��ا 
وقيود  الوهم  ب�شال�شل  قيدين  الذي  اخلوف  لذلك  حًدا  اأ�شع  واأن  بها، 
الت�شاوؤم، وا�شاأل نف�شك - وهذه طريقة فّعالة جًدا - ماذا لو األقيت؟ ما 

الذي �شيحدث؟ وما اأ�شواأ ما ميكن اأن يقع؟
رمبا اأتوتر اأو اأتلعثم اأو اأخطئ .. ثم ماذا؟ ما الذي �شيحدث؟

�شاأ�شكت وقد يحمر وجهي .. ثم ماذا؟ ماذا ميكن اأن يحدث بعد 
ذلك؟

رمبا ي�شحك النا�س مني، ثم ماذا؟
�شاأحرج كثرًيا .. ثم ماذا؟

بعد  اأن يحدث  ماذا ميكن  ماذا؟  ثم   .. لذلك  واأحزن  �شاأن�شحب 
ذلك؟ فقط  هذا ما �شيحدث.. فقط هذا كل ما يف الأمر، لن يقتلعوا 
راأ�شك، ولن ي�شلبك النا�س على روؤو�س ال�شجر .. هذا كل ما يف الأمر. 

فاأ�شواأ نتيجة ميكن الو�شول اإليها، ل تعادل تلك الرهبة التي تعي�شها.
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نقف مع اأهمية الإلقاء:

أهمية اإللقاء في الدعوة

للداعية  ميكن  التي  الأوىل  الو�شيلة  فهو  كبرية  اأهمية  لالإلقاء 
الو�شائل  تعتر  ول  لالآخرين،  اإي�شاله  يريد  ما  لإي�شال  ي�شتخدمها  اأن 
و�شائل  هي  واإمن��ا  عنه،  مغنية  الغري  مع  للتوا�شل  واملبتكرة  احلديثة 

م�شاعدة ينبغي ال�شتفادة منها وا�شتغاللها.
وقد ا�شتخدم اأ�شلوب الإلقاء يف الدعوة اأف�شل الب�شر، وهم الر�شل، 
اهلل  دين  يف  ذلك  ب�شبب  النا�س  ودخل  ملسو هيلع هللا ىلص.  حممد  نبينا  راأ�شهم  وعلى 
اأفواًجا، وكذلك ا�شتخدمه خلفاء ر�شولنا وكثري من اأ�شحابه ر�شي اهلل 

عنهم.
بل قد ا�شتفاد منها الروؤ�شاء والزعماء من كل جن�س ولون، وكانت 
نقول  اأن  والتفافهم حولهم. وميكننا  اأتباعهم  قلوب  ك�شب  و�شيلتهم يف 
جازمني: اإنه ما من زعيم اأو قائد برز ا�شمه، وا�شتهر ذكره، اإل وله يف 

فن الإلقاء واخلطابة ن�شيب وافر اإل ما ندر.

اكت�صاب القدرة على الإلقاء يف فقرتنا القادمة:

هل يمكنني اكتساب القدرة على اإللقاء الناجح؟

اكت�شابها  ميكن  مهارة  الناجح  فالإلقاء  نعم،  جدال  بال  اجلواب 
كباقي املهارات، مثل اخلط وقيادة ال�شيارة وغري ذلك. والإن�شان العاقل 
بطبيعته، ومبا وهبه اهلل من نعم، قادر على اكت�شاب هذه املهارة، مهما 
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كان جن�شه، ومهما بلغت �شنه، اإل اأن يكون لديه مانع ع�شوي؛ من ذلك 
َمن لديه م�شكالت حقيقية يف النطق.

بع�س  مع  املعلومات،  بع�س  اإىل  يحتاج  امل��ه��ارة  ه��ذه  واكت�شاب 
التدريبات التطبيقية، وتنمو هذه املهارة مع الزمن، ومع طول املمار�شة 

وزيادة املعلومات.

ما هو الإلقاء الناجح؟!:

مفهوم اإللقاء الناجح

معلوماته  بع�س  بنقل  امللقي  قيام  ع��ن  ع��ب��ارة  الناجح  الإل��ق��اء 
اإليه، م�شتخدًما يف  امللقى  اإىل  الكالم  واأحا�شي�شه عن طريق  وم�شاعره 

ذلك ما ميكن ا�شتخدامه من اأجزاء ج�شده ونرات �شوته.
ومن خالل هذا املفهوم املب�شط يت�شح لنا اأن الإلقاء الناجح لي�س 
جمرد تلفظ بكلمات معينة ب�شوت م�شموع، ولكنه اأكر من ذلك واأدق، 

حيث يحتاج جناح الإلقاء اإىل عنا�شر مهمة، من اأبرزها:
1- الإخال�س هلل - عز وجل - والقدوة ال�شاحلة: فاإن الكالم اإذا 

خرج من القلب وقع يف القلب.
الأج��ر  واحت�شاب  ال�شاحلة  النية  اأهمية  على  يوؤكد  مما  وه��ذا 
توؤثر  ال�شاحلة  النية  لأن  دنيوية،  مقا�شد  اأية  عن  والبعد  والإخال�س 
اأن  تاأثرًيا عظيًما يف ا�شتفادة املتلقي، ويف ح�شول الأجر، وكذلك لبد 
يكون املتكلم قدوة بفعله قبل قوله، واأل ياأمر النا�س ويدعوهم اإىل �شيء، 
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اإل وقد امتثله حتى ي�شتجاب لكالمه.
يعني  امللقي: وهذا  واأحا�شي�س ومعلومات لدى   2- وجود م�شاعر 
اأنه لبد اأن يتفاعل امللقي اأوًل مع ما يريد اإلقاءه، واأن يكون له اأهمية يف 

نف�شه، واأن يتاأثر به قبل اأن يوؤثر يف غريه.
3- الكالم: وهو و�شيلة الإلقاء الأ�شا�شية ويتعلق بالكالم عدد من 
الأمور لبد من توافرها لنجاح الإلقاء، فمنها: و�شوح ال�شوت، و�شالمة 

تركيب الكلمات وغري ذلك.
كاليدين  وذل��ك  الإل��ق��اء:  يف  اجل�شد  اأج��زاء  بع�س  ا�شتخدام   -4

وتعبريات الوجه وحركة اجل�شم، بح�شب املوقف واملو�شوع امللقى.
5- نرات ال�شوت: حيث اإن نرة ال�شوت من الأ�شياء املهمة يف 
الذي  ال�شوت  ومثله  النوم،  يجلب  البطيء  اخلافت  فال�شوت  الإلقاء؛ 
يكون على وترية واحدة، وال�شوت القوي ال�شريع يجلب الن�شاط والنتباه، 

كما اأن بع�س نرات ال�شوت جتلب احلزن، وبع�شها جتلب الفرح.

هل تعرف ما هي التعبريات املرئية اأثناء الإلقاء؟:

استخدام التعبيرات المرئية أثناء اإللقاء

الوجه  وتعبريات  واليدين  العينني  ا�شتخدام  طريق  عن  وذل��ك 
ملسو هيلع هللا ىلص كان اإذا خطب احمرت  واللتفات مييًنا و�شماًل. وقد ورد اأن النبي 
عيناه، وعال �شوته، وا�شتد غ�شبه، حتى كاأنه منذر جي�س يقول: �شبحكم 
وم�شاكم، كما روى البيهقي: )وكان اإذا ذكر ال�شاعة عال �شوته واحمرت 
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وجنتاه وا�شتد غ�شبه كاأنه منذر جي�س يقول �شبحكم م�شاكم(.
اأدات��ان  وهما  الآخ��ري��ن،  مع  الت�شال  و�شائل  اأه��م  من  فالعينان 
الكلمات،  تعجز عنها  التي رمبا  واملعاين  والأحا�شي�س  امل�شاعر  لإي�شال 
ولذا فاإن النظر اإىل امل�شتمعني اأمر مهم اأثناء الإلقاء. وي�شتعني باللتفات 
الهتمام  عن  املعر  بنظره  وحا�شريه  املكان  ي�شمل  لكي  و�شماًل  مييًنا 
والعناية. واليدان ي�شتخدمهما للدللة والتاأكيد على املعاين التي يتحدث 

عنها.
يقوله.  الذي  الكالم  ينا�شب  الوجه مبا  تعبريات  ا  اأي�شً وي�شتخدم 
وينبغي اأن يتدرج يف ا�شتخدام هذه التعبريات، حتى يتقنها، وتكون اأمًرا 

عادًيا ياأتي بال تكلف، لأن التكلف يف اأداء اأي اأمر غري مرغوب فيه.
والأه��م  الإل��ق��اء ج��ي��ًدا،  ب��اب  اأن نكون قد طرقنا  ختاًما: نرجو 
هو اأن تكونوا قد ا�ضتفدمت مما قدمناه، لكن ل نن�ضى باأن نوؤكد لكم 
الإذاع��ة  الطالب يف  اأخ��ي  ف�ضارك  باملمار�ضة.  تاأتي  الإلقاء مهارة  ب��اأن 
يف  امل�ضاركة  يف  ت��رتدد  ول  م�ضجدك،  جلماعة  اإم��اًم��ا  وك��ن  املدر�ضية، 

احلفالت واملنا�ضبات.
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكم  "وال�ضالم 
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العام الهجري الجديد

ٱ ٻ ٻ

على  الليل  ر  يكوِّ وال���دوام،  والبقاء  بالعظمة  ِد  املتفرِّ هلل  احلمد 
ر النهار على الليل، وي�ضّرف ال�ضهور والأعوام، ل اإله اإل  النهار، ويكوِّ
هو، اخللُق خلقه، الأمر اأمُره، فتبارك ذو اجلالل والإكرام، واأ�ضهد اأن 
الأنام،  و�ضّيد  الر�ضل  اأف�ضل  ور�ضوله،  ونبيَّنا حمّمًدا عبد اهلل  �ضّيدنا 
الكرام،  واأ�ضحابه  الأط��ه��ار  اآل��ه  وعلى  عليه،  وب��ارك  و�ضلم  اهلل  �ضلى 
والتابعني ومن تبعهم باإح�ضان، و�ضلم ت�ضليًما كثرًيا على الدوام. اأما 

بعد:
العام الهجري اجلديد در�س مير علينا كل عام، يتكرر ويتقلب، 

ثم يقفز علينا ليطوي �ضفحة عام، ويعر�س اأخرى.
من هذا اليوم )       ( املوافق )   ( من �ضهر )   ( لعام )          (  

ي�ضرنا اأن نخ�ض�س احلديث عن العام الهجري اجلديد.

نبداأ بالقراآن الكرمي:

القرآن الكريم

ۈ    ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ   ڭ  ڭ      ڭ  زب  تعاىل:  قال 
ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ   ۋ  ۋ  ٴۇ 
ۆئ  ۆئ                ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ىى  
ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ   ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ 



87

پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  يئ   ىئ  مئ  حئ  جئ 
ٿ  ٿ  ٿ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پپ  
ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ  ڤ ڤ ڤ  ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ 
ڇ   ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ        ڃ    ڃ  ڃ   ڄڃ  ڄ 
ک  ڑ  ڑ  ژ   ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ   ڌ  ڍ  ڍ  ڇ 
ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ   گ  گ  ک  ک  ک 

ڱ ڱں  ں ڻ ڻ         ڻ ڻ رب ) الإ�شراء(.

ثاين فقراتنا ال�صنة املطهرة:

الحديث

 � عن الك�شري بن عدي قال: اأتينا اأن�س بن مالك � ر�شي اهلل عنه 
اإليه ما نلقى من احلجاج. فقال: »ا�شروا فاإنه ل ياأتي عليكم  ف�شكونا 
زمان، اإل والذي بعده �شر منه، حتى تلقوا ربكم« �شمعته من نبيكم. رواه 

البخاري.

نقف مع كلمتنا ال�صباحية:

عام جديد وهدف وحيد!!

لكل خملوق فوق هذه املعمورة خلقته وفطرته التي فطره اخلالق 
عليها، كما اأن له غاية وهدًفا يطمح يف الو�شول اإليهما، وما �شبق ينطبق 
على اأية ديانة يدين بها هذا املخلوق ال�شعيف، كما اأن الطيور و البهائم � 
ا � لها هدف ت�شعى اإىل حتقيقه اإبان حياتها فقط!! فالرغبة م�شرتكة  اأي�شً
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من  متباينة  الرغبة  هذه  اأن  بيد  الهدف،  حتقيق  ناحية  من  الكل  عند 
حيث النوع، ولكن!! 

يف  اأطمح  ال��ذي  الهدف  ه��ذا  ما  نف�شه،  منا  واح��د  كل  �شاأل  هل 
الغالبية �شي�شطح خيالهم بعيًدا  اأن   � اأعلم  � واهلل  اأعتقد  اإليه؟  الو�شول 
اإىل جمع  والأه��م، فهناك من يهدف  بل  والأغلى،  الأ�شمى  الهدف  عن 
املزيد من املال باأية طريقة كانت، وهناك من يهدف اإىل احل�شول على 
اأعلى ال�شهادات والأو�شمة، وهناك من يطمح يف ق�شر منيف، اأو �شيارة 
فارهة، اأو زوجة ذات ح�شن وجمال ومن�شب، اأو غري ذلك من الأهداف 

)الواهية(.
عوًدا على بدء، اأخال من كانت هذه غاية مبتغاه � من بني قومي � 
فقد �شارك غريه من بني �شهيون وعلمان وجمو�س وبقية حثالة الغرب 

وال�شرق يف نوعية هذا الهدف!! 
منهم  اجلميع  األي�س  ذات��ه؟  الطموح  �شاركهم  قد  وه��و  ل،  كيف 
يبحث عن ثراء ومن�شب وزوجة فقط؟ يبذل الغايل والنفي�س يف �شبيل 

احل�شول على ذلك.
الركون  اأطلب من اجلميع  الأمر مت�شًعا، ول  اأن يف  اأعتقد   .. نعم 

ڤ  ٹ  ٹ  زب  ولكن   ، التهام  ذلك  يطالهم  ل  حتى  والك�شل، 
ڃ   ڄ  ڄ       ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ      ڤ   ڤ 

ڃ رب ) اجلمعة(.
هذا ما اأريد الو�شول اإليه ، بعد الفر�س نتفرغ للنفل ، نتفرغ للفروع 
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واملتغريات، ولكن بعد اأن نوؤدي الأ�شول والثوابت، مل ل يكون هدف كل 
خملوق ر�شا اهلل - عز وجل - عنه يف كل فعل يفعله؟ فيكون جمعه للمال 
من اأجل ر�شا اهلل، ويرغب يف الو�شول للمن�شب ليفعل ما ير�شي اهلل، 
ويريد الزواج طمًعا يف ر�شا اهلل، فر�شا اهلل - عز وجل - يدخل يف اأي 

�شيء، ول ميكن لأي �شيء اأن يدخل يف ر�شا اهلل!! 

الكلم عن عيد ال�صنة امليلدية يف فقرتنا القادمة:

حكم االحتفال بعيد السنة الميالدية أو المشاركة فيه

قال ال�شيخ ابن عثيمني - رحمه اهلل - : مع اقرتاب ما ي�شمونه عيد 
راأ�س ال�شنة، والعياذ باهلل، ومع وقوع بع�س امل�شلمني يف الت�شبه بالكفار 
عن  احلديث  املنا�شب  من  فاإنه  به،  تهنئتهم  اأو  باأعيادهم،  بالحتفال 

حكم ذلك، واهلل امل�شتعان.
تهنئة الكفار بعيد )الكري�شمي�س(، اأو غريه من اأعيادهم الدينية 
حرام بالتفاق، كما نقل ذلك ابن القّيم - رحمه اهلل - يف كتابه اأحكام 
اأهل الذمة، حيث قال: واأما التهنئة ب�شعائر الكفر املخت�شة به فحرام 
مبارك  عيد  فيقول:  و�شومهم،  باأعيادهم  ُيهنئهم  اأن  مثل  بالتفاق، 
عليك، اأو تهناأ بهذا العيد ونحوه، فهذا اإن �شِلَم قائله من الكفر فهو من 
املحّرمات، وهو مبنزلة اأن ُتهنئه ب�شجوده لل�شليب، بل ذلك اأعظم اإثًما 
عند اهلل، واأ�شّد َم�قًتا من التهنئة ب�شرب اخلمر، وقتل النف�س، وارتكاب 

الفرج احلرام، ونحوه.
ما  قبح  ي��دري  ول  ذل��ك،  يقع يف  ين عنده  للدِّ قدر  وكثري ممن ل 
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فعل، فمن هّن�اأ عبًدا مبع�شية، اأو بدعة، اأو كْفٍر، فقد تعّر�س مِلقت اهلل 
و�شخطه . انتهى كالمه - رحمه اهلل -.

واإمنا كانت تهنئة الكفار باأعيادهم الدينية حراًما، وبهذه املثابة 
التي ذكرها ابن القيم؛ لأن فيها اإقراًرا ملا هم عليه من �شعائر الكفر ، 
ا به لهم ، واإن كان هو ل ير�شى بهذا الكفر لنف�شه ، لكن َيحرم على  وِر�شً
اأو ُيهنئ بها غريه ؛ لأن اهلل تعاىل ل  اأن َير�شى ب�شعائر الكفر،  امل�شلم 

نث چ چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ  ير�شى بذلك ، كما قال تعاىل: 
ڌڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ ں مث )املائدة(. وقال تعاىل: نث چ چ چ 
وتهنئتهم  )املائدة(  مث   گ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ 

بذلك حرام، �شواء كانوا م�شاركني لل�شخ�س يف العمل اأم ل.
واإذا هنئونا باأعيادهم فاإننا ل جُنيبهم على ذلك، لأنها لي�شت باأعياد 
لنا، ولأنها اأعياد ل ير�شاها اهلل تعاىل، لأنها اأعياد اإما مبتدعة يف دينهم، 
واإما م�شروعة لكن ُن�ِشخت بدين الإ�شالم الذي َبَعث اهلل به حممًدا ^ 

اإىل جميع اخللق، وقال فيه : نث ڦ ڦ ڦ ڄ  ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 
ڃ چ چ چ مث )اآل عمران(

اأعظم من  واإجابة امل�شلم دعوتهم بهذه املنا�شبة حرام، لأن هذا 
تهنئتهم بها، ملا يف ذلك من م�شاركتهم فيها.

احلفالت  باإقامة  بالكفار  الّت�شّبه  امل�شلمني  على  َيحرم  وكذلك 
بهذه املنا�شبة، اأو تبادل الهدايا، اأو توزيع احللوى، اأو اأطباق الطعام، 
اأو تعطيل الأعمال ونحو ذلك، لقول النبي ^: {َمْن ت�شّبه بقوم فهو 

منهم}.
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قال �شيخ الإ�شالم ابن تيمية يف كتابه )اقت�شاء ال�شراط امل�شتقيم 
خمالفة اأ�شحاب اجلحيم( : "ُم�شابهتهم يف بع�س اأعيادهم ُتوجب �شرور 
قلوبهم مبا هم عليه من الباطل، ورمبا اأطمعهم ذلك يف انتهاز الفر�س، 

وا�شتذلل ال�شعفاء . انتهى كالمه - رحمه اهلل - . 
   وَمْن َفَعل �شيئا من ذلك فهو اآثم، �شواء َفَعَله جُماملة، اأم َتوّدًدا، 
اأم حياًء، اأم لغري ذلك من الأ�شباب؛ لأنه من املُداهنة يف دين اهلل، ومن 

اأ�شباب تقوية نفو�س الكفار وفخرهم ِبدينهم.
عليه،  الثبات  ويرزقهم  ِبِدينهم،  امل�شلمني  ُيعّز  اأن  امل�شوؤول  واهلل 

وين�شرهم على اأعدائهم . اإنه قويٌّ عزيز.

القادمة: فقرتنا  العام" يف  اآخر  واأخطاء  "بدع 

بدعٌ وأخطاء آخـِر العام

هذه بع�س الأخطاء و البدع التي يقع فيها بع�س امل�شلمني يف نهاية 
العام الهجري: 

اأو  �شيام  اأو  ك�شالة  معينة:  بعبادة  العام  اآخ��ر  تخ�شي�س   -1
ا�شتغفار اإلخ.. وذلك لأن ال�شرع مل ياأذن بهذا.

فمن �شام اأخر خمي�س اأو اآخر اثنني يف العام بنية ختم العام، اأو 
ابتدع يف دين  اأو نحوه فقد  ا�شتغفار  اأو  العام ب�شيام  اآخر يوم يف  ختم 

اهلل، واأما من �شام ذلك لأنها عادة له فال �شيء عليه. 
وباجلملة فاإن اأية زيادة يف العمل من اأجل نهاية العام، يخ�شى على 

�شاحبها من دخولها يف البدع.
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2- ختم العام بطلب امل�شاحمة و العفو: امل�شلم اإذا اأخطاأ يف حق 
اأخيه؛ فاإنه يبادر بطلب امل�شاحمة، ول يخ�ش�س اآخر العام بذلك. 

3- تخ�شي�س اآخر العام باحلديث عن املحا�شبة: ذلك اأن املحا�شبة 
مطلوبة يف كل وقت، و كل حني؛ قال اهلل تعاىل: زب ڀ ٺ ٺ 
ٺ ٺ ٿ  ٿ ٿ ٿ ٹٹ رب ) احل�شر: 18(. والإمام ابن القيم 

جعل املحا�شبة قبل كل عمل يف اأثنائه و بعده.
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".

 :- اهلل  رحمه   - عثيمني  ابن  ال�شيخ  قال  الحتفالت:  اإقامة   -6
"واأما اإقامة الحتفالت مبنا�شبة بدء العام الهجري فهو حمرم للبدعة 

اأو الت�شبه".
تبتدئ  ل  و  عليه،  فرد  اأحد  هناأك  فاإن  مباحة:  فهي  التهنئة  اأما 

اأحًدا، قاله ال�شيخ ابن عثيمني - رحمه اهلل - .
7- اعتقاد اأن يف اآخر العام تطوى ال�شحائف: وهذا ن�شمعه من 
بع�س الوعاظ حيث يقولون: )هاهي �شحائف العام يو�شك اأن تطوى( 

والذي ثبت يف الأحاديث اأن العر�س ال�شنوي هو يف �شهر �شعبان.

ونختم بهذه الفقرة:

صفحة بيضاء .. فماذا نكتب؟!

اإننا يف بداية عام جديد..
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الفرائ�س  على  املحافظة  على  عامنا  بداية  من  نعزم  ل  فلماذا 
والإكثار من النوافل ؟! 

ملاذا ل نعزم على اأداء الواجبات واإعطاء احلقوق ؟! 
ملاذا ل نعزم على اأكل احلالل واجتناب احلرام ؟! 

هل فكرنا منذ البداية اأن نخل�س يف اأعمالنا ؟! 
هل فكرنا اأن جند يف وظائفنا ؟! 

هل فكرنا اأن نرفع راية اأمتنا ونعلي قدر بالدنا ؟! 
ت�شاوؤلت كثرية تطرح نف�شها، وتلح على الظهور اأمام ناظري كل 

من وقف منا مع نف�شه وقفة حما�شبة، وهو يودع عاًما، وي�شتقبل اآخر.
فما اأجمل اأن نبغي اخلري جهدنا وطاقتنا!

ما اأجمل اأن نعي�س لغرينا كما نعي�س لأنف�شنا!
ما اأجمل اأن جنعل امل�شلحة العامة فوق م�شاحلنا اخلا�شة!

اإذا اأردنا النجاح فلنجتهد.
اإذا اأردنا الو�شول فلنبداأ.

اإذا اأردنا احلياة فلنتفاءل.
الهجري  العام  عن  فقرتنا  اآخ��ر  اإىل  و�ضلنا  قد  نكون  هنا  اإىل 

اجلديد، فبارك اهلل لنا ولكم يف عامنا ال�ضابق واجلديد.
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكم  "وال�ضالم 
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اإلذاعة المدرسية

ٱ ٻ ٻ

اخللُق  له  النا�س،  ر�ضاًل ومن  املالئكة  احلمد هلل ي�ضطفي من 
العزيز  وهو  ي�ضاء،  ويحكم مبا  �ضاء  ل من  يف�ضّ احلكم،  وله  والأم��ر، 
اأن  واأ�ضهد  واأ�ضتغفره،  عليه  واأث��ن��ي  واأ�ضكره،  تعاىل  اأح��م��ده  احلكيم، 
حمّمًدا عبده ور�ضوله، رفع اهلل قدَره على النا�س، جَعل اهلل له حقوًقا 
على النا�س، وجَعل يف هدِيه و�ضّنَته الهدى والنِّرا�س، �ضّلى اهلل عليه 
اأما  وعلى �ضحابته واآل��ه واأزواِج��ه املطّهرين من الدَن�ِس والأَرَج��ا���س. 

بعد:
تتعدد الرامج املدر�ضية والن�ضطة لكن يظل لالإذاعة املدر�ضية 

روحها و�ضكلها وطعمها الذي ل يقاوم.
من هذا اليوم )       ( املوافق )   ( من �ضهر )   ( لعام )          (  

ي�ضرنا اأن نخ�ض�س احلديث عن الإذاعة املدر�ضية:

نبداأ بالقراآن الكرمي:

القرآن الكريم

قال تعاىل: زب ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ  ھ ھھ ھ ے 
ے ۓ   ۓ ڭ ڭ  ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆۈ ۈ ٴۇ ۋ 
ۋ      ۅ      ۅ ۉ ۉ ې  ې ې ې ى   ى ائ ائ  ەئ ەئ 
ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ   ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئۇئ  وئ  وئ 
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يب  خب مب ىب  حب  جب  يئ  مئ ىئ  حئ  جئ   ی ی ی 
ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ      پ  پ    ٻٻ  ٻ  ٱ   ٻ  جت  
ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ  ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ    ڤ 
چ  ڃ  ڃ  ڃ      ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڤ 

چ  چ    چ ڇ رب ) الإ�شراء(.

ثاين فقراتنا احلديث ال�صريف:

الحديث

عن النعمان بن ب�شري - ر�شي اهلل عنه - عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »مثل 
املوؤمنني يف توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل اجل�شد اإذا ا�شتكى �شيًئا 

تداعى له �شائر اجل�شد بال�شهر واحلمى« متفق عليه.

ون�صل اإىل كلمتنا ال�صباحية:

واقع اإلذاعة المدرسية وأهميتها

تعد الإذاعة املدر�شية ملمًحا مهًما يف البيئة املدر�شية، وقد برزت 
مرموًقا  مكاًنا  تتبواأ  اأن  وا�شتطاعت  املدر�شي،  الن�شاط  األ��وان  كاأحد 
الرتبية  مقومات  من  متيًنا  اأ�شا�ًشا  يعد  وال��ذي  الال�شفي،  الن�شاط  يف 

احلديثة.
لكن واقع الإذاعة املدر�شية حالًيا ل يحقق الطموحات نحو اإثارة 
واكت�شاف مواهب التالميذ، ذلك اأنها تتخذ منهًجا تقليدًيا ل يخرج عن 
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حيز الدر�س اليومي؛ حيث تبداأ عادة بالقراآن الكرمي، ثم حديث �شريف، 
واجلديد  اليوم،  حكمة  املدر�شي" واأخرًيا  الكتاب  "من  ال�شباح  فكلمة 
ل يتعدى تغيري الآيات والأحاديث "واملقاطع الأدبية" املنتقاة من كتاب 
املطالعة يف املراحل الدرا�شية املختلفة، يف الوقت الذي تعد فيه الرتبية 

بالرتفيه اإحدى مقومات الرتبية احلديثة.
اإثارة  على  قدرتها  حيث  من   - يجاريها  ل  املدر�شية  الإذاع��ة  اإن 
قوية خللق  ات�شال  و�شيلة  تعد  كما  اأخرى،  و�شيلة  اأية   - الإبداع  كوامن 
اأهم  تعد  اإذ  تطويعها.  اأح�شن  اإذا  والإن�شانية  الجتماعية  العالقات 
اأن  القنوات الإعالمية املهمة وال�شهلة يف املحيط املدر�شي، التي ميكن 
تعر عن الآراء واملواقف والجتاهات اخلا�شة باملجتمع املدر�شي تعر�س 
املجتمع  وتفيد  ق�شاياه،  وتعالج  �شورته،  وت��رز  واإب��داع��ات��ه،  اأخ��ب��اره، 

املدر�شي واملجتمع اخلارجي.
التكوين  يف  ت�شهم  اأن  ت�شتطيع  املدر�شية  الإذاع��ة  اأن  واحلقيقة 
وذلك  التقليدية؛  الدرو�س  تفوق  ب�شورة  للتالميذ  والجتماعي  املعريف 
على  تعتمد  التي  براجمها  تنويع  اإمكانية  منها:  اأ�شباب  عدة  اإىل  راجع 
الب�شري  ال�شوت  اأن  علمًيا  ثبت  اإذ  ال�شوتي،  واملوؤثر  امل�شموعة  الكلمة 
يثري �شوًرا ذهنية متنوعة، واإذا �شاحب ذلك موؤثرات �شوتية فاإن ذلك 
اإثارة  وبالتايل   ، امل�شتمع  وجدان  خماطبة  يف  وي�شهم  النفعالت،  يثري 

العواطف الإن�شانية، ويفتق عوامل اخليال.
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نقف مع اأهداف الإذاعة املدر�صية:

أهداف اإلذاعة المدرسية

1- ربط الطالب منذ بداية اليوم الدرا�شي بكتاب اهلل ،و�شنة نبيه 
حممد ملسو هيلع هللا ىلص.

2- تذكري الطالب بالعظات القراآنية والأحاديث النبوية ال�شريفة، 
التي تزيدهم �شعة واطالًعا باأمور دينهم.

البحث  ال�شتعدادات اجليدة يف  الطالب ذوي  تنمية مواهب   -3
عن الفكرة من م�شادرها.

4- ت�شجيع الطالب املوهوبني واملثقفني والنابغني.
5- تقوية �شخ�شية الطالب، واإخراجه من دائرة اخلوف واخلجل.

6- غر�س القيم والعادات احل�شنة يف نفو�س الطالب.
7- تو�شيع مدارك الطالب الذهنية، والفكرية، والعلمية.

8- تدريب الطالب على ح�شن املواجهة.

9- تولد ال�شرور والفكاهة لدى الطالب.
1٠- زيادة الرثوة اللغوية.

11- تنمية مهارة قراءتهم.
12- تعويد الطالب على ال�شتماع اجليد .

13- تعويد الطالب على ال�شتنتاج واإبداء الراأي.
14- تعويد الطالب على التفكري املبدع امل�شتقل.
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وتعالوا لنتعرف اأهمية الإذاعة املدر�صية:

أهمية اإلذاعة المدرسية

لأهمية الإذاعة ال�شباحية فاإنه يجب علينا اأن نتبع الآتي:
1- عدم تكرار مو�شوعات الإذاعة املدر�شية.

والرتبوية  الدينية  ال��رام��ج  حيث  من  املو�شوعات  �شمولية   -2
واملهنية والوقائية وغري ذلك.

3- منا�شبتها لالأحداث ال�شنوية.
4- منا�شبة املو�شوعات جلميع املراحل الدرا�شية.

5- ربط املو�شوعات الدينية خا�شة بع�شها ببع�س.
6- معظم الكلمات م�شتخل�شة من مناهجنا الدرا�شية.

7- توفري الوقت واجلهد للمعلم والطالب.
الإذاع��ة  يف  ط��الب  ت�شعة  اإىل  �شتة  من  يقارب  ما  م�شاركة   -8

ال�شباحية يوميًّا.

ونختم بهذه الفقرة:

جمهور اإلذاعة المدرسية

جمهور الإذاعة املدر�شية من تالميذ املرحلة املتو�شطة )13� 15 
�شنة(: 

تعد هذه املرحلة بداية املراهقة عند الطفل، وي�شحب هذه املرحلة 
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رغبة  وانفعالية  واجتماعية  تغيريات ج�شمية  ب�شل�شلة  تكون حافلة  التي 
ال�شباب يف الظهور اأمام الآخرين ب�شكل خمتلف، حيث يبداأ اهتمامهم 
باملظهر ال�شخ�شي، والتناف�س العلمي لتحقيق ذواتهم، واإثبات القدرات، 
تبدو  التي  البطولية  بال�شخ�شيات  الإعجاب  اإىل  الطالب  مييل  وهنا 
خمتلفة، وبالتايل حماولة حماكاتها، ومن ذلك: مو�شوعات املغامرات ، 

والرحالت، وال�شجاعة ، واملنزلة الجتماعية العليا.
وتعد الإذاعة اأهم الو�شائل التي ميكن اأن تكون حمطة لحت�شان 
الآراء،  وتقبل  والنقا�س،  والطموحات،  الأفكار  عن  والتعبري  الطاقات، 

وخا�شة من الأ�شخا�س الذين يقدرهم التلميذ، ويعجب بهم.
اإج��راء  املرحلة:  هذه  تغطي  اأن  ميكن  التي  العملية  الأمثلة  ومن 
لقاءات مع طالب متميزين ملعرفة طموحاتهم واأمانيهم، ثم �شوؤال اأحد 
املعلم  ي�شت�شهد  وهنا  الأح��الم،  لتحقيق  العملية  الطريقة  عن  املعلمني 
ماآربهم  حققوا  لأنا�س  القدمي،  والتاريخ  احلديث،  التاريخ  من  بنماذج 

نتيجة اجلد والهتمام.
على  نظرية  ل�شتك�شاف  علمية  برحالت  القيام  ا  اأي�شً ذلك  ومن 
الطبيعة، وح�شور الإذاعة هنا لت�شجيل وقائع الرحلة، ثم اإذاعتها على 
الطالب، وميكن اأن يتم التن�شيق لتكون الرحلة يف وقت الدرا�شة، ويتم 

الت�شال هاتفًيا بالزمالء ملعرفة ما تو�شلوا اإليه يف رحالتهم.
كما ميكن اإجراء م�شرحي���ات اإذاعية لنماذج م�شرفة من التاريخ، 
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 واإظه���ار بطولته���م ، ومراكزه���م العلمي���ة الت���ي نبغ���وا فيه���ا ليح���ذوا 
حذوهم.

ختاًما: ندعوكم جميًعا اإىل اأن يكون لكم ن�ضيب من امل�ضاركة يف 
الإذاعة املدر�ضية؛ فالإذاعة فر�ضة لأن تكت�ضبوا الكثري من املهارات.

وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكم  "وال�ضالم 
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وقت الفراغ

ٱ ٻ ٻ

احل��م��د هلل رب ال��ع��امل��ني، ق��ّي��وم ال�����ض��م��وات والأر�����ض����ني، م��دّب��ر 
اخلالئق اأجمعني، باعث الر�ضل - �ضلواته و�ضالمه عليهم - لهداية 
ووا�ضحات  القطعية  بالدلئل  واأّي��ده��م  الدين،  �ضرائع  وبيان  النا�س 
الراهني. اأحمده على جميع نعمه، واأ�ضاأله املزيد من ف�ضله وكرمه، 
واأ�ضهد اأن �ضيدنا حممًدا عبده ور�ضوله، وم�ضطفاه وخليله. �ضلوات 
اآله واأ�ضحابه ما تعاقب الليل والنهار. اأما  اهلل و�ضالمه عليه، وعلى 

بعد:
ميتلئ اليوم بعدد ل باأ�س به من �ضاعات الفراغ، قد تزيد وقد 

تنق�س ولكن ل بد واأن يكون لها وجود.
من هذا اليوم )       ( املوافق )   ( من �ضهر )   ( لعام )          (  

ي�ضرنا اأنا نخ�ض�س احلديث عن وقت الفراغ.

القراآن الكرمي هو اأول ما نبداأ به:

القرآن الكريم

 قال تعاىل: زب ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ  ڎ ڈ ڈ 
ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک   ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ 
ڳ ڳ ڳ         ڱ ڱ ڱ       ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ  
ۓ  ۓ  ے  ے   ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ 
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ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ      ۈ  ۆ   ۆ  ۇ  ۇ  ڭڭ  ڭ        ڭ 
ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى    ې  ې   ې  ې  ۉ  ۉ 
ىئ  ىئ  ىئ   ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ         
خب  حب  يئجب  ىئ  مئ  حئ   جئ  ی  ی  ی  ی 

مب ىب يب جت  رب ) الإ�شراء(.

ثاين فقراتنا احلديث ال�صريف:

الحديث

ملسو هيلع هللا ىلص قال لرجل  اأن ر�شول اهلل  ابن عبا�س -ر�شي اهلل عنه -  عن 
وهو يعظه: »اغتنم خم�ًشا قبل خم�س: �شبابك قبل هرمك، و�شحتك قبل 
�شقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل �شغلك، وحياتك قبل موتك« 

رواه اأحمد يف م�شنده.

نقف الآن مع الكلمة ال�صباحية:

الفــراغ

لقد اأنعم اهلل على الإن�شان بالوقت، من اأح�شن ا�شتغالله يف حتقيق 
مر�شاة الرب وبناء حياته ربح وفاز، ومن اأ�شاء ا�شتغالله فيما ل ير�شي 

اهلل خاب وخ�شر. 
فالوقت ي�شاأل الإن�شان عنه يوم القيامة، حلديث الر�شول ملسو هيلع هللا ىلص اأنه 
عن  خم�س،  عن  ي�شاأل  حتى  القيامة  يوم  اآدم  ابن  قدما  تزول  »ل  قال: 
اأكت�شبه  اأين  من  ماله  وعن  اأب��اله،  فيما  �شبابه  وعن  اأفناه،  فيما  عمره 
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وفيما اأنفقه، وعن عمله ماذا عمل به« رواه الرتمذي.
والإن�شان لديه وقت فراغ، وهو نعمة من اهلل، لقول الر�شول ملسو هيلع هللا ىلص: 
»نعمتان مغبون فيهما كثري من النا�س، ال�شحة والفراغ« رواه البخاري.

رمبا  فالفراغ  ظلمة،  لك  بالن�شبة  الفراغ  باأن  الفتى؛  اأيها  فاعلم 
يكون فراًغا وقتًيا، اأو فراًغا عاطفًيا، اأو فراًغا روحيًّا.

ون�صتمع اإىل اآفات الفراغ:

آفات الفراغ

يف اأح�شان البطالة تولد اآلف الرذائل، وتختمر جراثيم التال�شي 
والفناء. 

كانت  واإذا  موتى،  العاطلني  ف��اإن  الأحياء  ر�شالة  العمل  كان  اإذا 
اأن  النا�س  اأحرى  اأكر تعقبها، فاإن الفارغني  دنيانا هذه غرا�ًشا حلياة 

يح�شروا مفل�شني؛ ل ح�شاد لهم اإل البوار واخل�شران.
ملسو هيلع هللا ىلص اإىل غفلة الألوف عما وهبوا من نعمة العافية  وقد نبه النبي 
والوقت، فقال: »نعمتان مغبون فيهما كثري من النا�س: ال�شحة، والفراغ« 

رواه البخاري.
اأجل .. فكم من �شليم اجل�شم، ممدود الوقت، ي�شطرب يف هذه 
احلياة بال اأمل يحدوه، ول عمل ي�شغله، ول ر�شالة يخل�س لها وي�شرف 

عمره لإجناحها.
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زب ے  األهذا خلق النا�س؟! كال، فاهلل - عز وجل - يقول: 
ٴۇ    ۈۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۓ  ۓ  ے 

ۋ    ۋ      ۅ ۅ ۉ ۉ ې رب ) املوؤمنون(.
اإن احلياة خلقت باحلق، الأر�س وال�شماء وما بينهما.

والإن�شان يف هذا العامل يجب اأن يتعرف هذا احلق واأن يعي�س به.  

اأما اأن يدخل يف قوقعة من �شهواته ال�شيقة، ويحتجب يف حدودها 
مذهوًل عن كل �شيء، فبئ�س املهاد ما اختار حلا�شره وم�شتقبله!!.

ومن اأ�شدق ما رواه ال�شافعي يف اأ�ش�س الرتبية هذه الكلمة الرائعة: 
بالباطل". �شغلتك  باحلق  نف�شك  ت�شغل  مل  "اإذا 

وهذا �شحيح؛ فاإن النف�س ل تهداأ؛ اإذا مل تدر يف حركة �شريعة من 
اأن تنهبها الأفكار  م�شروعات اخلري واجلهاد والإنتاج املنظم، مل تلبث 

الطائ�شة، واأن تلفها يف دوامة من الرتهات واملهازل.

واأف�شل ما ت�شون به حياة اإن�شان اأن تر�شم له منهاًجا اأوقاته، ول 
ترتك فر�شة لل�شيطان اأن يتطرق اإليه بو�شو�شة اأو اإ�شالل. 

هذه  اإىل  فيه  منظور  الإ���ش��الم  يف  ال�شرعية  التكاليف  وت��وزي��ع 
احلقيقة، األ يرتك للنف�س فراًغا ميتلئ بالباطل، لأنه مل ميتلئ من قبل 

احلق.
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ن�صيحة ملن ي�صيعون اأوقاتهم:

نصيحتي لمن يضيعون أوقاتهم

هناك الكثري من ال�شباب الذين �شيعوا اأوقاتهم، ورمبا �شرفوها 
فيما يعود عليهم بال�شرر، ففاتهم بذلك خري كثري! فمن ذلك: 

ال�شباب يجتمعون يف جمل�س واحد، ويقطعون  اأن بع�س  1- جند 
وقتهم يف القيل والقال، ويف الغيبة والنميمة، وغري ذلك، فيذهب وقتهم 
بال فائدة، وقد يك�شبون اآثاًما عظيمة! ولو �شرفوا هذه الأوقات يف قراءة 
القراآن، وقراءة كتب اأهل العلم، ل�شتفادوا بذلك خرًيا كثرًيا، وح�شلوا 

على علوم كثرية.
2- ومن ذلك: وجود كثري منهم ي�شغلون اأوقاتهم يف �شماع اأخبار 
ل فائدة فيها، اأو م�شاهدة التلفاز اأو الفيديو فيما فيه �شر، اأو م�شاهدة 
التي يزعمون  الأخرى  الألعاب  اأو ح�شورها، وممار�شة بع�س  املباريات 
اأنها ترفه عن النف�س، وتعيد الن�شاط وتفيد. ول �شك اأن الإكثار من هذه 
الأ�شياء اإ�شاعة للوقت، واإ�شاعة الوقت يفوت على الإن�شان اأ�شياء كثرية 
مفيدة اأو �شرورية، ولكن ل نقول اإن هذا عام؛ بل هناك نخبة �شاحلة 
ممن اأراد اهلل بهم خرًيا، ووفقهم وب�شرهم ورزقهم املعرفة مبا يجب 
لهم، وما يجب عليهم. هوؤلء هم الذين نعتقد اأنهم خال�شة اهلل تعاىل 
من اخللق، واأنهم خرية �شبابنا، وخرية ال�شاحلني من عباد اهلل يف هذه 

البالد. 
القراآن  قراءة  يف  اأوقاتهم  ي�شرفوا  اأن  ال�شباب  اإخ��واين  فاأن�شح 
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والعقيدة  الفقه  من  العلم  اأهل  وكتب  التف�شري،  كتب  وق��راءة  وحفظه، 
وغريها. 

اأن جتتهدوا وجتدوا يف طلب العلم وحفظ  اأيها ال�شباب  اأو�شيكم 
اأوقاتكم.

احذر من الك�صل يف اأوقات الفراغ:

هل تصدق.. ضحايا الكسل أكثر من ضحايا التدخين؟!

الت�شيلية  العا�شمة  يف  احل��دي��ث��ة  ال��درا���ش��ات  اإح���دى  اأظ��ه��رت 
"�شانتياجو" اأّن الك�شل اأكرث خطورة على ال�شحة من التدخني، بعد اأن 
اأّن عدد الذين يق�شي عليهم الك�شل اأكر من عدد الذين ميوتون  تبنّي 
من  الأمرا�س؛  من  الكثري  عنه  ينتج  الك�شل  اإّن  حيث  التدخني،  ب�شبب 
اأهّمها ال�شمنة، وتراكم الدهون يف اأماكن كثرية يف اجل�شم، خا�شة يف 

حميط القلب.
اأمريكا  يف  مدينة   )2٠( يف  �شخ�س  األف   )5٠( الدرا�شة  �شملت 
اجلنوبية، من بينها "ريو دي جانريو"، و"مك�شيكو �شيتي"، و"كاراكا�س"، 
اأن  فات�شح  املليون،  �شكانها  عدد  يتعّدى  مدن  وهي  اأيري�س"،  و"بيون�س 
من بني املتوفني )68٠٠( �شخ�س، كّلهم مل ميار�شوا اأي ن�شاط ريا�شي، 
وكانوا م�شابني بالك�شل، ومي�شون معظم اأوقاتهم باجللو�س، اأو م�شاهدة 
التلفزيون �شاعات طويلة، وركوب ال�شيارة عند التنقل، والكثري منهم من 
الطبقة الجتماعية املتو�ّشطة، يف املقابل تويف )57٠٠( �شخ�س ب�شبب 

التدخني، اأو الإ�شابة ب�شرطان الرئة.



107

يكن  مل  توفوا  ممن  كبرية  ن�شبة  اأّن  اإىل  ا  اأي�شً الدرا�شة  واأ�شارت 
اأن خطر الوفاة املبكرة كانت  ا، ما يعني  اأي�شً ك�شوًل فقط، بل ومدخًنا 

اأكر من الذين يدّخنون فقط.
وقت  ع��ن  قدمناه  مم��ا  ا�ضتفدمت  ق��د  تكونوا  اأن  نرجو  خ��ت��اًم��ا: 
الفراغ، والأهم هو اأن تكونوا قد خططتم من الآن ل�ضتغالل اأوقات 

فراغكم يف املفيد والنافع.
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكم  "وال�ضالم 
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الموسيقى والمعازف

ٱ ٻ ٻ

احل��م��د هلل ال����ذي ت��ق��ّد���س وق���َه���ر، ا���ض��ط��ف��ى م���ن ���ض��اء بعميم 
اخل�ضائ�س الُغَرر، وجميل ال�ضمائل ما ا�ضتكنَّ منها وما ظهر، واأ�ضهد 
اأعيننا حمّمًدا عبد  اأّن نبيَّنا و�ضيِّدنا وحبيبنا وقدوتا و�ضفيعنا وقّرَة 
اأ من النقائ�س والُعَرر، ور�ضي  اهلل ور�ضوله، اإمام املّتقني اخِلرَي، املرَّ
ما  باإح�ضان  تبعهم  وم��ن  والتابعني  ال�ضري،  طيبي  اأ�ضحابه  عن  اهلل 

تعاقب بكور و�ضحر، و�ضّلم ت�ضليًما كثرًيا. اأما بعد:
انت�ضرت املو�ضيقى واملعازف باأ�ضكالها املختلفة يف ع�ضرنا احلديث 

كا�ضتعال النار باله�ضيم، فابتليت بها الأمة، وف�ضد بها خلق كثري.
من هذا اليوم )       ( املوافق )   ( من �ضهر )   ( لعام )          (  

نود اأن نخ�ض�س احلديث عن املو�ضيقى واملعازف.

اأول ما نبداأ به اآيات من الذكر احلكيم:

القرآن الكريم

زب ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پ ڀ ڀ ڀ   تعاىل:  قال 
ڤڤ  ٹ  ٹٹ  ٹ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ڀ 
ڃ  ڄ  ڄ        ڄ  ڄ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڤ  ڤ 
ڌ  ڌ   ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ   ڃ            ڃ 
گ  گ  ک  ک  ک   ک  ڑ   ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 
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گ گ ڳ ڳ           ڳ  ڳ ڱ  ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ 
ڻ  ڻۀ ۀ ہ ہ ہ رب ) الإ�شراء(.

ثاين فقراتنا احلديث ال�صريف:

الحديث

احلر  ي�شتحلون  اأق���وام  اأمتي  من  »ليكونن  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  ر�شول  ق��ال 
عليه  يروح  اإىل جنب علم،  اأقوام  ولينزلن  واملعازف.  واخلمر  واحلرير 
ب�شارحة لهم. ياأتيهم - يعني الفقري- حلاجة، فيقولوا ارجع اإلينا غًدا. 
يوم  اإىل  وخنازير  ق��ردة  اآخرين  ومي�شخ  العلم،  وي�شع  اهلل،  فيبيتهم 

القيامة« رواه البخاري.

نقف الآن مع اأقوال العلماء:

أقوال األئمة في إتالف آالت الطرب

قال �شيخ الإ�شالم ابن تيمية - رحمه اهلل-: "اآلت املالهي، مثل 
واأ�شهر  مالك  مذهب  وهو  الفقهاء،  اأكرث  عند  اإتالفها  يجوز  الطنبور، 

الروايتني عند اأحمد".
وقال: "ل يجوز �شنع اآلت املالهي".

ك�شر طنبوًرا  "اأن رجاًل   :  - �شيبة - رحمه اهلل  اأبي  ابن  واأخ��رج 
لرجل، فخا�شمه اإىل �شريح فلم ي�شمنه �شيًئا - اأي مل يوجب عليه القيمة 

لأنه حمرم ل قيمة له - ".
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واأفتى البغوي - رحمه اهلل - بتحرمي بيع جميع اآلت اللهو والباطل 
ال�شور،  )فاإذا طم�شت  قال:  ثم  كلها،  واملعازف  واملزمار  الطنبور  مثل 
ف�شة  واأ�شولها،  جواهرها  بيع  فيجوز  حالتها،  عن  اللهو  اآلت  وغريت 

كانت اأو حديًدا اأو خ�شًبا اأو غريها(.

»قالوا وقلنا« يف فقرتنا القادمة:

قالوا األغاني توسع الصدر

قالوا الأغاين تو�شع ال�شدر.
زب ۆئ ۈئ  ۈئ  ېئ ېئ ېئ  ىئ ىئ ىئ ی  قلنا: 

ی     ی رب )طه: 124(.
قالوا: نحن ل نتاأثر بالأغاين.

قلنا: الغناء ينبت النفاق بالقلب كما ينبت املاء الع�شب.
قالوا: نحن ن�شتمع للت�شلية فقط.

رب  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۓ  ۓ  ے  ے  زب   ق��ل��ن��ا:  
)املوؤمنون: 115(. 

قالوا: جند الراحة اإذا �شمعنا الأغاين.
ے  ھ  ھھ  ھ  ہ   ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  زب  ق��ل��ن��ا: 

ے ۓ   ۓ رب  )الإ�شراء: 82(.
قالوا: نحن مل نهجر القراآن ولكنا نحب الأغاين.

قلنا: حب القراآن وحب الغناء يف القلب ل يجتمعان.
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قالوا: ولكنا جمعنا بينهما.
قلنا: الذي يوؤثر هو الذي يبقى معك، فلو اأثر فيك القراآن لذهب 

من قلبك الغناء.

ون�صتمع اإىل هذه الق�صة:

مطرب أمريكي: لم أجد معنى السعادة إال في اإلسالم

با�شم  اآن���ذاك  امل��ع��روف  الأم��ري��ك��ي  ال�شابق  ال���راب  مطرب  ق��ال 
"نابليون" اأنه رغم ما حققه من �شهرة وا�شعة، وما جناه من اأموال خالل 
عمله يف احلقل الفني، اإل اأنه مل يجد ال�شعادة احلقيقية اإل من خالل 

الدين الإ�شالمي.
واأو�شح �شابيز الذي اعتنق الإ�شالم قبل ت�شع �شنوات واأ�شبح ا�شمه 
موتا يا�شني �شابيز يف اأعقاب م�شاركته يف موؤمتر "م�شلمو هولندا" اأنه 
قبيل اعتناقه الإ�شالم كان يبحث عن ال�شعادة احلقيقية، اإذ كان يعتقد 
اأن املتعة الدنيوية �شوف جتلب له ال�شعادة، اإىل اأن مّن اهلل عليه بالهداية 

واعتناق الإ�شالم.
وذكر موقع )اإم بي �شي( اإن �شابيز دعا امل�شلمني اإىل اتباع تعاليم 
دينهم، موؤكًدا اأن من يتبع هذا الدين العظيم �شي�شعر بالفخر والحرتام 

الذاتي لنف�شه.
وفيما يتعلق باحلملة الإعالمية التي يتبناها البع�س لت�شويه �شورة 
الإ�شالم قال موتا: "يتعني على امل�شلم اأن يظهر ال�شورة احل�شنة لدينه 
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من خالل �شلوكه اأمام الآخر، كي ي�شبح مثاًل يحتذى".
وم�شى املطرب، الذي اعتزل الغناء منذ دخوله الإ�شالم، قائاًل: 
"يتعني علينا مواجهة الإعالم الغربي، وخماطبة عقول املتلقني يف الدول 
يتبناه  ما  الإ�شالمي" وهذا  للدين  احلقيقية  ال�شورة  واإظهار  الغربية، 
اإىل  للدعوة  انطالق  نقطة  ويتخذها  ال�شعودية،  يف  يقيم  الذي  �شابيز 

الإ�شالم حول العامل. 
ال�شباب  من  �شخ�س  األ��ف  اأم��ام  املوؤمتر  يف  خطبة  �شابيز  واألقى 
امل�شلم، حّثهم فيها على 'البتعاد عن ملذات الدنيا املحرمة، التي تبعد 

الإن�شان عن ربه، وحترمه املعنى احلقيقي لل�شعادة'.

ون�صاأل كل م�صتمع للغناء:

سؤال مهم لكل مستمع للغناء

اأرجو اأن ت�شاأله نف�شك حني ت�شمع الأغاين با�شتمرار.. 
هل الأغاين اأف�شل من كالم اهلل؟ 

هل �شماعك لأغنية �شتدخلك يف رحمة اهلل؟ 
هل ت�شتطيع حماربة اهلل باإ�شرارك على �شماع الأغاين؟ 

اإذا كنت ترغب يف اأن تتحدى اهلل عز وجل، فا�شتمع لالأغاين بعد 
اليوم، واأ�شاأل نف�شك: 

اأنا مع من؟ مع اهلل، اأم مع ال�شيطان؟ 
مثال ب�شيط جًدا: 
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)توفى اهلل م�شتمًعا لالأغاين مردًدا لها يف كل حني؛ ماذا �شيكون 
م�شريه؟(. 

�شيكون  ماذا  كل حني؛  له يف  م��ردًدا  للقراآن  م�شتمًعا  )توفى اهلل 
م�شريه؟(. 

فهل هناك فرق بني الثنني ؟ 
اأرجو الإجابة عن ذلك ومن َثمَّ قم مبا ياأمرك به اهلل عز وجل، 

اأو اتبع هواك واقراأ يف ذلك �شورة الكهف. قال تعاىل: زب ٱ ٻ 
ٻ ٻ ٻ پ پ پ  پ ڀڀ ڀ ڀ ٺ ٺ 
ڦ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿٿ  ٿ    ٺ  ٺ 

ڦ ڦ ڦ رب ) الكهف(.
واإجبارها  النف�س  تربية  فيجب  خطري،  اأم��ر  الهوى  اتباع  ف��اإن 

وحماربتها واجلهاد فيها لتباع كتاب اهلل و�شنة نبيه ملسو هيلع هللا ىلص.

ونختم بهذه الفقرة:

الغناء في سطور

ڃ  ڄ   ڄ    ڄ  ڄ  ڦ   ڦ  زب  تعاىل:  اهلل  ق��ال   -
رب  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ   ڇ  چڇ  چ  چ    چ  ڃ  ڃ  ڃ 

)لقمان(.
قال ابن م�شعود يف هذه الآية: هو الغناء واهلل الذي ل اإله اإل هو 

ويرددها ثالًثا.
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احلر  ي�شتحلون  اأق��وام  اأمتي  من  »ليكونن  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  ر�شول  قال   -
واحلرير واخلمر واملعازف« رواه البخاري.

- قال اأبو بكر ال�شديق: "الغناء والعزف مزمار ال�شيطان".
- قال اأ�شحاب الإمام اأبي حنيفة: "ا�شتماع الأغاين ف�شق والتلذذ 

بها كفر".
- قال الإمام مالك بن اأن�س - ر�شي اهلل عنه -: "الغناء اإمنا يفعله 

الف�شاق عندنا".
- قال الإمام ال�شافعي: "الغناء لهو مكروه ي�شبه الباطل واملحال".

- قال الإمام اأحمد: "الغناء ينبت النفاق يف القلب".
- قال الإمام القرطبي: "الغناء ممنوع بالكتاب وال�شنة".

- قال الإمام ابن ال�شالح: "الغناء مع اآلة، الإجماع على حترميه".
- قال ابن القيم رحمه اهلل: "الغناء بريد الزنى".

اأخي امل�شلم:
يا من حتب اهلل ور�شوله نقول لك: "فماذا بعد احلق اإل ال�شالل"؟!
ختاًما نقول: اللهم طهر قلوبنا واأبعدها عن الغناء واملو�ضيقى، 

وقربنا من حب كتابك وتالوته.
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكم  "وال�ضالم 
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فلسطين

ٱ ٻ ٻ

كتبه،  اأك��رم  علينا  واأن���زل  ر�ضله،  ال��ذي خ�ضنا بخري  احلمد هلل 
ثناء  اأح�ضي  ل  واأ���ض��ك��ره،  �ضبحانه  اأح��م��ده  �ضرائعه،  اأكمل  لنا  و�ضرع 
عليه، اأكمل لنا الدين، واأمّت علينا النعمة، فقال جل من قائل كرمي: 
رب  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  چ  چ  چ  زب 
اأن  اإل اهلل وحده ل �ضريك له، واأ�ضهد  اإله  اأن ل  )امل��ائ��دة:3(. واأ�ضهد 
و�ضلم.  اآله و�ضحبه  حممًدا عبد اهلل ور�ضوله، �ضلى اهلل عليه وعلى 

اأما بعد:
ق�ضية  تظل  لكن  همومهم؛  وتتنوع  امل�ضلمني،  ق�ضايا  تتعدد 

فل�ضطني هي ق�ضية العرب وامل�ضلمني.
 ونحن يف ه��ذا ال��ي��وم )       ( امل��واف��ق )   ( م��ن �ضهر )   ( لعام 

)          (  ي�ضرفنا اأن نخ�ض�س احلديث عن فل�ضطني.

نبداأ بالقراآن الكرمي:

القرآن الكريم

ڭ  ۓ  ۓ  ےے  ھ  ھ    ھ  ھ  ہ  زب  تعاىل:  قال 
ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ   ۇ   ڭ  ڭ  ڭ 
ائ  ائ    ى  ى  ې  ې  ې  ې   ۉ  ۉ   ۅ 
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ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ    ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ 
جب حب   ىئ ىئ ىئ    ی   ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ   
ٱ ٻ ٻ ٻٻ پ پ پ پ ڀ ڀ  ڀ ڀ ٺ   ٺ 

ٺ   ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ  رب ) الإ�شراء(.

ثاين فقراتنا احلديث ال�صريف:

الحديث

ت�شد  ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ل  النبي  اأبي هريرة - ر�شي اهلل عنه - عن  عن 
ملسو هيلع هللا ىلص،  الر�شول  امل�شجد احلرام، وم�شجد  اإىل ثالثة م�شاجد:  اإل  الرحال 

وم�شجد الأق�شى« متفق عليه.

نقف مع كلمتنا ال�صباحية:

األقصى في القرآن

املباركة  والأر����س  الأق�شى  امل�شجد  ذك��ر  فيها  ورد  التي  الآي��ات 
لالأر�س املقد�شة: للم�شجد الأق�شى مكان متميز ومكانة رفيعة يف قلوب 
امل�شلمني، فالقد�س والأق�شى ي�شكنان قلب كل م�شلم، وقد و�شف القراآن 
اآيات  والقد�شية يف  والطهر  الركة  املقد�س ب�شفات  بيت  اأر�س  الكرمي 

متعددة: 
ھ  زب  لقومه:  ال�شالم  عليه  مو�شى  ل�شان  على  تعاىل  قال   -1
ۇ  ۇ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓۓ  ے  ے  ھ  ھ  

ۆ ۆ رب  ) املائدة(.
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ۆ  ۆ        ۇ  ۇ  ڭ  زب  عنها:  اهلل  وق��ال   -
ۈ  ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅۅ رب ) الأعراف: 137(.

زب ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  �شبحانه:  وقال   -3
پ    پ    ڀ ڀ ڀ  ڀ ٺ ٺ    ٺ ٺٿ ٿ     ٿ ٿ 

ٹ ٹ رب ) الإ�شراء(.

ائ  ائ  ى   ى   ې    ې  ې   زب  ت��ع��اىل:  وق����ال   -4
ەئ ەئ رب ) الأنبياء(.

ەئ  ائ  ائ   ى    ى  ې  ې    ې  زب  تعاىل:  وق��ال   -5
ەئ وئوئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ  رب) الأنبياء(.

ژ  ڈ  ڈ    ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  زب  ت��ع��اىل:  وق��ال   -6
رب  ڳ   گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک ک  ڑ  ڑ   ژ 

. ) �شباأ (
7- وجاءت الإ�شارة اإىل قد�شية هذه الأر�س حني اأق�شم اهلل بها مع 

غريها يف �شورة التني: زب ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ  پ   
ڀ  رب ) التني(.

زب ک ک گ گ گ گ ڳ  ڳ رب   تعاىل:  قوله  8- ويف 
ينادي من �شخرة  اإ�شرافيل  املنادي هو  اأن  التف�شري  ورد يف  )ق: 41(. 

بيت املقد�س. 
ىب  مب  خب   حب  جب  يئ  ىئ  مئ  زب  ت��ع��اىل:  ق��ول��ه  ويف   -9 

يب رب ) النور: 36(.



118

قال عكرمة اإنها امل�شاجد الأربعة: "الكعبة وم�شجد قباء وم�شجد 
املدينة وم�شجد بيت املقد�س". 

زب ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ  ڃ ڃ چ    چ  1٠- ويف قوله تعاىل: 
چ چ ڇ ڇڇ رب )البقرة: 114(. قال كثري من املف�شرين: هو 

م�شجد بيت املقد�س. 
زب ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ        : 11- ويف قوله - عز وجل - 
ڃ چ      چ چ  ڃ     ڃ  ڄ ڃ  ڄ   ڄ   ڄ  ڦ  ڦ ڦ ڦ 
چ ڇ ڇ  ڇ ڇ ڍ      ڍ     ڌ رب )احلديد(. قال ابن عبا�س: 
ال�شور: �شور بيت املقد�س، به باب الرحمة، وخلفه وادي جهنم، وبربط 
عن  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  بقول   - عنهما  اهلل  ر�شي   - عبا�س  لبن  التف�شري  هذا 

القد�س باأنها: "اأر�س املح�شر واملن�شر".

ون�صتمع اإىل هذا النباأ:

هل أتاكم نبأ فلسطين؟!

عن  ت�شمعوا  اأمل  �شنة؟؟  خم�شني  دام  احتالل  من  اجل��زع  مل��اذا 
اأر�س  يف  مكثوا  اأنهم  تعلموا  اأمل  الب�شعة؟  الت�شعة  ال�شليبيني  حمالت 
وت�شعني  اثنني  املقد�س  بيت  ويف  ال�شنني؟  من  مائتني  حمتلني  فل�شطني 
�شنة؟ اأمل تقروؤوا اأنهم قتلوا يف بيت املقد�س �شبعني األًفا من امل�شلمني يف 

يوم واحد؟! وكانوا ي�شريون يف دماء امل�شلمني اإىل ركبهم؟
ثم اأمل تر كيف فعل ربك بال�شليبيني؟!.. دارت دورتهم يف التاريخ، 
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وانتهت دولتهم الب�شعة القذرة، وقام رجال متو�شئون متطهرون، قارئون 
لكتابهم، خا�شعون يف �شالتهم، حاملون ل�شيوفهم، معتمدون على ربهم، 
يجاهدون يف �شبيل اهلل، ول يخافون لومة لئم، قام رجال اأمثال عماد 
الدين زنكي ونور الدين حممود ال�شهيد، و�شالح الدين الأيوبي رحمهم 
قاموا  احلياة،  لهم  فوهبت  املوت  على  يحر�شون  قاموا  جميًعا...  اهلل 
معهم،  اهلل  فكان  اهلل  مع  قاموا  لهم،  اجلنة  فتزينت  للجنة  يتزينون 
�شدقهم اهلل وعده، ون�شر عباده، واأعز جنوده، وهزم الأحزاب وحده، 
ل اإله اإل هو �شبحانه، فكانت حطني، وكان ما بعد حطني، وكانت اأيام 
اأي��ام  بت�شجيل  يت�شرف  اأن  للتاريخ  بتدوينها...وحق  التاريخ  ت�شرف 

امل�شلمني.
اأيها امل�شلمون املعتزون باإ�شالمهم: هل تعلمون ملن تعملون؟! واإىل 

اأي ركن تاأوون؟!
اإنكم تعملون هلل وتاأوون اإىل ركن �شديد �شبحانه!!.

ملاذا اأحبط امل�شلمون؟
اإنه ملن العجب حًقا اأن حتبط اأمة متلك كتاًبا مثل القراآن ، وحديًثا 
مثل حديث ر�شول اهلل ^ .. عجيب حًقا اأن تقنط هذه الأمة، وقد قال 
چرب  چ  چ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  زب  كتابه:  يف  ربها 

)احلجر(. لكنها حقيقة م�شاهدة ، وواقع ل ينكر.
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القادمة: فقرتنا  عنوان  متوت" هو  لن  اأمة  "نحن 

نحن أمة لن تموت

بل   - بالع�شرات  ال�شريف  واحلديث  العظيم  ال��ق��راآن  حفل  لقد 
املئات - من احلقائق املب�شرة التي توؤكد حتمية عودة هذه الأمة ل�شدارة 
العاملني.. هذا اأمر ل ينكره من يدرك طبيعة هذا الدين، وطبيعة هذه 

الأمة.. كل ما نرجوه اأن يعود امل�شلمون لدينهم.
املب�شرة،  احلقائق  م��ن  فقط  حقائق  ث��الث  لكم  اخ��رتن��ا  ول��ق��د 
تنتهي،  فاإن عجائبهما ل  وال�شنة،  الكتاب  اإىل  الزيادة فليعد  اأراد  ومن 

وكنوزهما ل تنقطع!!.. زب ىب يب جت    حت خت         متىت رب ) النمل: 88(.
احلقيقة الأوىل: �شنة التداول: اإن هوؤلء الذين قنطوا مل يدركوا 
طبيعة �شنن اهلل يف الأر�س، فاهلل �شبحانه وتعاىل �شاء اأن يجعل الأيام 

ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  زب  تعاىل:  قال  النا�س.  بني  دوًل 
ٴۇۋ  ۋ ۅ ۅ ۉ رب ) اآل عمران: 14٠(.

فكما تعاين اأمة امل�شلمني من القرح اليوم، فقد كانت هناك اأيام 
�شالمة  يف  امل�شلمني  اأم��ة  كانت  بينما  القرح،  من  الآخ��رون  فيها  عانى 
اإل  اإن كل الأمم تعي�س مرة ومتوت وتندثر وتختفي مرات،  وعافية. بل 
اأمة واحدة، قد تنقاد لغريها فرته من الفرتات، وقد تتبع غريها زماًنا 

من الأزمان ، لكنها ل متوت اأبًدا.. تلك هي اأمة الإ�شالم!!
اأين ح�شارة الرومان؟! مل يبَق منها اإل اأطالل واأبنية.. اأين ح�شارة 
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الفر�س؟! اأين التتار وجيو�شهم؟! اأين اإجنلرتا الإمراطورية التي ل تغرب 
عنها ال�شم�س؟! اأين الإمراطورية الرو�شية القي�شرية ثم ال�شيوعية؟!

جنمهم  و�شيعلو  ي�شقطون،  ثم  ودورات  دورات  غريهم  و�شياأخذ 
فرتة ثم يهبطون، فما بكت عليهم ال�شماء والأر�س وما كانوا منظرين.

احلقيقة الثانية: اأمة الإ�شالم اأمة باقية.
على غريها من  �شاهدة  اأمة  اأنها  الإ�شالم  اأمة  لأن طبيعة  ملاذا؟ 

ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  زب  الأمم 
ڄ ڄ ڄڃ رب  ) البقرة: 143(.

حتى الأمم الغابرة - قبل اأمة الإ�شالم - ن�شهد عليها مبا جاء يف 
كتابنا القراآن، والأمم املعا�شرة ن�شهد عليها مبا راأيناه باأعيننا، وقومناه 
مبنهجنا واأحكامنا و�شرعنا، و�شنظل ن�شهد على الأمم اإىل يوم القيامة، 

فنحن باقون ما دامت احلياة ، وغرينا ل �شك مندثر وذاهب.
احلقيقة الثالثة: حقيقة املعركة.

ڻ  ں  ڱں  ڱ   ڱ  زب  وت���ع���اىل:  ���ش��ب��ح��ان��ه  اهلل  ي��ق��ول 
ڻ رب ) الأنفال: 3٠(. اآية عظيمة مبهرة!!

فيا اإخواين واأحبابي: اإن كل ما ذكرناه من جرائم ومكائد وموؤامرات 
وتزوير وت�شويه وخيانات وعمالت ونفاق وكذب - كل هذا - يدخل حتت 

كلمة "وميكرون".. لكن انظر اإىل اجلانب الآخر من املقابلة: زب ڱ  
ڱں ں ڻ ڻ رب ) الأنفال: 3٠(.
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ونختم بهذه الفقرة:

دموية اليهود ليست جديدة

احلق  اأه��ل  مع  الطويل  �شراعهم  مدى  على  يهود  اأم��ة  لنا  اأثبتت 
الطاهرة  املوؤمنة  الدماء  ل�شفك  وتعط�شهم  دمويتهم،  مدى  والإمي��ان 
اإىل  لدعوتهم  الأوائ���ل؛  اإ�شرائيل  بني  اإىل  الر�شل  اإر���ش��ال  ب��دء  فمنذ 
اإل لغة القتل والدماء؛  احلق، وعبادتهم لالإله الواحد، وهم ل يعرفون 
�شريعتهم  عن  والإعرا�س  والأنبياء  الر�شل  تكذيب  مبجرد  يكتفون  فال 

فح�شب، واإمنا يعملون فيه ال�شيف واآلة القتل بكل وح�شية واإجرام.
عرفته  كما  الإن�شانية  للنف�س  انتهاًكا  ال�شابقة  الأمم  تعرف  فلم 
قد  التي  الت�شورات  كل  فاقت  وح�شيتهم  اإن  بل  وحا�شًرا،  ما�شًيا  يهود 
ِ ْبِن َم�ْشُعوٍد، َقاَل: "َكاَنْت  يدركها العقل، اأو تتقبلها النف�س، فَعْن َعْبِد اهلَلّ
اآِخِر  ِمْن  َلُهْم  �ُشوٌق  َيُقوُم  ُثَمّ   ، َنِبٍيّ َثالَثِماَئِة  َتْقُتُل  اْلَيْوِم  يِف  اإِ�ْشَراِئيَل  َبُنو 

َهاِر". الَنّ
ر  فَلُكْم اأن تتخيلوا اأمة بهذا اجلحود والوح�شية وق�شوة القلب وحتُجّ
ي�شتبعد  هل  ور�شله،  تعاىل  اهلل  باأنبياء  املجازر  هذه  مثل  تفعل  الفوؤاد، 

منها اأن تقتل من هم دون الأنبياء واملر�شلني؟!
ور�شِل  اأنبياِء  �شواء من  اآمنوا،  للذين  النا�س عداوة  اأ�شد  فاليهود 
ميتلئون  فهم  وم�شتقباًل،  حا�شًرا  املوؤمنني  امل�شلمني  اأم  قدمًيا،  اهلل 
رقابهم فيجزونها  يتمكنون من  لو  ويودون  املوؤمنني،  حقًدا وغيًظا على 
اإن اتفاقاتهم  ا، غري مبالني مبواثيق ول معاهدات ول اتفاقات، بل  جًزّ
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الأعداء  ي�شتخدمها  تنومي،  واأدوية  تخدير،  اإبر  اإل  ما هي  ومعاهداتهم 
عن  و�شرفهم  املوؤمنني  ل�شتغفال  الداخل،  يف  ومنافقوهم  واأذنابهم 

حقيقة ال�شراع.
ومن املذهل واملده�س، يف اآن واحد، اأنه ما من اتفاق اأو معاهدة 
ترمها دولة اليهود مع امل�شلمني، اإل ويكون لهم، يف وقت التوقيع عليها، 
وكاأنهم  الفل�شطيني،  الإن�شان  حلقوق  مروع  انتهاك  اأو  جديدة  مذبحة 
اأو  للتفاو�س  اأهاًل  لي�شوا  باأنهم  امل�شلمني  لإقناع  مرة  كل  يف  ي�شرخون 
التفاق، وياأبى امل�شت�شلمون اإل اأن ي�شعوا ثقتهم فيمن ل يوثق به، فيلدغ 

املوؤمن من اجلحر نف�شه مرات عديدة!!
واأن  الأق�ضى،  امل�ضجد  بتحرير  لنا  يعجل  اأن  اهلل  ن�ضاأل  ختاًما: 

ين�ضر اإخواننا يف عزة ويف فل�ضطني كلها.
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكم  "وال�ضالم 
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اللغة العربية

ٱ ٻ ٻ

الِتبا�س،  ول  فيها  �َضكَّ  فال  ال��ُه��َدى  َم��ع��امَل  ��َح  اأو���ضَ هلِل،  احلمُد 
وَجَعل البتالَء �ضّنًة، ويف ِكتاِبه النِّرا�س، ُيديُل الّدوَل وَيبَتلي الأمَم، 
زب ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ رب ) اآل عمران: 140(. اأحمُده تعاىل 
واأ�ضهد  ف�ضله،  ِم��ن  املزيَد  واأ�ضاأَله  واأ�ضَتغِفره،  عليه  ث��ن��ي  واأُ واأَ���ض��ُك��ره، 
�ضّلى  الّنا�س،  بني  من  وُم�ضطفاه  وخليله  ور�ضوله  عبده  حمّمًدا  اأنَّ 
اهلل عليه وعلى اآِله و�ضحبه والتاِبعني، وَمن تبعهم باإح�ضان اإىل يوم 

الّدين. اأما بعد:
تظل وتظل اللغة العربية �ضيدة اللغات، وملكة املنطق، و�ضاحبة 

البيان.
واإنه ملن هذا اليوم )       ( املوافق )   ( من �ضهر )   ( لعام )          (  

لي�ضرفنا اأن نخ�ض�س احلديث عن اللغة العربية:

نبداأ بالقراآن الكرمي:

القرآن الكريم

ۉ   ۉ  ۅ  ۅ ۋ  ۋ  ٴۇ   ۈ  زب  تعاىل:  ق��ال 
ائ ائ ەئ   ەئ وئ  وئ ۇئ ۇئ ۆئ  ې ې ې ې ى ى
ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ     ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ 
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پ     پ  پ پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ی   ی 
رب  ٿ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 

)النحل(.

ثاين فقراتنا احلديث ال�صريف:

الحديث

»�شبعة   : قال  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  - ر�شي اهلل عنه - عن  اأبي هريرة  عن 
يظلهم اهلل يف ظله يوم ل ظل اإل ظله، اإمام عادل، و�شاب ن�شاأ يف عبادة 
عليه  اجتمعا  اهلل  يف  حتابا  ورجالن  بامل�شاجد،  معلق  قلبه  ورجل  اهلل، 
وتفرقا عليه ، ورجل دعته امراأة ذات من�شب وجمال فقال: اإين اأخاف 
اهلل. ورجل ت�شدق ب�شدقة فاأخفاها حتى ل تعلم �شماله ما تنفق ميينه، 

ورجل ذكر اهلل خالًيا ففا�شت عيناه« متفق عليه

ونقف مع كلمتنا ال�صباحية:

خواطر حول اللغة العربية

التعليم  م��راح��ل  يف  تهدف  العربية،  للغة  العامة  الأه���داف  اإن 
املختلفة، اإىل تخريج املواطن الذي ميكن العتماد عليه يف �شد حاجات 

املجتمع، يف جمالت احلياة املتعددة. 
كما اأن الو�شيلة لتعليم هذا املواطن هي اللغة، فاملوؤ�ش�شة التعليمية 
هي التي متكنه من اللغة التي هي و�شيلة التعبري، واأداة الفهم والإفهام، 
من كل جمال اجتماعي اأو معريف، واإل توقفت احلياة باملتعلمني، وتعطلت 
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م�شرية الأمة عن الو�شول اإىل غايتها املرموقة.
وترمي درا�شة اللغة العربية اإىل حتقيق الأهداف العامة التالية: 

1- غر�س حمبة اللغة العربية والفتخار بها يف نف�س التلميذ. 
2- العتزاز باأجماد الإ�شالم يف ما�شيها وحا�شرها، وال�شتعداد 
منذ  التلميذ  ين�شاأ  بحيث  اأعدائها،  ومناه�شة  اأجلها،  من  للت�شحية 
طفولته، ويف جميع مراحل منوه وهو م�شبوب العاطفة بالولء لإ�شالمه 

ولغته. 
ال�شقة  ت�شييق  على  بالتدريج  والعمل  التالميذ،  األ�شنة  تقومي   -3
بني اللغة الدارجة التي ت�شطنعها اجلماهري يف املحادثات، وبني اللغة 

الف�شحى "اللغة والأدب والتدوين". 
اجلمال  نواحي  بع�س  اإدراك  على  التالميذ  ق��درات  تنمية   -4
والتنا�شق والنظام، فيما تقع عليه اأعينهم، وتدركه حوا�شهم وعقولهم، 

حتى يتذوقوها، ويح�شنوا ال�شتمتاع بها. 
ومتكينهم  عامة،  ب�شفة  وقدراتهم  املتعلمني  خ��رات  تنمية   -5
اأو م�شاألة من  اأفكارهم عند بحث مو�شوع من املو�شوعات،  من تنظيم 
اأو اخلا�شة، وبذلك يت�شنى لهم التجاوب مع جمتمعهم  امل�شائل العامة 

فكريًّا ووجدانيًّا. 
النا�س  �شلوك  تفهم  على  ال��ق��درة  يك�شبهم  مب��ا  ت��زوي��ده��م   -6

واأحوالهم، واإدراك قيم الأ�شياء و�شحة احلكم عليها. 
بعد التاأمل يف اأهداف لغتنا العامة رددوا معي قول ال�شاعر: 
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ب��ل��غ��ات��ه��ا ح���ي���ات���ه���ا  ال�������ش���ع���وب  اإن 
ومم���ات���ه���ا ب���الإه���م���ال وال��ن�����ش��ي��ان.

وقول الآخر:
احل����������ي ح��������ي ب�����ح�����ي�����اة ل���������ش����ان����ه

ف����������اإذا اأب�����ي�����د ل�������ش���ان���ه اأب�����ي�����دا.
ن�شاهد  اأننا  اإل  �شقتها،  التي  البناءة  الأه��داف  من  الرغم  وعلى 
ال�شخرية من اللغة العربية ومعلم اللغة العربية يف الف�شائيات.. فلماذا؟ 
وهذا املو�شوع يطول �شرحه، لكني يف اإيجاز اأ�شتطيع اأن اأقول: اإن 
القراآن،  للغة  �شتى يف حربهم  �شباًل  �شلكوا  الإ�شالم  واأع��داء  املغر�شني 

ومن تلك الو�شائل: 
1- الدعوة اإىل العامية واإحياء اللهجات املحلية. 

2- الدعوة لإلغاء احلرف العربي والكتابة باحلرف الالتيني. 
3- املناداة باللغة الو�شطى، وهي لغة ال�شحافة. 

وباطنها  الرحمة  ظاهرها  دع��وة  وهي  اللغة،  تطوير  ق�شية   -4
العذاب. 

ويف الوقت ذاته �شلكوا م�شلًكا اآخر، وهو اإعداد م�شل�شالت لل�شخرية 
من املعلم بوجه عام، ومعلم العربية بوجه خا�س، بحيث لو �شاهد اأبناوؤنا 
هذه ال�شورة املنحطة للمعلم، �شتهتز عندهم �شورة معلم اللغة العربية، 
وبالتايل يح�شل بينهم وبني اللغة العربية ُبعد وانقطاع، وهذا هو الغر�س 
الذي من اأجله جتي�س جيو�س املتغربني والناقمني على هذه الأمة، ويف 

هذا من اخلطر ما فيه.
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القادمة: فقرتنا  عنوان  اللغة" هو  "قوة 

قوة اللغة

اإن اللغة هي الو�شيلة الأ�شا�شية لالت�شال بالآخرين والتاأثري عليهم. 
اللغوية  الرجمة  علم  ويف  ال�شخ�شية.  قوة  من  مهم  جزء  فهي  ولذلك 

الع�شبية تلعب اللغة دوًرا كبرًيا يف اإعادة برجمة املعتقدات والأفكار.
وقد يعاين كثري من النا�س من م�شكلة التعبري بدقة عما يريدون. 
ا لديه اأفكار كثرية، ولكنه عندما يريد اأن يتكلم ل يعرف  فقد جتد �شخ�شً
ما يجب اأن يتكلم به، اأو رمبا ين�شى ما يريد قوله اأو يرتدد يف هذا القول، 
فما هي الطريقة املنا�شبة للتغلب على هذه ال�شعوبة، التي ت�شعف من 

ال�شخ�شية، التاأثري على الآخرين؟
بعد جتربة طويلة مررت بها مل يكن با�شتطاعتي التعبري عما اأريد، 
وغالًبا ما كنت اأتردد يف قول العبارات الكثرية، واأحياًنا اأرتبك يف بع�س 
املواقف. وعندها مل اأجد حاًل منا�شًبا على الرغم من اأنني قراأت العديد 
من كتب علم النف�س. لقد وجدُت طريقة رائعة لمتالك اللغة ال�شليمة 

والقوية، وهي حفظ القراآن الكرمي.
اآياته،  واأكرر  القراآن،  اأحفظ  واأنا  نف�شي،  على  األحظ  بداأُت  فقد 
اأن ل�شاين اأ�شبح اأكرث مرونة، واأكرث تعبرًيا. فالقراآن يك�شبك قوة هائلة 

يف التعبري عما تريد، فاهلل تعاىل هو القائل: زب ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 
ٿ ٿ رب )الإ�شراء: 9(. اإذن القراآن يقّوم اأي خلل تعاين منه، وهذا 
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الكالم عن جتربة موؤكدة.
واأنا اأظن باأن الرجمة، التي فطر اهلل النا�س عليها، موجودة يف 
ت�شكيل  تعيد  اأنك  يعني  له،  وحفظك  للقراآن  فقراءتك  الكرمي،  القراآن 
واإذا  عليها،  اهلل  خلقك  التي  الطبيعية  للحدود  دماغك  وبرجمة  وبناء 

�شاألت اأي اإن�شان يحفظ القراآن، ي�شتطيع اأن يخرك ال�شيء ذاته.

ون�صتمع اإىل اأ�صماء الآبار يف اللغة العربية:

اآلبار أسماؤها وأوصافها في اللغة

- القليب: البئر العادية، ل يعلم لها �شاحب ول حافر.

- اجلب: البئر التي مل تطو.

- الركية: البئر التي فيها ماء، قل اأو كرث.

- الّر�س: البئر الكثرية املاء.

- املعرو�شة: البئر التي بع�شها باحلجارة وبع�شها باخل�شب.

- ال�شهول: البئر التي يخرج ماوؤها قلياًل قلياًل.

ا باليدين على البكرة. - املتوح: التي ي�شتقى منها مدًّ

- النزوع: التي ي�شتقى منها باليد.

- الظنون: البئر التي ل يدرى:اأفيها ماء اأم ل.

- املعواة: البئر املحفورة لل�شباع.
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اأ�صماء الأ�صابع يف اللغة، جتدونه يف فقرتنا القادمة:

األصابع وما بينها في اللغة

ال�شر: ما بني طرف اخلن�شر اإىل طرف الإبهام.
الرئب: ما بني طرف ال�شبابة والو�شطى.
العتب: ما بني طرف الو�شطى والبن�شر.

الب�شم: ما بني البن�شر واخلن�شر.
الفوت: ما بني كل اإ�شبعني طوًل.

للأ�صف؛ تتعدد الأخطاء اللغوية:

أخطاء لغوية شائعة

- يقال: احتار فالن يف اأمره.
وال�شواب حار فالن يف اأمره

لأنه؛ مل ي�شمع الفعل "احتار" عن العرب.
� يقال: ُمَدَراء.

وال�شواب مديرون.
- يقال: بلغ فالن �شن الأربعني ومل يزل اأعزَب.

وال�شحيح : بلغ فالن �شن الأربعني ومل يزل َعَزًبا
فكلمة اأعزب ل وجود لها يف اللغة العربية، وموؤنث عزب "َعَزبة" 

ا. واجلمع اأعزاب وميكن اأن تقول "عازًبا " اأي�شً
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- يقال: ينبغي عليك فعل كذا.
وال�شواب: ينبغي لَك فعل كذا.

ر. - يقال: فالن َيحت�شِ
وال�شواب : فالن ُيحت�شر- ب�شم الياء

لأنه؛ ل ي�شتعمل الفعل "احت�شر" اإل ب�شيغة املجهول.

ونختم بهذه الفقرة:

من أسرار الحروف العربية

هناك )1٠( حروف من اأ�شل )28( حرًفا باللغة العربية، م�شتحيل 
اأن جتد ا�شًما لإن�شان عربي ل يوجد به اأحد هذه احلروف.

احلروف هي: )ب، �س، م، ا، ل، ه�، ر، ح، ن، ي(.
جربوا مهما حاولتم؛ لن جتدوا اأبًدا اأي ا�شم عربي يخلو من اأحد 

هذه احلروف.
ف�شبحان اهلل العظيم.

اإىل هنا نكون قد و�ضلنا اإىل اآخر فقراتنا عن اللغة العربية.
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكم  "وال�ضالم 
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كبائر الذنوب

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل الذي اأنزل علينا خري كتبه، واأر�ضل اإلينا خري ر�ضله، 
ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  زب  للنا�س  اأر���ض��ل��ت  اأم���ة  خ��ري  وجعلنا 
ۆئ      ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ      ەئ  ائ  ائ 
ع��م��ران(.  )اآل  رب  ی   ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ          ۈئ  ۈئ 
فاأر�ضله بالهدي ودين احلق ليظهره على الدين كله، وجعله �ضاهًدا 

ومب�ضًرا ونذيًرا وداعًيا اإىل اهلل باإذنه و�ضراًجا منرًيا. اأما بعد:
قد يقع امل�ضلم ب�ضيء من املعا�ضي، وقد ي�ضهو، ولكن تظل هناك 

كبائر من الذنوب يرتتب على فعلها وعيد �ضديد من اهلل تعاىل.
من هذا اليوم )       ( املوافق )   ( من �ضهر )   ( لعام )          (  

ي�ضرنا اأن نخ�ض�س احلديث عن كبائر الذنوب.

نبداأ بالقراآن الكرمي:

القرآن الكريم

قال تعاىل: زب ڑ ڑ ک ک ک  ک گ گ گ گ ڳ 
ڳ ڳ ڳ ڱ  ڱ ڱ ڱ ں ں             ڻ ڻ ڻ 
ڻۀ  ۀ ہ ہ ہہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ  ۓ ڭ ڭ ڭ 

ڭ ۇۇ ۆ ۆ ۈۈ ٴۇ ۋ      ۋ ۅ ۅ رب )النجم(.
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ثاين فقراتنا احلديث ال�صريف:

الحديث

ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  ر�شول  ق��ال  ق��ال:   - عنه  اهلل  ر�شي   - هريرة  اأب��ي  عن 
»اجتنبوا ال�شبع املوبقات ال�شرك باهلل وال�شحر وقتل النف�س التي حرم 
اإل باحلق واأكل الربا واأكل مال اليتيم والتويل يوم الزحف وقذف  اهلل 

املح�شنات الغافالت« متفق عليه.

القادمة: فقرتنا  عنوان  معي�صتي" هو  تنغ�س  "ذنوبي 

ذنوبي تنغص معيشتي

اهلل،  اإىل  وتبت  الكثري  الذنوب  من  ارتكبت  اإين  قائل:  يقول  قد 
ويق�س  حياتي،  علّي  ينغ�س  عملته  ملا  وتذكري  تطاردين،  ذنوبي  ولكن 

م�شجعي، ويوؤرق ليلي ويقلق راحتي، فما ال�شبيل اإىل اإراحتي؟ 
التوبة  دلئ��ل  هي  امل�شاعر  هذه  اإن  امل�شلم،  الأخ  اأيها  لك  فنقول 
ال�شادقة، وهذا هو الندم بعينه، والندم توبة فالتفت اإىل ما �شبق بعني 
اأن يغفر اهلل لك، ول تياأ�س من روح اهلل، ول تقنط من  الرجاء، رجاء 
رب  چ  چ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  ڄ  زب  يقول:  واهلل  اهلل،  رحمة 
الكبائر  »اأك��ر   :  - عنه  اهلل  ر�شي   - م�شعود  ابن  قال   .)56 )احلجر: 
الإ�شراك باهلل، والأمن من مكر اهلل، والقنوط من رحمة اهلل، والياأ�س 

من روح اهلل« رواه عبد الرزاق يف م�شنفه. 
واملوؤمن ي�شري اإىل اهلل بني اخلوف والرجاء، وقد ُيغلِّب اأحدهما يف 
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بع�س الأوقات حلاجة، فاإذا ع�شى غلَّب جانب اخلوف ليتوب، واإذا تاب 
غلَّب جانب الرجاء يطلب عفو اهلل. 

ونقف مع كلمتنا ال�صباحية:

هل أعترف؟

حزين  ب�شوت  �شائل  �شاأل  املنجد:  حممد  ال�شيخ:  ف�شيلة  يقول 
اأذهب واأعرتف مبا فعلت  اأن  اأتوب ولكن هل يجب علّي  اأن  اأريد  يقول: 

من ذنوب؟ 
بكل ما  املحكمة  القا�شي يف  اأمام  اأقر  اأن  توبتي  وهل من �شروط 

اقرتفت، واأطلب اإقامة احلد علّي؟ 
ماعز،  توبة  عن  قليل  قبل  قراأتها  التي  الق�شة  تلك  تعني  وم��اذا 

واملراأة، والرجل الذي قّبل امراأة يف ب�شتان. 
العبد بربه دون و�شائط من  ات�شال  امل�شلم:  الأخ  اأيها  فاأقول لك 

مزايا هذا التوحيد العظيم، الذي ارت�شاه اهلل: زب ى ائ  ائ 
ەئ ەئ وئوئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئۈئ  رب ) البقرة: 186(. واإذا اآمنا 
ال�شتغفار:  �شيد  دعاء  ويف  ا،  اأي�شً الع��رتاف هو هلل  فاإن  التوبة هلل  اأن 

)اأبوء لك بنعمتك علي واأبوء بذنبي( اأي اأعرتف لك يا اهلل. 
اعرتاف  وكر�شي  ق�شي�س  الن�شارى،  مثل   - احلمد  - وهلل  ول�شنا 

و�شك غفران.. اإىل اآخر اأركان املهزلة. 
رب   ڭ  ڭ  ڭ    ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے     ھ  زب  يقول:  اهلل  اإن   بل 

) التوبة: 1٠4( اأي: عن عباده دون و�شيط. 
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اأما بالن�شبة لإقامة احلدود فاإن احلد اإذا مل ي�شل اإىل الإمام اأو 
اأن ياأتي ويعرتف، ومن �شرت  اأو القا�شي، فاإنه ل يلزم الإن�شان  احلاكم 
اهلل،  وبني  بينه  فيما  توبته  وتكفيه  نف�شه،  ي�شرت  اأن  باأ�س  ل  عليه  اهلل 
اأولئك  اأما  عباده،  على  ال�شرت  يحب  وهو  ال�شتِّري  �شبحانه  اأ�شمائه  ومن 
يف  ام��راأة  قبل  الذي  والرجل  زنيا  اللذان  وامل��راأة  ماعز  مثل  ال�شحابة 
ب�شتان فاإنهم - ر�شي اهلل عنهم - فعلوا اأمًرا ل يجب عليهم، وذلك من 
�شدة حر�شهم على تطهري اأنف�شهم، بدليل اأنه ملسو هيلع هللا ىلص ملا جاءه ماعز اأعر�س 
عنه وعن املراأة يف البداية. وكذلك قول عمر للرجل الذي قّبل امراأة يف 
ب�شتان: لقد �شرت اهلل عليه لو �شرت نف�شه، و�شكت ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص اإقراًرا. 
وعلى هذا فال يلزم الذهاب للمحكمة لت�شجيل العرتافات ر�شمًيا، 
اإذا اأ�شبح العبد وقد �شرته ربه، ول يلزم كذلك الذهاب اإىل اإمام امل�شجد 
البيت، كما  ال�شتعانة ب�شديق يف اجللد داخل  اإقامة احلد، ول  وطلب 

يخطر يف اأذهان البع�س. 
وعند ذلك ُتعلم ب�شاعة موقف بع�س اجلهال من بع�س التائبني يف 

مثل الق�شة الآتي ملخ�شها: 
ذهب مذنب اإىل اإمام م�شجد جاهل، واعرتف لديه مبا ارتكب من 
ذنوب وطلب منه احلل، فقال هذا الإمام لبد اأوًل اأن تذهب اإىل املحكمة 
اأمرك،  وت�شدق اعرتافاتك �شرًعا، وتقام عليك احلدود، ثم ينظر يف 
فلما راأى امل�شكني اأنه ل يطيق تطبيق هذا الكالم، عدل عن التوبة، ورجع 

اإىل ما كان فيه. 
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واأنتهز هذه الفر�شة لتعليق مهم فاأقول: اأيها امل�شلمون اإن معرفة 
اأحكام الدين اأمانة، وطلبها من م�شادرها ال�شحيحة اأمانة، واهلل يقول: 
تعاىل:  وق��ال   .)43 )النحل:  رب  ٺ  ٺ  ٺ    ڀ  ڀ   ڀ   ڀ   زب 
زب ڍ ڌ ڌ  ڎ رب  )الفرقان: 59(. فلي�س كل واعظ ي�شلح 
اأن ُيفتي، ول كل اإمام م�شجد اأو موؤذن ي�شلح اأن ُيخر بالأحكام ال�شرعية 
اأو قا�ّس ي�شلح ناقاًل للفتاوى، وامل�شلم  اأديب  يف ق�شايا النا�س، ول كل 
على  ملسو هيلع هللا ىلص  خ�شي  وقد  تعبدية،  م�شاألة  وهذه  الفتوى،  ياأخذ  عمن  م�شوؤول 
الأمة من الأئمة امل�شلني، قال اأحد ال�شلف: اإن هذا العلم دين فانظروا 
عّمن تاأخذون دينكم، فاحذروا - عباد اهلل - من هذه املزالق، والتم�شوا 

اأهل العلم فيما اأ�شكل عليكم. واهلل امل�شتعان.

ون�صتمع لهذه الفتوى:

حكم مرتكب الكبيرة

حكم  ما   :  - اهلل  رحمه   - جرين  ابن  ال�شيخ:  ف�شيلة  �ُشئل  �س: 
مرتكب الكبرية عند اأهل ال�شنة واجلماعة؟

وذلك  الإمي���ان،  ناق�س  اأو  فا�شق  ال�شنة  اأه��ل  عند  هو  اجل��واب: 
لإقدامه على اقرتاف الكبائر واإ�شراره عليها وتهاونه بخطرها، فلذلك 
نخاف عليه من العذاب، بل نخاف عليه من الكفر والردة؛ لأن املعا�شي 
وتقوى  الإمي��ان،  في�شعف  القلب،  يف  وتتمكن  تن�شاأ  فهي  الكفر،  بريد 
الدوافع نحو املحرمات، من زنى وم�شكر وغناء وكرياء، واعتداء على 
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امل�شلمني بقتل اأو �شلب اأو نهب اأو �شرقة اأو قذف ونحو ذلك. 
نحو  واجل��وارح  القلب  �شري  ت�شعف  ال�شتمرار  مع  الذنوب  فهذه 
اأن  �شك  ول  العبادات،  و�شائر  وال�شدقات  ال�شلوات  فتثقل  الطاعات؛ 
ذلك منذر بخروج عن الدين، ولعل ذلك هو ال�شر يف اإطالق الكفر يف 
ملسو هيلع هللا ىلص:  كقوله  اأهلها،  عن  الإمي��ان  نفي  اأو  الكبائر،  بع�س  على  الأحاديث 
»�شباب امل�شلم ف�شوق، وقتاله كفر«، وقوله: »ل يزين الزاين حني يزين 

وهو موؤمن..  اإلخ« رواه البخاري.
فنحن نقول: اإنه ناق�س الإميان، اأو موؤمن بت�شديقه باهلل واليوم 
الآخر والكتب والر�شل، لكنه فا�شق باقرتاف الذنوب وتهاونه بها، وقد 
ومل  الإمي��ان،  من  املعتزلة  واأخرجه  بالذنوب،  روا  فكفَّ اخل��وارج  ت�شدد 
فجعلوه  املرجئة  واأم��ا  النار،  يف  خملد  عندهم  لكنه  الكفر،  يف  يدخلوه 
كامل الإميان، وقالوا: "ل ي�شر مع الإميان ذنب، كما ل ينفع مع الكفر 
عمل". وتو�شط اأهل ال�شنة فجعلوه فا�شًقا، وقالوا: "هو يف الآخرة حتت 
بعد  منها،  يخرج  اأن  بد  فال  كبريته،  ب�شبب  النار،  اأدخل  فاإن  امل�شيئة، 

التمحي�س، ب�شفاعة ال�شافعني، اأو برحمة اأرحم الراحمني".

ما هو ال�صلل؟:

الضـالل

الهداية،  �شد  وه��و  امل�شتقيم،  الطريق  ع��ن  ال��ع��دول  ال�شالل :  
رب   ۅۅ  ۋ   ۋ  ٴۇ  ۈ  ۆۈ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  زب  تعاىل :   ق��ال 

)الإ�شراء: 15(.
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وال�شالُل يطلق على عدة معان :  
1- فتارًة ُيطلُق على الكفر، قال تعاىل :  زب ڑ ڑ     ک ک 

ک ک گ گ  گ گ   ڳ ڳ رب )الن�شاء: 136(.
2- وتارة ُيطلُق على ال�شرك، قال تعاىل :  زب گ گ گ گ ڳ 

ڳ ڳ   رب  )الن�شاء: 116(.
3- وتارة ُيطلُق على املخالفة التي هي دون الكفر، كما يقال :  الفرق 

ال�شالة :  اأي املخالفة .  
4- وتارة ُيطلق على اخلطاأ، ومنه قوُل مو�شى - عليه ال�شالم  - :  

زب ٻ ٻ ٻ ٻ پ رب )ال�شعراء: 2٠(.

ڳ  ڳ  زب  تعاىل :   قوله  ومنه  الن�شيان،  على  ُيطلُق  وت���ارًة   -5
ڱ ڱ  ڱ ڱ رب )البقرة: 282(.

6- وُيطلُق ال�شالُل على ال�شياع والغيبة، ومنه :  �شالة الإبل.

ونختم بهذه الفقرة:

سمة العصاة

قال ابن اجلوزي - رحمه اهلل - : "من تاأمل عواقب املعا�شي راآها 
قبيحة.

ف��اأرى من  وغ��ريه،  بالزنا  يقرون  اأعرفهم  اأق��وام  تفكرت يف  ولقد 
تعرثهم يف الدنيا مع جالدتهم ما ل يقف عند حد، وكاأنهم قد لب�شوا 
ظلمة، فالقلوب تنفر عنهم. فاإن ات�شع لهم �شيء فاأكرثه من مال الغري، 
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واإن �شاق بهم اأمر اأخذوا يت�شخطون على القدر. هذا وقد �شغلوا بهذه 
الأو�شاخ عن ذكر الآخرة.

اأقوام �شابروا الهوى، وتركوا ما ل يحل.  ثم عك�شت فتفكرت يف 
فمنهم من قد اأينعت له ثمرات الدنيا من قوت م�شتلذ، ومهاد م�شتطاب، 
وطيبه  ال�شر،  و�شعه  اأمر  بهم  �شاق  فاإن  وجاه عري�س،  لذيذ،  وعي�س 

الر�شا، ففهمت باحلال معنى قوله تعاىل: نث ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 
ں ں ڻ ڻ   ڻ ڻ مث )يو�شف(.

�ضغائرها  الذنوب  اق��رتاف  عن  يع�ضمنا  اأن  اهلل  ن�ضاأل  ختاًما: 
وكبائرها، واأن يتوب علينا.

وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكم  "وال�ضالم 
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جهنم - أعاذنا اهلل منها -

ٱ ٻ ٻ

ل��ل��راغ��ب، وك�ضف ظلمة  اأو���ض��ح منهاج احل��ق  ال���ذي  احل��م��د هلل 
الباطل للطالب، وفتح لعباده الباب فهي بال حاجب، فما تقّرب اإليه 
اأحٌد اإل ورجع باملكا�ضب، ول ابتعد عنه اأحٌد اإل رجع بامل�ضائب، ا�ضتوى 
على عر�ضه كما قال، ل كما يقول اأولو امل�ضائب، وارتفع فوق �ضماواته 
فيا �ضعادة الآي��ب، وينزل كل ليلة اإىل �ضماء الدنيا في�ضاأل: "هل من 
م�ضتغفر، هل من تائب؟ "، واأ�ضهد اأن حممًدا عبده ور�ضوله وحبيبه 
كلما  ك��ث��رًيا  ت�ضليًما  و�ضلم  و�ضحبه،  واآل���ه  عليه،  اهلل  �ضلى  وخليله. 

اأمطرت ال�ضحائب. اأما بعد:
من ابتعد عن جهنم فهو ال�ضعيد، ومن وقع فيها فهو التعي�س.

من هذا اليوم )      ( املوافق )  ( من �ضهر )  ( لعام )         (  ي�ضرنا 
اأن نخ�ض�س احلديث عن جهنم - اأعاذنا اهلل منها -.

نبداأ بالقراآن الكرمي:

القرآن الكريم

قال تعاىل: زب ہ ھ ھ              ھ  ھ ے  ے ۓ ۓ ڭ 
ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ     ۈ  ۈ   ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ 
وئ   وئ  ەئ  ەئ              ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې   ې  ۉ 

ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ  رب )النباأ(.
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ثاين فقراتنا احلديث ال�صريف:

الحديث
ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  ر�شول  ق��ال  ق��ال:   - عنه  اهلل  ر�شي   - هريرة  اأب��ي  عن 
ا، فاأَِذن لها بنف�شني:  »ا�شتكت النار اإىل ربها فقالت: رب اأكل بع�شي بع�شً
نف�س يف ال�شتاء، ونف�س يف ال�شيف، فاأ�شد ما جتدون من احلر، واأ�شد ما 

جتدون من الزمهرير« متفق عليه.

نقف مع كلمتنا ال�صباحية:

يا عبد اهلل أنذرتك النار

يقول ال�شيخ/ عبد اللطيف بن هاج�س الغامدي - حفظه اهلل - : 
اإليك يا اأخي امل�شلم .. 

اإليك اأيها الدر املكنون واللوؤلوؤ امل�شون .. 
اإليك يا مربي الأجيال ومعلم الرجال ومن�شاأ الأبطال .. 

اأبعث هذه الر�شالة .. 
حامًدا و�شاكًرا هلل، وم�شليًّا على ر�شول اهلل .. �شاهًدا باأنه ل اإله 

اإل اهلل واأن حممًدا عبده ور�شوله وم�شطفاه، اأما بعد: 
يا عبد اهلل: اأنذرتك النار!! 

�شرخة دّوى بها حممد ^ يف م�شمع التاريخ قبل اأربعة ع�شر قرًنا 
من الزمان لأحب النا�س اإليه واأقربهم منه واأغالهم عنده ، حيث قال: 
"يا فاطمة بنت حممد اأنقذي نف�شك من .. النار .. ل اأغني عنك من 

اهلل �شيًئا". 
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يا �شفية عمة ر�شول اهلل: "اأنقذي نف�شك من النار .. ل اأغني عنك 
من اهلل �شيًئا .. " رواه البخاري.

وخذها  مني  فا�شمعها  به،  تاأ�شًيا  بعده  من  بها  اأهتف  ذا  اأنا  وها 
عني، فواهلل اإين لأخاف عليك منك!!

اأح��ًدا، ولن جتد  فانقذ نف�شك من النار فلن يغني عنك من اهلل 
لك من دون اهلل ملتحًدا، فال ملجاأ ول منجى ول ملتجاأ من اهلل اإل اإليه.
يا عبد اهلل: اأنذرتك النار، و�شطوة الواحد القهار .. ونقمة العزيز 

اجلبار .. واأن تطرد من رحمة الرحيم الغفار.
يوم تعود اإليه .. وتقبل عليه .. وتقف بني يديه .. وحيد فريد .. 

طريد �شريد.
م�شلوب من كل قوة .. حمروم من كل ن�شرة .. فما لك من اهلل من 

عا�شم .. ولي�س لك من دونه راحم.
لو اأب�شرت عيناك اأهل ال�شقا      �شيقوا اإىل النار وقد اأحرقوا 
 �شرابهم ال�شديد يف قعره���ا      وف�ي جلج املهل قد اأُغرق����وا 
ان اأن اأطبق����وا   وقيل للني����ران اأْن اأح���رق�����ي       وقي����ل للُخزَّ

يا عبد اهلل : اأنذرتك النار:
وتب�شر   .. لهيبها  فرتى  متنها،  على  وت��رد   .. عليها  تعر�س  يوم 
اأتنجي من الوقوع فيها  اأغاللها واأنكالها فال تدري:  كالليبها .. وتلمح 

وتنقذ منها؟! فت�شعد لالأبد؟! 
ويا حرقة   .. اجل�شد  تعا�شة  فيا  بها؟!  وتعذب   .. اإليها  تقذف  اأم 

الكبد.. ويا �شقاًء لي�س له اأمد!!
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وزادت   ... احل��رارة  تناهت يف  التي  النار،  اأنذرتك  اهلل:  عبد  يا 
َجاَرُة َعَلْيَها َماَلِئَكٌة ِغاَلٌظ �ِشَداٌد َل  ا�ُس َواحْلِ يف ال�شتعارة {َوُقوُدَها النَّ
اأهل  تعالت �شيحات  فلو  ُيوؤَْمُروَن}  َما  َوَيْفَعُلوَن  اأََمَرُهْم  َما   َ وَن اهللَّ َيْع�شُ
توا�شلت  ول��و  اأنقذوهم،  ملا  زفراتهم  طالت  ول��و   .. رحموهم  ما  النار 
اأّناتهم وح�شراتهم ملا �شاعدوهم، وكلما اأرادوا اأن يخرجوا منها ملا فيها 
 .. اأعادوهم ومبقامع احلديد طرقوهم .. وبالأنكال والأغالل قيدوهم 

فيا ذلة احلال.. ويا �شوء املاآل .. ويا بوؤ�ًشا لي�س له نهاية.
ولو طالت ال�شكاية من تلك النكاية !! 

بت اجلحيُم ملن يراه�������ا       فيا هلل من خ�����وف العب�����اد  وقرِّ
 وقد زفرت جهنم فا�شتكانوا       �شقوًطا كالفرا�س وكاجلراد 
 وقد بلغت حناجرهم ق��ل�وٌب       وقد �شخ�شوا باأب�شاٍر حداٍد 
 نودوا لل�شراط األ ه��ل��م����وا       ف���ه�����ذا ويحكم يوُم ال�مع�اد 

ون�صتمع اإىل �صفة النار:

صفة النار

لرمبا ت�شورت - اأخي الكرمي - اأن نار جهنم يف حرها كنار الدنيا 
الدنيا  نار  واإمنا  فيًحا.  اأ�شد  فهي  كذلك؛  لي�س  الأمر  ولكن  نعلم،  التي 
جزء قليل من جهنم، قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ناركم التي توقدون جزء من 
�شبعني جزًءا من جهنم. قالوا: يا ر�شول اهلل واإن كانت لكافية قال: فاإنها 

ف�شلت بت�شعة و�شتني جزًءا« متفق عليه.
بل اإن �شدة احلر التي ن�شكو منها يف الدنيا، ونتقيها مبا منلك من 
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الرد  اأن  كما  تتنف�شه،  نف�س جهنم  اإمنا هي  والتلطيف  التريد  و�شائل 
»ا�شتكت  ملسو هيلع هللا ىلص:  قال  نف�س جهنم،  اإمنا هو  ورع�شته  زمهريره  ن�شكو  الذي 
ا، فاأذن لها بنف�شني: نف�س  النار على ربها، فقالت: رب اأكل بع�شي بع�شً
يف ال�شتاء ونف�س يف ال�شيف، فاأ�شد ما جتدون من احلر واأ�شد ما جتدون 
فيح  من  احلر  �شدة  بال�شالة،فاإن  »اأب��ردوا  ملسو هيلع هللا ىلص:  وقال  الزمهرير«.  من 

جهنم« رواه البخاري.
قال كعب الأحبار: والذي نف�س كعب بيده، لو كنت بامل�شرق والنار 
باملغرب ثم ك�شف عنها خلرج دماغك من منخريك من �شدة حرها. يا 
قوم هل لكم بهذا قرار؟ اأم لكم على هذا �شر؟ يا قوم طاعة اهلل اأهون 

عليكم من هذا العذاب فاأطيعوه.

القادمة: فقرتنا  جهنم" عنوان  يف  "ال�صيق 

الضيق في جهنم

الكفار  على  اهلل  ي�شبها  التي  العذاب  و�شائل  اأحد  جهنم  يف  ال�شيق 
والع�شاة.. فال�شيق ي�شمل ظواهرهم وبواطنهم، وكيف ل ونفو�شهم اأ�شابها 
من الهم والغم واحل�شرة ما ل يو�شف، مما هم فيه من العذاب والنكال.. 
حر وحميم و�شموم ويحموم، �شال�شل واأ�شفاد وظلمة و�شواد.. وقد اجتمعت 
كله  ذلك  وف��وق  �شنكة،  �شيقة  فنفو�شهم  واأ�شكاله  العذاب  األ��وان  عليهم 
لهم  وزي��ادة  بهم  تنكياًل  جهنم،  يف  الأماكن  اأ�شيق  يف  حم�شورين  جتدهم 

يف الغم والهم. قال تعاىل: زب ڀ  ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 
ٿ  ٿ  رب )الفرقان(. فهم ملقون يف اأ�شيق الأماكن، وقد كانوا يف الدنيا 
ينحتون من اجلبال الق�شور فرحني بها، فما اأحوجهم يوم القيامة اإىل �شر 
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من الأر�س يعبدون اهلل فيه، فينجون من ذلك ال�شيق وذلك العذاب. قال 
اأبو عبدة:" اأي  زب ٱ ٻ ٻ     ٻ  ٻ پ رب )املطففني: 7( قال  تعاىل: 
لفي حب�س و�شيق �شديد". فارحم نف�شك يا عبد اهلل قبل فوات الأوان. فاأنت 
حت�شب األف ح�شاب يف حياتك حتى ل ترتكب ما يدخلك ال�شجن يف الدنيا، 
وقد ت�شطر اإىل اأن تتجاوز عن حقك، مقابل ال�شالمة واحلرية والنجاة من 
اأنت  قادر  اأو  اأوىل؟  الرهيب  جهنم  �شجن  من  احتياطك  يكون  اأفال  ذلك، 
على �شجنها املظلم ال�شيق احلميم؟ اأو يتحمل ج�شمك ال�شعيف اأو جلدك 
اللطيف حر النار ولهيبها، وثقل الأغالل وكيها، و�شيق املكان؟ اأخي الكرمي:

تع��ق���ل  ك��ن��ت  اإن  امل�����وت  ق��ب��ل  ت��ن��ب��ه 
حتم���ل ل��ل��م��������ق�����اب��������ر  ق���ري���ب  ف��ع��م��ا   

وتن��ثني ال��ق��ب��ور  يف  ره��ي��ًن��ا  ومت�����ش��ي 
ل����دى ج����دث حت���ت ال����رثى ت��ت��ج��ن��دل.

ونختم بهذه الفقرة:

اتقوا النار ولو بشق تمرة

فاأ�شاح  النار  ذكر  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  اأن  عنه  اهلل  ر�شي  حامت  بن  عدي  عن 
بوجهه فتعوذ منها، ثم ذكر النار فاأ�شاح بوجهه فتعوذ منها، ثم قال: )اتقوا 

النار ولو ب�شق مترة، فمن مل يجد فبكلمة طيبة( رواه البخاري وم�شلم.
اأحد  ملسو هيلع هللا ىلص: )ما منكم من  ويف رواية لهما عنه قال: قال ر�شول اهلل 
اإل �شيكلمه ربه لي�س بينه وبينه ترجمان فينظر اأمين منه فال يرى اإل ما 
قدم، وينظر اأ�شاأم منه فال يرى اإل ما قدم، وينظر بني يديه فال يرى اإل 
النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو ب�شق مترة، فمن مل يجد فبكلمة طيبة(.
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�صرح احلديث:
مل يرتك نبينا حممد ملسو هيلع هللا ىلص فر�شة اأو منا�شبة لتحذير اأمته من النار 
اإل حّذرها واأنذرها، رحمة منه و�شفقة وحر�شا عليها، ويف هذا احلديث 
عنه  اهلل  ر�شي  ح��امت  بن  ع��دي  اجلليل  ال�شحابي  لنا  ينقل  ال�شريف 

ا يعُقبه توجيه اإىل فعٍل يقي اأمته وي�شرتها من النار. حتذيًرا نبويًّ
اأي   - بوجهه  فاأ�شاح  النار  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  ذكر  ح��امت:  بن  عدي  يقول 
على  ثم ح�س  ثالًثا،  اأو  كرر ذلك مرتني  منها،  فتعوذ   - وجهه  �شرف 
اتقائها، فقال: )اتقوا النار ولو ب�شق مترة، فمن مل يجد فبكلمة طيبة(، 

اأي: اتخذوا ما يقيكم من النار ولو كان ي�شرًيا من مال، اأو خلق ح�شن.
اهلل  قال  كما  القلة،  مبالغة يف  وهو  ن�شفها،  التمرة:  �شق  ومعنى 
هذا  ويف   ،)7 )الزلزلة:  َي��َرُه}  ا  َخ��رْيً ٍة  َذرَّ ِمْثَقاَل  َيْعَمْل  {َفَمن  تعاىل: 
حّث على عمل اخلري كله، قليله وكثريه، ولو بالكلمة الطيبة، واأن ذلك 
يقي �شاحبه وي�شرته من النار، قال احلافظ ابن حجر يف الفتح: "ويف 
احلديث احلث على ال�شدقة مبا قل ومبا جل، واأن ل يحتقر ما يت�شدق 

به، واأن الي�شري من ال�شدقة ي�شرت املت�شدق من النار".
ومن اعتاد ال�شدقة ت�شدق مرة بالكثري ومرة بالي�شري، ح�شب ما 
يتي�شر له، األ ترى اأن عائ�شة - ر�شي اهلل عنها - اآثرت �شائال طرق بابها 

بطعام اإفطارها كله، ومرة اأخرى اأعطته حبة عنب.
ختاًما: ن�ضاأل اهلل اأن النجاة من النار والفوز باجلنة.

وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكم  "وال�ضالم 
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الشبكة العنكبوتية

ٱ ٻ ٻ

احل��م��د هلل ال���ذي اأع��ظ��م على ع��ب��اده امل��ن��ة، مب��ا دف��ع عنهم كيد 
ال�ضيطان وفّنه، ورد اأمله وخّيب ظنه. واأ�ضهد اأن ل اإله اإل اهلل وحده 
ل �ضريك له، جعل ال�ضوم ح�ضًنا ح�ضيًنا لأوليائه وُجّنة، وفتح لهم به 
اأن نبينا حممًدا عبد اهلل ور�ضوله، قائد اخللق  اأبواب اجلنة، واأ�ضهد 
القلوب  ذوي  واأ���ض��ح��اب��ه،  اآل���ه  وع��ل��ى  عليه  اهلل  �ضلى  ال�ضنة.  ومم��ه��د 

الزكية والنفو�س املطمئنة، و�ضلم ت�ضليًما كثرًيا. اأما بعد:
من منا ل يعرف ال�ضبكة العنكبوتية .. تلك ال�ضبكة التي اأ�ضقطت 
�ضباكها على املنازل واملوؤ�ض�ضات احلكومية واخلا�ضة، ومل ي�ضلم منها 

اأي قطاع.
من هذا اليوم )      ( املوافق )  ( من �ضهر )  ( لعام )         (  ي�ضرنا 

اأن نخ�ض�س احلديث عن ال�ضبكة العنكبوتية.

نبداأ بالقراآن الكرمي:

القرآن الكريم

ېې  ې  ۉ  ۉ     ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ   ۈ  ۈ  زب  تعاىل:  قال 
ۇئ  ۇئ   وئ  وئ        ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى    ى  ې  
ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ   ېئ  ېئ  ۈئ   ۈئ  ۆئ  ۆئ 
ڀ  پ         پپ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  مئ   حئ  جئ  ی  ی 
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ٹ  ٹ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀٺ  ڀ   ڀ 
ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ 
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ   ڃ  ڃ  ڃ    ڃ  ڄ 

ڍ رب )الكهف(.

ثاين فقراتنا احلديث ال�صريف:

الحديث

عن النعمان بن ب�شري - ر�شي اهلل عنه - عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »مثل 
املوؤمنني يف توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل اجل�شد اإذا ا�شتكى �شيًئا 

تداعى له �شائر اجل�شد بال�شهر واحلمى« متفق عليه.

ن�صل اإىل كلمتنا ال�صباحية:

أول مركز لعالج إدمان الحاسب اآللي

مبدينة  الآيل  احلا�شب  اإدم��ان  لعالج  اإكلينيكي  مركز  اأول  اأعلن 
حيث  الآيل،  احلا�شب  األعاب  اإدمان  عالج  يف  البدء  الهولندية"،  "تيل 
يرى خراء اأن العالج من اإدمان احلا�شب الآيل اأ�شعب من عالج اإدمان 
الهريوين اأو املخدرات الأخرى، لأن مدمن احلا�شب الآيل ل ي�شطر اإىل 

ارتداء مالب�شه والنزول اإىل ال�شارع لدفع اأموال للح�شول على املخدر.
الطفل  متناول  ب�شهولة يف  ال�شخ�شي  الآيل  يوجد احلا�شب  حيث 
بغرفته، وعلى مكتبه، وبني يديه على فرا�شه، وهو ي�شهل له النخراط يف 
الإدمان، وي�شعب انت�شاله منه، وطالب اخلراء بتكاتف ثالث جهات يف 
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انت�شال الطفل من اإدمان األعاب احلا�شب الآيل، واجلهات هي الأ�شرة، 
املدر�شة، الأ�شدقاء الطبيعيون.

جاء ذلك بعد اأن ك�شف تقرير لوزارة ال�شحة الهولندية مب�شاعدة 
جامعة اإيرا�شمي�س عن وجود )12( األف طفل حتى �شن املراهقة، اأ�شيبوا 
يق�شون  واأنهم  والفيديو،  الآيل  احلا�شب  لألعاب  ت��ام  اإدم��ان  بحالت 
�شاعات الليل ومعظم النهار يف غرفهم اأمام هذه الألعاب، وقد انعزلوا 
بل  اأخرى،  واأية هوايات  واأ�شدقائهم،  ومدار�شهم،  اأ�شرهم،  متاًما عن 
ثقوب  اإح��داث  اإىل  الآب��اء ي�شطرون  اإن  العامل اخلارجى، حتى  عن كل 
بالغرف ملراقبة اأطفالهم لعدم اإزعاجهم، جتنًبا حلالت الثورة والغ�شب 
العارمة التي تنتاب هوؤلء يف حال حماولة اإبعادهم عن احلا�شب الآيل.

"اإير�س  ا�شم  حتمل  التي  العيادة  مدير  نابريو�س  مايرو�س  واأك��د 
الآيل  احلا�شب  األ��ع��اب  مدمن  اأن  القزحية"،  "عناية  وتعني  زورخ" 
�شينعزل بالتدريج عن املجتمع احلقيقي، و�شيعاين من الكتئاب والقلق، 
بجانب الأرق والقلق الدائمني، وغياب ثقته اأو احرتامه لنف�شه، و�شيفقد 
القدرة على التوا�شل الجتماعي، وكذلك القدرة على التح�شيل العلمي، 
والفقرات  والعنق،  الظهر  اآلم  مثل  ع�شوية،  باأمرا�س  اإ�شابته  بجانب 
وعزوفه  والن�شاط،  احلركة  لعدم  بجلطات  الإ�شابة  واإمكانية  والذراع، 

عن الهوايات الأخرى، مبا فيها ممار�شة الريا�شة.
األعاب احلا�شب الآيل ي�شتغرق من )4-3(  واأكد اأن عالج مدمن 
اأن يتم البحث  اأ�شهر، ب�شرط مداومة العالج ب�شورة متوا�شلة، ويجب 
للمري�س عن هوايات بديلة يحبها، واأن يتم ربطه بحلقة من الأ�شدقاء 
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ولي�س  الآيل،  احلا�شب  عن  تدريجيًّا  عزله  يتم  واأن  بينهم،  نف�شه  يجد 
ب�شورة قطعية واحدة.

واأ�شار نابريو�س اإىل اأن اإدمان احلا�شب الآيل اأدى موؤخًرا اإىل مزيد 
للمراهقني  الجتماعية  احلياة  واأ�شيبت  الأ�شر،  داخل  ال�شراعات  من 
بالتفكك والنعزالية، موؤكًدا اأن امل�شوؤولية يف هذا املجال تقع على عاتق 
منتجي هذه الألعاب، للحد من عنا�شر اجلذب، واإن كان هذا م�شتبعًدا 
والآباء  الأمهات  على  الأكر  العبء  يقع  لذا  التجاري،  العن�شر  ب�شبب 
ملراقبة �شلوك اأبنائهم، ودجمهم يف جمموعات الأ�شدقاء، واخلروج بهم 
بعيًدا عن غرفهم املعزولة واملغلقة، واأن يتم حتديد وقت حمدود للعب 

احلا�شب الآيل، دون تقدمي تنازلت يف هذا الوقت.
ون�صتم��ع اإىل و�صائل يف الدعوة اإىل اهلل عن طريق ال�صبكة 

العنكبويتة:
من وسائل الدعوة إلى اهلل

عن طريق منتديات الشبكة العنكبوتية

1� ن�شر عنوان موقع اإ�شالمي جديد، وما يحتويه من مواد �شرعية 
واأهم ميزاته.

وقت  يف  ومنا�شب  متميز  اإ�شالمي  موقع  حمتويات  بع�س  ن�شر   �2
منا�شب )كموقع عن احلج يف �شهر احلج، اأو موقع عن ال�شيام يف �شهر 

ال�شيام(.
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للموا�شيع  متكاملة  رواب��ط  مع  الإ�شالمية  املواقع  جديد  ن�شر   �3
اجلديدة.

4� امل�شاركة الفعالة عن طريق مقال جيد.
5� ت�شجيع كاتب متميز مقل.

6� جمع روابط مو�شوع معني مت�س احلاجة اإليها.
7 � تذكري النا�س بعبادة يحني وقتها قريًبا ك�شيام عا�شوراء والأيام 

البي�س.
8 � تذكري النا�س باأحكام فقهية يحني وقتها كاحلج و�شيام رم�شان.
9� تنبيه النا�س على بدعة اأو منكر اأو خطاأ يقع فيه بع�س النا�س.

حماولة  يف  الفعلية  وامل�شاعدة  معني  منكر  على  النا�س  تنبيه   �1٠
اإزالته.

11� تنبيه النا�س على خطاأ وقع فيه �شاحب مقال، يف حدود اآداب 
الإ�شالم يف احلوار والن�شيحة، بالتي هي اأح�شن. 

12- وعظ النا�س وتذكريهم باهلل عز وجل، والتنويع يف كل مرة ما 
بني اآية وحديث وموعظة وق�شة وفال�س دعوي.

اأو  جمعية  من  خريي  كم�شروع  اخلري  من  باب  على  الدللة   �13
موؤ�ش�شة خريية.

14� الدللة على حمتاج اإىل خدمة عاجلة، كمحتاج اإىل ف�شيلة دم 
نادرة مثاًل.

15� اإفادة النا�س بخر جديد وب�شرى للم�شلمني.
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16� تفنيد خر كاذب اأو اإ�شاعة باطلة بالدليل والرهان.
اأف�شل الطرق والو�شائل يف  17� التعاون يف جمال الدعوة ونقا�س 

باب معني.
اأو  موقع  على  بالدللة  امل�شاعدة  حمتاجي  من  ال��زوار  جندة   �18

مقال اأو اأية م�شاعدة.
19� اإ�شالح ذات البني باحل�شنى بني من حت�شل بينهم م�شاحنات 

اأو مناق�شات حادة.

"الت�صه��ري ع��رب ال�صبك��ة العنكبوتي��ة" هو عن��وان فقرتنا 
القادمة:

التشهير عبر الشبكة العنكبوتية

ُتعد ظاهرة الت�شهري عر الإنرتنت من اأبرز �شلبيات ال�شبكة العنكبوتية، 
فلقد كرثت املهازل التي يتداولها "خفافي�س ال�شبكة العنكبوتية" عن اأفراد من 
اأمام الآخرين، واأ�شبح كل من  املجتمع، بغر�س الت�شهري بهم، وهز �شورتهم 
لديه حقد، اأو ثاأر على اأحد امل�شوؤولني، اأو اأحد م�شاهري الكتاب، اأو الدعاة اأو 
الإعالميني، ي�شتخدمه كخمرية د�شمة لد�شائ�س واأكاذيب يعجنها اأحدهم مباء 
الكذب والبهتان، ويخبزها باأفران املنتديات على املالأ، ثم يوزعها زاعًما اأن 

�شنيعه هذا من باب الن�شيحة والغرية العامة على الأخالق والدين.
ا ن�شر املعلومات �شديدة اخل�شو�شية  كما �شملت هذه الظاهرة اأي�شً
عن الأفراد واملوؤ�ش�شات، اأو ن�شر ما يدعى اأنه اأ�شرار �شركة ما، واتهام 
اأو  ال�شدق  ن�شر ق�ش�س عنهم حتتمل  اأو  املعروفة،  ال�شخ�شيات  بع�س 
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الكذب، اأو " ف�شح" ممار�شة م�شوؤول، اأو اإدارة ما، اأو ن�شر هواتف، اأو 
عناوين البع�س، والت�شنيع عليهم، وقد ي�شل ذلك اإىل ما يف حكم قذف 

املح�شنات الغافالت.

وا�صتمعوا اإىل طرفتنا لهذا اليوم:

عجوز جورجية متهمة بقطع الشبكة العنكبوتية عن دولتين

يف  متقاعدة  ام���راأة  ت��ك��ون  اأن  يف  اجل��ورج��ي��ة  ال�شلطات  ت�شتبه 
اخلام�شة وال�شبعني من عمرها م�شوؤولة عن انقطاع الإنرتنت يف جورجيا 
واأرمينيا من خالل قطع كابل من الألياف الب�شرية، لكن هذه ال�شيدة 
اأكدت لوكالة "فران�س بر�س" اجلمعة براءتها، واأنها ل تعرف �شيًئا عن 

التقنيات احلديثة.
اأ�شل  من  وهي جورجية  �شاكاريان"،  "هيا�شتان  تدعى  وال�شيدة، 
اأرمني، متهمة بقطع كابل من الألياف الب�شرية، اأثناء حفرها الأر�س، 
بحًثا عن معادن يف قرية اأرمازي الواقعة على بعد )15( كيلومرًتا من 

العا�شمة "تبلي�شي"، مما ت�شبب بانقطاع عام لل�شبكة العنكبوتية.
وتواجه هذه ال�شيدة يف حال اإدانتها عقوبة ت�شل اإىل ال�شجن ثالث 
�شنوات، لكنها اأ�شرت على براءتها، وقالت "ل ميكنني ج�شّدًيا اأن اأفعل 

ذلك"، واأ�شافت "ل اأعرف ماذا يعني اإنرتنت".
ت بقطع الكابل. غري اأن وزارة الداخلية اجلورجية اأكدت اأن ال�شيدة اأقرَّ
فاإن  الكابل،  �شاحبة  تيليكوم  ريلواي  جورجيان  �شركة  وبح�شب 
خدمة  لديهم  انقطعت  اأرمينيا  يف  امل�شتخدمني  من   )%9٠( يقارب  ما 
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ت�شررت  جورجيا  اأن  كما  �شاعة،   )12( مدى  على  العنكبوتية  ال�شبكة 
كذلك من هذا الأمر.

اأنه  من  الرغم  وعلى  كيلومرت،   )6٠٠( الكابل  ه��ذا  ط��ول  ويبلغ 
جمهز بحماية قوية فقد اأ�شيب مرات عدة باأ�شرار، بح�شب ال�شركة.

ونختم بهذه الفقرة:

عدد مستخدمي الشبكة العنكبوتية حول العالم

من  الأول  الربع  حتى  العنكبوتية  ال�شبكة  م�شتخدمي  عدد  جتاوز 
العامل، كان ن�شيب  العام 1434ه� )3.29( مليار م�شتخدم حول  هذا 
م�شتخدم،  مليار  من  باأكرث  القارات  ت�شدرت  التي  اآ�شيا  لقارة  الأ�شد 
بدعم من ال�شني الأوىل يف قائمة الدول اأكرث ن�شبة ا�شتخدام لالإنرتنت 

من بني �شكانها.
ورلد  )اإنرتنت   IWS اأم�س من منظمة  تقرير �شدر  اآخر  وبح�شب 
ال�شني  جمهورية  فاإن  العنكبوتية،  ال�شبكة  باأرقام  املخت�شة  �شتات�س( 
ال�شعبية حتتل املرتبة الأوىل من حيث عدد م�شتخدمي ال�شبكة العنكبوتية، 
كما جتاوز جمموع م�شتخدمي ال�شبكة العنكبوتية )538( مليون ن�شمة، 
ميثلون )4٠( يف املائة من �شكانها الذين ي�شكلون ح�شة )22( يف املائة 
بني امل�شتخدمني يف جميع اأنحاء العامل. وبوجود ال�شني كان ن�شيب قارة 
اآ�شيا قد جتاوز اأعداد م�شتخدمي ال�شبكة العنكبوتية اإىل مليار م�شتخدم، 
ميثلون نحو )44( يف املائة من اإجمايل عدد امل�شتخدمني يف العامل، فيما 
باأكرث من  العنكبوتية  ال�شبكة  مل�شتخدمي  الثاين  الرتتيب  اأوروبا  احتلت 
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)518( مليون م�شتخدم، ميثلون )21( يف املائة من م�شتخدمي ال�شبكة 
العنكبوتية حول العامل. 

ال�شمالية  اأمريكا  يف  العنكبوتية  ال�شبكة  م�شتخدمي  عدد  وو�شل 
)273( مليون م�شتخدم، ميثلون )11( يف املائة من اإجمايل م�شتخدمي 
يف  اجلنوبية  اأمريكا  كانت  فيما  حاليا،  العامل  يف  العنكبوتية  ال�شبكة 
املرتبة الرابعة مل�شتخدمي ال�شبكة العنكبوتية يف اأمريكا اجلنوبية بعدد 
)254( مليون م�شتخدم ميثلون )1٠( يف املائة من م�شتخدمي ال�شبكة 

العنكبوتية يف العامل. 
واحتلت اإفريقيا املرتبة اخلام�شة باإجمايل )167( مليون م�شتخدم 
ميثلون )7( يف املائة من م�شتخدمي ال�شبكة العنكبوتية يف العامل، فيما 
ح�شلت منطقة ال�شرق الأو�شط على املرتبة ال�شاد�شة باأكرث من )9٠( 

مليون م�شتخدم.
وكانت درا�شة اإقليمية حول اجتاهات ا�شتخدام ال�شبكة العنكبوتية 
اإن  قالت  املا�شي،  الأ�شبوع  الإم���ارات  اأ�شدرتها  العربية  املنطقة  يف 
العربية جتاوز )125(  املنطقة  العنكبوتية يف  ال�شبكة  م�شتخدمي  عدد 
مليوًنا، واإن اأكرث من )53( مليونا منهم يتوا�شلون عر و�شائل التوا�شل 
يف   )71( ويرى  جمتمعاتهم،  �شمن  ن�شطني  كم�شتخدمني  الجتماعي 

املائة من اإجمايل امل�شتخدمني العرب اأنها بديل للتوا�شل التقليدي.
ختاًما: ندعو اجلميع اإىل ال�ضتفادة من ال�ضبكة العنكبويتة يف 

اخلري والعلم، ونحذر اجلميع من ا�ضتغاللها يف ال�ضر واحلرام.
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكم  "وال�ضالم 
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بر الوالدين

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل الذي فر�س ال�ضالة على العباد رحمة بهم واإح�ضاًنا، 
وجعلها �ضلة بينهم وبينه ليزدادوا بذلك اإمياًنا، وكررها كل يوم حتى 
والعناء،  التعب  يح�ضل  ل  حتى  عليهم  وي�ضرها  اجل��ف��اء،  يح�ضل  ل 
ف�ضاًل  خم�ضني  وبالثواب  خم�ًضا،  بالفعل  فكانت  ثوابها  لهم  واأج��زل 
لربه  النا�س  اأخ�ضى  ور�ضوله  عبده  حممًدا  اأن  واأ�ضهد  وامتناًنا،  منه 
�ضًرا واإعالًنا، �ضلى اهلل عليه وعلى اآله واأ�ضحابه ومن تبعهم باإح�ضان 

و�ضلم ت�ضليًما. اأما بعد:
ل ن�ضتطيع توفية حق والدينا فهما �ضبب وجودنا يف هذه احلياة.
من هذا اليوم )      ( املوافق )  ( من �ضهر )  ( لعام )         (  ي�ضرنا 

اأن نخ�ض�س احلديث عن بر الوالدين.

نبداأ بالقراآن الكرمي:

القرآن الكريم

قال تعاىل: زب ڍ ڌ  ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ   ژ ژ 
ڑ ڑ  ک ک ک ک گ گ گ  گ ڳ ڳ ڳ    ڳ ڱ 
ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ 
ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ   ھ  ہ  ہ  ہ 
ۉ  ۅ  ۅ  ۋ   ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ڭۇ  
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ۇئ  ۇئ  وئ  ەئوئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى   ې  ې  ې  ې  ۉ 
ی   ی  ىئ  ىئىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ   ۆئ  ۆئ 
ٻ  ٻ  ٱ  مب   خب        حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  یجئ  ی 
ٻ ٻ پ پ پ  پ  ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 

ٿ ٿ  ٿ رب )الكهف(.

ثاين فقراتنا احلديث ال�صريف:

الحديث

 عن عبداهلل بن م�شعود - ر�شي اهلل عنه - قال: قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص : 
قاَل:  اأف�شُل؟  الأعماِل  اأيُّ   ِ اهللَّ ر�شوَل  يا  فقلُت  ملسو هيلع هللا ىلص   ِ اهللَّ ر�شوَل  "�شاألُت 
؟ قاَل: برُّ الوالديِن. قلُت:  ِ الُة مليقاِتها. قلُت: ثمَّ ماذا يا ر�شوَل اهللَّ ال�شَّ
ي ر�شوُل  . ثمَّ �َشكَت عنِّ ِ ؟ قاَل: اجِلهاُد يف �شبيِل اهللَّ ِ ثمَّ ماذا يا ر�شوَل اهللَّ

ِ ملسو هيلع هللا ىلص ولِو ا�شتزدُتُه لزادين" ح�شنه الألباين.  اهللَّ

نقف مع الأمور املعينة على بر الولدين:

األمور المعينة على بر الوالدين

الراحة  من  فيه  هم  وما  بوالديهم:  البارين  �شري  يف  النظر   -1
والطماأنينة، فهذا مما يقوي الهمة ويبعث على الر.

2- تذكر نعمة وجودهما بني يديك واأنهما راحالن: فوجود والديك 
اأو اأحدهما نعمة عظمى، ومنحة كرى، فبادر ب�شكرها بعظيم برهما، 
ويفطُر  م�شاوؤه،  القلب  ي�شدع  يوم  ياأتي  اأن  قبل  ي�شرهما  ما  كل  وعمل 
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الكبد �شباحه، حيث ت�شبح ومت�شي، وقلبك جمروح بفقدهما وغيابهما 
عن ناظريك اإىل يوم القيامة.

3- تذكر الأجر املرتتب على برهما: فهما بابان من اأبواب اجلنة 
اأو�شط  »الوالد  ملسو هيلع هللا ىلص:  النار، قال  اأبواب  اإذا بررتهما، وعقوقهما باب من 

اأبواب اجلنة، فاإن �شئت فاأ�شع ذلك الباب اأو احفظه« رواه الرتمذي.
7- ا�شت�شعار فرح الوالدين بالر وحزنهما بالعقوق: فلو ا�شت�شعر 
الولد ذلك لنبعث اإىل الر، ولنزجر عن العقوق، وما اأجمل قول القائل: 

ل����و ك�����ان ي������دري الب�������ُن اأي������ة ُغ�����ش��ة
ق����د ج����رع����ت اأب�����وي�����ه ب���ع���د ف���راق���ه

ح�����ريان�����ة ب�������وج�������ده  ت����ه����ي����م  اأم 
اآم����اق����ه م����ن  ال����دم����ع  ي�������ش���ح  واأب 

ي��ت��ج��رع��ان ل��ب��ي��ن��ه غ�����ش�����س ال����ردى
وي����ب����وح م����ا ك���ت���م���اه م����ن اأ����ش���واق���ه

اأح�������ش���ائ���ه���ا م�����ن  ����ل  �����شُ لأم  ل����رث����ى 
اآف����اق����ه ه�������ام يف  ل�������ش���ي���خ  وب����ك����ى 

ول�����ب�����ّدل اخُل�����ل�����َق الأَب������������يَّ ب��ع��ط��ف��ه
وج���زاه���م���ا ب���ال���ع���ْذب م���ن اأخ���الق���ه

4- دعاء اهلل اأن يعينك على الر بوالديك: فما ا�شتجلبت النعم 
ال�شالح  ال�شلف  ك��ان  وق��د  مبثله،  النقم  ا�شتدفعت  ول  ال��دع��اء،  مبثل 
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اآباوؤهم  يكون  واأن  والديهم،  لر  يوفقهم  اأن  بارئهم  اإىل  يت�شرعون 
واأمهاتهم را�شني عنهم.

الأبناء وبرهم بهم،  الآباء: ف�شالحهم �شبب ل�شالح  5- �شالح 
كما اأن ف�شادهم �شبب لف�شاد الأبناء وعقوقهم لهم.

6- التوفيق بني الزوجة والوالدين: وذلك باإعطاء كل ذي حق حقه، 
واملوازنة بني حقوق الوالدين وحقوق الزوجة، مع زيادة الر بالوالدين، 

بعد الزواج، �شواء الر املادي اأم املعنوي.

ون�صتمع اإىل هذه الكلمة:

بر الوالدين

اأخي الكرمي: 
اأق�شر الطرق، لكي يطول عمرك، ويزيد رزقك، واأن يبارك اهلل 
يف اأولدك يف امل�شتقبل، واأن متحى ذنوبك، واأخرًيا اأن تدخل اجلنة، هو 

اأن تر والديك.
نرددها؛  نبوية  واأحاديث  قراآنية  اآيات  جمرد  لي�س  الوالدين  فر 
فالر ت�شرفات و�شلوك لو التزمت بها لأعدت النور لعالقاتك بوالديك. 
اأخي الكرمي - ل�شماع بع�س الأفكار امل�شيئة للر  لذا.. تف�شل - 

بالوالدين وهي: 
الحرتام.  باألفاظ  املخاطبة  عند  والديك  َتذكر  اأن  • تعّود 

اأجمل  وم��ا  الغ�شب،  عند  خا�شة  لوالديك،  النظر  حت��ّد  ل   •
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النظرة احلنونة الطيبة. 
وحًبا  اأدًب��ا  خلفه  اأو  بجواره  بل  والديك؛  اأحد  اأمام  مت�س  ل   •

لهما. 
فاحذرها.  بالنف�س؛  للوالدين  مع�شية  )اأف(  • كلمة 

• اإذا راأيت اأحد والديك يحمل �شيًئا ف�شارع يف حمله عنه، وقدم 
العون لهما. 

تقاطعه،  ول  �شوتك،  فاخف�س  والديك  اأح��د  خاطبت  اإذا   •
اإىل النداء على  وا�شتمع جيًدا له حتى ينتهي من كالمه، واإذا احتجت 
اأحد والديك فال ترفع �شوتك اأكرث مما ُي�شمع، ول تكرر النداء اإل عند 

احلاجة.
اأو الغرفة على والديك، وقبلهما  البيت  اإذا دخلت  • األق ال�شالم 

على راأ�شيهما. 
ًبا. • واإذا األقى اأحدهما عليك ال�شالم فرد عليه وانظر اإليه ُمَرحِّ
اأذنا  اإذا  اإل  قبلهما  الطعام  تبداأ  ل  والديك  مع  الأك��ل  عند   •

بذلك. 
لأمك:  فقل  مهمة  اأو  لعمل  البيت  من  والديك  اأحد  خرج  • اإذا 

)يف حفظ اهلل يا اأمي( ولأبيك: )اأعادك اهلل لنا �شاملًا يا اأبي(. 
نف�س،  بر�شا  بالتلبية  ف�شارع  عليك  الوالدين  اأحد  نادى  اإذا   •
واإن مل  واإن كنت م�شغوًل ب�شيء ما فا�شتاأذن منه بالنتهاء من �شغلك، 

ياأذن لك فال تتذمر. 
اأن فعلك اخلري  واذكر  ال�شالة،  لوالديك، خا�شة يف  • ادع اهلل 
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ي اهلل عنك وعن والديك؛ فالزم ذلك.  ُير�شِ
اإدخال  وحاول  لهما،  ذلك  عن  وعّر  لوالديك،  التودد  • اأظهر 

ال�شرور عليهما بكل ما يحبانه منك. 
قاما،  ما  على  �شكرهما  من  واأكرث  منهما،  الطلبات  تكرث  ل   •

ويقومان به لأجلك ولإخوتك. 
خدمته  على  وقم  ا�شتطعت،  ما  فالزمه  اأحدهما  مر�س  اإذا   •

ومتابعة عالجه، واحر�س على راحته، والدعاء له بال�شفاء. 
عنهما  �شمعت  واإذا  لأحد،  تنقلها  ول  والديك  اأ�شرار  احفظ   •

كالًما يكرهانه فرّده ول تخرهما، حتى ل تتغري نفو�شهما اأو تتكدر. 
عقلك  ورجاحة  اإميانك  ولكن  اأحياًنا؛  تخطئ  جتعلك  • اأنانيتك 

ت�شاعدانك على العتذار لهما. 
اأعظم دللت  ال�شب؛ فذلك من  ا�شم والديك من  • حافظ على 

الر.

واحذروا من عقوق الوالدين:

من مظاهر عقوق الوالدين

اأن  مع  كانا حمتاجني،  اإذا  عليهما،  النفقة  بحق  القيام  1- عدم 
ا يف حال الكر وال�شعف  النفقة على الوالدين والقيام بحقهما، خ�شو�شً
اأمر واجب يحا�شب عليه البن يف الدنيا والآخرة، وقد  وعند احلاجة، 
جاء رجل اإىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص وقال له: يا ر�شول اهلل، اإن يل ماًل وولًدا، واإن 
اأبي يريد اأن يجتاح مايل، اأي ي�شتويل عليه، فقال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »اأنت 
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ومالك لأبيك« رواه ابن ماجة.
عليه  دعوة  اإقامة  اإىل  والديه  الولد  ي�شطر  اأن  العقوق  اأكر  ومن 

ليلزمه القا�شي بالإنفاق عليهما.
اأن  منه  واأ�شد  ذل��ك،  من  والهروب  خدمتهما  عن  الإعرا�س   -2
ياأمرهما بخدمة نف�شهما بنف�شهما، واأقل منه ترك م�شاعدتهما يف عمل 

املنزل، �شواء يف الرتتيب والتنظيم، اأم يف اإعداد الطعام اأم غري ذلك.
وقد  ذل��ك،  بغري  اأو  بالفعل  اأو  بالقول  وحتزينهما  اإبكاوؤهما   -3
جاء رجل اإىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص فقال: جئت اأبايعك على الهجرة، وتركت اأبويَّ 
يبكيان، فقال له النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »ارجع اإليهما فاأ�شحكهما كما اأبكيتهما« رواه 
اأبو داود. وقال ابن عمر - ر�شي اهلل عنهما -: بكاء الوالدين من العقوق 

والكبائر، وقيل: من اأحزن والديه فقد عقهما.
عند  ح�شرتهما:  يف  ال�شوت  ورفع  والت�شجر  منهما  التاأفف   -4
وعباراته  املوؤذية،  بكلماته  فيلزمهما  راأي  عر�س  اأو  ما،  خالف  حدوث 
متعلًما  الولد  كان  اإذا  �شيما  ل  لهما،  الإهانة  عن  تعر  التي  اجلارحة 

والأبوان غري متعلمني.

واخرتنا لكم هذه الق�صة:

من قصص العقوق

ذكر بع�شهم اأن ولًدا اأودع اأمه العجوز يف اإحدى دور العجزة، ومل 
وعندما  حالتها،  تردت  حتى  اإطالًقا  بها  يت�شل  مل  بل  �شنوات،  يزرها 
طلبت من م�شوؤول الدار اأن يت�شل على ابنها لرتاه، وت�شمه اإىل �شدرها، 
اأن  قبل  با�شمه  تنادي  وه��ي  ال��دم��وع،  و�شبقتها  مت��وت،  اأن  قبل  وتقبله 

يح�شر.
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فات�شل: م�شوؤول الدار على ولدها واأخره اأن اأمه حتت�شر، وتريد 
ذلك،  رف�س  العا�شي  العاق  هذا  ولكن  متوت،  اأن  قبل  وتقبله  تراه  اأن 
اأعماًل كثرية ولديه جتارات وعقارات،  واأن عنده  الوقت،  وادعى �شيق 

واأغلق الهاتف.
اأمه،  بوفاة  واأخره  العاق  امل�شوؤول بالبن  ات�شل  الأم  فلما توفيت 

فكان جوابه: اأكملوا الإجراءات وادفنوها يف قرها.
اأ�شى،  الفوؤاد  لها  ينفطر  التي  الق�شة  هذه  اإىل   - اأخي   - فانظر 
وت�شخن  القا�شي، ويلني،  القلب  وُيكلم  ل�شماعها ح�شرة،  النف�س  وتذوب 

العني اجلامدة وتذرف.

ونختم بهذه الق�صة احلزينة:

ضرب أمه بحذائه

تعدى  رجل  عن  واملجالت  اجلرائد  يف  والأخبار  الق�ش�س  روت 
على اأمه، و�شربها بحذائه يف ظهرها، وهي تهرب خوًفا من ابنها الذي 
حملته واأر�شعته وربته لينفعها، فما كان من الأم اإل اأن رفعت يدها اإىل 
اهلل - عز وجل - بدموع حرى ولوعة واأ�شى اأملًا لفعل ولدها بها، ودعت 
عليه من قلب �شادق، وكان البن قد ذهب لينام، وكاأنه مل يفعل �شيًئا، 
بها  قذف  التي  اليد  هي  وكانت  م�شلولة؛  اليمنى  ويده  اإل  ا�شتيقظ  فما 

حذاءه، يف ظهر تلك الأم امل�شكينة، واملوعد يوم يقوم الأ�شهاد.
ختاًما: ن�ضاأل اهلل اأن يعيننا على بر والدينا، واأن يجنبنا العقوق.

وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكم  "وال�ضالم 
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حسن الخلق

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل.. احلمد هلل الذي اأ�ضبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، 
واآتانا من كل ما �ضاألناه، واأ�ضهد اأن ل اإله اإل اهلل وحده ل �ضريك له، 
من توّكل عليه كفاه، ومن �ضاأله اأعطاه، ومن ا�ضتهداه هداه، واأ�ضهد 
اأن حممًدا عبده ور�ضوله وم�ضطفاه، النِّعمة امل�ضداة والرحمة املهداة، 
�ضلى اهلل عليه وعلى اآله و�ضحبه ومن اتبع هداه، و�ضلم ت�ضليًما كثرًيا. 

اأما بعد:
بعد  اإن�ضان  اأي  بها  يتحلى  �ضفة  واأعظم  اأج��ل  هو  اخللق  ح�ضن 

تقوى اهلل.
من هذا اليوم )      ( املوافق )  ( من �ضهر )  ( لعام )         (  ي�ضرنا 

اأن نخ�ض�س احلديث عن ح�ضن اخللق.

نبداأ بالقراآن الكرمي:

القرآن الكريم

ڤ   ڤ           ڤ  ڤ     ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  زب  ت��ع��اىل:  ق��ال 
چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ ڃ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ 
ژ  ژ  ڈ  ڈ       ڎ  ڎ  ڌ  ڌ   ڍ  ڍ ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ
ڳ   ڳ  گ گ  گ  گ  ک  ک  ک ک  ڑ   ڑ 
ڻ  ڻ  ڻ  ڻ    ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ ڳ  ڳ 
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ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ ہ  ہ    ہ  ۀ  ۀ 
ۋ    ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۓ  ۓ  ے
ى  ې  ې   ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ 
ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ   ەئ  ائ  ائ  ى 
رب  ی   ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ   ۈئ 

)الكهف(.

ثاين فقراتنا احلديث ال�صريف:

الحديث

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

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

ونقف مع خلق التوا�صع:

أقسام التَّواضُع

ع  والتَّوا�شُ مذموم.  والآخر  حممود،  اأحدهما  توا�شعان:  ع  التَّوا�شُ
ع املذموم:  املحمود: ترك التَّطاول على عباد اهلل والإزراء بهم. والتَّوا�شُ
ع  ْنيا رغبًة يف دنياه، فالعاقل يلزم مفارقة التَّوا�شُ هو توا�شع املرء لذي الدُّ
اجلهات  على  املحمود  ع  التَّوا�شُ يفارق  ول  كلِّها،  الأح��وال  على  املذموم 

كلِّها.
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ع املحمود على نوعني:  التَّوا�شُ
نهيه  وعند  امتثاًل،  اهلل  اأم��ر  عند  العبد  )توا�شع  ل:  الأوَّ وع  النَّ
اإباء  احة تتلكاأ يف اأمره، فيبدو منها نوع  ف�س لطلب الرَّ اجتناًبا، فاإنَّ النَّ
فر مبا ُمِنع منه، فاإذا  ة وتثبت عند نهيه طلًبا للظَّ و�ِشَراد هرًبا ِمن العبوديَّ

ة.  و�شع العبد نف�شه لأمر اهلل ونهيه فقد توا�شع للعبوديَّ
ته  لعزَّ وخ�شوعه  وجالله  ب  ال��رَّ لعظمة  توا�شعه  الثَّاين:  وع  والنَّ  
ده بذلك،  ب تعاىل وتفرُّ وكريائه، فكلَّما �شمخت نف�شه ذكر عظمة الرَّ
وانك�شر  نف�شه،  اإليه  فتوا�شعت  ذلك،  نازعه  َمن  على  ديد  ال�شَّ وغ�شبه 
ع،  لعظمة اهلل قلبه، واطماأنَّ لهيبته واأخبت ل�شلطانه، فهذا غاية التَّوا�شُ
ل ِمن غري عك�س، واملتوا�شع -حقيقًة- َمن ُرِزق الأمرين،  وهو ي�شتلزم الأوَّ

واهلل امل�شتعان(. 
املذموم:  ع  التَّوا�شُ )وِم��ن  م:  القيِّ اب��ن  ق��ال  امل��ذم��وم:  ع  التَّوا�شُ
ع يتولَّد ِمن بني العلم  التَّوا�شُ اأنَّ  ع واملهانة:  التَّوا�شُ املهانة. والفرق بني 
ته  باهلل �شبحانه ومعرفة اأ�شمائه و�شفاته ونعوت جالله، وتعظيمه وحمبَّ
واإجالله، وِمن معرفته بنف�شه وتفا�شيلها وعيوب عملها واآفاتها، فيتولَّد 
ع وهو انك�شار القلب هلل، وخف�س جناح  ِمن بني ذلك كلِّه ُخُلٌق هو التَّوا�شُ
حمة بعباده، فال يرى له على اأحٍد ف�شاًل، ول يرى له عند اأحٍد  ل والرَّ الذُّ
ا  ِقَبَله، وهذا ُخُلٌق اإمنَّ ا�س عليه، واحلقوق لهم  ا، بل يرى الف�شل للنَّ حقًّ

به.  يعطيه اهلل - عزَّ وجلَّ - َمن يحبُّه ويكرمه ويقرِّ
ف�س وابتذالها يف نيل  ة، وبذل النَّ ناءة واخِل�شَّ ا املهانة: فهي الدَّ واأمَّ
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َفل يف نيل �شهواتهم، وتوا�شع املفعول  حظوظها و�شهواتها، كتوا�شع ال�شِّ
ه منه، فهذا كلُّه  للفاعل، وتوا�شع طالب كلِّ حظٍّ ملن يرجو نيل حظِّ به 
َعة واملهانة،  ع، ويبغ�س ال�شِّ َعٌة ل توا�شع، واهلل �شبحانه يحبُّ التَّوا�شُ �شِ
حيح عنه: واأُوحي اإيلَّ اأن توا�شعوا حتى ل يفخر اأحٌد على اأحٍد،  ويف ال�شَّ

ول يبغي اأحٌد على اأحٍد.

ونحذر من اآفة الكرب:

احذر الكبر

توجد اآفة خطرية عند بع�س الفتيان وهى اآفة الكر؛ حيث ي�شعر 
بع�س الفتيان اأنه اأف�شل من غريه، واأنه مميز عن زمالئه فيتعاىل عليهم 

بالقول وال�شلوك، ويتعامل معهم باأ�شلوب فيه قدر الإهانة والنتقا�س.
وملثل هوؤلء الفتيان اأقول:

اإذا منحك اهلل تعاىل ماًل وثروة ميتلكها ولدك فهي من عند   -
اهلل تعاىل يعطيها ملن ي�شاء وقتما �شاء وبقدر.

- واإذا منحك اهلل تعاىل �شكاًل جمياًل مميًزا عن الآخرين فاعلم 
اأن اجلمال جمال الروح يف املقام الأول، اأما جمال ال�شكل فال يدوم.

- واإذا منحك اهلل تعاىل علًما اأو �شهادة ومل مينح غريك فاعلم اأن 
اأكرمكم عند اهلل اأتقاكم.

من  الداخل مميز عن غريك يف جمال  من  اأن��ك  �شعرت  واإذا   -
املجالت، فهو من املمكن اأن يكون مميًزا عنك يف جمال اآخر مهما كان 

علمه اأو م�شتواه املادي.
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وبالتايل ينبغي اأن يعلم كل فتى اأن التكر على الآخرين هو بداية 
لكل املهالك، وهو اأول مراحل ال�شقوط اأو النهيار، فاحذر كل احلذر من 
مُتِر�س  وال�شعادة،  والتميز  النجاح  تبعدك عن طريق  لأنها  الآفة؛  هذه 

قلبك وتبعد عنك كل من حولك.

ون�صتمع اإىل هذه النفحات:

نفحات في السلوك واألخالق

پ       پ  پ  ٻٻ  ٻ  ٻ  ٱ  زب  ت���ع���اىل:   ق���ال   -
پ  ڀڀ رب )الأحقاف: 15(. من تاأمل ما تعانيه احلامل من ثقل 
واإرهاق، وما يح�شل لها عند الو�شع من مكاره ت�شرف معها على املوت، 
ثم نظر اإىل حال الولد مع اأمه، علم �شر هذا التكرار املنبه اإىل عظيم 

حقها عليه.
ڈ  ڈ  ڎ  ڌڎ  ڌ   ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  زب  تعاىل:  ق��ال   -

ژژ رب )الإ�شراء: 53(.
 مل يركب ال�شيطان اأ�شهل ول اأ�شرع من الكلمة القبيحة، اأو املحتملة 

لالإف�شاد بني املوؤمنني.
لأن  12(؛  )احل��ج��رات:  رب  ڀڀ   ڀ  پ  پ  زب  تعاىل:  ق��ال   -
اأ�شرار القلوب ل يعلمها اإل عالم الغيوب، فلي�س لك اأن تعتقد يف غريك 
�شواه، اإل اأن تعتقد ما عملته و�شاهدته، وما مل ت�شاهده بعينك ومل ت�شمعه 
باأذنك، ثم وقع يف قلبك، فاإمنا ال�شيطان األقاه اإليك؛ فينبغي اأن تكذبه 

لأنه اأف�شق الف�شاق. 
)ق(.  رب  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  زب  ت��ع��اىل:  قوله   -



169

يدل على اأن كل �شيء يكتب، فعلى الإن�شان اأن يحتاط لنف�شه؛ لأن كرثة 
الكالم لبد اأن توقع يف املحظور واملمنوع؛ فمن كرث كالمه كرث �شقطه، 
فليقل خرًيا اأو لي�شمت، وفاز من جبل على ال�شمت؛ لأن اأكرث الكالم يف 

القيل والقال الذي ل فائدة فيه ف�شاًل عن الكالم املحرم. 
ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  زب  ت��ع��اىل:  ق��ال   -
ڄ      ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ       ڤ  ڤ   ڤ  ٹ 
ت�شوير  فيه  )النحل(.  رب  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ 
الذي  امل�شري  لينظروا  عليهم،  اهلل  نعمة  الذين جحدوا  الع�شاة  حلال 
يتهددهم من خالل املثل الذي ي�شرب لهم، فما زالت عن العبد نعمة، 

ول حلت به نقمة، اإل بذنب. 

ونختم بهذه الفقرة:

إياك والغرور

قال ابن اجلوزي: ولقد تاب على يدي يف جمال�س الذكر اأكرث من 
عني  �شالت  وكم  نف�س،  مائتي  من  اأك��رث  يدي  على  واأ�شلم  األ��ف،  مائتي 

متجر بوعظي مل تكن ت�شيل.
ويحق ملن يلمح هذا الإنعام اأن يرجو التمام، ورمبا لحت اأ�شباب 

اخلوف بنظري اإىل تق�شريي وزللي.
فيهم  ما  األف  ع�شرة  من  اأك��رث  حويل  فراأيت  يوًما  جل�شت  ولقد 
اإذا جنوا  بك  كيف  لنف�شي:  فقلت  عينه،  دمعت  اأو  قلبه  رق  قد  من  اإل 

وهلكت؟! 
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ف�شحت بل�شاِن وجدي:
اإن ق�شيت علىَّ بالعذاب غًدا، فال تعلمهم بعذابي �شيانة لكرمك 

ل لأجلي، ل يقولون: عذب من دل عليه!!
قد قيل لنبيك ملسو هيلع هللا ىلص اقتل ابن اأبي املنافق فقال: "ل يتحدث النا�س 

اأن حممًدا يقتل اأ�شحابه".
بعذاب  تعلمهم  اأن  بكرمك  يفَّ  عقائدهم  ح�شن  فاحفظ  اإلهي! 

الدليل عليك، حا�شاك واهلل رب من تكدير ال�شايف.
يكونوا  واأن  اخللق،  بح�ضن  التحلي  اإىل  اجلميع  ندعو  ختاًما: 

على قدر عاٍل من الأدب.
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكم  "وال�ضالم 
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حلقات تحفيظ القرآن

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل جعل من املاء ب�ضًرا فجعله ن�ضًبا و�ضهًرا. واأوجب �ضلة 
الأرحام واأعظم يف ذلك اأجًرا. واأ�ضهد اأن حممًدا عبده ور�ضوله اأعظم 
النا�س قدًرا، واأرفعهم ذكًرا، واأو�ضلهم رحًما. �ضلى اهلل عليه وعلى اآله 
له  التابعني  وعلى  اأح��رى.  به  وكانوا  باحلق  قاموا  الذين  واأ�ضحابه 

باإح�ضان و�ضلم ت�ضليًما كثرًيا. اأما بعد:
ال��ق��راآن  ال���ق���راآن ه��ي ف��ر���ض��ة عظيمة حل��ف��ظ  ح��ل��ق��ات حتفيظ 

الكرمي، يقبل عليها الطالب، ويتحلقون فيها حول مائدة القراآن.
ونحن يف هذا اليوم )      ( املوافق )  ( من �ضهر )  ( لعام )         (  

ي�ضرنا اأن نخ�ض�س احلديث هنا عن حلقات حتفيظ القراآن الكرمي.

نبداأ بالقراآن الكرمي:

القرآن الكريم

پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  زب  ت��ع��اىل:  ق��ال 
ٹٹ  ٿ  ٿ  ٿ   ٺٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  
ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ٹ  ٹ 
ڄ ڃ    ڃ ڃ ڃ چ چ چ    چ  ڇڇ 
ڑڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ   ڎ  ڌ  ڍڌ  ڍ  ڇ  ڇ 
ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    گ  گ  گ   گ      ک   ک  ک   ک 
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ھ  ہ  ہ   ہ  ۀہ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ   ڱ  
ۆ    ۆ  ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ  ڭ ڭ ۇ ۇ   
ۈ ۈ ٴۇ  ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې ې   ې ې ىى  
ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ   ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ   وئ  ەئەئ  ائ   ائ   

ىئ رب )الكهف(.

ثاين فقراتنا احلديث ال�صريف:

الحديث

عن اأبي اأمامة الباهلي - ر�شي اهلل عنه - قال: �شمعت ر�شول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص: »اقروؤوا القراآن فاإنه ياأتي يوم القيامة �شفيًعا لأ�شحابه« رواه م�شلم.

ونقف مع كلمتنا ال�صباحية:

حفظ القرآن ال يتعارض مع التفوق الدراسي

ك�شفت درا�شة اإح�شائية اأجريت اأنَّ حفظة كتاب اهلل متفوقون يف 
درا�شتهم وحت�شيلهم العلمي، ويرتبعون على املراكز الأوىل يف املدار�س 

واجلامعات.
واأكدت الدرا�شة التي اأجريت موؤخًرا يف اململكة العربية ال�شعودية، 
يف  النتظام  اأنَّ  ال��ك��رمي،  للقراآن  احلافظني  ال��ط��الب  م��ن  ع��دد  على 
العلمي  التح�شيل  على  الطالب  قدرة  مع  يتعار�س  ل  التحفيظ  حلقات 
دور  له  الكرمي  القراآن  حفظ  اأنَّ  اأثبتت  بل  وجامعاتهم؛  مدار�شهم  يف 
اأكرث من 7٠% من  اإن  والتفوق؛ حيث  العلمي  التح�شيل  زيادة  كبري يف 
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الطالب )عينة الدرا�شة(، الذين بداأوا احلفَظ يف �شٍن مبكرة، متفوقون 
واجلامعات  املدار�س  يف  الأوىل  املراكز  على  ويح�شلون  درا�شتهم،  يف 
املختلفة، واأنَّ ما يزيد على )6٠%( من احلفظة ي�شلكون طريق التعليم 
اجلامعي، مبا يف ذلك الكليات العلمية مثل الطب والهند�شة وال�شيدلة 

والعلوم، ويتفوقون فيها.
الأحد  ال�شعودية  املدينة  جريدة  ن�شرتها  التي  الدرا�شة  واأ�شافت 
ينمي  مبكرة،  �شٍن  يف  الكرمي،  ال��ق��راآن  حفظ  اأنَّ  )2٠٠5/2/13م(، 
اإىل  بالإ�شافة  غريهم،  من  اأكر  بدرجة  وا�شتيعابهم  الأطفال  مدارك 
متتعهم بقدٍر كبرٍي من التزان النف�شي والجتماعي، وقدرة كبرية على 

تنظيم الوقت وال�شتفادة منه.
و�شددت الدرا�شة على اأهمية البدء يف دفع الن�سء يف �شٍنِ مبكرٍة 
اإىل حلقاٍت ومدار�س حتفيظ القراآن الكرمي؛ نظًرا ل�شهولة احلفظ يف 
اأهمية  على  موؤكدًة  وال�شرتجاع،  ال�شتيعاب  على  والقدرة  ال�شن  هذه 
دور الأ�شرة يف حتفيز اأبنائها وبناتها على حفظ القراآن الكرمي؛ ودللت 
على اأهمية هذا الأمر بالنتيجة التي تو�شلت اإليها، القائلة باأنَّ اأكرث من 
)8٠%( من حفظة القراآن الكرمي من البنني والبنات، عرفوا طريقهم 
الآباء والأمهات،  التحفيظ واملدار�س القراآنية بت�شجيع من  اإىل حلقات 
اأو  اأ�شقاء و�شقيقات يحفظون القراآن،  واأن اأكرث من )5٠%( منهم لهم 

اأجزاء منه.
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"طالب العلم وحفظ القراآن" هو عنوان فقرتنا القادمة:

َطالبُ العلِم وحفُظ الُقرآن

التي  الأ�شا�شيات  من  العلم،  اأه��ل  عند  ال��ق��راآن،  حفظ  كان  لقد 
يبداأ بها طالب العلم، ولذا فقد كان الواحد منهم ل يرتدد عن ال�شروع 
بحفظه و�شبطه، فاأ�شبح حفظه �شمة بارزة يف جمتمع اأهل العلم وطلبته، 
بع�شهم  اأن  العجيب  بل  يرى م�شداق ذلك،  الرتاجم  والناظر يف كتب 
كان يعاب بعدم حفظه للقراآن، ومن �شواهد ذلك ما ذكره احلافظ ابن 
حجر يف تقريب التهذيب يف ترجمة عثمان بن حممد بن اأبي �شيبة، قال 
ما ن�شه: )ثقة حافظ �شهري، وله اأوهام، وقيل: كان ل يحفظ القراآن(.

طالب  على  واج��ًب��ا  لي�س  ال��ق��راآن  حفظ  اإن  هنا:  يقال  اأن  ولب��د 
العلم، لكن حفظه مفتاح لطريق احلفظ والفهم، وهذا م�شاهد يف طلبة 
العلم الهتمام بهذا الأمر،  يا طالب  له؛ ولهذا عليك  العلم احلافظني 

وم�شاعفة اجلهد يف التح�شيل. 
رفعة  يزيده  ما  به  والعمل  القراآن  حفظ  اأن  العلم  طالب  وليعلم 
ُع ِبِه  وعلًوا، كما ورد يف احلديث: »اإنَّ اهلل َيْرَفُع بَهَذا الْكِتاِب اأْقَواًما َوَي�شَ

اآَخِريَن« رواه م�شلم.
نيا والرزخ والآخرة:  م يف الدُّ وحامل القراآن مقدَّ

فتقدميه يف الدنيا ي�شهد له قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »يوؤمُّ النا�َس اأقروؤهم لكتاب 
اهلل .... « رواه م�شلم.

ريف دليل على �شرف منزلته.  وتقدميه يف هذا املقام ال�شَّ



175

ال�شحابة  اأم��ر  من  كان  ما  له:  في�شهد  ال��رزخ  يف  تقدميه   واأم��ا 
ف�شقَّ  اأح��د،  يوم  يف  عليهم  القتلى  كرث  عندما   ،- عنهم   اهلل  ر�شي   -
عليهم اأن يدفنوا كل ميِّت يف قِر، فا�شتاأذنوا النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف دفن الرجلني 
الدفن،  على  ي�شرف  ملسو هيلع هللا ىلص  وك��ان  لهم،  ف��اأذن  الواحد  القر  يف  والثالثة 
اأخًذا للقراآن؟«  اأكرث  »اأيهم  ملسو هيلع هللا ىلص:  بي  النَّ اإذا جاوؤوا بالأموات �شاأل  فكانوا 

رواه البخاري؛ فاإذا اأ�شري اإىل اأحدهم اأمر بتقدميه. 
ملسو هيلع هللا ىلص: » اقراأ وارتق  واأما تقدميه وعلوه يف الآخرة، في�شهد له قوله 
ورتل كما كنت ترتل يف الدنيا ، فاإن منزلتك عند اآخر اآية تقروؤها« رواه 

اأبو داود.
وكفى بهذا ال�شرف فخًرا ورفعة، وذلك ف�شل اهلل يوؤتيه من ي�شاء، 

واهلل ذو الف�شل العظيم.

ون�صتمع لهذه االفقرة:

سعودية أمية تحفظ القرآن كامال في سن "86" عامًا

متكنت م�شنة �شعودية تبلغ من العمر )86( عاًما من حفظ القراآن 
الكرمي كامال رغم اأنها 'اأمية'ل تقراأ ول تكتب.

اإدارة  "وا�س" عن مدير  الر�شمية  ال�شعودية  الأنباء  وكالة  ونقلت 
املدار�س الن�شائية باجلمعية اخلريية لتحفيظ القراآن مبنطقة الريا�س 
)اإبراهيم بن عبدالعزيز( قوله: اإن  "الأخت" اأم طالل املطريي، تقدمت 
بحما�س لختبار اخلامتات حلفظ القراآن الكرمي، واجتهدت فتحقق لها 

ما اأرادت بعزمية جتاوزت الأمية.



176

واأو�شحت مديرة مركز الإ�شراف، رئي�شة جلنة اختبار اخلامتات 
باجلمعية )مها العيد( اأن اأم طالل اأم�شت يف حفظ القراآن الكرمي ع�شر 
�شنوات، وهي ت�شتعني خالل درا�شتها مبعلمات مدر�شة البينات لتحفيظ 
القراآن الكرمي وال�شتماع لتالوتهن وتالوة باقي الطالبات ،وت�شتعني يف 
املنزل بامل�شجل يف ال�شتماع لالآيات، حيث اإنها ل تقراأ ول تكتب، حتى 

اجتازت اختبار حفظ القراآن الكرمي بنجاح.

وهنا و�صية حلملة القراآن:

وصية لحملة القرآن

األأين  القراآن؟  اأحفظ  ملاذا  ال�شوؤال:  هذا  نف�شه  اأحدكم  �شاأل  األ 
مدر�شة  يف  در�شت  لأين  اأم  معهم؟  فحفظت  يحفظون  قوًما  �شحبت 
بذلك. فهال  األزمني  والدي  لأن  اأم  ليقال حافظ؟  اأم  القراآن؟  حتفيظ 

حر�شنا على ت�شحيح النية، وا�شت�شحاب الإخال�س هلل وحده. 
 عن اإيا�س بن عامر قال: اأخذ علي بن اأبي طالب - ر�شي اهلل عنه - 
بيدي ثم قال: »اإنك اإن بقيت �شيقراأ القراآن ثالثة اأ�شناف، ف�شنف هلل، 

و�شنف للجدال، و�شنف للدنيا، ومن طلب به اأدرك«. 

ونختم بهذه الفقرة:

ثمرات قراءة القرآن

بذلك  ج��اءت  وق��د  يح�شى،  ل  ما  الّثمرات  من  ال��ق��راآن  ل��ق��راءة 
وقد  والّتابعني  حابة  ال�شّ عن  ال��واردة  والآث��ار  حيحة،  ال�شّ الأح��ادي��ث 

خّل�شها ال�ّشيخ م�شطفى عمارة، ونذكر منها الآتي:
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الّنا�س،  اأف�شل  ومن  العظماء  م�شاّف  يف  القراآن  ق��ارئ  اإّن   -1
واأعالهم درجة.

2- يكت�شب القارئ عن كّل حرف ح�شنة واحل�شنة بع�شر اأمثالها.
3- ت�شمل القارئ ظّلة الّرحمة ويحاط باملالئكة وتتنّزل عليه ال�ّشكينة.
4- ي�شيء اهلّل قلب القارئ، ويقيه ظلمات يوم القيامة ويبعد عنه 

ال�ّشدائد.
فهو  هنا  ومن  كالأترّجة،  حلو  ومذاقه  زكّية  رائحته  القارئ   -5
عطره،  منه  لي�شّموا  العاملون  احلون  ال�شّ اإليه  يتقرب  �شالح  جلي�س 

وينفحوا من �شذاه.
6- قارئ القراآن ل يحزنه الفزع الأكر لأّنه يف حماية اهلّل ولأّن 

القراآن ي�شفع له.
بالّنعيم  واإغداقهما  وال��دي��ه،  رحمة  يف  �شبب  ال��ق��راآن  ق��ارئ   -7

وميّدهما اهلّل بالأنوار املتالألئة جزاء قراءة ابنهما.
8- قارئ القراآن يرقى اإىل قّمة املعايل يف اجلّنة وي�شعد اإىل ذروة 

الّنعيم.
اأن يكونوا يف درجته  احلون قارئ القراآن ويتمّنون  9- يغبط ال�شّ

ال�ّشامية عند اهلّل تعاىل، ويوّدون اأن يعملوا مثله.
1٠- قارئ القراآن تدعو له املالئكة الكرام بالّرحمة واملغفرة.

من  تكونوا  ول  احللقات،  رواد  من  جميًعا  كونوا  نقول:  ختاًما 
رواد املقاهي واملنتديات، التي ت�ضيع العمر والوقت فيما ل فائدة منه.

وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكم  "وال�ضالم 
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حق الجار

ٱ ٻ ٻ

اإ�ضالحها  بعد  الأر�����س  يف  الف�ضاد  ع��ن  نهى  ال���ذي  هلل  احل��م��د 
باأنوار  النهى  اأويل  ب�ضائر  اأن��ار  �ضبحانه  اأحمده  وال��ق��راآن،  بالإٍ�ضالم 
التوحيد والهدى والإميان، واأ�ضهد اأن ل اإله اإل اهلل وحده ل �ضريك له، 
واأ�ضهد اأن نبينا حممًدا عبده ور�ضوله، اأر�ضد الأمة اإىل طريق ال�ضعادة 
ودخول رو�ضات اجلنان، اللهم �ضل و�ضلم على عبدك ور�ضولك حممد 

وعلى اآله و�ضحبه ما تعاقبت الليايل والدهور والأزمان. اأما بعد:
للجار على جاره حق عظيم حث عليه النبي الكرمي يف اأكرث من 

حديث.
 ونحن هنا يف هذا اليوم )      ( املوافق )  ( من �ضهر )  ( لعام 

)         (  نخ�ض�س احلديث عن حق اجلار.

نبداأ بالقراآن الكرمي:

القرآن الكريم

قال تعاىل: زب ىئ ىئ ی ی ی ی  جئحئ مئ  ىئ يئ 
جب حب خب مب ىب يب  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ 
ٹ  ٿ  ٿٿ  ٿ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀڀ  پ  پ  
ڄڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ 
ڃ ڃ ڃ چ  چ چچ ڇ    ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ  
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ک  ک  ک  ڑڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   گ  گ  گ  گ  ک 
ں ں ڻ  ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ    ہ ہ ھ ھ  ھ 
ۈ  ۆ  ۇۆ  ۇ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ 

ۈ ٴۇ ۋ رب )الكهف(.

ثاين فقراتنا احلديث ال�صريف:

الحديث

عن ابن عمر وعائ�شة -ر�شي اهلل عنهما- قال : قال ر�شول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص: »ما زال جريل يو�شيني باجلار حتى ظننت اأنه �شيورثه« متفق عليه.

ونقف مع الكلمة ال�صباحية:

جاري العزيز

جاري العزيز ..
ال�شيطان،  اأر�شيت  من  يا  واحل��رم��ان،  الغفلة  مهد  يف  نائًما  يا 
وع�شيت الرحمن، اأما �شمعت املنادي ينادي حي على ال�شالة حي على 

الفالح؟
اأما اأخافك تهديد نبيك مبن تخلف عن اجلماعة باأن يحرق عليهم 
بيوتهم بالنار، اأما اآن الأوان اأن تعقد ال�شلح مع مولك؟ األي�س هو الذي 

ي�شر لك �شبل النجاح؟
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اإذن ملاذا ل جتيب دعوته؟ زب مئ ىئ يئ جب حب خب  مب ىب 
يب جت حت   خت مت   ىت يت  رب )النور(.

ب�شبع  الفرد  �شالة  من  اأف�شل  اجلماعة  �شالة  ب��اأن  تعلم  واأن��ت 
عنك  وحتط  درجة  لك  ترفع  تخطوها  خطوة  كل  واأن  درجة،  وع�شرين 
خطيئة، واأن انتظارك يف امل�شجد اإىل حني اإقامة ال�شالة كاأجر امل�شلي 
واملرابط يف �شبيل اهلل، فبوقوفك مع اإخوتك تظهر مدى قوة امل�شلمني 
اأعداء اهلل وترهبهم، وتتحقق معنى العدالة فال  واحتادهم، وتغيظ به 

فرق بينهم اإل بتقواهم.
وب�شالة اجلماعة يحدث اخل�شوع، والطماأنينة، وهي تذكر الغافل، 

وتعلم اجلاهل وتقوي الأبدان ملا فيها من احلركة والن�شاط.
فيا من �شيعت ال�شالة:

غ������دا ت����وف����ى ال���ن���ف���و����س م����ا ك�����ش��ب��ت
وي���ح�������ش���د ال������زارع������ون م����ا زرع�����وا

لأن��ف�����ش��ه�����م اأح�������ش���ن���وا  اأح�������ش���ن���وا  اإن 
�شنع��وا. م���ا  ف��ب��ئ�����س  اأ�����ش����اوؤوا  واإن 

القادمة: فقرتنا  عنوان  اجلار" هو  اإىل  "الإح�صان 

اإلحسان إلى الجار

ملسو هيلع هللا ىلص ح�شن معاملة اجلريان فقد  الر�شول  تعلم ال�شحابة من  لقد 
ذبحت لعبد اهلل ابن عمرو بن العا�س �شاة، فجعل يقول لغالمه: اأهديت 
جلارنا اليهودي؟ اأهديت جلارنا اليهودي ؟ فاإين �شمعت ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 



181

»مازال جريل يو�شيني باجلار حتى ظننت اأنه �شيورثه«
فاجلار ال�شالح يكون �شبًبا يف �شعادة جاره، ولذا قيل:

اط���ل���ب ل��ن��ف�����ش��ك ج����رياًن����ا جت���اوره���م
اجل���اُر. ي�شلح  حتى  ال���دار  ت�شلح  ل 

ولقد باع اأحدهم منزله فلما لموه يف ذلك قال:
منزيل بالرخ�س  ب��ع��ُت  اأن  يلوموننى 

ينغ���ُس ه��ن��اك  ج�����اًرا  ي��ع��رف��وا  ومل 
فاإمن��ا امل�����������الم  كف���وا  له����م  فقلت 

ب��ج��ريان��ه��ا ت��غ��ل��و ال���دي���ار وت��رخ�����سُ
ولقد باع اأبو جهم العدوي داره مبائة األف درهم، ثم قال للم�شرتى: 
بكم ت�شرتون جوار �شعيد بن العا�س قالوا: وهل ي�شرتى جوار قط؟ قال: 
اإًذا ردوا علّي داري وخذوا مالكم فاإين واهلل ل اأدع جوار رجل اإن قعدت 
�شاأل عني، واإن راآين رحب بي، واإن غبت حفظني ، واإن �شهدت قربني، 
اأ�شاأل بداأين، واإن نابتنى حاجة فرج  واإن �شاألته ق�شى حاجتي، واإن مل 

عني. فبلع ذلك �شعيًدا فبعث اإليه مبائة األف درهم.
يف  حتى  اجل��ريان  اأعرا�س  ب�شيانتهم  يفخرون  العرب  كان  وقد 

اجلاهلية، يقول عنرتة:
واأغ�س طريف اإن بدت يل جارتي *** حتى يواري جارتي ماأواها

واأما يف الإ�شالم فيقول اأحدهم:



182

اأج�����������اوره اإذ  ج���������اري  ����ش�������ر  م������ا 
���ش��������������ت�����ر ل��ب�����ي�����ت��ه  ي�������ك�����������ون  األ 

خ���رج���ت ج�����ارت�����ي  م�����ا  اإذا  اأع�����م�����ى 
ح����ت����ى ي�����������واري ج������ارت������ي اخل������در

فالإح�شان اإىل اجلار �شعور اأ�شيل وعميق يف وجدان امل�شلم ال�شادق 
، وكما قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »خري الأ�شحاب عند اهلل خريهم ل�شاحبه، وخري 

اجلريان عند اهلل خريهم جلاره« رواه الرتمذي.

القادمة: فقرتنا  اجلوار" يف  "مراتب 

مراتب الجوار

اجلار اأربعة اأنواع:
الإ���ش��الم وحق  له حق اجل��وار وح��ق  )1( ج��ار م�شلم ذو رح��م، 

القرابة.
)2( جار م�شلم لي�س برحم، له حق اجلوار وحق الإ�شالم.

)3( جار كافر ذو رحم، له حق اجلوار وحق الرحم.
)4( جار كافر لي�س برحم، له حق اجلوار فقط.

القادمة: فقرتنا  اجلار" عنوان  حقوق  "من 
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من حقوق الجار

من حقوق اجلار �شرت العر�س وحفظ الأ�شرار: بحكم اجلوار قد 
يتطلع اجلار اإىل اأ�شرار جاره عن طريق الأطفال اأو الن�شاء اأو ال�شوت 
املرتفع، وحينذاك عليه كتمانها وعدم اإخراجها للنا�س، وهي من اأعظم 

الأمانات التي يعاقب عليها كا�شفها.
قال اأحد ال�شعراء:

اأج��������������اوره اإذ  ج��������������اري  ����ش���ر  م�����ا 
���ش�����ت�����������������������ر ل�����ب�����ي�����ت�����ه  ي����ك����ون  األ 

خ���رج���ت ج�����ارت�����ي  م�����ا  اإذا  اأع�����م�����ى 
ح����ت����ى ي����������واري ج�����ارت�����ي اخل�������در.

ونختم بهذه الفقرة:

حد الجوار

اختلفت عبارات اأهل العلم يف حد اجلوار املعتر �شرًعا، فمما قيل 
يف ذلك ما يلي:

1- اأن حد اجلوار اأربعون داًرا من كل جانب، وقد جاء ذلك عن 
عائ�شة- ر�شي اهلل عنها - كما جاء عن الزهري والأوزاعي.

2- اأنه ع�شرة دور من كل جانب. 
3- اأن من �شمع النداء هو جار.
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4- اأن اجلار هو املال�شق.
5- اأن حد اجلوار هم الذين يجمعهم م�شجٌد واحٌد.

والأقرب- واهلل اأعلم - اأن حد اجلوار ُيرجع فيه اإىل العرف؛ فما 
علم عرًفا اأنه جار فهو جار.

اإىل هنا نكون قد و�ضلنا اإىل اآخر فقراتنا عن حق اجلار.
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكم  "وال�ضالم 
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العالمة عبدالعزيز ابن باز - رحمه اهلل -

ٱ ٻ ٻ

الإن�ضان، علمه  القراآن، خلق  الرحمن، علم  الرحيم  احلمد هلل 
�ضاأن،  يف  هو  ي��وم  ك��ّل  �ضبحانه  والأر����س  ال�ضموات  مقاليد  له  البيان، 
واأ�ضهد اأن ل اإله اإل اهلل وحده ل �ضريك له، واأ�ضهد اأن حممًدا عبده 
دعا  واأبلغ من  ورك��ع،  اأجمع، وخري من �ضلى  اآدم  ولد  �ضيد  ور�ضوله، 
اآله واأ�ضحابه الأتقياء  اإىل اهلل فاأ�ضمع، �ضلى اهلل وبارك عليه، وعلى 
يوم  اإىل  باإح�ضان  تبعهم  وم��ن  التابعني  وع��ن  عنهم  ور���ض��ي  ال���ررة، 

الدين. اأما بعد:
كما اأن لل�ضم�س �ضعاع؛ فاإن لالأدب مكان، وكما اأن للقمر �ضياء؛ فاإن 

لالأخالق عنوان، وكما اأن هناك طابور �ضباح؛ فاإن هناك برنامج يذاع.
 مع هذه ال�ضاحة العطرة بوجودكم، ويف هذا اليوم )   ( املوافق 
)     ( ي�ضرنا اأن نكون يف هذا اليوم مع �ضرية عطرة، لعامل جليل، من اأعظم 

علماء الأمة يف هذا الع�ضر؛ اإنه )عبدالعزيز بن باز – رحمه اهلل - (.
نقف اأوًل مع اآيات تبني ف�ضل العلماء:

نقف اأوًل مع اأية تبني ف�صل العلماء:

القرآن الكريم

قال تعاىل: چ مب ىب يب جت  حت خت مت ىت   يتجث مث 
ىث    يث حج چ )املجادلة: 11(. 
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يقول د. حمد التويجري: "رفع اهلل درجاتهم يف الدنيا والآخرة، 
يف  واأما  ومنزلتهم.  مكانتهم  ورفع  اخللق،  عند  ذكرهم  رفع  الدنيا  يف 

الآخرة فلهم الدرجات العلى، واأي �شرف واأية منزلة اأعظم من ذلك.
امللوك  من  التاريخ  عر  مَرّ  كم   - اهلل  يرعاكم   - لحظوا  ولهذا 
والأمراء والعظماء والتجار واملخرتعون انتهوا مبماتهم، فانتهى ذكرهم، 
العلم،  اأهل  ولكن هوؤلء  التاريخ،  ياأتي ذكرهم عابًرا يف �شفحات  فقد 
اأج�شادهم  عليهم،  م  وُيرتَحّ اإل  ُيذَكرون  ل  الزمان،  مع  يتجدد  ِذكرهم 

مفقودة، لكن اآثارهم باقية بني اأيدينا".

و�صنة نبينا ذكرت ف�صل العلماء:

الحديث

َعْن ابِن َم�ْشعوِد - ر�شَي اهلُل عنُه - قال قاَل ر�شول اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص:  »ل 
َح�َشَد اإلَّ يف اثَنَتنْيِ َرُجٌل اآَتاه اهلُل َماًل ف�َشلََّطُه َعلى َهَلكِتِه يف احَلقَّ وَرُجٌل 

ها« متفق عليه.  ي ِبها َو ُيَعِلمُّ اآَتاُه اهلُل احِلْكَمَة َفُهَو َيق�شِ

مولد ال�صيخ يف فقرتنا التالية:

مولده - رحمه اهلل -

عام  احلجة  ذي  يف  اهلل  رحمة  ب��از  ب��ن  عبدالعزيز  ال�شيخ  ول��د 
)133٠ه�( مبدينة الريا�س وكان ب�شرًيا ثم اأ�شابه مر�س يف عينيه عام 
)1346ه�( و�شعف ب�شره ثم فقده عام )135٠ه�(، وحفظ القراآن الكرمي 
قبل �شن البلوغ ثم جّد يف طلب العلم على العلماء يف الريا�س وملا برز يف 
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العلوم ال�شرعية واللغة مت تعيينه يف الق�شاء عام )1357ه�( ومل ينقطع 
عن طلب العلم حتى وفاته - رحمه اهلل - حيث لزم البحث والتدري�س 
ليل نهار ومل ت�شغله املنا�شب عن ذلك، وقد عنى عناية خا�شة باحلديث 
وعلومه حتى اأ�شبح حكمه على احلديث من حيث ال�شحة وال�شعف حمل 

اعتبار وهي درجة قل اأن يبلغها اأحد خا�شة يف هذا الع�شر.

ونتعرف يف فقرتنا التالية على م�صائخه الأجلء:

مشائخه - رحمه اهلل -

تلقى العلم على اأيدي كثري من العلماء ومن اأبرزهم: ال�شيخ حممد 
ال�شيخ   ، بن عبداللطيف قا�شي الريا�س، ال�شيخ �شالح بن عبدالعزيز 
�شعد بن حمد بن عتيق قا�شي الريا�س، ال�شيخ حمد بن فار�س وكيل بيت 
املال يف الريا�س، �شماحة ال�شيخ حممد بن اإبراهيم بن عبداللطيف اآل 
ال�شيخ مفتي اململكة العربية ال�شعودية وقد لزم حلقاته نحًوا من ع�شر 
�شنوات وتلقى عنه جميع العلوم ال�شرعية ابتداًء من عام )1347ه�( اإىل 
املكرمة  البخاري من علماء مكة  �شعد وقا�س  ال�شيخ  عام )1357ه���(، 

اأخذ عنه علم التجويد يف عام )1355ه�(.

وفقرتنا القادمة هي بعنوان:

أعماله ومناصبه - رحمه اهلل - 

توىل ال�ضيخ العديد من املنا�ضب منها على �ضبيل املثال :
1- رئا�شة هيئة كبار العلماء يف اململكة.
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الهيئة  يف  والإف��ت��اء  العلمية  للبحوث  الدائمة  اللجنة  رئا�شة   -2
املذكورة.

3- ع�شوية ورئا�شة املجل�س التاأ�شي�شي لرابطة العامل الإ�شالمي.
4- رئا�شة املجل�س الأعلى العاملي للم�شاجد.

5- رئا�شة املجمع الفقهي الإ�شالمي مبكة املكرمة التابع لرابطة 
العامل الإ�شالمي.

6- ع�شوية املجل�س الأعلى للجامعة الإ�شالمية باملدينة املنورة.
7- ع�شوية الهيئة العليا للدعوة الإ�شالمية يف اململكة.

املحا�شرات  يلقي  ك��ان  فقط  ذك��ر  ما  على  ن�شاطه  يقت�شر  ومل 
ويح�شر الندوات العلمية ويعلق عليها ويعمر املجال�س اخلا�شة والعامة 
التي يح�شرها بالقراءة والتعليق بالإ�شافة اإىل الأمر باملعروف والنهي 

عن املنكر الذي اأ�شبح �شفة مالزمة له.

نقف مع �صْيٍ من ق�ص�صه - رحمه اهلل - يف هذه الفقرة:

من قصصه - رحمه اهلل -

الق�ضة الأوىل: قام ال�شاعر الدكتور ال�شيخ الفا�شل/ حممد تقي 
الدين الهاليل - رحمه اهلل - وهو من علمتم اإمامته يف هذا الفن، كتب 

ق�شيدة ل ميدح فيها ال�شيخ فح�شب، واإمنا ميدح فيها اآل باز عموًما.
كتب هذه الق�شيدة الطويلة، فلما اطلع ال�شيخ � رحمه اهلل � على 
ا عليها فقال - رحمه اهلل - : )قد اطلعت على ق�شيدة  الق�شيدة كتب ردًّ
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ن�شرت يف العدد التا�شع من جملة اجلامعة الإ�شالمية يف الهند لف�شيلة 
الدكتور تقي الدين الهاليل، وقد ك�ّدرتن�ي كثرًيا، واأ�شفت اأن ت�شدر من 
مثله، وذلك ملا ت�شمنته من الغلو يف املدح ل�ي ولعموم قبيلت�ي، .. اإىل اأن 
قال - رحمه اهلل - : واإنني اأن�شح ف�شيلته من العود اإىل مثل ذلك واأن 

ي�شتغفر اهلل مما �شدر منه( ... اإىل اآخر كالمه رحمه اهلل تعاىل.
الق�ضة الثانية: قال علي بن عبد اهلل األدربي: من الق�ش�س التي 
ا هي اأنه قام اأربعة رجال من اإحدى هيئات  وقفت عليها وتاأثرت منها جدًّ
الإغاثة يف اململكة بالذهاب اإىل اأدغال اأفريقيا لتوزيع املعونات من قبل 

هذه الدولة املباركة اململكة العربية ال�شعودية.
ال�شري  اأ�شناهم  اأن  وبعد  الأق��دام  على  �شاعات  اأربع  م�شري  وبعد 
وا على عجوز يف خيمة ف�شلموا عليها واأعطوها بع�س املعونات فقالت  مرُّ

لهم: من اأي بالد اأنتم فقالوا: نحن من اململكة العربية ال�شعودية.
فقالت: بلغوا �شالمي لل�شيخ بن باز. فقالوا: يرحمِك اهلل وما يدري 

ابن باز عنِك يف هذه الأماكن البعيدة.
فقالت: واهلل اإنه ير�شل يل يف كل �شهر األف ريال بعد اأن اأر�شلت له 

ر�شالة اأطلبه امل�شاعدة والعون بعد اهلل - عز و جل - .
الق�ضة الثالثة: اأحياًنا يطرح �شماحته �شوؤاًل نحوًيا واملجل�س مليء 
بالدكاترة، والأجالء من اأهل العلم، فيقول: على اأي �شيء ن�شبت الكلمة 

الفالنية؟
اأو  ال�شتغال،  ن�شبت على  يقول:  كاأن  اأج��اب،  اأحد  فاإذا مل يجب 
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على غري ذلك. 
بع�س  ي�شمعها من  التي  الدارجة  الكلمات  وكثرًيا ما كان ي�شوب 
القراء، وكثرًيا ما كان ي�شوب بع�س الأ�شاليب التي ي�شمعها من بع�س 

اخلطباء اأو املتحدثني. 
ومن الأمثلة على ت�ضويباته ما يلي: 

1- كلمة: طبيعي، يقول: ال�شواب: طبعي. 
ي.  2- بديهي، يقول: ال�شواب: َبَدهِّ

3- ُدْربة، يقول: ال�شواب: َدَرَبة
مبوَجبه،  للعمل  يقال  كاأن  موَجب،  ال�شواب:  يقول:  موِجب،   -4
وقد يكون ال�شواب بك�شر اجليم ح�شب ال�شياق؛ لأن املوِجب هو ال�شبب، 

واملوَجب هو املُ�َشبَّب. 
5- ِكلى، يقول: ال�شواب: ُكَلى جمع ُكْلية. 

6- َجالء الأفهام يقول: ال�شواب: ِجالء الأفهام. 
7- املعجم املُفهَر�س يقول: ال�شواب: املعجم املَُفْهِر�س بك�شر الراء 

ل بفتحها، فيكون ا�شم فاعل ل ا�شم مفعول. 
يقول  القاف  بك�شر  الِقعدة  وذي  احل��اء،  بفتح  ��ة  احَل��جَّ ذي   -8

ة بك�شر احلاء، وذي الَقعدة بفتح القاف.  ال�شواب العك�س: ذي احِلجَّ
9- ويقول يف نهاية مكاتباته بعد الدعاء: اإنه �شميع قريب ويقول: 

اإن هذا الأ�شلوب اأوىل من �شميع جميب.
قال:  ك��ذا  ك��ان  كلما  ك��ذا  ك��ان  كلما  يقول:  اأح���ًدا  �شمع  اإذا   -1٠
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ال�شحيح اأن يقول: كلما كان كذا كان كذا؛ فال م�شوغ لتكرار كلما، قال 
وا اإِىَل اْلِفْتَنِة اأُْرِك�ُشوا ِفيَها} )الن�شاء: 91(. -تعاىل - : {ُكلَّ َما ُردُّ

11- كان ل يجمع بني: حفظه اهلل من كل �شوء ومكروه، بل يقول 
ُيْكَتفى بواحدة، فاإما اأن يقال: من كل �شوء، اأو من كل مكروه. 

موؤلفاته - رحمه اهلل - يف فقرتنا التالية:

مؤلفاته - رحمه اهلل -

موؤلفاته: فهي كثرية جدا نذكر منها:
1- جمموع فتاوى ومقالت متنوعة.

2- الفوائد اجللية يف املباحث الفر�شية
3- التحقيق والإي�شاح لكثري من م�شائل احلج والعمرة والزيارة 

)تو�شيح املنا�شك(.
)حكم  مفيدة  مقالت  اأربع  على  وي�شتمل  البدع  من  التحذير   -4
الحتفال باملولد النبوي وليلة الإ�شراء واملعراج وليلة الن�شف من �شعبان 
ال�شيخ  امل�شمى  النبوية  احلجرة  خ��ادم  من  املزعومة  ال��روؤي��ا  وتكذيب 

اأحمد(.
5- ر�شالتان موجزتان يف الزكاة وال�شيام.

6- العقيدة ال�شحيحة وما ي�شادها، وغريها كثري من موؤلفاته.
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ونختم بهذه الفقرة:

وفاته - رحمه اهلل -

عن  )142٠/1/27ه������(  اخلمي�س  ي��وم  اهلل  رحمه  ال�شيخ  ت��ويّف 
عمر يناهز )89( عاًما، ق�شاها رحمه اهلل يف اجلد والجتهاد والعمل 
ال�شالح وطلب العلم وتعلمه وبذله والدعوة اإىل اهلل واجلهاد يف �شبيله 
وق�شاء حوائج امل�شلمني وم�شاعدتهم والوقوف معهم رحمه اهلل وغفر له 
وا�شكنه ف�شيح جناته ونّور �شريحه واأنزله منازل الأبرار وجمعنا به يف 

دار كرامته وم�شتقر رحمته.
ولقد �شلى على جثمانه بعد �شالة اجلمعة خلق كثري وجموع غفرية 
ل يح�شيهم اإل اهلل - عز وجل - ، وهذا برهان ودليل حمبة النا�س له، 

رحمه اهلل وا�شكنه ف�شيح جناته.
ال�ضري على طريقهم،  اهلل  ورزق��ن��ا  الأج���الء،  رح��م اهلل علماءنا 

وال�ضتفادة من علمهم، اإنه �ضميع قريب.
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكم  "وال�ضالم 
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الــــدش

ٱ ٻ ٻ

مقاليد  ل��ه  وال��ب��اط��ن،  وال���ظ���اِه���ِر  والآخ������ر،  الأّوِل  هلل  احل��م��ُد 
ال�ّضموات والأر�س، َيْب�ُضط الرزق ملن ي�ضاء من عباِده ويقِدر، له احلمُد 
اهلل  ��ًدا عبد  اأنَّ حم��مَّ واأ�ضَهد  اء،  ��رَّ ال�����ضَّ ال�ّضكُر يف  له  كما  اء،  ��رَّ ال�����ضَّ يف 
ور�ضوله، ابُتِلي ف�ضر، واأنِعَم عليه ف�ضكر، بلَّغ الر�ضالة، واأدَّى الأمانة، 
ون�ضح الأّمة، وجاهد يف اهلل حقَّ جهاده، ف�ضلوات اهلل و�ضالمه عليه، 
وعلى اآِله الطيِّبني الطاهرين، وعلى اأ�ضحابه والتابعني ومن تِبَعهم 

باإح�ضاٍن اإىل يوم الدين. اأما بعد:
انت�ضرت اأطباق الد�ضو�س يف هذا الع�ضر، واأ�ضبح من القليل اأن 

جتد بيًتا ل يوجد فيه طبق الد�س.
ونحن يف هذا اليوم )      ( املوافق )  ( من �ضهر )  ( لعام )         (  

ي�ضرنا اأن نخ�ض�س احلديث عن الد�س.

نبداأ بالقراآن الكرمي:

القرآن الكريم

ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ         ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  زب  تعاىل:  ق��ال 
ەئ  ائ  ائ   ى  ى  ې  ې  ې      ې  ۉ   ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  
ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ   ېئېئ  ېئ  ۈئ    ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ       ۇئ  وئ  وئ  ەئ 
ی ی جئ حئ مئ   ىئ يئ   جب حب خب مب ىب يب 
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ٱ ٻ  حج مج جح   جث مث ىث يث   جت  حت خت مت ىتيت 
ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   پ  پ   پ  ٻپ  ٻ  ٻ 
ڤ   ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ    ٿ  ٿ   ٿ  ٺ  ٺ 
چ  چ  چ  ڃ  ڃ   ڃ  ڄڃ  ڄ  ڄ  ڄ           ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ 
چ ڇ ڇ   ڇ ڇ    ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 
ڈ  ژ ژ ڑ ڑ ک     ک کک گ گ گ  گڳ ڳ 

ڳ  ڳ ڱ ڱ رب )الكهف(.

ثاين فقراتنا احلديث ال�صريف:

الحديث

عن اأبي ذر الغفاري - ر�شي اهلل عنه - قال: قال ر�شول اهلل ^: 
ِة"  بيًتا يف اجلنَّ له  اهلُل  بنى  َقطاٍة،  ِمْفَح�سِ  قْدَر  بنى هلِل م�شجًدا  "من 

�شححه الألباين يف �شحيح الرتغيب. 

نقف مع كلمتنا ال�صباحية:

اإليدز الثقافي.. صوره وآثاره

اإذ  الألوان.  الراهن متعددة امل�شادر متنوعة  الثقافة يف ع�شرنا 
مل تعد املدر�شة وحدها هي امل�شنع الذي ُي�شنع فيه الرجال،وت�شاغ فيه 
الأجيال. فقد اأ�شبح يناف�شها يف هذا امليدان كثري من القوى اجلديدة 
التي ولدتها املدنية احلديثة، يناف�شها يف ذلك املطبعة مبا تخرجه من 
توجّهه من  الإذاع��ة مبا  فيه  وتناف�شها  ن�شرات،  كتب ومن �شحف ومن 
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كلمات واأحلان يف خمتلف ال�شور والألوان، وتناف�شها فيه ال�شينما مبا 
و�شوؤون،  فنون  من  تعر�شه  وما  حكايات  من  اخلداعة  لوحتها  جت�ّشمه 
وتناف�شها األوان اأخرى اأقل اأهمية، مثل املحا�شرات والندوات وامل�شامرات 
ويف  �شورها،  املوا�شم، مبختلف  ويف  الأندية،  تعقد يف  التي  واملوؤمترات 

اجلماعات، ومثل �شركات ت�شجيل الأغاين ودور اللهو والتمثيل.
ومن اجلديد املذهل الذي رمينا به يف هذا الع�شر )الإيدز الثقايف( 
وهو مو�شوع ذو تفاريق، والكتابة فيه كتابة جامعة �شاملة ت�شتغرق عدًدا 

من الأ�شفار. اإذ من �شور الإيدز الثقايف ما يلي:
خ�شوع الدول الإ�شالمية للدول الكرى من خالل احلماية والتبعية.
وعاداتهم  الغرب  اأه��ل  معتقدات  الإ�شالمية  ال��دول  بع�س  تبّني 

وتقاليدهم واأخالقهم.
حّية،  لغات  �شّموها  اأخ��رى،  لغات  باإحياء  العربية  اللغة  حماربة 

لتحل حمل اللغة العربية.
حماولة ت�شويه الرتاث الإ�شالمي بالت�شكيك يف م�شادره: القراآن 
ا يف الأدب العربي. وقد  وال�ُشنة، وكذا يف علومه: الفقه واأ�شوله، واأي�شً
اأ�شار كثريون اإىل خطر الإيدز الثقايف على الأمة، بل وحتى علماء الغرب 
الثقافة هي  )اإن  الت�شيكي:  الكاتب   - يقول ميال كندورا  لذلك،  تنبّهوا 
ذاكرة ال�شعب، وتفريغ اأمة من ثقافتها، اأي من ذاكرتها واأ�شالتها، يعني 
"اإن   :  - الفرن�شي  الكاتب   - بريار  بيري  ويقول  باملوت(.  عليها  احلكم 
اإن  الأمركة".  لعدوان جديد هو  نف�شيهما �شحية  واقعة  وفرن�شا  اأوروبا 
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هذه املخاوف الأوروبية اأوىل بها نحن.
بني  الثقايف  الإي���دز  لن�شر  عديدة  و�شائل  الغرب  ا�شتخدم  وق��د 

اأو�شاط �شباب الأمة الإ�شالمية، ومن هذه الو�شائل:
املفاهيم  وتر�شيخ  امل�شلمني  اأبناء  عقول  على  ال�شتيالء  حماولة 
كل  يف  الف�شلى  الطريقة  هي  الغرب  طريقة  تكون  حتى  فيها،  الغربية 

�شيء.
بلد،  ك��ل  يف  امل�شلمني،  اأب��ن��اء  م��ن  كبرية  لطائفة  ال��غ��رب  رع��اي��ة 
وعنايته بهم وتربيتهم، حتى يت�شربوا الأفكار الغربية، ومن ثم يت�شلموا 
املنا�شب والقيادات يف بلدانهم ، ويقوموا برتويج الأفكار الغربية واإن�شاء 

املوؤ�ش�شات التعليمية امل�شايرة للنهج الغربي واخلا�شعة له. 
اإن�شاء اجلامعات الغربية واملدار�س التن�شريية يف بالد امل�شلمني.

الدعوة اإىل اإف�شاد املجتمع امل�شلم، وتزهيد املراأة يف وظيفتها يف 
احلياة، ودعوتها اإىل ال�شفور والتحرر وم�شاركة الرجال.

يوازي  واملثقفني،  العلماء  من  �شخم  جي�س  تكوين  من  لبد  اإن��ه 
والقدرة  والتاأهب  وال�شتعداد  واملهارة  التخطيط  يف  الع�شكري  اجلي�س 

على الدفاع ال�شاعق والهجوم املقتحم.
وميكن مواجهة هذا الإيدز الثقايف من خالل:

تركيز العقيدة يف نفو�س �شبابنا وتو�شيح معامل الدين الإ�شالمي.
وتخطيط  بوعي  الإ�شالمي  الدين  على  وتربيتهم  ال�شباب  توعية 

دقيق.
انتقاء املعلمني واملوجهني من ال�شفوة املوؤمنة التي تت�شم بالغرية 
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على عقيدتها ودينها.
التخ�ش�شات  خمتلف  على  والتعليم  ال��رتب��ي��ة  م��ب��ادئ  ن�ش���ر 

والأ�شعدة.
الأمة  والقواعد املحافظة على �شباب  الواقية،  الدروع  هذه بع�س 

الإ�شالمية.
يكون  فلن  الثقايف،  ال�شتقالل  على  احل�شول  ا�شتطعنا  اإذا  اإننا 
هناك ما نخ�شاه من التطور والرتقاء الجتماعي الطبيعي التلقائي، يف 
للغرب،  تابعني  ولكن ما دمنا  الإ�شالمية اخلا�شة،  وُم��ث�ُلنا  اإطار قيمنا 
مقابل  الإ�شالم  لقيم  املتوا�شل  الهجر  �شوى  �شيًئا  يعني  ل  التغيري  فاإن 

منط العي�س الغربي.

ون�صتمع اإىل هذه الفتوى:

حكم الموسيقى والمسلسالت

ما حكم ا�شتماع املو�شيقى والأغاين، وما حكم م�شاهدة امل�شل�شالت 
التي يترج فيها الن�شاء؟

اجلواب: ا�شتماع املو�شيقى والأغاين حرام، ول �شك يف حترميه، 
وقد جاء عن ال�شلف من ال�شحابة والتابعني اأن الغناء ينبت النفاق يف 
اهلل  قال  وقد  اإليه،  والركون  احلديث  لهو  من  الغناء  وا�شتماع  القلب، 

زب ڦ ڦ  ڄ ڄ ڄ   ڄ  ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ    تعاىل: 
چ چڇ ڇ ڇ  ڇ ڍ ڍ رب )لقمان(.
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اإنه  اإل هو  اإل��ه  ل  ال��ذي  "واهلل  الآي��ة:  تف�شري  م�شعود يف  ابن  قال 
التف�شري؛  الثالثة يف  املرتبة  وهو يف  ال�شحابي حجة،  وتف�شري  الغناء"، 
القراآن  تف�شري  بالقراآن،  القراآن  تف�شري  مراتب:  ثالث  له  التف�شري  لأن 
بال�شنة، وتف�شري القراآن باأقوال ال�شحابة، حتى ذهب بع�س اأهل العلم 
اإىل اأن تف�شري ال�شحابي له حكم الرفع، ولكن ال�شحيح اأنه لي�س له حكم 
الرفع، واإمنا هو اأقرب الأقوال اإىل ال�شواب. ثم اإن ال�شتماع اإىل الأغاين 
ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  ر�شول  قال  بقوله:  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  منه  حذر  فيما  وقوع   واملو�شيقى 
»ليكونن من اأمتي اأقوام ي�شتحلون احلر واحلرير واخلمر واملعازف« رواه 
يجوز  ل  رجال  وهم  واحلرير،  واخلمر  الزنا  ي�شتحلون  يعني  البخاري. 

لهم لب�س احلرير. واملعازف هي اآلة اللهو. 
باحلذر  امل�شلمني  اإخ��واين  اإىل  الن�شيحة  اأوج��ه  ف��اإن  ذلك  وعلى 
من �شماع الأغاين واملو�شيقى، واأل يغرتوا بقول من قال من اأهل العلم 
باإباحة املعازف؛ فالأدلة على حترميها وا�شحة و�شريحة، واأما م�شاهدة 
الفتنة  اإىل  ت��وؤدي  مادامت  ح��رام،  فاإنها  الن�شاء  بها  التي  امل�شل�شالت 
باملراأة. وامل�شل�شالت كلها غالبها �شارة، حتى واإن مل ي�شاهد فيها املراأة، 
اأهدافها يف الغالب �شرر على املجتمع يف  اأو ت�شاهد املراأة الرجل، لأن 
واأن ي�شلح  اأن يقي امل�شلمني �شرها،  اأ�شاأل اهلل تعاىل  �شلوكه واأخالقه. 

ولة اأمور امل�شلمني ملا فيه اإ�شالح امل�شلمني. واهلل اأعلم. 
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من علمات ال�صاعة ال�صغرى يف فقرتنا القادمة:

 ظهور القنوات الفضائية من عالمات الساعة الصغرى

ي�شبح يف الف�شاء اليوم ما ل يقل عن ثالثة ع�شر األف قناة ف�شائية، 
فيها فنت وبالء، وقد جاءت الإ�شارة اإىل الفنت عموًما يف احلديث ال�شابق 
"بادروا بالأعمال فتًنا كقطع الليل.." وقد جاء ما ي�شري اإىل فنت القنوات 
اأبي �شيبة يف م�شّنفه ب�شند �شحيح عن حذيفة  و�شرها، فقد روى ابن 
بن اليمان - ر�شي اهلل عنه - قال: »ليو�شكن اأن ُي�شبَّ عليكم ال�شّر من 
ال�شماء حتى يبلغ الفيايف، قال: قيل: وما الفيايف يا اأيا عبد اهلل؟ قال: 

الأر�س القفر« رواه ابن اأبي �شيبة.
والعرب تطلق لفظ "ال�شماء" على كل ما عال الإن�شان، ويف ل�شان 

العرب "ال�شماء كّل ما عالك فاأظّلك".
والتلفاز اليوم ي�شتقبل ما متطره الأقمار ال�شناعية عليه من فنت 

وجمون، حتى اخليام يف القفار وال�شحاري، مل ت�شلم من هذه الفتنة.

ونختم بهذه الفقرة:

اإلعالن التلفازي وحمى الشراء

اإىل  الف�شول، ويدعو  ال�شهية، ويحث على  يثري  التلفازي  الإعالن 
املغامرة اأحياًنا، ويفتح اأبواًبا جديدة يف ال�شراء وال�شتهالك والت�شوق، 
ة لهذه ال�شلعة  ولذا يعمد املنتجون اإىل اإيهام امل�شاهدين باحلاجة املُِلحَّ

اأو تلك.
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النا�س  جعل  يف  تكمن  الأ�شا�شية  التلفازي  الإع���الن  مهمة  اإن 
على  للح�شول  الدائم،  العمل  خالل  من  الدائم،  ال�شراء  يف  ي�شتمرون 

املال الالزم لل�شراء.
ول عجب، فاإنه - ح�شب بع�س الإح�شاءات - مت اإنفاق نحو "84" 
مليار دولر يف الدعاية والإعالن - عن ال�شلع واخلدمات - يف عام واحد 

فقط!!
اإ�شارة  ُيعدُّ  اأحدهما  اأو  والفيديو  التلفاز  اقتناء  اإن  قيل:  وق��د 
وا�شحة، لتخطي الأ�شرة حدود القت�شاد يف املعي�شة، اإىل النغما�س يف 
حماأة ال�شتهالك، وحمى ال�شراء التي يعمل منتجو ال�شلع على تعميمها 

واإ�شاعتها!!
اإىل هنا نكون قد و�ضلنا اإىل اآخر فقرتنا التي خ�ض�ضناها، عن 

الأطباق الف�ضائية، وحتدثنا عن �ضيء من مفا�ضدها.
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكم  "وال�ضالم 
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اللغة اإلنجليزية

ٱ ٻ ٻ

واأ�ضكره،  �ضبحانه  اأحمده  وملكه،  جمده  يف  املتعايل  هلل  احلمد 
�ضيئات  وم��ن  اأنف�ضنا،  �ضرور  ب��اهلل من  واأع��وذ  واأ�ضتغفره،  اإليه  واأت��وب 
اأعمالنا، ومن �ضّر ال�ضيطان و�ضركه، واأ�ضهد اأن حممًدا عبده ور�ضوله، 
الدين كله، �ضلى اهلل و�ضلم  بالهدى ودي��ن احل��قِّ ليظهره على  بعثه 
اإىل  باإح�ضان  اآله و�ضحبه والتابعني، ومن تبعهم  وبارك عليه، وعلى 

يوم الدين. اأما بعد:
اأ�ضبح من ال�ضروري اليوم تعلم اللغة الإجنليزية ملن يرومون 
واحلديثة  املتقدمة  الأب��ح��اث  فاأغلب  العلمية،  امل��ج��الت  يف  التقدم 
لن�ضتطيع م�ضايرة ركب  تعلمها  .. لذا؛ علينا  الإجنليزية  باللغة  هي 

احل�ضارة.
ونحن يف هذا اليوم )      ( املوافق )  ( من �ضهر )  ( لعام )         (  

ي�ضرنا اأن نخ�ض�س احلديث عن اللغة الإجنليزية.

نبداأ بالقراآن الكرمي:

القرآن الكريم

ۀ        ڻ     ڻ    ڻ  ڻ   ں   ں    ڱ  ڱ  زب  تعاىل:  قال 
ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھھ   ہ     ہ  ہ  ہ  ۀ 
ۅ   ۋ  ۋ   ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭڭ   ڭ 
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ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې   ې  ې  ې          ۉ  ۉ  ۅ 
ېئ   ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ   وئ   وئ  ەئ 
ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  حئ   جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ 
ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ   ڀ  ڀ   پڀ  پ  پ  پ  ٻ 
ٿ  ٿ ٿ   ٹ  ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ  ڤ ڤ ڦ  ڦ 
ڦ   ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ    ڃ  ڃ چچ چ 
چ ڇ ڇ     ڇ  ڇ  ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ رب 

)الكهف(.

ثاين فقراتنا احلديث ال�صريف:

الحديث

)اأحُت�شُن   :^  ِ ��وُل اهللَّ َر���شُ يِل  َق���اَل  َق���اَل:  َث��اِب��ٍت  ْب��ِن  َزْي���ِد  َع��ِن 
ُه َتاأِْتيَنا ُكُتٌب( َقاَل: فتعلَّمتها يِف  ريانية(؟ ُقْلُت: َل َقاَل: )فتعلَّْمها َفاإِنَّ ال�شُّ

�َشْبَعِة َع�َشَر َيْوًما. �شححه الألباين.

ن�صل اإىل كلمتنا ال�صباحية:

لماذا يجب عليك أن تتقن لغة أجنبية؟

هناك �شيء مثري للده�شة يحدث يف املخ عندما تتعلم لغة اأجنبية 
يف الكر؛ هو اأن منطقة جديدة تخلق داخل املخ. 

لغة  يتعلم  الذي  ال�شخ�س  اأن  منذ زمن طويل  العلماء  لقد عرف 
لتوليد  املخ  يف  مبنطقتني  يتمتع  الكر  يف  اأو  املراهقة  �شن  يف  جديدة 
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العبارة املعقدة؛ اأي منطقة لكل لغة. ويف املقابل، فاإن الطفل الذي يتعلم 
لغتني يف وقت واحد تكون لديه منطقة واحدة فقط لكلتا اللغتني. 

اأما الدليل الذي يثبت وجود منطقتني للغة، فقد لوحظ اأول مرة 
يف   - املري�س  يفقد  حيث  لغتني،  يتحدثون  الذين  ال�شرع  مر�شى  عند 
اأثناء النوبة املر�شية - قدرته على التحدث باإحدى اللغتني، بينما يظل 
ا على  حمتفًظا بقدرته على التحدث باللغة الأخرى. وهو ما ينطبق اأي�شً
مر�شى ال�شكتة الدماغية الذين قد يفقدون قدرتهم على التحدث باللغة 

الأجنبية، بينما يظلون حمتفظني بقدرتهم على التحدث باللغة الأم.
"الطبيعة"  التي ن�شرت يف جريدة  اإحدى الدرا�شات  وكما ذكرت 
ميموريال  �شرطان  مركز  يف  العلماء  ا�شتخدم  فقد  )1997م(،  ع��ام 
املخ،  املغناطي�شي لفح�س  الرنني  "نيويورك" �شورة  �شلون كيرتينج يف 
تعلم  وكان ن�شفهم قد  لغتني،  يتحدثون  ا ممن  اثني ع�شر �شخ�شً لدى 
اللغتني يف �شن الطفولة، اأما الن�شف الآخر فكان قد تعلم اللغة الثانية 
عند قرابة احلادية ع�شرة. وقد طلب من امل�شاركني التفكري يف الأن�شطة 
اليومية، اأوًل با�شتخدام لغة واحدة، ثم باللغة الأخرى، وذلك يف اأثناء 
اإجراء �شورة الرنني املغناطي�شي. وقد اأ�شارت الأ�شعة اإىل املناطق التي 
يحدث فيها التفكري، من خالل تتبع التغري الذي يحدث يف جمرى الدم.
اأن الأ�شخا�س  اإذ ثبت  العلماء مثرًيا للده�شة؛  وقد كان ما وجده 
بوجود  يتمتعون  كانوا  املراهقة،  �شن  يف  الثانية  اللغة  تعلموا  الذين 
قطاعني خمتلفني يف جزء من املخ والذي ي�شمى مبنطقة "بروكا". اأما 
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الأ�شخا�س الذين كانوا يتحدثون اللغتني منذ �شن الطفولة فقد كانوا ل 
ميلكون �شوى منطقة واحدة فقط.

ون�صتمع اإىل هذه الفقرة:

"4" طرق غير تقليدية إلتقان لغة جديدة

1- �شاهد العرو�س التي تقدم بهذه اللغة.
هذه  ف��اإن  تتعلمها.  التي  باللغة  مذكرات  اأو  مبفكرة  احتفظ   -2

الطريقة �شوف تتيح لك فر�شة ا�شتخدام اللغة على اأ�شا�س يومي.
3- األق ال�شعر باللغة التي تتعلمها. 

4- اقراأ كتب الأطفال باللغة الأجنبية.

القادمة: فقرتنا  عنوان  الإجنليزية" هو  اللغة  "مادة 

مادة اللغة اإلنجليزية

عن  والإج��اب��ة  الإجنليزية،  اللغة  م��ادة  فهم  الطالب  ي�شتطيع  ل 
اأ�شئلتها اإل اإذا كان ذا ح�شيلة وا�شعة فيما يلي:

1- اأن يحفظ الطالب يف كل ف�شل درا�شي ما ل يقل عن )5٠٠٠( 
كلمة، ويعرف معناها باللغة الإجنليزية، ول باأ�س من ال�شتئنا�س باللغة 

العربية يف بع�س املعاين. 
للكلمات واجلمل  القراءة والنطق ال�شحيح  اأن يتقن الطالب   -2

الإجنليزية. 
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والأح��وال  للظروف  ال�شحيح  ال�شتعمال  الطالب  يعرف  اأن   -3
وحروف اجلر. 

الأ�شاليب  ا�شتعمال  على  ال��ق��درة  ال��ط��ال��ب  ل��دى  ي��ك��ون  اأن   -4
واللغويات، ويتعامل بها يف املواقف املختلفة، ويكون قادًرا على توظيفها 

توظيًفا جيًدا. 
الفعل  فيعرف  الإجنليزية؛  اللغة  قواعد  الطالب  يعرف  اأن   -5
املا�شي واملا�شي الب�شيط، امل�شارع الب�شيط وامل�شارع امل�شتمر وامل�شتقبل، 

ويكون هذا الإملام من ال�شف الأول. 
6- اأن يعرف الطالب ت�شاريف الأفعال امل�شاعدة وا�شتعمالها. 

الدرا�شة  يف  الإجنليزية  اللغة  لأهمية  ن�شبة  الكالم  ه��ذا  اأق��ول 
ا.  اجلامعية، ويف واقع احلياة العلمية اأي�شً

ونختم بهذه الفتوى:

الغش في اللغة اإلنجليزية

يف  الغ�س  يجوز  ل  اهلل:  حفظه  عثيمني  اب��ن  ال�شيخ  ف�شيلة  ق��ال 
المتحانات، لأنه غ�س؛ ولأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »من غ�شنا فلي�س منا« وفيه 
م�شتواهم  كان  الغ�س  اعتادوا  لو  الطلبة  لأن  كلها؛  لالأمة  �شرر عمومي 
العلمي �شعيًفا، واأ�شبحت الأمة غري ذات ثقافة وحمتاجة اإىل غريها، 
اللغة  بني  ه��ذا  يف  ف��رق  ول  ج��د،  كحياة  لي�شت  الأم��ة  حياة  ولأ�شبحت 

الإجنليزية وغريها، لأن كل مادة من املنهج قد طولب بها الدار�س.
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وقول ال�شائل: اإنه ل فائدة منها لي�س �شحيًحا على وجه الإطالق، 
اإىل  تدعو  اأن  تريد  كنت  لو  اأراأي���ت  عظيمة،  فائدة  منه  يكون  قد  بل 
الإ�شالم قوًما ل يعرفون اإل اللغة الإجنليزية، اأفال تكون هنا فائدة اللغة 
معنا  يكون  اأن  نتمنى  التي  املواقف  اأكرث  وما  جًدا؟  عظيمة  الإجنليزية 

فيها لغة ن�شتطيع اأن نتفاهم مع خماطبينا بها!
وقال ف�شيلة ال�شيخ ابن جرين حفظه اهلل: ل يجوز الغ�س يف اأية 
وتقومي  املق�شود منه حتديد  الختبار  لأن  كانت؛  املواد مهما  مادة من 
الك�شل واخلداع  ا من  اأي�شً املادة، وملا يف ذلك  الطالب يف هذه  م�شتوى 
ملسو هيلع هللا ىلص: » من غ�شنا فلي�س  وتقدمي ال�شعيف على املجتهد، قال ر�شول اهلل 

منا«، ولفظ الغ�س هنا عام لكل �شيء.
اإىل هنا نكون قد و�ضلنا اإىل ختام فقراتنا التي خ�ض�ضناها عن 

اللغة الإجنليزية.
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكم  "وال�ضالم 
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شهر اهلل المحرم

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل له امللك، وله احلمد، وله الثناء احل�ضن، يف ال�ضماء 
ملكه، ويف الأر�س �ضلطانه، ويف اجلنة رحمته، ويف النار �ضطوته، ويف 

البحر عظمته ويف الكائنات حكمته.
نبوة،  واأعظم  ر�ضالة،  باأكرم  اأر�ضل  من  على  وال�ضالم  وال�ضالة 
حممد بن عبد اهلل ر�ضوله، وخليله، وحبيبه، وعلى اآله و�ضحبه و�ضلم 

ت�ضليًما كثرًيا. ثم اأما بعد:
اأح��د  لكونه  عظيمة،  واأه��م��ي��ة  ك��ب��ري،  ف�ضل  امل��ح��رم  اهلل  ل�ضهر 
الأ�ضهر احلرم، ولكونه ي�ضرع فيه �ضيام يوم عا�ضوراء، وقد خ�ض�ضنا 
احلديث عنه يف هذا اليوم )              ( املوافق )                             ( من 
�ضهر )                  ( لعام األف واأربعمائة و)                       ( من الهجرة.
وقد ذكر اهلل - عز وجل - يف كتابه الكرمي باأن الأ�ضهر احلرم 

اأربعة:

القرآن الكريم

قال تعاىل: زب ۀ ۀ ہ   ہ ہ ہ ھ  ھ ھ ھ 
ۆۈ  ۆ  ۇ  ڭۇ  ڭ  ڭ  ڭ   ۓ  ۓ  ے  ے 
ې    ۉ  ۉ  ۅ  ۋۅ  ۋ    ٴۇ  ۈ 

ې ېې ى ى ائ ائ ەئ ەئ  رب )التوبة(.
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وقد اأكدت ال�صنة املطهرة على ف�صل �صهر اهلل املحرم: 

الحديث

عن اأبي هريرة - ر�شي اهلل عنه - قال: قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »اأف�شل 
ال�شيام بعد رم�شان �شهر اهلل املحرم، واأف�شل ال�شالة بعد الفري�شة 

�شالة الليل«. رواه م�شلم.

ون�صتمع الآن اإىل كلمتنا لهذا اليوم:

فضل شهر اهلل المحرم

تعاىل؛  اهلل  جعلها  التي  احلرم  الأ�شهر  من  املحرم  اهلل  �شهر  اإن 
فعن اأبي بكرة عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص َقال: »اإن الزمان قد ا�شتدار كهيئته يوم خلق 
اأربعة حرم ثالٌث  اثنا ع�شر �شهًرا منها  ال�شنة  والأر�س،  ال�شموات  اهلل 
متواليات ذو القعدة وذو احلجة وحمرم ورجب م�شر الذي بني ُجمادى 
و�شعبان« متفق عليه. وهو من اأعظم �شهور ال�شنة، عظمه اهلل و�شرفه من 
بني �شائر ال�شهور، واأ�شافه اإىل نف�شه ت�شريًفا له، واإ�شارة اإىل اأنه حرمه 

بنف�شه، ولي�س لأحد من اخللق حتليله.
اهلل  �شهر  ي�شمى  وك��ان  اجلاهلية،  يف  تعظمه  العرب  كانت  وق��د 
الأ�شم من �شدة حترميه. وقد رجح طائفة من العلماء اأن حمرم اأف�شل 

الأ�شهر احلرم. 
وال�شوم يف �شهر حمرم من اأف�شل التطوع، فقد اأخرج م�شلم من 
حديث اأبي هريرة اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »اأف�شل ال�شيام بعد �شهر رم�شان 
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قيام  الفري�شة  بعد  ال�شالة  واأف�شل  املحرم،  تدعونه  الذي  اهلل  �شهر 
الليل«.

ون�صتمع الآن اإىل ف�صل �صيام يوم عا�صوراء:

فضل صيام يوم عاشوراء

؛  حمرم  �شهر  من  العا�شر  اليوم  وهو  عا�شوراء  يوم  �شيام  يتاأكد 
حلديث ابن عبا�س - ر�شي اهلل عنهما- قال: »ما راأيت ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  
اليوم يوم عا�شوراء، وهذا  اإل هذا  يتحرى �شيام يوم ف�شله على غريه 

ال�شهر يعني �شهر رم�شان« متفق عليه.
ول�شيام هذا اليوم املبارك ف�شل عظيم، كما يف حديث اأبي قتادة 
- ر�شي اهلل عنه- عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »�شيام يوم عا�شوراء اأحت�شب على اهلل 

اأن ُيكّفر ال�شنة التي قبله« رواه م�شلم.
و�شيام هذا اليوم �شنة موؤكدة ولي�س واجًبا؛ حلديث عبد اهلل بن 
عمرو - ر�شي اهلل عنهما - قال: قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »اإن عا�شوراء يوم 

من اأيام اهلل ، فمن �شاء �شامه ومن �شاء تركه« رواه م�شلم.
يوًما  عا�شوراء  »ك��ان  قالت:   - عنها  اهلل  ر�شي   - عائ�شَة  وع��ن 
ت�شومُه قري�س يف اجلاهلية، وكان النبي ملسو هيلع هللا ىلص ي�شومه، فلما قِدَم املدينَة 
�شامُه واأمَر ب�شيامه، فلما نزَل رم�شاُن كان من �شاء �شامه، ومن �شاء 

ل ي�شوُمه« رواه البخاري.
ع بنت  الربيِّ ال�شبيان على �شيامه؛ كما يف حديث  وي�شتحب حث 
معوذ - ر�شي اهلل عنها- قالت: اأر�شل ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص غداة عا�شوراء اإىل 
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قرى الأن�شار: »َمن اأ�شبح مفطًرا فليتم بقية يومه، ومن اأ�شبح �شائًما 
مه �شبياننا وجنعل لهم اللعبة  فلي�شم« قالت: فكنا ن�شومه بعد ون�شوِّ
من العهن، فاإذا بكى اأحدهم على الطعام اأعطيناه ذاك حتى يكون عند 

الإفطار. متفق عليه.

كما اأن �صيام يوم قبله اأو يوم بعده �صنة:

سُنة نبوية

كما ي�شن �شيام يوم قبله اأو بعده؛ حلديث ابن عبا�س - ر�شي اهلل 
عنهما - قال: قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »�شوموا يوم عا�شوراء وخالفوا اليهود، 
و�شوموا قبله يوًما اأو بعده يوًما« رواه الإمام اأحمد. وهذا يف �شيام يوم 
بعده، اأما �شيام يوم قبله فقد �شح ذلك كما ذكرته اأعاله. قال احلافظ 
ابن حجر - رحمه اهلل تعاىل- : "وقد كان ملسو هيلع هللا ىلص يحب موافقة اأهل الكتاب 
فيما مل يوؤمر فيه ب�شيء، ول �شيما اإذا كان فيما يخالف فيه اأهل الأوثان، 
ا  فلما فتحت مكة وا�شتهر اأمر الإ�شالم اأحب خمالفة اأهل الكتاب - اأي�شً
- كما ثبت يف ال�شحيح - فهذا من ذلك، فوافقهم اأوًل وقال: »نحن اأحق 
مبو�شى منكم«، ثم اأحب خمالفتهم، فاأمر باأن ي�شاف اإليه يوم قبله ويوم 

بعده خالًفا لهم" اه�.
و�شيام يوم قبله اأو بعده م�شتحب ل واجب، قال ابن القيم - رحمه 
وبعده  يوم  قبله  ي�شام  اأن  اأكملها  »مراتب �شومه ثالث،   : تعاىل-  اهلل 
يوم، ويلي ذلك اأن ي�شام التا�شع والعا�شر، وعليه اأكرث الأحاديث، ويلي 

ذلك اإفراد العا�شر وحده بال�شوم« اه�.
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ونقف الآن مع هذا التنبيه:

تنبيه

على امل�شلم األ يتكل على �شيام هذا اليوم مع مقارفته للكبائر؛ اإذ 
الواجب التوبة من جميع الذنوب. قال ابن القيم - رحمه اهلل تعاىل - : 
يقول  حتى  عرفة،  يوم  اأو  عا�شوراء  يوم  �شوم  على  بع�شهم  »وكاغرتار 
بع�شهم: يوم عا�شوراء يكفر ذنوب العام كلها ويبقى �شوم عرفة زيادة 
يف الأجر، ومل يدر هذا املغرت اأن �شوم رم�شان وال�شلوات اخلم�س اأعظم 
واأجل من �شيام يوم عرفة ويوم عا�شوراء، وهي اإمنا تكفر ما بينهما اإذا 
اجتنبت الكبائر، فرم�شان اإىل رم�شان واجلمعة اإىل اجلمعة ل يقويان 
على تكفري ال�شغائر اإل مع ان�شمام ترك الكبائر اإليها، فيقوى جمموع 
ر �شوم تطوع كل كبرية عملها  الأمرين على تكفري ال�شغائر، فكيف ُيَكفِّ
العبد، وهو م�شر عليها، غري تائب منها؟ هذا حمال؛ على اأنه ل ميتنع اأن 
يكون �شوم يوم عرفة ويوم عا�شوراء يكفر جميع ذنوب العام على عمومه، 
ويكون من ن�شو�س الوعد التي لها �شروط وموانع، ويكون اإ�شراره على 
ال�شوم  ت�شاعد  الكبائر  فاإذا مل ي�شر على  التكفري،  مانًعا من  الكبائر 
وعدم الإ�شرار وتعاوًنا على عموم التكفري، كما كان رم�شان وال�شلوات 
اخلم�س مع اجتناب الكبائر مت�شاعدين متعاونني على تكفري ال�شغائر، 

مع اأنه �شبحانه قد قال: زب گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ      ڳ 
ڱ رب )الن�شاء: 31( فعلم اأن جعل ال�شيء �شبًبا للتكفري ل مينع 
اجتماع  مع  التكفري  ويكون  التكفري،  على  اآخ��ر  و�شبب  هو  يت�شاعد  اأن 
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ال�شببني اأقوى واأمت منه مع انفراد اأحدهما، وكلما قويت اأ�شباب التكفري 
كان اأقوى واأمت واأ�شمل« ا.ه�.

فتاوى هي عنوان فقرتنا التالية:

فتاوى

�شئل ف�شيلة ال�شيخ ابن عثيمني- رحمه اهلل-:
هل يجوز ملن عليه ق�شاء من رم�شان اأن ي�شوم �شًتا من �شوال اأو 

يوم عا�شوراء؟ 
فاأجاب رحمه اهلل: 

الذي عليه ق�شاء من رم�شان، ي�شوم عا�شوراء وي�شوم يوم عرفة 
وي�شوم الأيام البي�س، ولكن الأف�شل اأن يبداأ بالواجب.

يف اخلتام نقول: هذه املوا�ضم والطاعات فر�س؛ فاإما اأن ن�ضتغلها، 
اأن ي�ضتغلها،  اأن تفوت علينا؛ فحري بامل�ضلم  بال�ضيام، والعبادة، واإما 

واأن يغتنمها.
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكم  "وال�ضالم 
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فضــل طلب العلـــم

ٱ ٻ ٻ

وال�ضالم  والعلماء، وال�ضالة  العلم  اأمة  الذي جعلنا  احلمد هلل 
على معلم العلم، ومو�ضح ال�ضبل، وكا�ضف ال�ضبه، واآله و�ضحبه اأويل 

العلم والنهى. ثم اأما بعد:
ه��ا ه��ي م��ي��ادي��ن ال��ع��ل��م، وت��ل��ك ي��ن��اب��ي��ع امل��ع��رف��ة، ي�ضمر اإل��ي��ه��ا 
واجل��ه��ل ظ��الم،  ن���ور،  فالعلم  امل��ث��اب��رون،  عليها  وي�ضر  امل��ج��ت��ه��دون، 
والعلم حجة، واجلهل فتنة؛ فبقدر الكد تكت�ضب املعايل � ومن طلب 

العال �ضهر الليايل.
من هذا اليوم )              ( املوافق )                             ( من �ضهر 
)                  ( لعام األف واأربعمائة و)                       ( من الهجرة، نبحر 

يف حديثنا عن العلم والعلماء.

وق��د حثنا اهلل يف اأكرث من اآية من كتابه الكرمي على العلم 
ورغبنا فيه، وبني ف�صل العلماء:

القرآن الكريم

ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ    ڳ   زب  ت��ع��اىل:   ق��ال 
ڻ  ڻ ڻۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ  ھ ے ے 
ۓ ۓڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ  ۆ ۈ ۈ   ٴۇ ۋ ۋ ۅ      ۅ 

ۉ ۉې ې ې    ې  ى ى ائ رب  )اآل عمران(.
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و�صرية النبي ملسو هيلع هللا ىلص علًما وعمًل تنادي بالعلم ، وتعظم العلماء 
فهذا معلمنا الأول ملسو هيلع هللا ىلص يقول:

الحديث

اهلل  ر�شول  قال  قال:   - عنه  اهلل  ر�شي   - مالك  بن  اأن�س  عن 
فُربَّ  ي،  عنِّ بلََّغها  ثمَّ  فَوعاها،  مقالتي  �شمَع  عبًدا   ُ اهللَّ َر  "ن�شَّ  :^
حامِل فقٍه غرُي فقيٍه، وربَّ حامِل فقٍه اإىل من هَو اأفَقُه منُه" �شححه 

الألباين.
واأبدع احلكماء يف طلب العلوم فاأتوا بفنون احلكم: 

الحكمة

- حتى تتعلم لبد اأن تتاأمل.

والكلمة ما هي اإل من  وحي العلم، وفي�س القرائح:

فضل العلم

ل�شك اأن طلب العلم من اأف�شل الأعمال، قال اهلل تعاىل: زب مب 
ىب يب جت  حت خت مت ىت   يتجث رب )املجادلة: 11(.

ول عمل اإل بعلم لقول��ه تعاىل: زب يب جت    حت    خت  مت  ىت يت 
جث      رب )حممد: 19(.

اأبي  عن  وغريه  داود  اأبو  الإم��ام  روى  الأنبياء،  هو مرياث  والعلم 
الدرداء - ر�شي اهلل عنه - قال: �شمعت ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »من �شلك 
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طريًقا يبتغي فيه علًما �شهل اهلل له طريقا اإىل اجلنة، واإن املالئكة لت�شع 
يف  من  له  لي�شتغفر  العامل  واإن  �شنع،  مبا  ا  ر�شً العلم  لطالب  اأجنحتها 
ال�شموات ومن يف الأر�س حتى احليتان يف املاء. وف�شل العامل على العابد 
كف�شل القمر على �شائر الكواكب، واإن العلماء ورثة الأنبياء، واإن الأنبياء 
مل يورثوا ديناًرا ول درهًما واإمنا ورثوا العلم فمن اأخذه اأخذ بحظ وافر«. 
فهذا احلديث جمع اأ�شناًفا من الف�شائل يجب على طالب العلم 
اأن يحفظه يف �شدره، ويجعله م�شعاًل ي�شيء قلبه مع الإميان ال�شادق، 

فكلما اأح�س بفتور وك�شل عن الطلب تذكر هذا احلديث.
 ولذا كان العلم ال�شرعي اأف�شل العلوم؛ ولكن ل ي�شتغنى عن العلوم 
الدنيوية الأخرى، فمن يعالج النا�س؟ ومن ي�شنع للنا�س مراكبهم؟ ومن 
يقود الطائرات؟ فنحن بحاجة للطبيب واملهند�س والطيار حتى نكتفي 

بهم عن غري امل�شلمني، ومن جمع العلمني فهو ح�شن. 

ون�صتمع اإىل فقرة اأقوال:

أقوال

العلم  واأر�شاه: »تعلموا  - قال معاذ بن جبل - ر�شي اهلل عنه - 
عنه  والبحث  ت�شبيح،  ومدار�شته  عبادة،  وطلبه  خ�شية،  هلل  تعّلمه  فاإن 
معامل  لأن��ه  قربة،  لأهله  وبذله  �شدقة،  يعلمه  ل  ملن  وتعليمه  جهاد، 
احلالل واحلرام، والأني�س يف الوح�شة، وال�شاحب يف اخللوة، والدليل 
الغرباء،  عند  والقرب  الأخ��الق،  عند  والدين  وال�شراء،  ال�شراء  على 
يرفع اهلل به اأقواًما فيجعلهم يف اخللق قادة يقتدى بهم، واأئمة يف اخللق 
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يقتفى اآثارهم، و ينتهى اإىل راأيهم، وترغب املالئكة يف حّبهم باأجنحتها 
مت�شحهم، حتى كل رطب وياب�س لهم م�شتغِفر، حتى احليتان يف البحر 

وهوام و�شباع الر واأنعامه، وال�شماء وجنومها«.
- ويقول الإمام اأحمد - رحمه اهلل تعاىل-: »النا�س حمتاجون اإىل 
وال�شراب  الطعام  لأن  وال�شراب،  الطعام  اإىل  حاجتهم  من  اأكرث  العلم 

ُيحتاج اإليه يف اليوم مرة اأو مرتني، والعلُم ُيحتاج اإليه بعدد الأنفا�س«.

وق��د كان للم�صلم��ني اأك��رب ق��در يف التاري��خ واأوف��ر احل��ظ 
والن�صي��ب من العلم والعلماء فقد اأبدع علماء امل�صلمني يف كل فن، 
وط��اروا يف كل اجتاه منه��م على �صبيل املث��ال ل احل�صر جابر بن 

حيان: 

من أعالم اإلسالم

جابر بن حيان

كيميائي  واأعظم  امل�شلمني،  الكيميائيني  اأنبغ  حيان  بن  جابر  ُيعّد 
خالًدا  اأث��ًرا  واأبحاثه  درا�شاته  تركت  فلقد  قاطبة،  الو�شطى  الع�شور 

اغرتف منه علماء الع�شور التي تلت ع�شره. 
ولقد در�س جابر بن حيان علوم الكيمياء والطب والتاريخ والفل�شفة 
ونبغ فيها، وقد و�شع موؤلفات كثرية و�شلنا منها نحو خم�شني خمطوًطا. 
ويف القرنني الثالث ع�شر والرابع ع�شر ظهرت بالالتينية عدة كتب 

قيمة، يف علم الكيمياء، ن�شبت اإىل جابر بن حيان.
وبعد وفاة ابن حيان مل تنطفئ �شعلة علم الكيمياء، فقد حملها من 
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بعده علماء اأفذاذ منهم: الرازي، وابن �شينا، واأبو املن�شور املوفق، واأبو 
القا�شم العراقي، والعامل اجللدكي.

ولل�صعر من اإذاعتنا ن�صيب: 

شعر

ع��ل��م ال��ع��ل��ي��م وع���ق���ل ال��ع��اق��ل اخ��ت��ل��ف��ا
اأحرز ال�شرفا؟ من ذا الذي منهما قد 

ف��ال��ع��ل��م ق�����ال: اأن�����ا اأح�������رزت غ��اي��ت��ه
عرفا ب��ي  الرحمن  اأن��ا   : ق��ال  والعقل 

ف��اأف�����ش��ح ال��ع��ل��م اإف�����ش��اًح��ا وق����ال له  
؟ ات�����ش��ف��ا  ف���رق���ان���ه  يف  اهلل  ب���اأي���ن���ا 

���ش��ي��ده ال���ع���ل���م  اأن  ل���ل���ع���ق���ل  ف����ب����ان 
وان�شرفا ال��ع��ل��م  راأ�����س  ال��ع��ق��ل  فقبل 

حمرة  وت��ل��ك  م�ضيئة،  العلم  �ضمعة  ه��ذه  ن��ق��ول:  اخل��ت��ام  ويف 
املعرفة مليئة، وتلك �ضفحة الأيام �ضريعة؛ فاأين امل�ضمرون؟ 

وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكم  "وال�ضالم 
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قراءة الكتب

ٱ ٻ ٻ

وكل  ال�ضمائر  على  املطلع  وال��ن��ج��وى،  ال�ضر  ع��امل  هلل  احل��م��د 
اأحمده �ضبحانه،  ال�ضدور،  الأعني وما تخفي  ما يخفى، يعلم خائنة 
وعد املخل�ضني الدرجات العال، وحذر امل�ضركني ناًرا تلظى، واأ�ضهد اأن 
حممًدا عبده ور�ضوله، اأكمل اخَلْلق توحيًدا، واأبرهم عماًل، واأتقاهم 
هلل رب العاملني، �ضلى اهلل عليه وعلى اآله و�ضحبه و�ضلم ت�ضليًما كثرًيا. 

اأما بعد:
تظل القراءة بحًرا ل �ضاحل له، ول حدود، ول نهاية.

 ونحن هنا يف هذا اليوم )      ( املوافق )  ( من �ضهر )  ( لعام 
)         (  ي�ضرنا اأن نخ�ض�س احلديث عن قراءة الكتب.

نبداأ باآيات عطرات من كتاب اهلل:

القرآن الكريم

قال تعاىل: زب ژ  ژ  ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ 
ۀ  ڻ  ڻ  ڻڻ   ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ    گڳ  
ڭ  ۓ  ۓ  ےے  ھ  ھ  ھ   ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ 
ۅ   ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇۇ  ڭ   ڭ  ڭ 
ائ  ائ  ى  ى      ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ 
ېئ  ېئ  ۈئ    ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ   ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ 
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ٱ  يئ   ىئ  مئ    حئ  جئ  ی  ی  ی  ی   ىئ  ىئ   ىئ  ېئ 
ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 
ڦ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ     ٺ  ٺ 
چ  چ   چ  چ  ڃڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ    ڦ   ڦ  

ڇ رب )الكهف(.

ثاين فقراتنا احلديث ال�صريف:

الحديث

عن الراء بن عازب - ر�شي اهلل عنه - قال: قال ر�شول اهلل ^: 
اهلِل" �شححه  يف  وُتبِغ�َس  اهلِل،  يف  بَّ  حُتِ اأْن  الإ�شالِم:  ُعَرى  اأْوَثَق  "اإنَّ 

الألباين يف �شحيح اجلامع. 
نقف مع كلمتنا ال�صباحية:

كيف توفر للقراءة الوقت والمال؟

ل جند الوقت الكايف للقراءة:
هذه تعلة معظم النا�س العازفني عن القراءة، والذين ل يعريونها 
اأن  فراغهم،  وقت  طال  مهما  بالهم،  يف  يخطر  ل  والذين  اهتمام،  اأي 

يتناولوا كتًبا ميلوؤون بها وقت فراغهم.
اأوقاًتا  اإنك ت�شع  الكايف،  الوقت  اأردت لوجدت  لو  اأخي،  يا  مهاًل، 

كثرية فيما هو دون القراءة.
طبيب..  عيادة  يف  انتظار  النتظار؟  يف  تق�شي  الأوق��ات  من  كم 
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انتظار ملكاملة هاتفية.. انتظار يف مراآب ل�شيارة اأو مطار لطيارة تاأخرت 
عن موعد انطالقها.. انتظار يف ال�شيارة اأو يف الطيارة، يف الطريق اإىل 

بلد املق�شد.. انتظار ملوعد يف مكتب مدير.. انتظار لتعيني يف وظيفة.
اأفال تتغلب بالقراءة على ملل النتظار؟!

كم من ال�شاعات تق�شي يف تناول الطعام؛ طعام اجل�شد؟!
اأفنبخل على عقولنا ب�شيء من الوقت نق�شيه يف ميادين القراءة: 

غذاء الفكر؟!
اإننا نق�شي مع اأ�شحابنا اأوقاًتا كثرية لل�شمر، اأفال تكون لقاءاتنا 
اأكرث جدوى ومتعة، لو اأديرت على نحو مفيد؟! لناأخذ كتاًبا اأو مو�شوًعا 
اأمور  حول  الفارغة  الرثثرة  من  ب��دًل  و�شمرنا  لنقا�شنا  حم��وًرا  ليكون 
النكات  واآخر  الطعام،  واأنواع  ال�شاعة،  و�شوؤون  اجلو،  واأحوال  الطق�س، 
باأفكار  �شمرنا  نخرج من  وال�شعادة، حني  بال�شمو  ن�شعر  اأفال  الهابطة. 

منت باحلوار، و�شقلت باملناق�شة؟!
اإنك يا اأخي تق�شي �شاعات طويلة يف زيارة الأهل واجلريان، ويف 
املحال التجارية تتنقل من حمل اإىل حمل من اأجل �شراء �شلعة عادية، اأو 
ملجرد تزجية الوقت، كم يكون من املفيد لو اأنك اأح�شنت تنظيم وقتك، 
لقاءاتك  وظفت  ولو  للقراءة،  وقًتا  والت�شوق،  اللهو  اأوق��ات  من  ووف��رت 

وزياراتك لطرح ما ح�شلته من قراءاتك من اأفكار؟!
يقراأ القارئ العادي )2٠٠( كلمة يف الدقيقة، اأي ما يعادل خم�س 
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ع�شرة �شفحة يف ع�شر دقائق، فلو عودت نف�شك اأن تقراأ ع�شر دقائق كل 
يوم، لأمكن اأن تقراأ كتاًبا �شغرًيا كل اأ�شبوع، اأو كتاًبا كبرًيا يف كل �شهر، 
اأي اأنك �شتقراأ حوايل ع�شرين كتاًبا يف كل عام، من اأحجام خمتلفة. فهل 
يتعذر على اأحد اأن يوفر هذه الدقائق الع�شر من وقته كل يوم للقراءة؟! 

ون�صتمع اإىل هذه الإر�صادات:

إرشادات في تكوين مكتبتك الخاصة وترتيبها

1- اخرت مكاًنا هادًئا ونظيًفا وبعيًدا عن اأيدي الأطفال. 
لتغطي  الكتب  مو�شوعات  يف  وال�شمول  التكامل  على  احر�س   -2
ال�شرية   - العقيدة   - الفقه   - احلديث   - )التف�شري  املختلفة  الفروع 
م�شطلح   - الفقه  اأ�شول   - الرقائق   - الآداب   - الأخ��الق   - والتاريخ 
 - وال�شعر  اللغة   - وال�شرف  النحو   - وال��رتاج��م  الرجال   - احلديث 
الدعوة والرتبية - املراأة والأ�شرة - واقع امل�شلمني والتيارات املعا�شرة 

- كتب الثقافة العامة .. اإلخ( 
3- احر�س على اقتناء الأمهات والكتب الأ�شا�شية يف كل فن. 

4- يراعى يف و�شع الكتب اأن يكون اأعالها هو اأ�شرفها ثم يراعى 
التدريج، القراآن ثم احلديث، ثم �شرح احلديث، ثم العقيدة، ثم اأ�شول 
الفقه، فالفقه، فالنحو، فاأ�شعار العرب، فاإن ا�شتوى كتابان يف فن معني 
امل�شنف،  فبجاللة  ا�شتويا  فاإن  وحديًثا،  قراآًنا  اأكرثهما  اأعالهما  جعل 
اأيدي  يف  وقوًعا  فاأكرثهما  ا�شتويا  ف��اإن  كتابة،  فاأقدمهما  ا�شتويا  ف��اإن 
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ال�شاحلني والعلماء، فاإن ا�شتويا فاأ�شحهما، وهكذا. 
5- اإذا حزت كتاًبا فال تدخله مكتبتك اإل بعد اأن متر عليه جرًدا، 
اأو تقراأ املقدمة اأو الفهر�س، اأو تقراأ موا�شع منه، وت�شعه مع نظائره يف 
العلم. واإذا مل تفعل ذلك فرمبا مّر زمان اأو فات العمر دون النظر فيه، 
ويقرتح لذلك تخ�شي�س ق�شم يف املكتبة، لو�شع الكتب اجلديدة التي مل 

تقراأ. 
و�شع  ي�شهل  حتى  علم،  كل  يف  املكتبة  لرفوف  عناوين  عمل   -6

الكتاب يف املكان املنا�شب. 
7- عمل فهار�س للمكتبة مرتبة على: 

لي�شهل  الرتقيم  مع  املوؤلف.  ج�-  اأو  العنوان  ب-  اأو  املو�شوع  اأ- 
البحث فيه والعثور على املطلوب، هذا مع املحافظة على �شحة الرتتيب 
بالنظر  ول��و  املكتبة،  يف  امل��وج��ودة  الكتب  ملوا�شع  امل�شتمرة  باملراجعة 

ال�شريع. 
8- الحتفاظ بن�شخ مكررة من الكتب اجليدة لالإهداء. 

امل�شتعارة  ال��ك��ت��ب  اأ���ش��م��اء  لت�شجيل  ل���الإع���ارة  دف���رت  ع��م��ل   -9
وامل�شتعريين. 
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"من عادة العلماء يف القراءة" هو عنوان فقرتنا القادمة:

من عادة العلماء في القراءة

كان من عادة العلماء والن�شاخ كتابة التعليقات والفوائد على ظهور 
الكتب اأو طرتها، وهي كتابات تتعلق بالكتاب اأو موؤلفه، اأو فوائد منثورة، 
والأدب��اء  العلماء  من  فئة  وكان   ... خمتلفة  و�شوابط  واأ�شعار،  ون��وادر 
اأكرث من النقل منها ياقوت احلموي )574  اتكاأ عليها يف كتبه، وممن 
- 626ه�( يف كتابه )معجم الأدباء(، وهذا يرجع اإىل اأنه ممن عمل يف 

ن�شخ الكتب وبيعها.

ونختم بهذه الفقرة:

االهتمام بالتأمل والتفكر

اإن الهتمام بالتاأمل والتفكر له مردود كبري على القارئ؛ وهو الذي 
الأفكار  الكتب م�شتودع  لأن  نظًرا  القراءة،  القارئ نحو  يعمد  اأجله  من 
متى اأعملنا عقولنا بها، واإمنا تدرك دقائق العلوم بالتاأمل، و�شدق من 
قال: "تاأمل تدرك"، ومما نقل يف الأمثال: حفظ حرفني خري من �شماع 
وقرين، وفهم حرفني خري من حفظ وقرين؛ وقال جون لوك: "القراءة 
ما  منلك  يجعلنا  الذي  هو  والتفكري  فقط،  املعرفة  مبواد  عقولنا  تزود 
منه  ح�شلنا  نقراأ  ما  عر�س  يف  والتفكري  بالتاأمل  قمنا  فحيث  نقراأ"؛ 
اأن يكون خمرتًعا  الإن�شان  التي تبقى وتنمو مع غريها، و"على  املعرفة 

اإذا اأراد القراءة جيًدا".
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و�شفوة القول اأنه يجب اأن نفكر يف اأثناء القراءة اأو ال�شتماع؛ كما 
يجب اأن نفكر يف اأثناء القيام باأبحاث. 

ختاًما: نتمنى اأن ت�ضبح القراءة عادة منت�ضرة يف املجتمع، واأن 
ي�ضبح اجلميع مثقًفا يف دينه ودنياه.

وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكم  "وال�ضالم 
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الصالة الصالة .. وما ملكت أيمانكم

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل الذي بنعمته اهتدى املهتدون، وبعدله �ضل ال�ضالون، 
اأحمده حمد عبد نزه ربه عما يقول الظاملون، واأ�ضهد اأن حممًدا عبد اهلل 
ور�ضوله ال�ضادق املاأمون، اللهم �ضل و�ضلم وبارك على عبدك ور�ضولك 

حممد وعلى اآله واأ�ضحابه الذين هم بهديه متم�ضكون. اأما بعد:
ال�ضالة ركن من اأركان الإ�ضالم، ومع ذلك يفرط فيها الكثري 

من النا�س، ويتغافلون عنها.
من هذا اليوم )      ( املوافق )  ( من �ضهر )  ( لعام )         (  ي�ضرنا 

اأن نخ�ض�س هذا اليوم للحديث عن ال�ضالة.

نبداأ بالقراآن الكرمي:

القرآن الكريم

ڄ  ڄ    ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ     ڤ  ڤ  زب  تعاىل:  قال 
ڄ ڃ ڃ     ڃ ڃ چ چ  چچ  ڇ ڇ   ڇ ڇ ڍ 
ک  ک  ک  ک       ڑ  ڑ     ژ  ڈژ  ڈ    ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ 
گ گ  گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ           ڱ ڱ ڱ    ڱ ں 
ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ      ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ       ڻ  ں 
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 
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ې ى ى ائ ائ ەئ         ەئ وئ وئ             ۇئ ۇئ ۆئۆئ 
ۈئ ۈئ  ېئ ېئېئ ىئ ىئ ىئ ی    ی ی ی جئ رب )الكهف(.

ثاين فقراتنا احلديث ال�صريف:

الحديث

عن مالك بن احلويرث - ر�شي اهلل عنه - قال: قال ر�شول اهلل 
^: "ارجعوا اإىل اأهليكم فكونوا فيهم، وعلِّموهم ومروهم، و �شلُّوا كما 
كم  وْليوؤمُّ اأحُدكم،  لكم  ْن  فْلُيوؤذِّ ال�شالُة  فاإذا ح�شرِت  اأُ�شلِّي،  راأيتموين 

اأكُركم" �شححه الألباين.

نقف مع اأدٍب من اآداب ال�صلة:

من آداب الصالة

ال�شبابة يف  باأ�شبعه  اإ�شارة امل�شلي  من الآداب املرعية يف ال�شالة: 
 الت�شهد وبني ال�شجدتني. ففي احلديث عن ابن عمر - ر�شي اهلل عنهما - 
باإ�شبعه  واأ�شار  ركبتيه،  على  يديه  و�شع  ال�شالة  يف  جل�س  اإذا  كان  »اأن��ه 
اأ�شد على ال�شيطان من  ملسو هيلع هللا ىلص: لهي  واتبعها ب�شره، ثم قال: قال ر�شول اهلل 
ا اأنه ملسو هيلع هللا ىلص  احلديد؛ يعني ال�شبابة« رواه الإمام اأحمد. وعند البيهقي عنه اأي�شً
قال: »حتريك الأ�شبع مذعرة لل�شيطان« ولأجل هذه الفائدة كان ال�شحابة 

يتوا�شون بذلك، ويحر�شون على هذه ال�شنة املهجورة يف هذا الزمان.
اأما �شفة الإ�شارة فكان ل ين�شبها ول ينيمها بل يحنيها �شيًئا، ففي 
حديث منري اخلزاعي - ر�شي اهلل عنه - : »راأيت ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وهو 
قاعد يف ال�شالة رافًعا اأ�شبعه ال�شبابة وقد حناها �شيًئا وهو يدعو« رواه 
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الإمام اأحمد.

ون�صتمع اإىل كلمتنا ال�صباحية:

كيفية قضاء الصالة الفائتة

اأكرث  اأو  فر�س  فاتني  اإذا  الفوزان:  ال�ضيخ/ �ضالح  �ُضئل ف�ضيلة 
ثم  اأوًل  اأ�شليها  وهل  الفائتة؟  ال�شالة  اأق�شي  فكيف  ن�شيان،  اأو  لنوم 

ال�شالة احلا�شرة اأم العك�س؟
الإجابة: ت�شليها اأوًل، ثم ت�شلي ال�شالة احلا�شرة، ول يجوز لك 

التاأخري.
وقد �شاع عند النا�س اأن الإن�شان اإذا فاته فر�س فاإنه يق�شيه مع 
الفر�س املوافق له من اليوم الثاين، فمثاًل لو اأنه مل ي�شل الفجر يوًما 
فاإنه ل ي�شليه اإل مع الفجر يف اليوم الثاين، وهذا خطاأ، وهو خمالف 

لهدي النبي ^ القويل والفعلي.
اأو  نام عن �شالة  "من  قال:  اأنه   ^ عنه  ثبت  فقد  القويل:  اأما 
اإذا  الثاين  اليوم  من  فلي�شلها  يقل:  ومل  ذكرها"،  اإذا  فلي�شلها  ن�شيها 

جاء وقتها، بل قال: "فلي�شلها اإذا ذكرها".
اخلندق،  اأي��ام  من  ي��وم  يف  ال�شلوات  فاتته  فحني  الفعلي:  واأم��ا 
�شالها قبل ال�شالة احلا�شرة، فدل هذا على اأن الإن�شان ي�شلي الفائتة 
ثم ي�شلي احلا�شرة، لكن لو ن�شي فقدم احلا�شرة على الفائتة، اأو كان 

جاهاًل ل يعلم فاإن �شالته �شحيحة، لأن هذا عذر له.
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للق�شاء على  بالن�شبة  ال�شلوات  اإن  اأقول:  اأن  اأود  املنا�شبة  وبهذه 
ثالثة اأق�شام:

الق�شم الأول: يق�شي متى زال العذر، - اأي عذر التاأخري - وهي 
ال�شلوات اخلم�س، فاإنه متى زال العذر بالتاأخري وجب ق�شاوؤها.

اإذا فات ل يق�شى واإمنا يق�شى بدله، وهو �شالة  الثاين:  الق�شم 
اجلمعة، اإذا جاء بعد رفع الإمام من الركعة الثانية فاإنه يف هذه احلال 
ي�شلي ظهًرا، فيدخل مع الإمام بنية الظهر، وكذلك من جاء بعد ت�شليم 
الإمام فاإنه ي�شلي ظهًرا، واأما من اأدرك الركوع من الركعة الثانية فاإنه 
يجهلها  وهذه  الإم��ام،  �شلم  اإذا  بعدها  ركعة  ي�شلي  اأي  جمعة،  ي�شلي 
كثري من النا�س، فاإن بع�س النا�س ياأتي يوم اجلمعة والإمام قد رفع من 
الركعة الثانية، ثم ي�شلي ركعتني على اأنها جمعة وهذا خطاأ، بل اإذا جاء 
اأن  الثانية فاإنه مل يدرك من اجلمعة �شيًئا فعليه  بعد رفعه من الركعة 
ي�شلي ظهًرا، لقول النبي ^: "من اأدرك ركعة من ال�شالة فقد اأدرك 
ال�شالة"، ومفهومه اأن من اأدرك اأقل فاإنه مل يدرك ال�شالة، واجلمعة 
تق�شى ظهًرا، ولهذا يجب على الن�شاء يف البيوت وعلى املر�شى الذين ل 
ياأتون اجلمعة، يجب عليهم اأن ي�شلوا ظهًرا ول ي�شلوا جمعة، فاإن �شلوا 

جمعة يف هذه احلال فاإن �شالتهم باطلة ومردودة.
الق�شم الثالث: �شالة اإذا فاتت ل تق�شى اإل يف نظري وقتها وهي 
�شالة العيد اإذا مل يعلم بها اإل بعد زوال ال�شم�س، فاإن اأهل العلم يقولون: 

ي�شلونها من اليوم التايل من نظري وقتها.
اإذن فالق�شاء على ثالثة اأق�شام:
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اخلم�س،  ال�شلوات  وهي  العذر،  زوال  حني  من  ُيق�شى  ما  الأول: 
وكذلك الوتر، و�شبهه من ال�شنن املوؤقتة.

الثاين: ما ُيق�شى بدله وهي �شالة اجلمعة فاإذا فاتت تق�شى ظهًرا.
الثالث: ما ُيق�شى هو نف�شه ولكن يف نظري وقته من اليوم التايل، 
وهو �شالة العيد اإذا فاتت بالزوال فاإنها ت�شلى يف نظري وقتها من اليوم 

التايل، واهلل املوفق.

القادمة: فقرتنا  عنوان  ال�صلة" هو  "مواقيت 

مواقيت الصالة

اإن توقيت ال�شلوات اخلم�شة، مبا يتوافق مع بزوغ الفجر و�شروق 
احليوية  العمليات  مع  تتوافق  ال�شفق،  وغياب  وغيابها  وزوالها  ال�شم�س 

للج�شم،مما يجعلها كاملنظم حلياة الإن�شان وعملياته الفي�شيولوجية.
اإف�راز  يب�داأ  الفجر،  ب��زوغ  بداية  يعتر  ال��ذي  ال�شبح،  اأذان  فعند 
دم  �شغط  يف  ارتفاع  مع  يتالزم  كما  ب��الزدي��اد،  اجل�شم  يف  الكورتيزون 
الوقت. ويف وقت  والن�شاط يف هذا  الإن�شان باحليوية  ي�شعر  اجل�شم، مما 
الفجر تكون ن�شبة غاز الأك�شجني مرتفعة يف اجلو، ون�شبة مرتفعة من غاز 
ا -، الذي ين�شط الدورة الدموية واجلهاز الع�شبي والع�شلي. الأوزون - اأي�شً
اأما عند �شالة الع�شاء فيفرز اجل�شم مادة امليالتوئني التي توؤدي 
اإىل ا�شرتخاء اجل�شم وتهيئته للنوم، ويف هذا الوقت تاأتي �شالة الع�شاء، 

ليختم بها املوؤمن �شلواته اليومية ويخلد بعدها للنوم.
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من الك�شوفات احلديثة عن اأ�شرار ال�شالة اأنها وقاية من مر�س 
ركوع  من  �شالته  يف  امل��وؤم��ن  يوؤديها  التي  احل��رك��ات  ب�شبب  ال���دوايل، 
و�شجود، والتي جتدد ن�شاط الدورة الدموية، وتعيد تنظيم �شغط الدم 

يف كافة اأجزاء اجل�شم.

ون�صتمع اإىل هذه الفقرة:

اإليمان والصالة لعالج آالم المفاصل والظهر

املتحدة  ال��ولي��ات  يف  العلماء  تو�شل  ج��دي��دة  علمية  درا���ش��ة  يف 
ُيعّد طريقة مفيدة  اأداء فري�شة ال�شالة يف الإ�شالم  اأن  اإىل  الأمريكية 

لتخفيف اآلم املفا�شل والظهر، ملا تت�شمنها من وقوف وركوع و�شجود.
واأو�شحوا اأن اأداء ال�شالة خم�س مرات  يومًيا ي�شاعد يف تليني املفا�شل، 
وتخفيف ت�شلبها عند الكثري من امل�شابني بالأمرا�س الروماتيزمية، وهي 

تفيد من يعانون من تيب�س العمود الفقري ب�شكل خا�س.
الإ�شالمية  البحوث  اأجريت يف موؤ�ش�شة  التي  الدرا�شات  واأظهرت 
بدوره  ينعك�س  ال�شالة،  عن  الناجت  النف�شي،  ال�شتقرار  اأن  الأمريكية، 
ا  وخ�شو�شً لل�شفاء،  التماثل  ي�شرع  مما  اجل�شم،  يف  املناعة  جهاز  على 
مناعة اجل�شم  املت�شببة عن مهاجمة  الذاتية  املناعة  اأمرا�س  بع�س  يف 

لأن�شجته، مثل التهاب املفا�شل الروماتيزمي والذئبة احلمراء.

ال�صلة وجهاز املناعة يف فقرتنا القادمة:
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الصالة تنشط جهاز المناعة

عند  اأ�شرع  تكون  املر�س  من  ال�شفاء  معدلت  اأن  الدرا�شة  بينت 
الإمي��ان  قلوبهم  يغمر  حيث  ال�شالة،  اأداء  على  املواظبني  املر�شى 
والتفاوؤل والراحة النف�شية والروحية والطماأنينة، مما يوؤدي اإىل تن�شيط 

جهاز املناعة، ويزيد من مقاومة اجل�شم.
ويرى العلماء اأن ال�شالة وحركاتها متثل عالًجا طبيّعيا حلالت 
ال�شيخوخة التي ي�شاب فيها البع�س بتاآكل الغ�شاريف وتيب�س املفا�شل، 

اللَذْين يعتمد عالجهما ب�شكل رئي�س على الريا�شة.

ونختم بهذه الفتوى:

حكم الصالة في الطرقات والشوارع

�ُشئل ف�شيلة ال�شيخ: ابن باز - رحمه اهلل - هذا ال�شوؤال: ب�شبب 
في�شلي  امل�شجد  ميتلئ  قد  اجلمعة،  م�شاجد  بع�س  يف  الزحام  ك��رثة 
البع�س يف ال�شوارع والطرقات موؤمتني بالإمام، فما راأيكم يف ذلك؟ وهل 
هناك فرق بني ما اإذا كان الطريق بني امل�شلني وامل�شجد اأم ل، طريق 

فا�شل؟
كان  اإذا  وه��ك��ذا  ب��اأ���س،  ف��ال  ال�شفوف  ات�شلت  اإذا  اجل����واب: 
اأو ي�شمعون التكبري.  اأمامهم،  املاأمومون خارج امل�شجد يرون ال�شفوف 
ولو ف�شل بينهم بع�س ال�شوارع، فال حرج يف ذلك لوجوب ال�شالة يف 
اجلماعة، ومتكنهم منها بالروؤية اأو بال�شماع، لكن لي�س لأحد اأن ي�شلي 

اأمام الإمام؛ لأن ذلك لي�س موقًفا للماأموم. واهلل ويل التوفيق.
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ختاًما: نرجو اأن نكون قد قدمنا املفيد واجلديد، ون�ضاأل اهلل اأن 
يعيننا على ال�ضالة، واملحافظة عليها يف اأوقاتها.

وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكم  "وال�ضالم 
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مكتبة المدرسة

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل املبدئ املعيد، الفعال ملا يريد، خلق اخللق بعلمه، وقدر 
اآج��اًل، ل ي�ضتاأخرون عنها ول ي�ضتقدمون،  اأق��داًرا، و�ضرب لهم  لهم 
قدر مقادير اخلالئق، قبل اأن يخلق ال�ضماوات والأر�س بخم�ضني األف 
امل��اء، علم ما كان وما �ضيكون، ولو كان كيف  �ضنة، وك��ان عر�ضه على 
اهلل  �ضلى  وخليله،  و�ضفيه  ور�ضوله،  عبده  حممًدا  اأن  واأ�ضهد  يكون، 

عليه وعلى اآله و�ضحبه و�ضلم ت�ضليًما كثرًيا. اأما بعد:
املكتبة  ت�ضمى  بالكتب  خا�ضة  غرفة  على  مدر�ضة  ك��ل  حتتوي 

املدر�ضية، اأو غرفة م�ضادر التعلم.
ونحن يف هذا اليوم )      ( املوافق )  ( من �ضهر )  ( لعام )         (  

�ضوف ن�ضلط احلديث عن مكتبة املدر�ضة.

نبداأ بالقراآن الكرمي:

القرآن الكريم
ىب  مب  خب  حب  يئجب  ىئ  مئ  حئ   زب  ت��ع��اىل:  ق���ال 
ٺ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ        پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ     جت   يب 
ڦ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ    ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 
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  کک ک 
ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ   گ  گ  ک  
ڭ   ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ      ہ  ہ  ہ  ہ   ۀ  ۀ  ڻ  ڻ 
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ۉ  ۅ  ۅ  ۋ   ۋ   ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ 
ۉ رب )الكهف(.

ثاين فقراتنا احلديث ال�صريف:

الحديث

اهلل  ر�شول  قال  ق��ال:   - ر�شي اهلل عنه   - بن عبداهلل  عن جابر 
النا�َس حتى  اأقاتَل  اأن  ِمْرُت  اأُ النا�َس، ويف روايٍة:  اأقاتَل  اأن  "اأُِمْرُت   :^
ى دماَءهم  ِمنِّ ُموا  اإل اهلُل َع�شَ اإله  اإل اهلُل. فاإذا قالوا: ل  اإله  يقولوا: ل 
ٌر. َل�ْشَت  ا اأَْنَت ُمَذكِّ َ ها. وح�شاُبُهم على اهلِل. ثم قراأ: اإِمنَّ واأمواَلهم اإل بَحقِّ

�َشْيِطٍر )الغا�شية:21-22( رواه م�شلم. َعَلْيِهْم مِبُ
ن�صل الآن اإىل كلمتنا ال�صباحية:

القراءة طريق األمم للرقي

اليونان كانوا اأكرث النا�س قراءة، واأكرثهم اإنتاًجا فكرًيا يف الفل�شفة 
الإ�شكندر  اأيام  العامل  من  رقعة  اأكر  على  �شيطروا  وال�شعر،  واحلكمة 

تلميذ اأر�شطو )املعلم الأول(.
كل  من  العلم  وطلبوا  )اق���راأ(،  من  انطلقوا  الذين  وامل�شلمون، 
م�شدر، نالوا من كرامة اهلل لهم يف الدنيا، و�شعة ال�شلطان يف الأر�س، 

يف اأق�شر وقت، ما مل ينله غريهم مبثل هذه ال�شرعة.
والغربيون الذين يتمتعون بخريات العامل يف ع�شرنا، هم الأكرث 
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�شلة بالقراءة، والأعلى رقًما يف عدد ما ي�شيب الفرد الواحد منهم من 
الكتب وال�شحف واملجالت.

واليابان، هذا القزم العمالق، تخل�س من الأمية قبل نهاية القرن 
التا�شع ع�شر، وزادت عناوين الكتب اجلديدة التي ت�شدرها دور الن�شر 

اليابانية فيه �شنوًيا على )35( األف عنوان.

كيف نحول عزوفنا عن القراءة اإىل الرغبة بها:

التغيير من العزوف إلى الولع

القراءة،  عن  العزوف  حالة  من  النا�س  نخرج  اأن  ن�شتطيع  كيف 
والنظر  الهتمام،  دائ��رة  من  واإخراجها  عنها،  والإعرا�س  واإهمالها، 

اإليها بو�شفها قتاًل للوقت، واإ�شاعة للمال، واإهداًرا للجهد؟!  
كيف ن�شتطيع اأن ننقلهم اإىل حالة الرغبة يف القراءة، والولع بها، 
والإقبال عليها، وال�شعور باأهميتها، والنظر اإليها بو�شفها احلاجة العليا 

لالإن�شان، وامل�شدر الرئي�س للمعرفة؟!
نتيجة  بامل�شادفة،  متت  فردية  انتقال  بحالت  الواقع  يطالعنا 
واأث��ار  ال��ق��راءة،  اأهمية  اإىل  النتباه  لفت  الكتاب  مع  مفاجئ  احتكاك 
لي�شعر  الفرد  اإن  حتى  بفائدتها،  العميق  والإح�شا�س  ب��ه،  الهتمام 
باكت�شاف الذات، والندم على الوقت ال�شائع الذي فات، وال�شغف غري 
املحدود بعامل الكتاب.. رمبا تكون امل�شادفة قد �شاقته على تناول كتاب 
يقلب  فاأخذ  انتظار،  قاعة  يف  اأو  �شديق،  من�شدة  اأو  مكتبة،  رف  من 
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�شفحاته، مثلما يتلهى بطقطقة حبات �شبحته لدفع امللل، والتخفيف من 
وطاأة وقت النتظار، فاإذا عينه تقع على فكرة ت�شتهويه، فتكون �شرارة 
البدء التي تقوده يف رحلة طويلة اإىل عامل القراءة الف�شيح، ورمبا تكون 
هذه امل�شادفة بفعل اإر�شاد زميل، اأو دعاية نا�شر، اأو حما�شرة موؤلف، 

اأو حماورة اأديب.
ابن  لنا ردود فعل )ويليام كوبيت(، وهو  يروي  )اإليتيك(  هذا 
الرابعة  يف  وهو  املكتبات،  اإحدى  واجهة  يف  بامل�شادفة،  راأى  مزارع 
ع�شرة من عمره، كتاًبا لفت نظره، وكان عنوانه )ق�شة اإناء الغ�شيل 
اخل�شبي(، فدفع ثمنه ثالث بن�شات، كانت كل ما ميلك، واأ�شرع اإىل 
ي�شف  اإنه  قراءته..  يف  وا�شتغرق  بها،  فا�شتظل  ه�شيم،  كومة  اأقرب 
رغم  اأن��ه  لدرجة  علي،  جديًدا  �شيًئا  كان  لقد   " بعد:  فيما  �شعوره 
وولد  يو�شف،  عجزي عن فهم بع�س مقاطعه، فقد غمرين بحبور ل 
واإىل  القراءة،  اإىل مزيد من  الفكر، دفعني  تفتح  نوًعا من  نف�شي  يف 

بها". الولع 
ا ما كانت الطريقة التي جنم عنها هذا التحول، فاإنها تظل  واأيًّ
ما  ثقافة،  تبني  ول  جمتمًعا،  تغري  اأن  ميكن  ل  ن��ادرة،  فردية  حالت 
عجلة  لدفع  منظمة،  علمية  بطريقة  تعمل  كثرية،  جهود  تت�شافر  مل 

التغيري.

ون�صتمع اإىل هذه الفقرة:
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يقرأ كتابًا في أثناء قيادته للسيارة

فر�شت ال�شرطة الكندية غرامة على �شائق �شيارة �شاب كان يقراأ 
كتاًبا، وهو يقود على اأكرث طرقات كندا ال�شريعة اكتظاًظا جنوب غرب 
تورونتو، حيث ر�شدت ال�شرطة ال�شيارة التي كانت ت�شري خارج م�شلكها، 
يف و�شط الطريق، فيما كان ال�شائق ينظر اإىل اأ�شفل، ووجهت اإىل ال�شائق 

تهمة القيادة بطريقة خطرة.

"ملاذا ينفر النا�س من الكتب؟" هو عنوان فقرتنا القادمة:

لماذا ينفر الناس من الكتب؟

- ينفر النا�س من الكتب لأ�شباٍب منها: 
والعكوف  املكث  يف  اجللد  وفقدان  ال�شر،  وقلَّة  امللل  �شرعة   -1

الذي تتطلَّبه القراءة. 
2- عدم معرفة قيمة القراءة وف�شلها. 

3- طول الكتاب اأو املو�شوع. 
مة الأمهات قبل الكتب  4- اخلطاأ يف البتداء، فالبدء بالكُتب املتقدِّ

رة خطاأ.  املي�شَّ
4- علّو اأ�شلوب الكتاب يف اللغة وامل�شمون. 

رة يف الكتاب.  5- عدم معرفة امل�شطلحات املتكرِّ
على  اأ�شحابهم  عون  وُي�شجِّ ُيِحثُّون  الذين  الأقران  وجود  عدم   -6

القراءة. 
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)الكتب  بال�شمني  وال�شحف(  )امل��ج��الت  الغث  ا�شتبدال   -7
املفيدة(. 

لي�س  ا�شت�شارة من  اأو  والبتداء،  النتقاء  ال�شت�شارة يف  7- عدم 
باأهل. 

8- �شعف املعرفة بقواعد اللغة العربية، ونق�شان اإدراك الأ�شاليب 
البالغية. 

9- ال�شرود وعدم الرتكيز. 
ة والر�شا بالدون.  1٠- دنّو الهمَّ

11- الن�شغال بامللهيات واملغريات. 
12- العكوف على ا�شتماع الأ�شرطة.

ختاًما نقول: مكتبة املدر�ضة مل تن�ضاأ اإل من اأجلك؛ فال تبخل 
على نف�ضك بزيارتها وال�ضتفادة منها.

وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكم  "وال�ضالم 
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صلة الرحم

ٱ ٻ ٻ

واجل��روت،  بالعزة  املتفرد  وامللكوت،  للملك  املدبر  هلل  احلمد 
الرافع لل�ضماء بغري ِعماد، املقّدر فيها اأرزاق العباد، الذي �ضرف قلوب 
فلم  الأ�ضباب،  م�ضبب  اإىل  والأ�ضباب،  الو�ضائل  مالحظة  عن  اأوليائه 
يعبدوا اإل اإياه، ومل ي�ضتعينوا اإل به، واأ�ضهد اأن حممًدا عبده ور�ضوله، 
حفظه وكفاه فهو به كفيل، وهو ح�ضبه ونعم الوكيل. �ضلى اهلل و�ضلم 

عليه، وعلى اآله و�ضحبه املهتدين اإىل �ضواء ال�ضبيل. اأما بعد:
ان��ت�����ض��رت ق��ط��ي��ع��ة ال���رح���م يف ه���ذا ال���زم���ان، وت���ع���ددت ���ض��وره��ا 

واأ�ضكالها.
ونحن يف هذا اليوم )      ( املوافق )  ( من �ضهر )  ( لعام )         (  

�ضوف ن�ضلط احلديث عن �ضلة الرحم.

نبداأ بالقراآن الكرمي:

القرآن الكريم

ەئ  ەئ   ائ  ائ  ى   ى   ې  ې  ې  ې  زب  تعاىل:  ق��ال 
وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ  ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی  ی ی  
ىتيت  مت  خت    حت  جت  يب  ىب  خبمب  حب     جب  يئ  ىئ  مئ  حئ   جئ 
خس  حس  جس  مخ  حخ  جخ   مح  جح  مج  حج  يث  ىث  مث  جث 
ٱ ٻ ٻ  ٻ ٻپ پ پ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ  مس حص مص جض حض  
ڦ  ڦ  ڦ   ڤ      ڤ  ڤ  ٹڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  
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ڦ ڄ ڄ  ڄ ڄ ڃ  ڃ ڃ       ڃ چ چ چ چ ڇ 
ڇ   ڇ  ڇ ڍ رب )الكهف(.

ثاين فقراتنا احلديث ال�صريف:

الحديث

 عن جرير بن عبداهلل - ر�شي اهلل عنه - قال: قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص:
رواه  اخلري«  يحرم  الرفق  يحرم  من  اأو  اخلري.  حرم  الرفق  حرم  »من 

م�شلم.

ونقف مع هذه الفقرة:

متى تكون الصلة؟

البعد  ال�شخ�س،  من  وبعدهم  قربهم  بح�شب  الأرح���ام  يختلف 
الَن�َشبي والبعد املكاين.

فالرحم القريب ن�شًبا، كالوالد والأخ، يختلف عن الرحم البعيد، 
اآخر  عن  يختلف  بحيك  ي�شكن  الذي  كذلك  اخل��ال،  ابن  اأو  العم  كابن 
اآخر، والذي ي�شكن يف مدينتك يختلف عن الذي ي�شكن  ي�شكن يف حي 

خارجها وهكذا.
وعلى كل حال نقول: اإن الرحم القريب اأوىل بال�شلة من البعيد، 
ولي�س هناك حتديد للزمن الذي يجب فيه الو�شل؛ فال ن�شتطيع اأن نقول: 
يجب عليك اأن ت�شل اأخاك كل يوم، اأو كل يومني، اأو كل اأ�شبوع، وعمك 

كل كذا، اإن كان يف بلدك، وكذا اإن كان يف غري بلدك.
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اإىل  واإمنا يرجع يف ذلك  لي�س هناك زمن ميكن حتديده،  نقول: 
العرف؛ بحيث يتعارف النا�س على اأن هذا الرحم، يو�شل يف كذا وكذا. 

وهذا، اإن كان قريب امل�شكن فيو�شل عند كذا وكذا.
ولكن كما قلنا لك - اأيها الأخ -: رتب اأرحامك على ح�شب القرب 

منك؛ وعليه فرتب �شلتهم على هذا الأ�شا�س.

ن�صل اإىل كلمتنا ال�صباحية:

بم تكون صلة الرحم؟

تختلف ال�شلة بح�شب حاجة املو�شول، وح�شب قدرة الوا�شل، فاإذا 
بهذا  ت�شله  فاإنك  عليه،  تقدر  واأنت  ما،  ل�شيء  حمتاًجا  املو�شول   كان 
ال�شيء، كما تختلف ال�شلة  بح�شب قرب الرحم منك وبعده عنك. فما 

ت�شل به اخلال قد يختلف عما ت�شل به اأبناء عمك.
وعموًما، ال�شلة ميكن اأن تكون مبا يلي:

1- الزيارة: باأن تذهب اإليهم يف اأماكنهم.
2- ال�شت�شافة: باأن ت�شت�شيفهم عندك يف مكانك.

3- تفقدهم وال�شوؤال عنهم وال�شالم عليهم: ت�شاأل عن اأحوالهم، 
اأم بلغت �شالمك و�شوؤالك من ينقله  �شواء �شاألتهم عن طريق الهاتف، 

اإليهم، اأم اأر�شلت ذلك عن طريق ر�شالة.
4- اإعطاوؤهم من مالك، �شواء كان هذا الإعطاء �شدقة؛ اإذا كان 
املو�شول حمتاًجا، اأم هدية؛ اإن مل يكن حمتاًجا، وقد ورد اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
قال : »اإن ال�شدقة على امل�شكني �شدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان �شدقة 
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و�شلة« رواه الن�شائي.
5- توقري كبريهم ورحمة �شعيفهم.

6- اإنزالهم منازلهم التي ي�شتحقونها واإعالء �شاأنهم.
اأحزانهم  يف  وموا�شاتهم  بتهنئتهم  اأفراحهم؛  يف  م�شاركتهم   -7
ذلك،  غري  اأو  توظف،  اأو  مبولود،  رزق  اأو  تزوج  هذا  فمثاًل  بتعزيتهم، 
بفرحة  وال�شرور  الفرح  فيها  تظهر  مقابلة،  اأو  بهدية  الفرحة  ت�شاركه 
اأو مكاملة، ت�شمنها تريكاتك واإظهار فرحك مبا رزقوا، فاإن مات لهم 
اأحد اأو اأ�شيبوا مب�شيبة توا�شيهم، وحتاول اأن تخفف عنهم، وتذكرهم 

بال�شر والأجر لل�شابرين، وتظهر لهم حزنك ملا اأ�شابهم.
8- عيادة مر�شاهم.
9- اتباع جنائزهم.

1٠- اإجابة دعوتهم، اإذا وجهوا لك الدعوة فال تتخلف اإل لعذر.
عليهم،  الدفني  احلقد  حتمل  فال  نحوهم؛  ال�شدر  �شالمة   -11

ولي�س رئي�س القوم من يحمل احلقَد.
12- اإ�شالح ذات البني بينهم، فاإذا علمت بف�شاد عالقة بع�شهم 
اإع��ادة  وحم��اول��ة  النظر،  وجهات  وتقريب  ب��الإ���ش��الح،  ب��ادرت  ببع�س 

العالقة بينهم 
13- الدعاء لهم،وهذا ميلكه كل اأحد، ويحتاجه كل اأحد.

واأمرهم باملعروف، ونهيهم عن املنكر  الهدى،  اإىل  14- دعوتهم 
بالأ�شلوب املنا�شب.
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ون�صتمع اإىل فوائد �صلة الرحم:

فوائد صلة الرحم

1- �شلة الرحم �شبب ل�شلة اهلل للوا�شل.
2- �شلة الرحم �شبب لدخول اجلنة.

3- �شلة الرحم امتثال لأمر اهلل تعاىل.
4- �شلة الرحم تدل على الإميان باهلل واليوم الآخر.

5- �شلة الرحم من اأحب الأعمال اإىل اهلل.
7- الرحم ت�شهد للوا�شل بالو�شل يوم القيامة.

8- �شلة الرحم �شبب لزيادة العمر وب�شط الرزق.
9- �شلة الرحم تعجل الثواب وقطيعتها تعجل العقاب.

1٠- �شلة الرحم تدفع ميتة ال�شوء.
11- �شلة الرحم اأف�شل اأخالق اأهل الدنيا والآخرة.

12- �شلة الرحم تثمر الأموال وتعمر الديار.
13- �شلة الرحم �شبب ملحبة الأهل للوا�شل.

القادمة: فقرتنا  عنوان  الرحم" هو  �صلة  عدم  "مظاهر 

مظاهر عدم صلة الرحم

1- عدم ال�شدقة على املحتاج من الأرح��ام، فبع�س الأ�شر فيها 
اأغنياء، ومع ذلك جتد اأن فيها فقراء حمتاجني، رمبا ت�شلهم امل�شاعدات 

من الأباعد.
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2- عدم الإهداء؛ اإما بخاًل واإما اعتقاًدا باأن املو�شول لي�س بحاجة، 
اآثار احلاجة،  عليه  راأى  لأنه  اإل  يعطه  باأنه مل  يفهمها خطاأ؛  واأنه رمبا 

ومعلوم اأن الهدية جتلب املودة ويف احلديث: »تهادوا حتابوا«.
وال�شهور  الأي���ام  م�شت  فرمبا  الأرح����ام؛  ب��ني  ال��ت��زاور  ع��دم   -3

ا. وال�شنون، ومل ير الأرحام بع�شهم بع�شً
4- عدم م�شاركة الأرحام اأفراحهم واأحزانهم.

5- عدم احل�شور اإىل اجتماع الأرحام، اإن كان لهم اجتماع.
لي�س  احلقيقة  يف  وه��ذا  و�شلوه،  اإذا  اإل  الأق��ارب  و�شل  عدم   -6

وا�شاًل، واإمنا هو مكافئ.
7- عدم دعوتهم اإىل الهدى، وعدم اأمرهم باملعروف، ونهيهم عن 

املنكر.
8- حتزيب الأقارب وتفريق �شملهم وجعلهم جماعات متنافرة.

9- الإ�شاءة اإىل الأرحام بالقول اأو الفعل.

ونختم بهذه الفقرة:

أسباب عدم صلة الرحم

1- اجلهل بف�شل �شلة الرحم وعاقبة قطيعتها.
2- �شعف الدين، وبالتايل يزهد يف الثواب على �شلة الرحم، ول 

ياأبه للعقاب على قطيعتها.
جاًها  اأو  رفيًعا،  من�شًبا  اهلل  اآت��اه  اأو  غنًيا،  يكون  باأن  الِكر:   -3
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ا، في�شتنكف اأن يبادر هو ب�شلة رحمه. عري�شً
اأقاربه،  ي�شل  اأنه  اأبيه  من  ير  مل  رمبا  اإذ  للوالدين:  التقليد   -4

في�شعب على البن و�شل قرابة اأبيه، وكذلك بالن�شبة لالأم.
طوياًل  وقًتا  اأرحامه  عن  ينقطع  فعندما  الطويل،  النقطاع   -5
ي�شت�شعب اأن ي�شلهم وي�شوف، حتى تتولد الوح�شة بينهم وياألف القطيعة.
6- العتاب ال�شديد؛ فبع�س الأرحام عندما تزوره يبداأ مبعاتبتك: 
ملاذا مل تزرين؟ ملاذا؟ وملاذا؟ حتى ي�شيق الزائر بذلك، ويح�شب للزيارة 

الأخرى األف ح�شاب.
7- ال�شح والبخل: فقد يكون غنيًّا، ولكنه يخاف اأن يطلب اأرحامه 

منه �شيًئا، فيتهرب منهم.
8- التكلف عند الزيارة: وهذا ي�شيق به املتكلف واملتكلف له.

9- قلة الهتمام بالزائر: وهذا عك�س ال�شابق واخلري يف الو�شط.
الأغنياء  فبع�س  حاله:  على  اأرحامه  اإطالع  عدم  يف  رغبته   -1٠
اإذا اأعطيت الأرحام  يخرج زكاته اإىل الأباعد ويرتك الأرحام، ويقول: 

عرفوا مقدار ما عندي.
ول  اأرح���ام���ه���م  ي�����ض��ل��ون  مم���ن  يجعلنا  اأن  اهلل  ن�����ض��األ  خ��ت��اًم��ا: 

يقطعونها.
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكم  "وال�ضالم 
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كن هادئ األعصاب

ٱ ٻ ٻ

قهم  ووفَّ والعر،  باحِلَكم  اأوليائه  �ضرح �ضدور  الذي  احلمد هلل 
اإله اإل اهلل  اأن ل  مل�ضاهدة عجائب �ضنعه يف احل�ضر وال�ضفر. واأ�ضهد 
)القمر(  مث  جث  يت       ىت  مت  خت  حت  نث  ال��ق��ائ��ل:  ل��ه  �ضريك  ل  وح��ده 
الب�ضر. �ضلى اهلل و�ضّلم  �ضيد  نبينا حممًدا عبده ور�ضوله  اأن  واأ�ضهد 
عليه، وعلى اآله و�ضحبه املقتفني لآثاره يف الأخالق وال�ِضرَي. اأما بعد:
اليوم  ع��ب��ارة نطرحها ونناق�ضها يف ه��ذا  الأع�����ض��اب؛   ك��ن ه��ادئ 

)        ( املوافق )  ( من �ضهر )  ( لعام )           ( .

نبداأ بالقراآن الكرمي:

القرآن الكريم

ژڑ  ژ    ڈ  ڈ  ڎ    ڎ  ڌ        ڌ  ڍ  زب  تعاىل:  قال 
ڑ     ک ک ک ک      گ گ گ گ ڳ  ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ 
ہ  ہ  ہ             ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ    ڻ  ں  ں   ڱ  ڱ 
ۆ              ۇ  ۇ  ڭ    ڭ  ڭ  ڭ  ۓ   ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  
ې  ې  ې          ۉ  ۉ  ۅ   ۅ   ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ 
ې  ى ى ائ  ائ ەئ ەئ  وئ وئ  ۇئ ۇئ ۆئ       ۆئ        ۈئ       ۈئ ېئ  
ېئ   ېئ ىئ       ىئ ىئ ی ی        ی ی       جئ حئ      مئ ىئ يئ  جب     حب خب     مب 
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ىب يب جت حت   خت     متىت يت جث           مث   ىث  يث حج   مج جح مح جخ 
حخ   مخ جس حس  رب )الكهف(.

ثاين فقراتنا احلديث ال�صريف:

الحديث

 :^ اهلل  ر�شول  قال  ق��ال:   - عنه  ر�شي اهلل   - اأب��ي هريرة  عن 
"ل تبَدوؤوا اليهوَد ول الن�شارى بال�شالِم. فاإذا لِقيُتم اأحَدهم يف طريٍق 

وه اإىل اأ�شَيِقِه" رواه م�شلم. فا�شَطرُّ

ن�صل اإىل كلمتنا ال�صباحية:

هل أنت عصبي؟

- الع�شبيون هم الفئة التي تواجه ال�شدمات بانتفا�شات فورية 
عنيفة، ولي�س لهذه الفئة اأن تندب �شوء حّظها، فانفعاليتها دليل حيوية 
دافقة؛ يح�شن بها اأن ترّو�س نف�شها على عدم تبديدها يف انفجارات ل 

فائدة منها. 
- الع�شبي �شديد احل�شا�شية، ل يتمالك اأع�شابه، ول قدرة له على 
�شبط �شعوره، فرناه يعّر عن هذا ال�شعور بلهجة بعيدة عن العتدال، 
واإذا �شحك جتاوز يف �شحكه  بال�شراخ،  فاإذا غ�شب عّر عن غ�شبه 

حدود املعقول. 
- اأبرز عيوب الع�شبي تهويله لالأ�شياء واحلوادث. 

له  ولي�س  ي�شتعجل ثمار جهده،  املتقلب،  الع�شبي بفعل مزاجه   -
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�شر الرجل الذي يعمل لغده، ويتطلع اإىل اأهداف بعيدة. 
ذاتًيا،  ن�شاًطا  لي�شت  حركته  ولكن  احل��رك��ة،  دائ��م  الع�شبي   -
احل��وادث  تيارات  مب�شريه  وتتالعب  الرياح،  تتقاذفها  كالري�شة  فهو 

املتالحقة. 
- الع�شبي دائم التنقل من راأي اإىل راأي من فكرة اإىل فكرة.

- الع�شبي عاجز عن �شبط النف�س والكتمان.
الع���الج - باإذن اهلل - : 

ي�شتطيع الع�شبي اأن يتحرر من عيوبه، واأن يفيد اإىل اأبعد حد من 
اإرادته،  بتمرين  النتيجة  هذه  بلوغ  ت�شتطيع  بالإمكانات،  الغني  مزاجه 

وهذا التمرين يتطلب جهًدا للو�شول اإىل النتيجة املر�شية. 
والآن اإليك ما ينبغي لك فعله لتتو�شل اإىل �شبط نف�شك، وتوجيه 

القوة التي تنطلق مع تفّجر انفعالتك: 
1- ل تنجرف مع انفعالتك وتذكر قوله تعاىل:  ک ک ک            

ک     گ گ گ  گ ڳ ڳ ڳ رب )ال�شورى(.

ما  ف��اإذا  اأع�شابك،  يثريون  الذين  مع  �شراع  يف  اأن��ك  تذكر   -2
عليك  تغلبوا  فقد  هدوئك،  عن  واإخراجك  اأع�شابك  تهييج  ا�شتطاعوا 

وجنحوا يف هزميتك. 
3- ا�شمت، ول تتكلم ول تنجرف مع انفعالتك معّرا بالكلمات 

واحلركات عن مكنونات �شدرك. 
ڱ  ڳ      ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ      زب  ت��ع��اىل:  ق��ول��ه  ت��ذك��ر   -4 

ڱ رب )ف�شلت: 34(.
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5- عليك بلجم الفورات التي تدفعك اإىل العمل العفوي الرجتايل. 
اأو  مزعجة  ح��وادث  من  كتمانه  بك  يح�شن  مبا  البوح  جتنب   -6

مفرحة. 
7- ل تبّدل مواقفك وتغري عاداتك وجمال ن�شاطك، واأنت حتت 

تاأثري انفعالتك. 
اإمنا ال�شديد  ال�شديد بال�شرعة،  ملسو هيلع هللا ىلص: »لي�س  النبي  8- تذكر قول 

الذي ميلك نف�شه عند الغ�شب« متفق عليه.
وال�شقاء  والتعا�شة  احل��زن  اإليك  �شتجر  الع�شبية  اأن  تذكر   -9

وعداوة الب�شر. 
وليدة  تكون  التي  الياأ�س  وعوامل  ال�شوداء  الأف��ك��ار  اط��رد   -1٠

ح�شا�شيتك. 
11- ل تهرب من النا�س خمافة اأن يكت�شفوا فيك ما تريد �شرته اأو 

اإخفاءه، فلي�شت هذه هي الو�شيلة ال�شحيحة للعالج. 
األَّ �شبيل  يقيًنا  تعلم  12- كن واقعيًّا، ول ت�شع ت�شاميم م�شاريع 

لتحقيقها. 

ون�صتمع اإىل هذه الق�صة:

مشاجرة داخل فصل دراسي توصل شابًا إلى سيف 
القصاص

من منا يتوقع اأن م�شاجرة �شغرية بني بع�س الطالب داخل ف�شل 
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درا�شي قد تو�شل طالًبا اإىل �شيف الق�شا�س؟!
ه �شاب يف ال�شاد�شة والع�شرين  هذا ما حدث لذلك ال�شاب؛ فقد وَجّ
من عمره نداء ا�شتغاثة من داخل اإحدى ال�شجون العربية اأماًل يف تدخل 
الق�شا�س  �شيف  من  لإنقاذه  الكرماء  عفو  على  واحل�شول  اخلري  اأهل 
ذ عليه ُحْكم الق�شا�س بعد نحو )55( يوًما. حيث بات من املقرر اأن ُينَفّ
القتل عندما كان  ابُتلي بجرمية  "اإنه  ال�شاب يف منا�شدته:  يقول 

طالًبا يف املرحلة الثانوية، وكان يبلغ من العمر حينها )19 عاًما(.
حيث ا�شرتك يف م�شاجرة داخل الف�شل الدرا�شي .. تطورت اإىل 
عراك جماعي بعد الن�شراف من املدر�شة، ا�شتخدم خاللها "ع�شا" 

اأ�شابت القتيل يف مقتل - رحمه اهلل -".
ويوؤكد الطالب: "اأنه مل يكن ينوي القتل، وما حدث ابتالء وغلطة 

ندم عليها اأ�شد الندم، وبات اإثرها حبي�ًشا خالل فرتة �شبابه.
ووّجه الطالب نداء ا�شتغاثة لذوي القتيل بالعفو عنه وعتق رقبته؛ 
رب   ۇۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۓ  زب   :  - وجل  عز   - امل��وىل  قال  "حيث 
)ال�شورى: 4٠(. كما قال الر�شول ملسو هيلع هللا ىلص: »من اأعتق رقبة موؤمنة، اأعتق اهلل 

بكل ع�شو منه، ع�شًوا من النار. حتى يعتق فرجه بفرجه« رواه م�شلم.
وي�شري الطالب اإىل خماوفه من تنفيذ احلكم قائاًل: "واهلل مل اأعد 
اأ�شتطيع النوم .. يف كل حلظة اأتوقع اأن ينادى بي اإىل �شاحة الق�شا�س .. اأُرهقت 

نف�شيًّا وج�شديًّا، وتعر�شت لأق�شى حلظات العمر واأنا يف  فرتة ال�شباب".
الطالب وّجه نداء ا�شتغاثة لأهل اخلري بالتدخل وحماولة احل�شول 
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التنازيل  العد  بداأ  والذي   .. احُلْكم  تنفيذ  قبل  القتيل  اأ�شرة  عفو  على 
لتنفيذه؛ ولنا - معا�شر الطالب - عرة وعظة من هذه احلادثة، فال 
واإل  ت�شرفاتك؛  على  ت�شيطر  والعدوانية  النتقام  وحب  الغ�شب  جتعل 
وقعت فيما وقع فيه هذا الطالب - ل �شمح اهلل - وحمانا اهلل وجميع 

امل�شلمني من مثل هذه اجلرائم.

اأع�صاب��ك؟" هو عنوان فقرتنا  "كي��ف حتافظ على هدوء 
القادمة:

كيف تحافظ على هدوء أعصابك؟

احلياة اليومية ل تخلو من الأزمات العابرة وامل�شاكل الطارئة التي 
جتعل بع�شنا يبدو اأكرث توتًرا وانفعاًل، وهذا يوؤدي يف الغالب اإىل معاجلة 
اأو ت�شرف ما، مت  قوٍل  ت�شرعنا يف  نندم على  ما  وكثرًيا  لالأمور،  �شيئة 
يف حلظات غ�شب ثائر، لذلك فمن املهم اأن نتعلم مهارة احلفاظ على 

هدوء الأع�شاب، فهي �شلوك مكت�شب ميكن اأن نتعلمه ومنار�شه. 
كّون �شعوًرا باأهمية احلفاظ على هدوء الأع�شاب: 

النف�شية،  اأهمية هذه ال�شفة  توؤكد  والنبوية  القراآنية  الو�شايا  اإن 
ففي كتاب اهلل جند اأن �شفات ال�شاحلني: زب گ گ  گ ڳ ڳ رب 

)ال�شورى: 37(.
ٹ  ٿ   ٿ  ٿ  زب  ت���ع���اىل:  ق����ول   وك���ذل���ك 

ٹٹ رب )اآل عمران: 134(.

رب  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  زب  ت��ع��اىل:  ق��ول��ه  وك��ذل��ك 
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)الفرقان: 63(.
ويقول الر�شول ملسو هيلع هللا ىلص: »لي�س ال�شديد بال�شرعة، اإمنا ال�شديد الذي 

ميلك نف�شه عند الغ�شب« متفق عليه.

نختم بهذه الفقرة:

حاول أن تفهم األسباب

حتت �شغط الظروف منيل اإىل ال�شرع يف اإ�شدار الأحكام، يف حني 
اأن التمهل يجنبنا التهور وارتكاب احلماقات. 

حاول اأن تفهم مواقف الآخرين، و�شي�شاعدك هذا على اأن حتتفظ 
برباطة جاأ�شك، اإزاء ت�شرف مل يكن منا�شًبا من الآخرين. 

تريد من �شبط  ما  �شي�شاعدك على  الآخرين  ملواقف  تفهمك  اإن 
الأع�شاب، والت�شرف بحكمة معهم، دون اأن تن�شى ما�شيهم امل�شرف، 
يف حلظة �شخط على ت�شرف خاطئ، نتج عن اإ�شاءة يف تقدير الأمور. 

ختاًما نقول: حافظ على هدوء اأع�ضابك، وكن متزًنا ل تهزك 
التوافه."وال�ضالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته".
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التدخين وسرطان الرئة

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل.. احلمد هلل الذي اأ�ضبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، 
واآتانا من كل ما �ضاألناه، واأ�ضهد اأن ل اإله اإل اهلل وحده ل �ضريك له، 
من توّكل عليه كفاه، ومن �ضاأله اأعطاه، ومن ا�ضتهداه هداه، واأ�ضهد 
اأن حممًدا عبده ور�ضوله وم�ضطفاه، النِّعمة امل�ضداة والرحمة املهداة، 
�ضلى اهلل عليه وعلى اآله و�ضحبه ومن اتبع هداه و�ضلم ت�ضليًما كثرًيا. 

اأما بعد:
ان��ت�����ض��ر ال��ت��دخ��ني يف ه���ذا ال��ع�����ض��ر، وك���رث امل��دخ��ن��ون، وت��ع��ددت 

ال�ضرطانات التي ي�ضببها هذا الوباء اخلطري.
ونحن يف هذا اليوم )      ( املوافق )  ( من �ضهر )  ( لعام )         (  

ي�ضرنا اأن نخ�ض�س احلديث عن التدخني و�ضرطان الرئة.

نبداأ بالقراآن الكرمي:

القرآن الكريم

پ   پ   پ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  ٱ  زب  تعاىل:  قال 
ٹ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   پ 

ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ٹ  ٹ  ٹ 

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

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

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

ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے  ے ۓ ۓ ڭ ڭ  ڭ ڭۇ ۇ 

ۆ ۆ  ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ  ې ې 

ې ې ى ى ائ ائ ەئ  رب )مرمي(.

ثاين فقراتنا احلديث ال�صريف:

الحديث

ملسو هيلع هللا ىلص:  ق��ال: قال ر�شول اهلل  ال��درداء - ر�شي اهلل عنه -  اأب��ي  عن 
حرم  ومن  اخل��ري،  من  حظه  اأعطي  فقد  الرفق  من  حظه  اأعطي  »من 
حظه من الرفق؛ فقد حرم حظه من اخلري. اأثقل �شيء يف ميزان املوؤمن 
�شححه  البذيء«  الفاح�س  ليبغ�س  اهلل  واإن  اخللق،  ح�شن  القيامة  يوم 

الألباين.

ونقف مع هذه الفقرة:

نصف مدمنات "الشيشة" مصابات بالسرطان

اأكدت رئي�س ق�شم الأورام مب�شت�شفى اأرامكو ال�شعودية بالظهران 
ال�شي�شة  مدمنات  من  باملائة   )5٠( اإ�شابة  العوامي،  ي�شرى  الدكتور 
باأمرا�س ال�شرطان، م�شرية اإىل وفاة )9٠( باملائة من امل�شابات ب�شبب 

املر�س.
وقالت: اإن البحوث اأظهرت ارتفاع ن�شبة الوفيات نتيجة الإ�شابة 
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ال�شي�شة  يف  املوجود  التبغ  اأن  واأو�شحت  باملائة.   )3٠( اإىل  بال�شرطان 
الإ�شابة  اإىل  توؤدي  منها  و )6٠(  كيميائية  مادة  على )4٠٠٠(  يحتوي 
الفم واحلنجرة  ب�شرطان  يوؤدي لالإ�شابة  اإدمانه  اأن  بال�شرطان، مبينة 
وعنق  والبنكريا�س  والثدي  البولية  واملثانة  والرئة  وامل��ريء  والبلعوم 
اإدم��ان  من  الفتيات  وح��ذرت  ال��دم،  و�شرطان  واملعدة  والكلية  الرحم 
باكيتي  عبارة عن حرق  منه  واحد  تدخني حجر  اأن  مو�شحة  ال�شي�شة، 
ال�شرطان  لأمرا�س  رئي�س  وم�شبب  م�شر  ال�شي�شة  اأن  موؤكدة   ، �شجائر 
من الفم للمثانة، وذكرت اأن خطر ال�شي�شة قد يفوق ال�شيجارة، حيث اإن 
التبغ، الذي ينقع بالدب�س الأ�شود اأو ال�شكر الال�شق، وبعدد من نكهات 
التفاح، والرمان، والفراولة، يفتح �شهية املدخن، حتى يزيد التدخني ول 
يعلم كثري من النا�س اأن هناك عالقة مبا�شرة بني كمية التدخني وخطر 
الوفاة، حيث اإن كل �شيجارة يدخنها ال�شخ�س توؤدي لتاأثري �شلبي على 
�شحته، واأ�شارت العوامي اإىل اأن هناك اعتقاًدا خاطًئا؛ وهو اأن ال�شي�شة 
اأقل �شرًرا من ال�شيجارة؛ بحجة اأن املاء يف الزجاجة ينقي الدخان، واأن 
ما ل يعلمه النا�س هو اأن التجمع الهائل والكثيف للدخان يف الزجاجة 

مبثابة تدخني كمية تبغ كبرية يف جل�شة واحدة.

وا�صتمعوا اإىل هذه احلقيقة:

استخدام دم الخنزير في صناعة السجائر

ك�شف تقرير علمي اأ�شرتايل عن ا�شتخدام م�شتقات دم اخلنزير يف 
�شناعة ال�شجائر، ويقول الرفي�شور �شامين �شامبان يف جامعة �شيدين: 
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دم  م�شتقات  اأن  اأظهرت  اأخرًيا  عنها  الإعالن  مت  هولندية  درا�شة  "اأن 
اخلنزير اأدخلت يف �شناعة اأكرث من )158( �شنًفا عاملًيا من ال�شجائر".

التي  الأب��ح��اث  يف   - منها  التاأكد  مت  التي  الدرا�شة  اأن  مو�شًحا 
اأجراها يف جامعة �شيدين - دلت على ا�شتعمال مادة هاموجلبني؛ وهي 

اإحدى م�شتقات بروتني دم اخلنازير يف �شناعة فيلرت ال�شجائر.

ونقف مع هذه الفقرة:

سرطان الرئة

تقّدر جمعية ال�شرطان الأمريكيّة اأن ال�ّشيجار م�شوؤول عن اأكرث من 
)4٠٠،٠٠٠( مّيت يف الوليات املّتحدة كّل �شنة. يقدر عدد موتى �شرطان 
الّرئة تقريًبا )3٠( يف املائة يف الوليات املّتحدة، وهم من املدخنني. اأما 

ن�شبة املوتى من امل�شابني ب�شرطان الرئة فهي تقريًبا )9٠( يف املائة.
احلنجرة  �شرطان  من  زائ��د  خلطر  تعر�س  يف  املدخنون  ويعتر 

والّتجويف ال�شفوّي، املريء، املثانة والكلية والبنكريا�س.
املزمن  الرئوي  اللتهاب  وم��ن  امل��وت  خطر  من  التدخني  ويزيد 
يزيد  كما  و�شرايينه.  القلب  اأمرا�س  م�شاعفات  وزيادة  الرئة  وانتفاخ 
التدخني من حالة ال�شكتة الدماغية بن�شبة )5٠%( واإنه ي�شبب �شرطان 
الفم، ويزيد يف اأمرا�س احللق واحلنجرة والبلعوم واملريء. واأما ن�شبة 
ال�شتن�شاق  طريقة  على  فتعتمد  الرئة  وانتفاخ  الرئة  �شرطان  زي��ادة 
وكمية التدخني، حيث يحتوي ال�ّشيجار ودخان الغليون املرّكبات ال�ّشاّمة 
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وال�شرطانّية. وعلى الرغم من ذلك، فاإن مبيعات ال�ّشيجار يف الوليات 
املّتحدة قد زادت بن�شبة )5٠( يف املائة منذ )1993م(.

وقد ن�شرت وكالة حماية البيئة )EPA( يف اأمريكا بياًنا اأكدت 
فيه اأن التدخني ي�شبب حالت �شرطان والتهاب رئوي، حتى لن�شبة من 
غري املدخنني، حيث اأكدت الدرا�شة موت )3٠٠٠( �شخ�س غري مدخن 

ب�شبب ا�شتن�شاق التدخني لعنا�شر الدخان ال�شامة.
والتدخني ل يوؤثر على املدخن فقط؛ فهو يوؤثر على اأفراد العائلة، 
اأكرث  اآباوؤهم مدخنني هم  يكون  الذين  .. فالأطفال  الأطفال  ا  خ�شو�شً
عر�شة لأمرا�س؛ كالإنفلونزا واأمرا�س الأذن والربو واللتهاب الرئوي. 
اأما الأطفال املولودون من اآباء واأمهات مدخنني يكونون اأخف وزًنا واأكرث 
ا، لأن يدخنوا يف �شن املراهقة  عر�شة لأمرا�س تنف�شية، وهم اأكرث تعر�شً

وعند البلوغ.

ونختم بهذه احلقائق:

حقائق عن التّدخين و سرطان الرّئة

�شبب  فالتدخني  ال��رئ��ة...  و�شرطان  الّتدخني  بني  عالقة  هناك 
مبا�شرة  عالقة  وج��ود  اإح�شائيًّا  لوحظ  فقد  الرئة،  ل�شرطان  رئي�شي 
بني عدد ال�ّشيجارات التي يتم تدخينها و احتمال املوت من اأنواع معّينة 
مادة  ت�شببها  الرئة  يف  والأورام  ال�شرطانات  وهذه  الّرئة.  ل�شرطانات 
"الكاركينجن" املوجودة يف التبغ. ورغم اأن �شرطان الرئة جمهول تقريًبا، 
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لكن الظواهر التي تالحظ، والعالقة بني املدخن وكرثة ال�شرطانات من 
هذا النوع، ت�شري اإىل اأن التدخني هو �شبب لذلك.

ختاًما: نن�ضح كل مبتلى بالتدخني اإىل الإقالع عنه فوًرا، واإّل 
فقد يكون �ضحية من �ضحايا التدخني.

وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكم  "وال�ضالم 
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التفحيط جنون وانتحار

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل جعل من املاء ب�ضًرا فجعله ن�ضًبا و�ضهًرا. واأوجب �ضلة 
الأرحام واأعظم يف ذلك اأجًرا. واأ�ضهد اأن حممًدا عبده ور�ضوله اأعظم 
النا�س قدًرا، واأرفعهم ذكًرا، واأو�ضلهم رحًما. �ضلى اهلل عليه وعلى اآله 
له  التابعني  وعلى  اأح��رى.  به  وكانوا  باحلق  قاموا  الذين  واأ�ضحابه 

باإح�ضان و�ضلم ت�ضليًما كثرًيا. اأما بعد:
اآفة  ا بني ال�ضباب  من الآفات اخلطرية التي انت�ضرت وخ�ضو�ضً

التفحيط.
ونحن يف هذا اليوم )      ( املوافق )  ( من �ضهر )  ( لعام )         (  

ي�ضرنا اأن نخ�ض�س احلديث عن اآفة التفحيط.

نبداأ بالقراآن الكرمي:

القرآن الكريم

پ   پ  پ  پ  ٻٻ  ٻ  ٻ  ٱ  زب  تعاىل:  قال 
ڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ  ٿ  ٿ ٹ ٹ ٹ 

ڃ  ڃ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ 

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

ک  ک           ک  ک  ڑ  ڑ  ژ       ژ  ڈ  ڈ  ڎ   ڎ  ڌ  ڌ 

ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   گ  گ   گ  گ 
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ھ    ھ  ھ  ھ       ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ    ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  

رب  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ڭۇ  ڭ    ڭ  ڭ  ۓ  ےۓ  ے 

)مرمي(.

ثاين فقراتنا احلديث ال�صريف:

الحديث

ملسو هيلع هللا ىلص قال: »من قتل  النبي  اأن  اأبي هريرة - ر�شي اهلل عنه -  عن 
نف�شه بحديدة فحديدته يف يده يتوجاأ بها يف بطنه يف نار جهنم خالًدا 
خملًدا فيها اأبًدا. و من �شرب �شًما فقتل نف�شه فهو يتح�شاه يف نار جهنم 
خالًدا خملًدا فيها اأبًدا. و من تردى من جبل فقتل نف�شه فهو يرتدى يف 

نار جهنم خالًدا خملًدا فيها اأبًدا« �شححه الألباين.

ن�صل اإىل كلمتنا ال�صباحية:

التفحيط .. أقرب الطرق المؤدية إلى الموت

ومغامرة،  كهواية  املتهورين  بع�س  ميار�شها  خاطئة  ممار�شات 
لأنها  حترميها،  على  والفقهاء  العلماء  اأجمع  خاطئة،  �شلوكيات  لكنها 
تودي بالنف�س التي اأمر اهلل تعاىل ب�شيانتها واملحافظة عليها، ورغم ما 
يت�شدق به ممار�شو هذه الهواية املميتة من اأنها تعبري عن مهارة التحكم 
يف قيادة ال�شيارات، اإل اأن ال�شواهد تدل على فظاعة احلوادث الناجمة 
عنها، والدليل على ذلك كرثة الأبرياء الذين راحوا �شحايا لهذه الهواية 
تدفع  التي  الأ�شباب  هي  فما  والف�شول.  ال�شتطالع  حب  جذبهم  ممن 



261

الإن�شان للت�شحية بنف�شه اأو املغامرة بحياته من اأجل حلظة اإثارة؟ وما 
قلوب كثري من  ا�شتولت على  التي  الآفة  ملكافحة هذه  ال�شبل  اأجنع  هي 
ال�شباب فاأدمنوها؟ وماذا يقول ال�شرع يف ذلك؟ هذا ما ن�شتنتجه من 
اأحمد  التالية: نعمة �شارت نقمة. بداية يو�شح الأ�شتاذ  ال�شطور  خالل 
بق�شم  واملحا�شر  الدولية  العامة  العالقات  )اأ�شتاذ  الغامدي  اهلل  عبد 
الإعالم جامعة امللك عبد العزيز( اأن التقنية نعمة من نعم اهلل التي اأنعم 
بها على الإن�شان، ولكن لالأ�شف بدًل من اأن ي�شتفيد منها الإن�شان كنعمة 
حولها البع�س اإىل نقمة، واآلة للموت، ولعبة يف اأيدي ال�شباب املراهقني، 
من  للموت،  الآخ��ري��ن  وحياة  حياتهم  تعري�س  عن  يتورعون  ل  الذين 
خالل مغامرات غري حم�شوبة، وغري م�شوؤولة، تودي بالأرواح والأموال. 
بحركات  يقومون  املتهورين،  ال�شباب  بع�س  هناك  الغامدي:  واأ�شاف 
قاتلة وا�شتعرا�شات اأمام جمموعة من اجلماهري التي ت�شطف لت�شجيع 
هوؤلء املتهورين يف ال�شوارع وامليادين العامة واأمام املدار�س، خا�شة بعد 
انتهاء المتحانات واملباريات، وقد تبداأ هذه الظاهرة كهواية، و�شرعان 
لأن  �شرًعا،  الظاهرة حمرمة  باأن هذه  �شك  ول  اإدم��ان،  اإىل  تتحول  ما 

فيها اإيذاء للنف�س واإهداًرا للمال، واهلل تعاىل يقول: زب ک ک 
ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ   گ 

ڱ  رب )الأحزاب(. 
ملا  �شرًعا،  التفحيط حمرم  باأن  امل�شلمني  علماء  اأفتى  فقد  ولهذا 
يرتتب عليه من قتل لالأنف�س واإهدار لالأموال واإزعاج لالآخرين، بينما 
من  نوع  هو  به  يقومون  ما  اأن  املمار�شات  هذه  ميار�شون  من  فيه  يرى 
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املهارة، اأو حب املغامرة، وقد يراه �شغار املراهقني نوًعا من ال�شجاعة 
التي جتعله يتحكم يف ال�شيارة يف ظروف �شعبة وخطرية. 

"التفحي��ط .. وحب الظه��ور وال�صهرة" هو عنوان فقرتنا 
القادمة:

حب الظهور والشهرة

عليه،  اجلمهور  يتهافت  وال��روز  بالظهور  املفحط  يبداأ  عندما 
وتزداد رغبته يف الظهور وال�شهرة. اإ�شافة اإىل الفراغ، فالبطالة وعدم 
وجود ما ي�شغل هوؤلء ال�شباب يجعلهم بال هدف، وعر�شة للفراغ القاتل، 
الإع��الم  و�شائل  يف  املراهقون  ه��وؤلء  ي��راه  ملا  الأعمى  التقليد  وكذلك 
تعر�شها  التي  وامل��ط��اردات  العنف  اأف��الم  مثل  اللكرتونية،  والأل��ع��اب 
الأ�شرة  من  والرقابة  والأمريكية.  الغربية  والأفالم  الف�شائية  القنوات 
اأبنائهم. واأخرًيا الغنى والرتف ووجود املال  وغفلة كثري من الآباء عن 
يحافظون على هذه  ول  يكرتثون  يجعلهم ل  املراهقني  ه��وؤلء  اأي��دي  يف 
ال�شيارات؛ فهو قد ح�شل عليها ب�شهولة، فاإذا احرتقت وحتطمت ف�شوف 
�شلوك خمالف لالأعراف  تعب.  اأو  بديل جاهز، دون عناء  يكون هناك 
واملال يف غري  للنف�س  اإهداًرا  لأنه ميثل  للمجتمع،  والدينية  الجتماعية 
لهذا  اأ�شباب  جملة  فهناك  ال�شريعة،  اأوجدته  ال��ذي  ال�شرعي  الهدف 
رقابة  وغياب  الأ�شري  التفكك  مثل  اجتماعية،  اأ�شباب  منها:  ال�شلوك 
ال�شليم،  التوجيه  وغياب  الأ���ش��رة،  يف  القدوة  وج��ود  وع��دم  الوالدين، 
الأب  وانعزال  الأ�شرة،  الواعية، وغياب احلوار داخل  املحا�شبة  وغياب 
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عن الأ�شرة، واإمداد ال�شباب بالأموال دون النظر حلاجة ال�شاب للمال. 
والندفاع،  النفعايل،  الثبات  عدم  منها  نف�شية،  اأ�شباًبا  هناك  اأن  كما 
والتقليد،  بالنق�س،  والإح�شا�س  والظهور،  ال�شتعرا�س  وحب  والتهور، 

والرغبة يف تفريغ الطاقة. 

ن�صتمع الآن اإىل خماطر واأ�صرار التفحيط:

مخاطر وأضرار التفحيط

1� اإزهاق الروح واإحلاق ال�شرر باجل�شد.
للخطر  وج�شده  روَح��ه  يعر�س  بالتفحيط  قيامه  عند  فاملفحط 
موًتا، اأو التعر�س لعاهة م�شتدمية؛ هذا اإن مل يكن معه اأحد. فكم اأزهق 

التفحيط من اأرواح، واأقعد من اأج�شاد!
2� اإزهاق اأرواح الغري وتعر�شهم لالإ�شابات واإزعاجهم.

كم من روح اأزهقت! وكم من ج�شد اأُْقِعد! وكم من تلفيات حدثت 
كل  وت�شجيعه!  مل�شاهدته  يقف  اأو مل  املفحط  مع  يركب  للغري، ممن مل 

ذنبه اأنه كان ي�شري يف الطريق يف اأمان اهلل.
3� خ�شائر مادية يف املمتلكات العامة واخلا�شة.

يفقد  برعونة،  وال�شري  لل�شيارة،  اجليد  غري  ال�شتخدام  نتيجة 
ال�شيارة  وت��رتن��ح  ال��ت��وازن  فيختل  ال�شيارة،  على  ال�شيطرة  املفحط 
�شيارة  لتلف  اإ�شافة  فتتلفها،  ممتلكاتهم  اأو  الغري  ب�شيارات  وت�شطدم 

املفحط، وهذا اإهدار للممتلكات العامة واخلا�شة.
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4� قد يكون التفحيط ب�شبب �شلوكيات مرفو�شة اأو جرائم.
اإن دخول املفحط عامل التفحيط يتعرف جمموعة من املفحطني 
غالًبا تكون �شلوكياتهم غري جيدة، وقد يحر�شون املفحط زميلهم على 

جرائم تهدد اأمن املجتمع.
اأ�شرهم،  � معاناة الأهل: يت�شبب كثري من املفحطني يف معاناة   5
وذلك ب�شبب احلوادث املرتتبة على قيامه بالتفحيط، و ب�شبب ال�شمعة 

ال�شيئة التي تلحق الأ�شرة بفعله.
 ، � قلق وا�شطراب نف�شي: املفحط يكون يف حالة نف�شية �شيئة   6
فما اأن ي�شاهد �شيارة من �شيارات الأجهزة الأمنية، اإل وي�شعر باخلوف 
ًا اإل ويظنه متعاوًنا مع رجال الأمن، فهو  والتوتر، وما اأن يقابُل �شخ�شً

يعي�س حياة قلق وخوف وا�شطراب نف�شي، ل ي�شتقر حاله.
7� تعطيل احلركة املرورية وحدوث اختناقات يف ال�شري.

اخلطرية  احل���وادث  م��ن  العديد  غالًبا  التفحيط  على  ي��رتت��ب 
واملدمرة، الأمر الذي يت�شبب يف تعطيل حركة املرور، والزدحام واإحداث 

اختناقات مرورية تربك ال�شري وتعطيل الغري. 
على  والتعدي   ، الفو�شى  يف  والت�شبب  العاطل  ال�شباب  جتمع   �8

الغري واملمتلكات.
ال�شباب  قبل  من  للمفحطني  امل�شاهدين  من  اأع��داد  جتمع  نتيجة 
يت�شبب  وقد  وازدح��اًم��ا،  فو�شى  جتمعهم  يحدث  املراهق،  اأو  العاطل، 

جتمعهم يف تعديهم على الغري واإتالفهم للممتلكات.
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نقف مع اأ�صباب التفحيط:

ما هي أسباب التفحيط؟ لماذا يفحط شبابنا؟

1 � �شعف الوازع الديني:
التفحيط اأمر يرف�شه ال�شرع، ل يقدم عليه اإل من �شعف الوازع 
الديني لديه، وقلت خ�شيته هلل تعاىل؛ فاملفحط يوؤذي نف�شه وقد يزهق 

روحه، وي�شر غريه بتلك الأفعال.
ميار�س  مم��ن  كبري  ع��دد  ال�شهرة:  وح��ب  ال���روز  يف  الرغبة   �  2
فيقوم  ال�شهرة،  وحب  والتميز،  ال��روز  يف  رغبًة  لديه  تكون  التفحيط 

بالتفحيط للفت الأنظار اإليه وتهافت امل�شجعني.
خا�شة،  ال�شباب  ل��دى  امل�شكالت  اأك��ر  من  اإن  ال��ف��راغ:  وق��ت   �  3
وقت الفراغ الذي ي�شعرون به، والنف�س اإن مل ت�شغلها بالطاعة اأ�شغلتك 
باملع�شية، فوجود وقت فراغ كبري لدى ال�شباب، قد يدفع بع�شهم لتلك 

الأعمال النتحارية.
4 � الرغبة يف التقليد وحماكاة الغري: وهي من خ�شائ�س مرحلة 
التي  اخلاطئة  ال�شلوكيات  من  الكثري  يقلد  املراهق  اأن  ذلك  املراهقة، 

يكت�شبها من اأقرانه، اإن مل يح�شن اختيارهم.
5 � �شعف متابعَة الأ�شرة ، وان�شغالها عن الأبناء.

بع�س الآباء يعتقد اأن دوره ينتهي ب�شراء ال�شيارة لبنه، ول يكلف 
اأ�شاء  اإن  منها  ومنعه  لل�شيارة،  ابنه  ا�شتخدام  كيفية  مبتابعَة  نف�شه 

ا�شتخدامها.
يتاأثر  ال�شباب  من  عدد  الإلكرتونية:  والألعاب  الإعالم  و�شائل   �6
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و�شرعات جنونية،  اأفالم مطاردات  التلفاز من  ي�شاهده من خالل  مبا 
فيحاول ال�شاب تقليَد تلك احلركات التي ي�شاهدها يف الفيلم، اأو اأقرا�س 

.)C.D(

حركات  من  عدد  مل�شاهدة  فيديو  اأفالم  يتهادى  بع�شهم  اأن  كما 
التفحيط امل�شجلة، وقد ي�شاهدها ال�شاب للت�شلية، و لكن �شرعان ما تثري 

تلك الأفالم لديه الرغبة يف التفحيط.

نختم بهذه الفقرة:

ما هو العالج؟

من اأهم احللول للت�شدي لهذه الظاهرة ما يلي:
1- زيادة الوعي بني ال�شباب والتذكري باأ�شرار وخماطر التفحيط، 

وم�شاهدته.
اأبنائهم، ومتابعة  2- على الأ�شر - وخا�شة الآباء - ح�شِن تربية 

�شلوكياتهم .
يقوم  ملن  واملعاقبة  التوعوي،  بدورها  الأمنية  اجلهات  قيام   -3

بتلك الأعمال. 
4- قيام قادة الإعالم والتجار بدورهم التوعوي والرتبوي، مل�شاندة 

جهود الأ�شرة واملدر�شة يف التوعية مبخاطر تلك الأعمال.
ختاًما: ن�ضاأل اهلل اأن يحمي �ضبابنا من التفحيط وخطره، واأن 

يهدي �ضال امل�ضلمني.
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكم  "وال�ضالم 
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حافظ على وجبة اإلفطار

ٱ ٻ ٻ

اإ�ضالحها  بعد  الأر�����س  يف  الف�ضاد  ع��ن  نهى  ال���ذي  هلل  احل��م��د 
باأنوار  النهى  اأويل  ب�ضائر  اأن��ار  �ضبحانه  اأحمده  وال��ق��راآن،  بالإٍ�ضالم 
التوحيد والهدى والإميان، واأ�ضهد اأن ل اإله اإل اهلل وحده ل �ضريك له، 
واأ�ضهد اأن نبينا حممًدا عبده ور�ضوله، اأر�ضد الأمة اإىل طريق ال�ضعادة 
ودخول رو�ضات اجلنان، اللهم �ضل و�ضلم على عبدك ور�ضولك حممد 

وعلى اآله و�ضحبه ما تعاقبت الليايل والدهور والأزمان. اأما بعد:
كلنا ياأكل على الأقل ثالث وجبات يومية، لكن القليل منا من 

يعرف باأن وجبة الإفطار هي اأهم وجبة.
من هذا اليوم )      ( املوافق )  ( من �ضهر )  ( لعام )         (  ي�ضّرنا 

اأن ن�ضّلط ال�ضوء على اأهمية وجبة الإفطار.

نبداأ بالقراآن الكرمي:

القرآن الكريم

يئ   ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  زب  تعاىل:  قال 
ٱ ٻ ٻ ٻٻ پ پ پ پ ڀ              ڀ  ڀ ڀ ٺ    ٺ 
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹٹ  ٹ  ٹ   ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٺ  ٺ 
چ  چ  ڃ           ڃ  ڃ  ڃ   ڄ  ڄ            ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  
ژ  چ چ ڇڇ ڇ ڇ        ڍ ڍ ڌ           ڌ  ڎ ڎ ڈ ڈ ژ    
ڳ    ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک   ک  ڑ  ڑ 
ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ  ڻ ڻ ۀ ۀ 
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ڭ  ڭڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ   ہ  ہ  ہ  ہ 
ڭ     ۇ ۇ ۆ   ۆ رب )مرمي(.

ثاين فقراتنا احلديث ال�صريف:

الحديث

عن املقدام بن معد يكرب الكندي - ر�شي اهلل عنه - قال: قال 
اآدَم  ابِن  ا من بطِنه، بح�ْشِب  �شرًّ وعاًء  اآدميٌّ  "ما مالأ   :^ ر�شول اهلل 
ل�شراِبه،  وُثُلٌث  لطعاِمه،  فُثُلٌث  كان ل حمالَة،  فاإن  لَبه،  �شُ ُيِقْمَن  اأُُكالٌت 

وُثُلٌث لنَف�ِشه" �شححه الألباين. 

املزاج والغذاء يف فقرتنا القادمة:

مزاجك.. رهن بغذائك

اأن  اإل  م��ع��روف،  اجل�شمية  ال�شحة  على  ال��غ��ذاء  تاأثري  اأن  رغ��م 
الغذاء  بني  وثيقة  عالقة  هناك  اأن  اإىل  ت�شري  احلديثة  العلمية  الدلئل 
باإجراء  العقلية  لل�شحة  "مايند"  جمعية  قامت  فقد  العقلي.  والنمو 
درا�شة م�شتفي�شة، واأ�شدرت تو�شيات ت�شدد على العالقة الوطيدة بني 
نوع الغذاء و�شعور الأ�شخا�س. ففي اإح�شاء اأخري اأكد ربع امل�شاركني يف 
الإح�شاء اأن تناول ال�شيكولتة قد ترك اأثًرا طيًبا على مزاجهم، اإل اأن 
ذلك مل ي�شتمر طوياًل، بل رمبا تبع ذلك تدهور �شريع يف املزاج. واأكد 
)2٠%( من امل�شاركني يف الإح�شاء اأن تناول احللويات وال�شكريات يوؤثر 

�شلًبا على �شحتهم النف�شية.
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من فوائد الربتقال:

 البرتقال.. حماية للقلب

تبني  الكندية،  "اأونتاريو"  جامعة  يف  اأجريت  حديثة  درا�شة  يف 
ي�شاعد يف  يومّيا  الرتقال  كوؤو�س من ع�شري  تناول ثالث  اأن  للباحثني 
زيادة الكول�شرتول املفيد، بن�شبة ت�شل اإىل )21%(، وخف�س الكول�شرتول 

ال�شار مبقدار)16 %(. 
ملدة  الكول�شرتول  يف  الإيجابية  التغيريات  تلك  ا�شتمرت  وق��د 
خم�شة اأ�شابيع بعد انتهاء فرتة العالج. ومن املوؤكد اأنه كلما زاد م�شتوى 
القلب  �شرايني  مر�س  حدوث  احتمال  قل  الدم  يف  املفيد  الكول�شرتول 
م�شادة  م��واد  على  يحتوي  الرتقال  ع�شري  اأن  وامل��ع��روف  التاجية. 
لالأك�شدة، مما ي�شاعد يف الوقاية من ال�شرطان والفريو�شات اإ�شافة اإىل 

الإقالل من ت�شلب ال�شرايني.

ون�صتمع اإىل هذه الفقرة:

يجب أن يحتوي الغذاء اليومي على اللبن أو أحد منتجاته

ومتوازن يحتوي على كل ما يحتاجه  اللن ومنتجاته غذاء كامل 
الإن�شان. وهو غذاء الأطفال الوحيد ل�شهور عديدة .. فاللن ومنتجاته 
م�شدر جيد للروتني عايل القيمة، والكال�شيوم املهم جًدا لبناء العظام 
)با�شتثناء  الفيتامينات  من  عديد  على  احتوائه  جانب  اإىل  والأ�شنان، 

فيتامني ج الذي يوجد يف الفاكهة واخل�شر الطازجة(. 
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ُيعّد اجلن غذاء مركًزا للروتني ميكن معه ال�شتغناء عن اللحم؛ 
بل  اللحم،  متاثل  واخلبز  اجلن  على  يحتوي  لغذاء  الغذائية  فالقيمة 
قليلة يف  ومنتجاتها  فالألبان  الدهون.  وقلة  اله�شم  ب�شهولة  تتميز عنه 

ن�شبة الدهون )با�شتثناء الزبد وال�شمن(. 
ا - يحتوي على بروتينات اللن اإىل  والزبادي غذاء كامل – اأي�شً
جانب بروتينات اأخرى تكونت من منو  الأحياء الدقيقة املنتجة للزبادي. 
ويحتوي الزبادي على ن�شبة كبرية جًدا من الفيتامينات، ويتميز بعدم 
وجود �شكر الالكتوز )�شكر اللن الذي ت�شتهلكه الأحياء الدقيقة يف اأثناء 
منوها واإنتاجها للزبادي(، وبذلك ي�شبح غذاًء منا�شًبا ل�شكر الالكتوز. 
 - يومًيا   - الزبادي  تاأكل  التي  ال�شعوب  اأن  العلماء  من  الكثري  ويعتقد 
بكميات كبرية ن�شبًيا )يف تركيا وبالد البلقان( تعي�س عمًرا اأطول ب�شبب 
خلطه  وميكن  الطعم،  لذيذ  اله�شم  �شهل  جيد  غذاء  فالزبادي  ذلك، 

ا - لي�شبح غذاء بني الوجبات الثالث. مبربى الفواكه - اأي�شً

خطر الزيوت والدهون:

تجنب الزيوت والدهون واألغذية الغنية بهما

اإن الزيوت والدهون للطاقة، ويحتوي بع�شها على بع�س الفيتامينات 
)مثل الزبد - زيت بذرة الذرة والزيتون( ولكن اجل�شم ل يحتاج منها 
الكثري )15 جراًما فقط( )اأي: معلقة واحدة( تكفي لتغطية الحتياج 

اليومي. وكل الأغذية حتتوي على ن�شب خمتلفة من الدهون والزيت.
اأن  للغذاء، وميكنك  امل�شافة  الدهون  اأو  الزيت  هو  نراه فقط  ما 
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حتد منه، وي�شهل لك ال�شيطرة على كميته.
املختفية  الدهون  من  كبرية  كميات  على  الأغذية  بع�س  وحتتوي 
التي ل تراها مثل ال�شيكولتة التي حتتوي على )3٠( جرام دهن يف كل 
)1٠٠( جرام، والبطاط�س املحمرة "�شيب�شي" التي حتتوى على "3٠-
ال�شوداين الذي يحتوي  4٠" جرام دهن يف كل )1٠٠( جرام، والفول 

على "5٠-6٠" جرام دهن لكل )1٠٠( جرام. 
وك��ل ج��رام ده��ن زائ��د عن حاجتك يتحول اإىل ج��رام ده��ن يف 
ج�شمك وحتت جلدك، وي�شبح عبًئا على الدورة الدموية والقلب والكبد 
واملرارة، وميهد الطريق اأمام الإ�شابة مبر�س البول ال�شكري وا�شطراب 

الدورة الدموية والتهاب املرارة. 
كمية  لقلة  فقط  لي�س  �شحًيا؛  اأف�شل  الدهن  من  اخلايل  واللحم 
الدهن يف حلم احليوان، هو مكان تخزين  ا لأن  اأي�شً به، ولكن  الدهن 

املبيدات احل�شرية واملعادن الثقيلة وغريها من ال�شموم.

احذر من امللح:

تجنب الملح واألغذية الغنية به

م�شت�شاغ،  غري  الغذاء  ي�شبح  دونه  من  الغذاء،  طعم  يظهر  امللح 
ولكن هناك فرًقا كبرًيا بني الكمية التي تعطي للغذاء الطعم املطلوب، 
 )15-12( يوميًّا  يتناول  والإن�شان  بالفعل..  له  ت�شاف  التي  والكمية 
جراًما ملًحا، وهذا ميثل ثالثة اإىل اأربعة اأ�شعاف ما يحتاجه اجل�شم، اأو 
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ما هو منا�شب لإظهار طعم الغذاء. 
وزيادة ن�شبة امللح يف الغذاء متثل عبًئا على اأجهزة اجل�شم، التي 
واملثانة،  الكليتني  اإىل  الدموية  ال��دورة  من  ابتداء  منه  التخل�س  تتوىل 
وزيادة �شغط الدم الذي ي�شيب كثرًيا من امل�شريني، بعد �شن الأربعني، 

ب�شبب زيادة كمية امللح يف الغذاء.

ونختم بهذه الفقرة:

خمس وجبات يومّيًا بداًل من ثالث

اإن زيادة عدد الوجبات اليومية، ب�شرط عدم زيادة كمية الغذاء 
للن�شاط؛ عالوة على  وال��دوري، وجمدد  اله�شمي  للجهاز  الكلي، مريح 
وجبة  يف  تاأكله  ما  لزيادة  ع��ادة   - يدعو  ال��ذي   - باجلوع  ال�شعور  عدم 

واحدة عما ميكن جل�شمك اأن يتحمله. 
الكلية  الغذاء  لكمية  )بالن�شبة  الوجبات اخلم�س  توزع  اأن  وميكن 
يف اليوم( وجبة الإفطار 25% - وجبة ال�شباح )1٠%( - وجبة الغداء 

)3٠%( - وجبة بعد الظهر )1٠%( - وجبة الع�شاء )%25(. 
اأن  على  الع�شاء،  اأو  الغداء  الأ�شا�شية يف  الوجبة  تكون  اأن  وميكن 
تكون اإحداهما على الأقل �شاخنة، ويف�شل اأن تكون وجبة الع�شاء خالية 

من الدهون، واأن تكون قبل النوم بثالث �شاعات على الأقل.
ياأخذون  ل  الذين  وللكبار  لالأطفال  ال�شباح  وجبة  اأهمية  وتزيد 
وجبة اإفطار منا�شبة.. فمن املمكن اأن يفطر الطفل يف املنزل بكوب من 
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اللن اأو الكاكاو اأو بي�شة اأو قطعة من الكيك، وياأخذ معه اإىل املدر�شة 
اأو البي�س وفاكهة". ويف وجبة  اأو املربى  "�شندوت�س يحتوي على اجلن 
اأو قطعة  اأو كوًبا من الكاكاو  اأن يتناول فاكهة  بعد الظهر ميكن للطفل 
كيك اأو زبادي بالفاكهة، وبالن�شبة للكبار فاإن وجبة ال�شباح ووجبة بعد 
الظهر ميكن اأن تتكون من زبادي اأو �شلطة اأو فاكهة اأو �شندويت�س باجلن 

اأو املربى.
ختاًما: نو�ضي جميع الطالب باأهمية العناية بالغذاء ال�ضحي، 

ا. عموًما وبوجبة الإفطار خ�ضو�ضً
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكم  "وال�ضالم 
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حافظ على صحتك

ٱ ٻ ٻ

احلم���د هلل.. احلمد هلل ويل املوؤمنني، ونا�ضر امل�ضت�ضعفني، ومغيث 

امل�ضتغيث���ني، م���ن ت���وكل علي���ه كفاه، وم���ن �ضاأله اأعط���اه، وم���ن لذ به وقاه 

وجّن���اه، ل معق���ب حلكم���ه ول راد لق�ض���اه. واأ�ضهد اأن ل اإل���ه اإل اهلل وحده 

ل �ضري���ك ل���ه ول معب���ود بح���ق �ض���واه، واأ�ضه���د اأن حمم���ًدا عب���ده ور�ضوله 

وم�ضطف���اه، �ضل���ى اهلل عليه وعلى اآله و�ضحب���ه والتابعني واأتباع التابعني 

ومن ا�ضنت ب�ضنته وواله، و�ضّلم ت�ضليًما كثرًيا. اأما بعد:

ال�ضحة تاج على روؤو�س الأ�ضحاء، ل يعرفها اإل املر�ضى.

من هذا اليوم )      ( املوافق )  ( من �ضهر )  ( لعام )         (  ي�ضرنا 

اأن نخ�ض�س احلديث عن املحافظة على ال�ضحة.

نبداأ بالقراآن الكرمي:

القرآن الكريم

ى  ې  ې  ې      ۉې   ۅۉ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ            ۈ  زب  تعاىل:  قال 
ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئۆئ  ۇئ   ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ        ائ    ى 
حب   جب  يئ  ىئ  مئ        حئ  جئ  ی          ی  ی  ىئی  ىئ   ىئ  ېئ 
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ٻ  ٻ  ٱ  جث   يت  ىت  مت  خت  حت   جت  ىبيب  مب  خب     
ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ      ٻ  ٻ 
ڄ    ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ          ڤ  ڤڤ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ٿ 
ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ      چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ 
گ  گگ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ   ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 
ڻ     ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ     ڳ         گ 
ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ  ھھ ھ ے ے 
ۋ   ۋ  ۈٴۇ  ۈ  ۆ  ۇۆ  ۇ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۓۓ 
ەئ  ائ   ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ   ۅ  ۅ 

ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ رب )مرمي(.

ثاين فقراتنا احلديث ال�صريف:

الحديث

عن عبداهلل بن عبا�س - ر�شي اهلل عنهما - قال: قال ر�شول اهلل 
»نعمتان مغبون فيهما كثري من النا�س : ال�شحة والفراغ« رواه البخاري.

نقف مع هذا التحذير:

احذر النهوض عند االستيقاظ مباشرة

عندما ت�شتيقظ قد ت�شعر يف كثري من الأحيان باأنك مليء بالن�شاط 
واحليوية، فتقفز من ال�شرير بقوة ون�شاط، ولكن اهداأ قلياًل فتلك القفزة 

ال�شريعة من ال�شرير قد ت�شبب لك، فيما بعد، اأزمة قلبية مفاجئة.



276

هي  اجلفون  فتح  حلظة  اأو  ال�شتيقاظ  حلظة  اإن  الأطباء:  يقول 
حلظة مهمة جًدا، يف حياة الإن�شان، فيما يتعلق بالقلب ودقاته؛ فاإذا هب 
املرء قافًزا يف تلك اللحظة حتمل القلب عبًئا اإ�شافًيا م�شاعًفا، لذلك 
عليك اأن ت�شرتخي بعد ال�شتيقاظ، ثم تعد ج�شمك للنهو�س، وتقوم بكل 

راحة، بعد اأن تاأخذ الدورة الدموية ن�شاطها املعتاد.
ُه َباَت َلْيَلًة ِعْنَد  وعن عبد اهلل بن عبا�س - ر�شي اهلل عنهما - اأَنَّ
الِو�َشاَدِة  َعْر�ِس  يِف  َطَجْعُت  َفا�شْ َخاَلُتُه  َوِه��َي   ^ ِبيِّ  النَّ َزْوِج  َمْيُموَنَة 
ِ ^، َحتَّى  ^ َواأَْهُلُه يِف ُطوِلَها، َفَناَم َر�ُشوُل اهللَّ  ِ َر�ُشوُل اهللَّ َطَجَع  "َوا�شْ
 ،^ ِ ْو َبْعَدُه ِبَقِليٍل، ا�ْشَتْيَقَظ َر�ُشوُل اهللَّ َف اللَّْيُل، اأَْو َقْبَلُه ِبَقِليٍل اأَ اإَِذا اْنَت�شَ
الَع�ْشَر الآَياِت اخَلَوامِتَ ِمْن  ِبَيِدِه، ُثمَّ َقَراأَ  ْوَم َعْن َوْجِهِه  �َشُح النَّ َفَجَل�َس مَيْ
وَءُه،  ْح�َشَن ُو�شُ اأَ ِمْنَها َفاأَ �ُشوَرِة اآِل ِعْمَراَن، ُثمَّ َقاَم اإِىَل �َشنٍّ ُمَعلََّقٍة، َفَتَو�شَّ

لِّي. �شحيح البخاري )183(. ُثمَّ َقاَم ُي�شَ

ون�صتمع اإىل اأخطار امل�صروبات الغازية:

المشروبات الغازية: خطر خفي

لتوؤكد خماطر  الأخرية  الأع��وام  الطبية خالل  الدرا�شات   توالت 
امل�شروبات الغازية على �شحة الأطفال، وتكررت دعوات خراء ال�شحة 
اأن  بعد  الغازية،  امل�شروبات  تلك  تناول  اإىل �شرورة احلد من  العامليني 

ثبت م�شارها على �شحة الأطفال.
ففي درا�شة ن�شرتها جملة )الالن�شت( الريطانية عام )2٠٠1م( 
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واأن  اأمريكا،  الغازية يف  امل�شروبات  تناول  الباحثون ازدياد ظاهرة  اأكد 
امل�شروبات  يتناولون  الأمريكيني  اليافعني  من   )%72 اإىل   68( حوايل 

الغازّية يوّمًيا.
"املحفوظات لالأبحاث الطبية" عام  ويف درا�شة ن�شرت يف جملة 
 )2٠٠٠م( اأكد الباحثون اأن تناول امل�شروبات الغازية - عند الفئران - 
الكثافة  معدل  يف  وهبوط  ال��دم،  كل�س  يف  نق�س  ح��دوث  اإىل  اأدى  قد 

العظيمة عند الفئران. 

من فوائد اخل�صروات:

الخضروات تقوي مناعة الجسم

لطلب  ي�شتجيبون  القريب  امل�شتقبل  يف  املزارعني  من  كثرًيا  لعل 
الأطباء، فيكرثون من زراعة اخل�شروات التي تقي الإن�شان من ال�شرطان.
فاإن  والألياف  واملعادن  بالفيتامينات  اأن اخل�شروات غنية  فرغم 
البع�س منها ميتاز مبيزة خا�شة. فقد اكت�شف الباحثون يف معهد الأغذية 
تزيد  بع�س اخل�شروات  يف )نورت�س( بريطانيا وجود مواد خا�شة يف 

من مناعة اجل�شم، ومن هذه اخل�شروات اجلزر والقرنبيط وامل�شم�س.
وكان للجرجري حظ كبري يف الأبحاث العلمية التي اأجريت يف معهد 
)جون اإنز( الأمريكي، حيث تبني اأن اجلرجري يحتوي على جمموعة من 

العنا�شر املفيدة التي حتفز اجلهاز املناعي يف اجل�شم. 
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القادمة: فقرتنا  عنوان  �صحة" هو  اأكرث  ج�صمك  "اجعل 

اجعل جسدك أكثر صحة!

تذكر اأنك يجب اأن تكون على درجة عالية من اللياقة حتى تتمكن 
من حتقيق ت�شورك. فكلما كنت لئًقا زادت اإمكانية اإ�شهامك، لذا راقب 
حميتك وتاأكد من ح�شولك على جرعة منتظمة من التمرينات - بحد 
قلبك  تدريب  ميكنك  خاللها  من  التي   - اأ�شبوعًيا  م��رات  ثالث  اأدن��ى 

وع�شالتك.

امل�صي ريا�صة ولو خطوة:

امش.. امِش.. ولو خطوة

اأعلنت منظمة ال�شحة العاملية اأن )3٠( دقيقة يومًيا من الن�شاط 
اجل�شدي كافية لالحتفاظ ب�شحة جيدة وجتنب الأمرا�س.

العاملية  ال�شحة  الإقليمي ملنظمة  املدير  الدكتور )دانزون(  واأكد 
اأو على  الأقدام  القيام بتنقالت ب�شيطة �شرًيا على  اأنه يكفي  اأوروبا  يف 
دراجة، اأو ت�شلق الأدراج، اأو تنظيف املنزل، اأو ممار�شة ريا�شة ما، حتى 
البدين  الن�شاط  من  دقيقة  ثالثني  اأن  املعروف  ومن  التلفاز.  اأمام  ولو 

تعني ا�شتهالك )15٠( �شعًرا حرارًيا.
من   )%3٠( من  اأك��رث  اأن  من  العاملية  ال�شحة  منظمة  وح��ذرت 
كما  الأ�شبوع.  خالل  بدين  ن�شاط  اأي  ميار�شون  ل  اأوروب��ا  يف  البالغني 
ازدادت ن�شبة امل�شابني بالبدانة اإىل معدلت تتجاوز)4٠%( من ال�شكان 
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يف بع�س البلدان الأوروبية.
ول �شك اأن كثرًيا من �شعوبنا العربية تتفوق على الدول الأوروبية 

والأمريكية يف الك�شل واخلمول، والبدانة وفرط الوزن!!

للقلق علقة مع نوعية الغذاء، ومع هذه الفقرة:

القلق واالكتئاب.. ونوعية الغذاء

ت�شري التو�شيات اجلديدة اإىل اأن طبيعة الغذاء رمبا تفاقم اأعرا�س 
عدد من الأمرا�س، مثل القلق والكتئاب والهلع وغريها. ويدرج الدليل 
اجلديد جلمعية ال�شحة العقلية قائمة من الأغذية التي ميكن اأن توؤثر 
وال�شكر،  والرتقال،  وال�شيكولتة،  القهوة،  مثل  الأ�شخا�س  مزاج  على 
ال�شحة  ل�شالمة  ال�شرورية  الأغذية  ومن  وغريها.  القمح  ومنتجات 
دهنية  اأحما�س  على  احلاوية  والأغذية  واخل�شروات  الفواكه  النف�شية 
اليقطني  اإىل  اإ�شافة  وال�شاملون،  والتونا  ال�شاردين  �شمك  مثل  خا�شة، 

واجلوز وغريها.
تنتابهم  الذين  الأ�شخا�س،  من  العديد  اأن  الباحثون  لحظ  وقد 
نوبات من القلق والهلع، قد لحظوا حت�شًنا يف �شحتهم العقلية، من خالل 
تغيري نوع الغذاء الذي يتناولونه. ورغم اأن هناك عدًدا من العوامل التي 

توؤثر على ال�شحة العقلية، اإل اأن نوع الغذاء هو اأحد تلك العوامل.
فنق�س بع�س الفيتامينات واملواد املعدنية ميكن اأن يرتك تاأثريات 
معينة على املزاج وال�شحة العقلية. كما اأن بع�س الأدوية امل�شتخدمة يف 
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عالج الكتئاب مثل مركبات "تراآي �شايكلك�س" يتفاعل مع بع�س املواد 
ارتفاًعا يف  فت�شبب  الأجبان وغريها،  مثل  الأغذية،  بع�س  املوجودة يف 

�شغط الدم.

ونختم بهذه الفقرة:

ال تنظر إلى التلفاز وأنت تأكل!!

التلفاز،  جهاز  باإطفاء  النا�س  البدانة  عالج  يف  الباحثون  ين�شح 
والتخلي عن قراءة ال�شحيفة، يف اأثناء تناول الطعام، لأن الرتكيز على 
�شيء اآخر غري وجبة الطعام، يجعل ال�شخ�س اأقل اإدراًكا ملا ياأكله، واأقل 
وعًيا لالإ�شارات التي يطلقها اجل�شم عند ال�شعور بال�شبع والمتالء. وقد 
ال�شتماع  مع  الطعام  وجبات  تناولن  اللواتي  ال�شيدات  الباحثون  وجد 
للمذياع اأو م�شاهدة التلفاز، ا�شتهلكن )7٠ �شعًرا( اإ�شافًيا يف كل وجبة، 

باملقارنة مع اللواتي تناولن الطعام دون الن�شغال باأي اأمر اآخر.
اإىل هنا ن�ضل اإىل ختام فقراتنا عن ال�ضحة واملحافظة عليها.

وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكم  "وال�ضالم 
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إشارة المرور

ٱ ٻ ٻ

احلم���ُد هلل الأّوِل والآخر، والظاِهِر والباطن، له مقاليد ال�ّضموات 
والأر����س، يُب�ض���ط ال���رزق مل���ن ي�ض���اء م���ن عب���اِده ويق���ِدر، ل���ه احلم���ُد يف 
ًدا عبد اهلل ور�ضوله،  اء، واأ�ضَهد اأنَّ حممَّ ���رَّ اء، كم���ا له ال�ّضكُر يف ال�ضَّ ���رَّ ال�ضَّ
ابُتِل���ي ف�ض���ر، واأنِع���َم علي���ه ف�ضكر، بلَّ���غ الر�ضال���ة، واأدَّى الأمان���ة، ون�ضح 
الأّم���ة، وجاه���د يف اهلل حقَّ جهاده، ف�ضلوات اهلل و�ضالمه عليه، وعلى اآِله 
الطيِّب���ني الطاهري���ن، وعل���ى اأ�ضحاب���ه والتابعني، وم���ن تِبَعه���م باإح�ضاٍن 

اإىل ي���وم الدي���ن. اأم���ا بع���د:

اإ�ضارة املرور عالمة ح�ضارية تدل على اتباع النظام والتقيد به.

م���ن ه���ذا الي���وم )                        ( املواف���ق )                      ( م���ن �ضه���ر 
)                      ( لع���ام )                 (  ي�ضرن���ا اأن نخ�ض����س احلدي���ث يف ه���ذا 

اليوم عن اإ�ضارة املرور.

نبداأ بالقراآن الكرمي:

القرآن الكريم

ے  ے  ھ  ھھ  ھ   ہ  ہ  ہ  ہ  زب  ت��ع��اىل:  ق��ال 
ۋ   ۋ  ۈٴۇ  ۈ  ۆ  ۇۆ  ۇ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۓۓ 
ەئ  ائ   ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ   ۅ  ۅ 
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ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ     ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ 
مب  خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ   جئ  ی  ی     یی  ىئ 
ىب يب جت  حت     خت مت ىتيت جث مث            ىث يث حج مج جح  
ٺ ٺ  ٻ             ٻ پ پ پ پ ڀ   ڀ  ڀ ڀ  ٱ ٻ  ٻ 
ٺ ٺ  ٿ ٿ ٿٿ ٹ     ٹ            ٹ ٹ  ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ     
ڇ           چ       چچ   چ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ   ڦ 

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ رب )مرمي(.

ثاين فقراتنا احلديث ال�صريف:

الحديث

»اإياكم  اأبي هريرة - ر�شي اهلل عنه - قال: قال ر�شول اهلل  عن 
ول  جت�ش�شوا،  ول  حت�ش�شوا،  ول  احلديث،  اأك��ذب  الظن  ف��اإن  والظن، 

تباغ�شوا، ول تدابروا، وكونوا عباد اهلل اإخواًنا« رواه البخاري.

ن�صل اإىل كلمتنا ال�صباحية:

قصة اختراع إشارة المرور

املهند�س  قلق  م�شدر   - الليل  يف  وخا�شة   - لندن  �شباب  ك��ان 
الإجنليزي ج .ب نايت، املتخ�ش�س يف اإ�شارات مرور القطارات وتنظيم 
حركتها. فخطر بباله اأن ي�شتعمل الإ�شارات ال�شوئية، وابتكر م�شباحني 
الأخ�شر،  باللون  والأخ��ر  الأحمر  باللون  اأحدهما  الغاز؛  على  يعمالن 
وقتل  انفجر  امل�شباحني  اأح��د  اأن  غري  وت�شيريها،  القطارات  لإيقاف 
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ال�شرطي املكلف باملراقبة، مما اأحبط اإجراء املزيد من التجارب على 
هذه الفكرة. 

بعد اخرتاع ال�شيارة، وتكاثر اأعدادها، ظهرت احلاجة اإىل و�شائل 
الفكرة  غري  اإليه  تتوجه  ما  الباحثني  اأنظار  جتد  ومل  امل��رور،  لتنظيم 
الإجنليزية القدمية، فظهرت اأول اإ�شارة �شري بالألوان الثالثة، الأحمر، 
الرتقايل، والأخ�شر لأول مرة �شنة )1914م( يف اأحد �شوارع كليفالند 

يف الوليات املتحدة.
يف العام )1918م(، ظهرت اإ�شارة ال�شري لأول مرة يف نيويورك، 
وبعدها ب�شنتني و�شلت اإىل مدينة ديرتويت. وكانت اإ�شارات ال�شري هذه 
تقع يف اأعلى برج مبني و�شط ال�شارع، ويدعى "برج املرور"، وتدار يدوًيا 

بو�شاطة �شرطي ي�شهر عليها.
نف�شها  الو�شيلة  اعتماد  بريطانيا  ق��ررت  )1925م(،  العام  يف 
عند  تقع  كانت  لندن  يف  �شري  اإ�شارة  واأول  فيها.  ال�شري  حركة  لتنظيم 
�شنوات،  ب�شبع  ذلك  بعد  جامي�س.  و�شانت  البيكاديللي  �شارعي  تقاطع 
مت تطوير اإ�شارة ال�شري يف اإجنلرتا، حيث �شارت تعمل اآلًيا ح�شب كرثة 
ال�شيارات، غري اأن امل�شادفة العجيبة تكمن يف اأنه، عند جتربة النموذج 
الأول منها يف �شارع كورنهيل يف لندن، اأدى ت�شرب للغاز يف غرفة التحكم 
للمرة  امل�شباح  اإ�شاءة  مبجرد  ال�شرطي  ومقتل  انفجار  ح�شول  اإىل 

الأوىل. وبذلك تكون بريطانيا قد دفعت قتيلني ثمًنا لالبتكار اجلديد.
بوا�شطة  تدار  فاأ�شبحت  ال�شري،  اإ�شارات  تطورت  الزمن  ومبرور 
اأ�شبح  الظاهر  �شكلها  اأن  غري  بها.  تتحكم  مركزية  كومبيوتر  اأجهزة 
الأبراج  اختفت  اإذ  املا�شي،  القرن  كان عليه يف ثالثينيات  اأب�شط مما 
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التماثيل يف  تعلوها  كانت  التي  املنحوتة،  الرونزية  والأعمدة  ال�شخمة 
تعلو  مل�شاء،  معدنية  اأعمدة  جمرد  لت�شبح  اأجنلو�س،  ولو�س  نيويورك 

م�شابيحها، بع�س الأحيان، كامريات للمراقبة. 
الثالثة:  بالألوان  اليوم  تعمل  العامل  يف  ال�شري  اإ�شارات  ومعظم 
الأحمر والرتقايل والأخ�شر، التي ي�شاء الواحد منها بعد اإطفاء الآخر، 
مع بع�س ال�شتثناءات، كما هو احلال يف مدينة بو�شطن الأمريكية، حيث 

ي�شاء الأخ�شر والرتقايل �شوية. 
اإ�شارة �شري يف العامل هي تلك املوجودة يف مدينة  غري اأن اأغرب 

البندقية يف اإيطاليا، وتقع عند نقاطع قناتني مائيتني..!

ون�صتمع اإىل هذه الفقرة:

أحرف الهجاء في خدمة أسبوع المرور

من  �شرورية  كلها  ال�شيارة،  ونور  الب�شر  ونور  الب�شرية  نور  ن- 
اأجل �شالمتك، وكذلك اأنوار اإ�شارة املرور. 

فالأول: ل يح�شل اإل بذكر اهلل. 
والثاين: ل بد من فح�شه وا�شتعمال النظارة اإذا لزمت. 

ت�شري  كنت  اإذا  ا  وخ�شو�شً �شالحيته  من  التاأكد  يجب  والثالث: 
م�شافة طويلة يف الليل. 

والرابع: يجب اللتزام به وعدم التجاوز. 
 ه�- هدوء البال وراحة النف�س بعد حدوث حادث - ل قدر اهلل - 
ل ياأتي اإل بالإكثار من قول: زب ڄ    ڄ ڄ   ڃ      ڃ    رب )البقرة: 156(، 
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ۓ  ۓ  زب  ت��ع��اىل:  ق��ال  ب��ه،  وال�شتعانة  بال�شر   والل��ت��زام 
ڭڭ رب )البقرة: 45(. 

اآية كرمية يدخل �شمنها  )لقمان: 19(،  زب ىب يب جت  رب  و- 
على  وتنبيه  للما�شي،  وتوجيه  لل�شائق،  توجيه  فهي  املرور،  اآداب  اأعظم 

اللتزام باآداب امل�شي واآداب الطريق. 
ي- يجب علينا اللتزام باآداب املرور يف كل يوم من اأيام حياتنا، 
ي�شتقيم  الذي  هو  املثايل  الإن�شان  لأن  فح�شب،  املرور  اأ�شبوع  يف  ولي�س 
تعاليم  على  انطالًقا من حر�شه  وت�شرفاته،  اأعماله  وت�شتقيم  �شلوكه، 
واللتزام  حقه،  الطريق  اإعطاء  اإىل  يدعونا  ال��ذي  العظيم  الإ���ش��الم 

بال�شر وعدم الطي�س والرعونة.
ويف اخلتام اأ�شاأل اهلل �شبحانه اأن يهدينا �شواء ال�شبيل، واأن يلهمنا 
و�شهلت  الطرق،  فتحت  التي  الر�شيدة  حكومتنا  لنا  ويحفظ  ر�شدنا، 
اأكفاء ي�شهرون على م�شالح  و�شائل املوا�شالت، وجندت للمرور رجاًل 

العباد والبالد.

ونختم بهذه الفقرة:

عند إشارة المرور

املرور  اإ�شارات  عند  النا�س  يق�شيه  الذي  الق�شري  الوقت  تاأملت 
فقلت يف نف�شي: األ ميكن ا�شتثماره حتى ولو كان ق�شرًيا؟

ال�شنة   - الكرمي  )القراآن  حمفوظاتك  من  تي�شر  ما  مراجعة   -1
النبوية - الق�شائد(. 
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2- الإكثار من ذكر اهلل تعاىل. 
3- قراءة ما تي�شر من مطويات وكتيبات �شغرية ، متى علمت اأن 

الإ�شارة تتاأخر كثرًيا. 
4- ال�شتماع اإىل �شريط منا�شب وكذا املذياع.

اإذا وقع ب�شرك على اأحد املجاورين لك ب�شياراتهم - ولي�س   -5
معه اأحد من حمارمه - فاقراأ عليه ال�شالم، مع ابت�شامة لطيفة؛ فتب�شمك 
اأجر ال�شالم لتدخل يف نف�شه الأن�س  اأخيك �شدقة. ف�شاًل عن  يف وجه 
اأو اإطالة امل�شجل  وال�شرور، واإذا راأيته على خمالفة �شرعية؛ كالتدخني 
على اأ�شوات الغناء واملزامري، فانتهز الفر�شة، يف كلمات حتت�شبها عند 

اهلل، لتنقذه مما هو فيه.
حّر  يوؤدي عمله يف  �شيارتك  من  قريًبا  نظافة  عامل  قد جتد   -6
ف�شنائع  ت��راه؛  اإح�شان  ب��اأي  عليه  تبخل  فال  ال�شم�س،  ووه��ج  الظهرية 

املعروف تقي م�شارع ال�شوء.
ر النا�س بذلك؛ فاإذا مل تكن  7- قد جتد من تعّطلت به �شيارته فاأَخَّ
م�شتعجاًل، فما الذي مينعك من م�شاعدته؛ واهلل يف عون العبد ما كان 

العبد يف عون اأخيه. 
ا الأطفال، يوؤذون الآخرين باأي نوع  8- اإذا راأيت اأولدك، خ�شو�شً
من اأنواع الأذى، فهي فر�شة لك اأن تنبههم وتوؤدبهم وتعلمهم وت�شونهم.
9- يح�شن بك األ تتناول طعاًما اأو �شراًبا، لحتمالية وجود �شخ�س 
الطعام  هذا  مثل  اإىل  بحاجة  �شيارة،  ظهر  على  فقري  عامل  اأو  اآخ��ر، 

وال�شراب.
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1٠- ل تل�شق �شيارتك ب�شيارة جماورك، فاإنك توؤذيه بذلك من 
حيث ل ت�شعر، فت�شطره اإىل اأن يتقّدم عنك قلياًل.

11- اإذا اأ�شاءت الإ�شارة اإيذاًنا بامل�شي والنطالق ، فتجنب اإيذاء 
النا�س باملنبه؛ فهي عادة �شيئة ومرفو�شة. 

كق�شر  �شغر  م��ا  حتى  ول  ال��ن��اف��ذة،  م��ن  ���ش��يء  اأي  ت��رم  ل   -12
الف�شف�س مثاًل؛ فهذا دليل تخلف.

13- ل تب�شق فُتوؤذي بذلك، ووفر علبة مناديل قريبة منك.
ختاًما نقول: اإ�ضارة املرور و�ضعت لتنظيم ال�ضري فاحرتمها.

وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكم  "وال�ضالم 
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تأمل نعم اهلل عليك

ٱ ٻ ٻ

واأ�ضكره،  �ضبحانه  اأحمده  وملكه،  جمده  يف  املتعايل  هلل  احلمد 
�ضيئات  وم��ن  اأنف�ضنا،  �ضرور  ب��اهلل من  واأع��وذ  واأ�ضتغفره،  اإليه  واأت��وب 
اأعمالنا، ومن �ضّر ال�ضيطان و�ضركه، واأ�ضهد اأن حممًدا عبده ور�ضوله، 
الدين كله، �ضلى اهلل و�ضلم  بالهدى ودي��ن احل��قِّ ليظهره على  بعثه 
اإىل  باإح�ضان  اآله و�ضحبه والتابعني، ومن تبعهم  وبارك عليه، وعلى 

يوم الدين. اأما بعد:
نعم اهلل علينا ل تعد ول حت�ضي، نعم ت�ضتوجب ال�ضكر.

من هذا اليوم )      ( املوافق )  ( من �ضهر )  ( لعام )         (  ي�ضرنا 
اأن نخ�ض�س احلديث عن تاأمل نعم اهلل علينا.

نبداأ بالقراآن الكرمي:

القرآن الكريم

جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  یجئ  ی  ی    ی   ىئ  ىئ  زب  تعاىل:  قال 
مث   جث  يت  ىت  مت  خت  حت  جت    يب           ىب  مب   خب  حب 
ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   پ  پ  پ  ٻپ  ٻٻ  ٻ  ٱ 
ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ ٿ             ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ 

ڤ ڦ ڦ  ڦ رب )النحل(.
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ثاين فقراتنا احلديث ال�صريف:

الحديث

اهلل  ر�شول  قال  قال:   - عنه  اهلل  ر�شي   - ب�شري  بن  النعمان  عن 
الَقليَل  ي�شكُر  ل  وَمن  ُكفٌر،  وترُكها  �ُشكٌر،  اهلِل  بنعمِة  ُث  "التَّحدُّ  :^
بَركٌة،  واجلماعُة  اهلَل،  ي�شكُر  ل  ا�َس  النَّ ي�شكُر  ل  وَمن  الكثرَي،  َي�شكُر  ل 

والُفرقُة عذاٌب" ح�شنه الألباين.

ن�صل اإىل كلمتنا ال�صباحية:

تذكر نعم اهلل عليك

حت�شى.  ول  تعد  ل  التي  نعمه  عليكم،  اجلليلة  اهلل  نعم  تذكروا 
وحده  املنعم  �شبحانه  فهو  والإنابة.  والطاعة  والثناء  بال�شكر  اذكروها 
على عباده بالرزق والعطاء. وير�شدنا ر�شول اهلل - �شلى اهلل عليه واآله 
و�شلم - اإىل طريقة عملية نتعرف من خاللها نعم اهلل، ون�شكره عليها، 
ونحمده ول ننكر ف�شله، فقال - كما يف ال�شحيحني -: »انظروا اإىل من 
تزدروا  األ  اأجدر  اإىل من هو فوقكم، فهو  تنظروا  ول  اأ�شفل منكم،  هو 

نعمة اهلل عليكم«.
وهذا احلديث جامع لأنواع اخلري، لأن الإن�شان اإذا راأى من ف�شل 
عنده  ما  واحتقر  وا�شت�شغر  ذل��ك،  مثل  نف�شه  طلبت  الدنيا  يف  عليه 
يقاربه،  اأو  بذلك  ليلحق  الزدي��اد  على  وحر�س  تعاىل،  اهلل  نعمة  من 
لكن  النا�س،  اأكرث  حالة  وهذه  تنتهي،  ل  ومكابدة  ونكد  غم  يف  فيعي�س 
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نظر يف  اإذا  فاإنه  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  ر�شول  بتوجيه  ياأخذ  الذي  املوؤمن احل�شيف 
اهلل  نعم  وتظهر  له  فتتجلى  فيها،  دونه  هو  من  اإىل  نظر  الدنيا،  اأم��ور 
عليه في�شكرها، ويتوا�شع هلل، ويفعل اخلري، وير�شى مبا ق�شم اهلل له. 
له  تعظيًما  لعبادته  لهم  داعًيا  نعمه  تعاىل، معدًدا على عباده  قال اهلل 

ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  زب  و�شكًرا،: 
ڭ  ۓ  ے ۓ   ے   ھ  ھ   ھ ھ  ہ ہ ہ ہ 
ڭ    ڭ ڭ ۇ ۇ ۆۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ  ۅ ۅ رب 

)البقرة(.
والإي��ج��اد  اخللق  نعمة  هي  عباده  على  بها  اهلل  ام��نت  نعمة   اأول 

رب  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  زب 
)البقرة: 21(. واإذا تاأمل الإن�شان نف�شه وذاته، �شيجد لديه من النعم 
ما ل ي�شتطيع عدها. هذا العقل الذي وهبه اهلل لك - اأيها الإن�شان - من 
اإىل  اإىل من فقد عقله كيف يكون حاله؟ ثم انظر  النعم، انظر  اأعظم 
ما زودك اهلل به من حوا�س ال�شمع الذي ُتدرك به الأ�شوات، والب�شر 
الأل��وان، وال�شم الذي تدرك به الروائح، واللم�س الذي  الذي تدرك به 
تدرك به خ�شونة ال�شيء اأو لينه، والطعم الذي تدرك به حالوة املاأكولت 
فقال:  النعم  ه��ذه  بذكر  علينا  اهلل  ام��نت  وق��د  وحمو�شتها.   ومرارتها 
رب  مئ  حئ  جئ  یی  ی    ی   ىئ  ىئ  ىئ  ېئ    ېئ     ېئ  زب 

ى  ى  ې  ې  ې  ې   زب  �شبحانه:  وق��ال   .)23 )امل��ل��ك: 
ۆئ   ۆئ  ۇئۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ   ائ  ائ 

ۈئ رب )النحل(.
لتعبدوه  بها  النعم وغمركم  اأن اهلل تعاىل جعل لكم هذه  واملعنى 
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وت�شكروه، وتخل�شوا له العبودية. 
من نعم اهلل على عباده اأن اأعطاهم البيان بالل�شان وبالقلم، وامنت 

ڃ  ڃ  زب  �شبحانه:  فقال  العظيمة،  النعمة  بهذه  �شبحانه  عليهم 
)الرحمن:  رب  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   چ  چ  چ  چ   ڃ 

گ  ک   ک  ک  ک  ڑ  ڑ      ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ   ڎ  زب  وق��ال:   ،)4  -1 
والتعبري  الكالم  ي�شتطيع  ل  ال��ذي  الأبكم  اإىل  انظر  )العلق(.  رب  گ 

والبيان عن مراده؛ كيف يكون حاله؟

القادمة: فقرتنا  عنوان  تعاىل" هو  اهلل  نعم  "ا�صتح�صار 

استحضار نعم اهلل تعالى

كم مرة مر�شت فيها ف�شفاك، ونزلت بك نازلة فنجاك، واأمل بك 
اجلوع والعط�س فاأطعمك و�شقاك، وابتالك بامل�شائب ليغفر لك الذنوب، 
وق�شدك بالباليا ليمحو اخلطايا!.. اأنعم عليك بالإ�شالم وِمن بني الب�شر 
والب�شر  ال�شمع  بنعم  عليك  واأفا�س  غارقون..  الكفر  بحار  َمن هم يف 
والفوؤاد واملحرومون كثريون.. تبارزه باملعا�شي ويحبك، وتع�شيه ويغفر 
لك، وتهتك �شرت اهلل عليك ويوايل اأ�شتاره عليك، ت�شيء فيح�شن، وتذنب 
يحرمك  اأن  بالكذب  ل�شانك  اإ�شاءة  في�شلك، ل مينعه  وتقطعه  فينعم، 
نعمة الكالم، ول اإ�شاءة بالنظر اإىل احلرام اأن يحرمك نعمة الإب�شار، 
ول اإ�شاءة الأذن بال�شتماع اإىل املحرم والفح�س من القول اأن ي�شيبك 
بها،  ت�شعر  نعم  تعرفها،  ل  ونعم  تعرفها،  بنعم  عليك  اأنعم  بال�شمم.. 
ونعم ل حت�س بها.. ِنعم اأورثك اعتياُد روؤيتها ن�شياَن �شكرها، فال تعرف 

ثمَنها اإل بفقِدها. 
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وتاأملوا هذه الفقرة:

أموال ضائعة وبطون جائعة

النهمني  عند  الأغذية  يجعل  زائد  ب�َشَره  الطعام  على  الإقبال  اإن 
امل�شرفني هدًفا وغاية، يبذلون من اأجلها الأموال الباهظة، ومي�شون يف 

�شبيلها الأوقات الطويلة يف الأ�شواق؛ لي�شرتوا األوان الطعام وال�شراب.
ملذاتهم  واأه��داف��ه��م  بطونهم،  همهم  جعلوا  ال��ذي��ن  وه����وؤلء 
اإعانة فقري، فنتج  اأو  بائ�س  باأموالهم عن م�شاعدة  و�شهواتهم، ي�شنُّون 

عن ذلك بطون جائعة واأموال �شائعة.
ا�شتهالكية  �شلوكيات  واملباهاة  وال��رتف  والتبذير  الإ���ش��راف  اإن 
معظم  و�شملت  النا�س،  حياة   - الأ�شف  مع   - دخلت  وخطرية،  خاطئة 
جوانب احلياة؛ فهناك التنوع الرهيب يف الأطعمة والأ�شربة واحللوى، يف 
الدعوات العامة واملنا�شبات وولئم الأعرا�س، وهناك املوائد املفتوحة، 
وهناك الولئم املخ�ش�شة يف حالت الوفاة واملاآمت، فيا عجًبا من جمتمع 

ُيقيم الأفراح والولئم، واملجتمعات امل�شلمة تعاين من الأحزان واملاآمت.
وقدمًيا قال علي بن اأبي طالب - ر�شي اهلل عنه - كلمته امل�شهورة: 

»ما جاع فقري اإل مبا متتع به غني«!!.

ونختم بهذه الفقرة:

النعمة والشكر منك يا رب

روي عن نبي اهلل داوود - عليه ال�شالم - اأنه قال: يا رب هل بات 
اأحد من خلقك الليلة اأطول ِذكًرا مني؟ فاأوحى اهلل اإليه: نعم؛ ال�شفدع. 
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زب وئ   وئ ۇئ ۇئۆئ ۆئ ۈئ ۈئ   اأمره اهلل بال�شكر يف قوله:  وحني 
ېئ رب )�شباأ: 13( قال: يا رب كيف اأطيق �شكرك واأنت الذي تنعم 
علّي، ثم ترزقني على النعمة ال�شكر، ثم تزيد يف نعمة بعد نعمة؟ فالنعمة 
منك يا رب، وال�شكر منك، فكيف اأطيق �شكرك؟ قال: الآن عرفتني يا 

داوود حق معرفتي.
ختاًما: ن�ضاأل اهلل اأن يجعلنا من الذاكرين ال�ضاكرين احلامدين.

وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكم  "وال�ضالم 
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أحكام البلوغ

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل عامل ال�ضر والنجوى، املطلع على ال�ضمائر وكل ما 
يخفى، يعلم خائنة الأعني وما تخفي ال�ضدور، اأحمده �ضبحانه، وعد 
اأن  واأ�ضهد  ناًرا تلظى،  به  امل�ضركني  العال، وحذر  الدرجات  املخل�ضني 
حممًدا عبده ور�ضوله، اأكمل اخلالق توحيًدا، واأبرهم عماًل، واأتقاهم 
هلل رب العاملني، �ضلى اهلل عليه وعلى اآله و�ضحبه و�ضلم ت�ضليًما كثرًيا. 

اأما بعد:
كلنا مر اأو �ضيمر مبرحلة البلوغ وهي املرحلة التي ي�ضل فيها 
بع�س  عند  ذل��ك  من  اأق��ل  تكون  وق��د  �ضنة،   )15( اإىل  ال�ضخ�س  عمر 

الأ�ضخا�س.
من هذا اليوم )      ( املوافق )  ( من �ضهر )  ( لعام )         (  ي�ضرنا 

اأن نخ�ض�س احلديث عن اأحكام البلوغ.

نبداأ بالقراآن الكرمي:

القرآن الكريم

ےے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ     ہ  ہ  ہ  زب  تعاىل:  قال 
ۋ    ٴۇ    ۈ  ۈ  ۆ  ۆ   ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۓ  ۓ 
ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې     ې  ىى ائ      ائ        ەئ   ەئ 
ی      ی  ىئ  ىئ  ىئ    ېئ  ېئ  ېئ  ۈئۈئ   ۆئ    ۆئ  ۇئ    ۇئ  وئ  وئ 
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مت  ىت  ىب        يبجت حت خت  خب مب    حب  جئ  حئ مئ ىئ        يئ جب  ی  ی 
ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  حخ   جخ  مح  جح      مج  يثحج  ىث  مث  جث  يت 
ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ    ڀ   ڀ  پپ   پ   پ  ٻ 
ڦ  ڦ  ڦ    ڦ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ٹ      ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  
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 رب )مرمي(.

ثاين فقراتنا احلديث ال�صريف:

الحديث

عن �شرة بن معبد اجلهني - ر�شي اهلل عنه - قال: قال ر�شول 
قوا بني ُفُر�ِشهم، و اإذا بلغوا  اهلل ^: "اإذا بلغ اأولُدكم �شبَع �شننَي ففرِّ

ِربوهم على ال�شالِة" �شححه الألباين.  ع�شَر �شننَي فا�شْ

نقف مع علمات البلوغ:

عالمات البلوغ

له  وناقل  الإن�شان،  حياة  مراحل  من  مرحلتني  بني  فا�شل  البلوغ 
اإىل درجة امل�شوؤولية، وله عالمات ظاهرة وخفية، وترتتب عليه كثري من 

الأحكام ال�شرعية.
لهذا يتحتم على املرء معرفة عالمات البلوغ، وما يرتتب عليه من 
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الأحكام والقيود.
من  بعالمة  التكليف  وقت  وجارية  �شغري  و�شول  البلوغ:  تعريف 

عالمات البلوغ.
عالمات البلوغ خم�شة هي: 

 1. الحتالم.
 2. الإنبات.

 3. بلوغ ال�شن.
4 . احلي�س.

 5. احَلَبل اأو احلمل.
الثالثة الأوىل ي�شرتك فيها الن�شاء والرجال، والثنان منها، وهما 

احلي�س واحَلَبل، يخ�شان الن�شاء.
و�شنتحدث ب�شيء من الإيجاز عن كل واحدة من هذه العالمات، 

مبينني اأقوال اأهل العلم ومذاهبهم والراجح من اأقوالهم.
)1( الحتالم: اأجمع اأهل العلم على اأن الحتالم للولد واجلارية 

عالمة من عالمات البلوغ، وذلك لقوله تعاىل: " زب ٱ ٻ ٻ ٻ 
ٻ رب )النور: 59(. وقوله: زب ې ى ى ائ رب )الن�شاء: 6(. اأي 
و�شواك، ومي�س من  »غ�شل اجلمعة على كل حمتلم،  ملسو هيلع هللا ىلص:  وقال  احللم، 

طيب، ما قدر عليه« متفق عليه.
على  العلماء  )اأج��م��ع   :  - اهلل  رحمه   - حجر  اب��ن  احلافظ  ق��ال 
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و�شائر  واحل��دود  العبادات  به  يلزم  والن�شاء  الرجال  يف  الحتالم  اأن 
الأحكام(.

واجلارية  الولد  بني  امل�شرتكة  البلوغ  عالمات  من  الإنبات:   )2(
الإنبات، اأي اإنبات �شعر العانة، ودليله ما رواه اأحمد يف م�شنده اإىل عطية 
القرظي قال: "عر�شنا على النبي ملسو هيلع هللا ىلص يوم قريظة، فكل من اأنبت قتل، 

ومن مل ينبت خلي �شبيله، فكنت فيمن مل ينبت فخلي �شبيلي".
العلم،  اأه��ل  فيها  اختلف  التي  البلوغ  عالمات  من  ال�شن:   )3(
ُتعّد عالمة من عالمات البلوغ ملن  اختالًفا ل ي�شنده دليل، ال�شن التي 
عمر  اب��ن  لقول  الراجح  وه��و  ع�شرة،  اخلام�شة  مت��ام  وه��ي  يحتلم،   مل 
- ر�شي اهلل عنهما - : "عر�شني ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يوم اأحد يف القتال، واأنا 
ابن اأربع ع�شرة �شنة فلم يجزين، وعر�شني يوم اخلندق واأنا ابن خم�س 

ع�شرة �شنة فاأجازين" رواه م�شلم.
)4( احلي�س.

)5( احلمل.
مل يختلف اأهل العلم يف اأنهما عالمتان من عالمات البلوغ للجارية.
يعتر  ل  التا�شعة،  �شن  دون  وكانت  ال��دم،  اجلارية  راأت  اإذا  لكن 
من  وعالمة  حي�س،  فهو  التا�شعة  بعد  الدم  راأت  اإذا  اأما  ا،  حي�شً ذلك 

عالمات البلوغ.
الدليل على كون احلي�س من عالمات البلوغ الإجماع.
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قال احلافظ ابن حجر: )واأجمع العلماء على اأن احلي�س بلوغ يف 
حق الن�شاء(.

هذا بجانب قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »ل تقبل �شالة حائ�س اإل بخمار«.

ون�صتمع اإىل ما يوجبه البلوغ:

ما يوجبه البلوغ

 1- وجوب الفرائ�س ال�شرعية كال�شالة وال�شوم واحلج.
 2- اإقامة احلدود والق�شا�س.

 3- ي�شهم للبالغ يف الغنائم.
 4- دخول الزوجة على زوجها.

 5- �شحة العتق، والطالق، والهبة، ونحوها.
6- دفع الأموال اإىل الق�شر مع اختالف يف ذلك.

قال تعاىل: زب ائ ەئ ەئ وئ وئ     ۇئ ۇئۆئ رب   )الن�شاء(. 
فقد ا�شرتط وجود الر�شد مع البلوغ.

ذلك  من  ومنع  بلغ،  اإذا  اأم��وال��ه  له  تدفع  اأن  حنيفة  اأب��و  ف��اأج��از 
اجلمهور، حيث ا�شرتطوا الر�شد مع البلوغ لالآية.

قال القرطبي: )اإذا ثبت هذا فاعلم اأن دفع املال يكون ب�شرطني: 
اإينا�س الر�شد والبلوغ، فاإن وجد اأحدهما دون الآخر مل يجز ت�شليم املال، 
كذلك ن�س الآية، وهو رواية ابن القا�شم، واأ�شهب، وابن وهب عن مالك 
يف الآية، وهو قول جماعة الفقهاء اإل اأبا حنيفة، وزفر، والنخعي، فاإنهم 
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اأ�شقطوا اإينا�س الر�شد ببلوغ خم�س ع�شرة �شنة(.
على  وللمحافظة  الآي��ة،  لظاهر  اجلمهور  اإليه  ذهب  ما  الراجح 

اأموال الأيتام والق�شر.  

ونختم بهذه الفقرة:

جهل الوالدين بالتربية

يجهل كثري من الآباء والأمهات الرتبية عامة، والرتبية الإ�شالمية 
خا�شة، لذلك يلغون دور الرتبية متاًما، وينتظرون ال�شبي حتى البلوغ 
والده،  وبني  بينه  امل�شكالت  ب��داأت  ي�شَلّ  مل  ف��اإذا  بال�شالة،  فيلزمونه 
الفتاة من  بلوغها، وحني متتع�س  اأن حتتجب عند  البنت  ويطلبون من 
احلجاب ل جتد اأمامها �شوى ال�شرب، مع اأن التدرج والرتبية من اأكرث 
معامل ال�شرية النبوية والرتبية الإ�شالمية و�شوًحا. واأمر الأولد بال�شالة 
ل�شبع، قبل اأن تفر�س عليهم عند البلوغ، دليل وا�شح على اأهمية الرتبية 

والتدريب املبكر، من اأجل تر�شيخ ال�شلوك الإ�شالمي عند النا�شئة.
ختاًما: نرجو اأن تكونوا قد ا�ضتفدمت مما قدمناه لكم.

وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكم  "وال�ضالم 
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التشجيع الكروي

ٱ ٻ ٻ

احلم���د هلل ال���ذي بنعمته اهت���دى املهتدون، وبعدله �ض���ل ال�ضالون، 

اأحمده حمد عبد نزه ربه عما يقول الظاملون، واأ�ضهد اأن حممًدا عبد اهلل 

ور�ضول���ه ال�ض���ادق املاأمون، اللهم �ض���ل و�ضلم وبارك عل���ى عبدك ور�ضولك 

حممد وعلى اآله واأ�ضحابه الذين هم بهديه متم�ضكون. اأما بعد:

الت�ضجيع الكروي لالأندية اأ�ضبح ظاهرة، بل تطورت اإىل كره وعداء 

ب�ضبب اختالف الت�ضجيع من فريق لآخر.

من هذا اليوم )      ( املوافق )  ( من �ضهر )  ( لعام )         (  ي�ضرنا 

اأن نخ�ض�س احلديث عن الت�ضجيع الكروي.

نبداأ بالقراآن الكرمي:

القرآن الكريم

ڱ  ڳ  ڳ  ڳ      ڳ  گ            گگ  گ   ک  ک  زب  تعاىل:  قال 
ڱ ڱ ڱ ں   ں   ڻ    ڻ  ڻ ڻ 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  ې    
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ىى ائ ائ  ەئ ەئ وئ  وئ ۇئ ۇئ ۆئ  ۆئ ۈئ ۈئ ېئ  ېئ  
ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی یجئ  حئ مئ ىئ 

يئ جب حب خب   مب ىب  رب )مرمي(.

ثاين فقراتنا احلديث ال�صريف:

الحديث

ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  ر�شول  قال  قال:   - ر�شي اهلل عنه   - الغنوي  ب�شري  عن 
ذلك  اجلي�س  ولنعم  اأم��ريه��ا،  الأم��ري  ولنعم  الق�شطنطينية  »لتفتحن 

اجلي�س« رواه البخاري.

ون�صل اإىل كلمتنا ال�صباحية:

الغزو الكروي إلى أين؟

والأَب��دان  الُعقول  ة يف  القوَّ اإىل  دَعا  الإ�شالم  اأنَّ  فيه  �شكَّ  ل  ا  ممَّ
ال يف املجتمع؛  مات فهو الع�شو الفعَّ والُقلوب، وَمن اجتمَعْت فيه هذه املقوِّ
ملسو هيلع هللا ىلص:  يقول  وج�شده(؛  وعقله،  اإميانه،  )يف  القويَّ  املوؤمن  يحبُّ  اهلل  لأنَّ 
»املوؤمن القويُّ خرٌي واأحبُّ اإىل اهلل من املوؤمن ال�شعيف، ويف كلٍّ خري، 

احر�س على ما ينفُعك، وا�شَتِعن باهلل ول تعجز« رواه م�شلم.
عليها  ُيَثاب  عبادة   - النيَّة  َح�ُشَنت  اإذا   - باجل�شم  فالهِتمام 
قادٌر  ته  وقوَّ اهلل  حول  من  ت  ا�شُتِمدَّ التي  ته  بقوَّ الإن�شان  لأنَّ  الإن�شان؛ 
على نْفع نف�شه وجمتمعه، بخالف املوؤمن ال�شعيف؛ ل َيقَوى ج�شُده على 
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على  ُيحاِفظ  اأن  الإن�شاَن  الإ�شالم  اأَم��ر  لذا  جمتمُعه؛  َينَفع  ول  عبادة، 
َحها  ته وبدنه؛ فقد اأََقرَّ الر�شول ملسو هيلع هللا ىلص �شلمان على الن�شيحة التي ن�شَ �شحَّ
ا، ولأهلك  ا، ولنف�شك عليك حقًّ لأبي الدرداء، وهي: "اإن لربك عليك حقًّ
له،  ملسو هيلع هللا ىلص فذَكر ذلك  النبي  فاأتى  ه"،  كلَّ ذي حقٍّ حقَّ فاأعِط  ا،  عليك حقًّ

فقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »�شدق �شلمان« رواه البخاري.
ا اأحلَّه اهلل مطلوب،  ي البدن ممَّ ا �شبق اأنَّ كلَّ ما ُيقوِّ ون�شَتِفيد ممَّ
ي اإىل غايات  والريا�شة - ب�شوابطها ال�شرعيَّة - اأمر مطلوب؛ لأنها ُتوؤَدِّ
نبيلة، ولكن هنا �شوؤال: هل ما يفعله النا�س من اعِتكاف على املباريات 

من َقِبيل الريا�شة النافعة؟
ال�شاِفَية  الإجابة  هي  هذه  ُم�شاَهدة؟  ل  مُماَر�شة  الريا�شة  اأقول: 
اأم��ام  ال��ط��وال  ال�شاعات  يجل�س  رج��ٍل  بني  ق��اَرْن��َت  لو  ��ك  لأنَّ اهلل؛  باأمر 
ال�شهر،  َم��دار  وعلى  الأ�شبوع،  ويف  اليوم،  يف  اأكرث  اأو  ُمباَراة  ُم�شاَهدة 
ا، لو ا�شُتِغلَّت يف تقِوَية ج�شم الإن�شان - ومن  جلمعت �شاعات كثرية جدًّ
امل�شجد  حال  ويف  الآن،  امل�شلمني  حال  يف  التفكري  ويف   - الإمي��ان  قبُل 
ْهُيونيَّة،  ال�شِّ الكن�س  وُبِنَيْت حوَله  اه،  ر من كلِّ اجتِّ ُحو�شِ الذي  الأق�شى 
دة من ِقَبِل  دَّ هاِيَنة، ولأعماٍر حُمَ لَّى فيه اإل باإذٍن من ال�شَّ واأ�شبح ل ُي�شَ

اأعداء اهلل - لكان هذا الفعل اأَْوىَل.
تنا ما  قنا لإ�شالمنا واأمَّ لو ا�شُتِغلَّت هذه الأوقات - كما ينبغي - حلقَّ
ة اأُخِرجت للنا�س، ول ت�شَتِهن بهذه الأوقات  ا خري اأمَّ ا، وَلُكنَّ اأراَده اهلل ِمنَّ
التي ُتنَفق يف غري َنْفٍع، فاإنَّ حلظة واحدة يف عمر الإن�شان هي عمر ثاٍن 
ل ينبغي ال�شِتهانة به، يقول ابن اجلوزي: "ينبغي على الإن�شان اأن يعرف 
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يِّع حلظًة يف غري قربة". �شرف زمانه وقدر وقته، فال ُي�شَ
اأغلب امل�شلمني الآن ُمَغيَّبون عن واِقِعهم، �شاُهون لُهون، قد احتلَّ 
ة  هت اهتمامات اأكرث الأمَّ مه - عقوَلهم، وُوجِّ الإعالم املزيَّف - مبا ُيَقدِّ
ك  رِّ اإىل التفاهات، وَوَقع كثرٌي من �شبابنا يف �ِشباك الكرة، فهي التي حُتَ
ُيَزلِزل  اأن  كاد  ال��ذي  القراآن  تاأثري  من  اأك��رث  فيهم  ��ر  ثِّ وُت��وؤَ َم�شاِعرهم، 

ك اجلمادات: زب ڈ ژ ژ  ڑ ڑ ک ک ک  اجِلبال، وُيَحرِّ
ک گ گ    گگ رب  )احل�شر: 21(.

اأ�شبح جزًءا  النا�س  وَتناُقلها بني  الأمور  �َشفا�ِشف  البحث عن  اإنَّ 
ا يف جمال�س النا�س ل ي�شَمع  اأ�شياًل من حياتهم، واإذا جل�س الواحد ِمنَّ
واأعمالنا  ديارنا  الكرة  غزت  لقد  والفنانات،  انني  والفنَّ الكرة،  عن  اإل 
هناك  كان  ف��اإذا  بالكرة،  تاأثَّرت  اهلل  بيوت  امل�شاجد  حتى  وَمدار�شنا، 
مباراة َخَلِت امل�شاجد، وا�شَتَكْت حاَلها اإىل اهلل، وَمن ياأِت اإليها يف اأثناء 
لِّي  املباراة ياأِت على َعَجٍل، ُيِريد من الإمام اأن ُيِقيم ال�شالة ب�شرعة وُي�شَ
ب�شرعة، فج�شده اأمام اهلل، وقلبه يف امللعب بني اأرُجل الالعبني، ف�شبحان 

اهلل!
دون: ياأيُّها امل�شِلُمون املوحِّ

هي  وامل�شل�َشالت  والأف��الم  املباريات  تكون  اأْن  ْون  تر�شَ متى  اإىل 
ك يف حياتنا، اأخ�شى اأن ُت�شِبح الكرة َوَثًنا يف قلوب كثرٍي من  العقل املحرِّ

النا�س وهم ل ي�شعرون، فالأمر ِجدُّ خطري، فاأين تذهبون؟!
قد يقول قائل: اأنت ُتباِلغ، ل، ل واهلل ل اأُباِلغ، ولو اأردَت اأن َتعِرف 
فانُظر اإىل النا�س عندما ُيطِلق احلكم �شاِفرة البداية - بداية املباراة - 
، حتى ي�شل  فاإنَّ الأ�شوات تخ�شع، والأب�شار َت�شَخ�س، والأع�شاب ُت�َشدُّ
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الأمر اإىل ال�شبِّ والَقْذِف، بل والت�شاُجر بني الالِعبني اأو بني امل�شاِهدين، 
ُل الأمر اإىل القتل، بل قد ميوت الإن�شان تاأثًُّرا باملباراة، وكم من  بل َي�شِ

ة ب�شبب انِهزام فريقه! اإن�شان مات ب�شكتة قلبيَّ
ُل اإىل الدرجة  ر اإلينا؟! ومتى َن�شِ دَّ فاإىل متى �شنظلُّ اأ�شرى ما ُي�شَ
نا فُنحِجم عنه؟! اإىل  التي نعِرف فيها ما ينفعنا فُنقِبل عليه، وما ي�شرُّ

ر منه؟! متى �شي�شَتِمرُّ هذا الغزو؟! ومتى نتحرَّ

القادمة: فقرتنا  عنوان  م�صرقة" هو  ريا�صية  "�صورة 

صور رياضية مشرقة

يقول الأ�شتاذ/ اإبراهيم بن �شالح الثنيان.
�شالتهم  ي��وؤدون   ال�شعودي  ال�شباب  مطبقاين«  د.»م��ازن  راأى  ملا 
ووقف  جانًبا،  الكرة  و�شعت  وقد  الدوليني،  الريا�شة  جماهري  و�شط 
اجلميع لأداء ال�شالة خلف زميلهم امل�شيء: حمي�شن اجلمعان.. قال: 
هذه ال�شورة التي متثل املنتخب ال�شعودي لكرة القدم، يوؤدون ال�شالة 
املجتمع  ع��رف  فلقد  اآخ���ر،  ���ش��اأن  لها  امل��الع��ب،  م��ن  ملعب  يف  جماعة 
عن  النا�س  اأبعد  هم  والفنانني  الالعبني  من  امل�شهورين  اأن  الأمريكي 

التدين.. وقد يغرق الالعب يف امللذات حتى يج�شر م�شتواه وم�شتقبله.
 - بالذات  اأمريكا   - الغرب  يف  الريا�شية  ال�شاحة  �شهدت  وق��د 
اأذكر  مازلت  اإنني  حتى  بالإيدز،  لإ�شابتهم  م�شهورين  لعبني  اعتزال 

مقالة الدكتور: مازن بليلة »�شقوط ح�شارة«.
لل�شالة  اإ�شالمية  دول��ة  اأي��ة  من  املنتخب  اأف���راد  اأداء  ف��اإن   ل��ذا 
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�شيكون  املهذب  الإ�شالمي  بال�شلوك  ومت�شكهم   - امل�شجعني  وكذلك   -
مدعاة لتنبه العامل لهذا الدين العظيم الذي يحمي املتم�شكني به من كل 

اأنواع املغريات الدنيوية.

ونختم بهذه الأبيات:

ماذا لو تكلمت كرة القدم فسمعنا صوتها؟

ْه����ُر املُ��������َواَرى ِب��ال��َك��َرى  َي���ا اأَيُّ����َه����ا ال����دَّ
ا ����اأًْوا اأَْك�����َرَ َك����ْم ِم���ن َح���ِق���رٍي ح����اَز �����شَ

��َدا ���اأَل���َت ال���َك���وَن َع���ن ُك�����َرٍة ���شَ َه����الَّ ����شَ
ا َ ْت َع��َل��ي��ِه َوَك�����رَّ ��ِر َم����ْن َم�����رَّ ِب��ال��ِب�����شْ

��ْج��َع��اُن حَت����َت ِل��َواِئ��ه��ا: َوَت���ه���اَف���َت ال�����شُّ
ُن��ْق��َه��َرا َل���ْن  اأَْن  ال��َع��ه��َد  اأََخ����ْذَن����ا  ����ا  اإنَّ

ُهْم َنْب�شُ �ِشْحِري  الَكوِن،  هذا  ُقد�ُس  اأََن��ا 
َع�ْشَكَرا ُج��ْن��ٍد  ��ْوُت  ���شَ �َشْيِفي  ِليُل  َو�شَ

���اَح ُح��َم��اُت��ه��ا: اأََن�����ا ِف��ت��َن��ُة الإِْف�������َرجِن ����شَ
���َرا َت���َع���طَّ َج�����َن�����اُه  َرْك��������ٍب  اإىل  ���ا  ه���يَّ

��اِرِب��ي  ����ُة ���شَ يَّ اأََن�����ا َك���اأْ����سُ َخ���ْم���ٍر، َوال����َرِ
��َف��َرا اأَ���شْ الَب�ِشيَطِة  َوْج����َه  َت���َرى  ��ى  ح��تَّ

ن���َي���ا، َوَم����ا اأََن������ا َف������اِتٌ َدان������ْت َل����ُه ال���دُّ
َرا ��ٌن َراَم������ُه َف���َت���ع���ذَّ يف ال���َك���وِن ِح�����شْ
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���ِت���ي اأَن������ا اإْل�������ُف َت����ْي����ُم����وٍر ِب����َب����ْغ����َداَد الَّ
��وَن ال��َق��ْه��َق��َرى �����ْت َوع����اَد املُ��ْخ��ِل�����شُ اأَنَّ

��ِت��ي: ��يَّ َف��َو���شِ ِت�����ي  َم�����َودَّ اأََردتَّ  َف�������اإِذا 
���ْم���َه���َرا  َوجَتَ َع���َت���ا  َواإِن  اجُل����ُن����وَن  اآَِخ 

��ِن��ي اأع��َت��ى ِم���َن ال��طُّ ُك�����َرٌة.. َن��ع��ْم، َل��ِك��نَّ
ا َ �������رَّ ْوَف�������اُن ُي���ْه���ِل���ُك َم����ن َط���َغ���ى َوجَتَ

اإَذا "الِفْيُتو"  ��ِن��ي  ل��ِك��نَّ َن���َع���ْم،  ُك������َرٌة.. 
َواُب َكَما َتَرى! ُقْلُت: اْفَعُلوا، َقاُلوا: ال�شَّ

��لُّ��ِك��ي َه����ْل َم���ن ُي����َج����اِدُل يف ال��ُع��ال َومَتَ
��را؟! الأَْخ�����شَ َمَلْكُت  َكَما  ال��ُوُج��وِد  ُل��بَّ 

��وِت��ه��ا: ن���َي���ا ِب���اأَع���َل���ى ���شَ ِل��ُت��ِج��ي��َب��ُه ال���دُّ
ا َع���ْن���َرَ ُع  ���وِّ ُت�������شَ ُك������َرٌة  ��َه��ى  ال��نُّ َزاُد 

ِني اإنَّ  ، َكالَّ )َنْحُن(.  َوال  )اأََن��ا(  ال  َفاأَنا 
��َرى  ْن��َي��ا ���شَ ����ُن احَل���َي���اِة ِب���ه���ِذِه ال��دُّ حَلْ

��ئ��ْم��َت َت���َف���اُخ���ِري َوَت���َط���اُويل َي���ا َم���ن ���شَ
ى! َ ����َت ال����رثَّ اأََن����ا ل اأَُظ�����نُّ ِن��َه��اَي��ِت��ي حَتْ

اإىل هنا نكون قد و�ضلنا اإىل ختام فقراتنا.
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكم  "وال�ضالم 



307

العالمة محمد ابن عثيمين - رحمه اهلل -

ٱ ٻ ٻ

�ضرعه  ما  واأتقن  تقديًرا،  فقدره  �ضيء  كل  خلق  ال��ذي  هلل  احلمد 
و�ضنعه حكمة وتدبرًيا، واأ�ضهد اأن ل اإله اإل اهلل وحده ل �ضريك له وكان 
اإىل  اأر�ضله  ور�ضوله  عبده  حممًدا  اأن  واأ�ضهد  قديًرا،  �ضيء  كل  على  اهلل 
اخللق ب�ضرًيا ونذيًرا، وداعًيا اإىل اهلل باإذنه و�ضراًجا منرًيا، �ضلى اهلل عليه 

وعلى اآله واأ�ضحابه ومن تبعهم باإح�ضان و�ضلم ت�ضليًما كثرًيا. اأما بعد:
تختلف  وجوهنا  وكاختالف  براجمنا،  تتنوع  ب�ضماتنا  كتنوع 
 )      ( اليوم  �ضوّيا يف هذا  فقراتنا، وب�ضفاء قلوبكم وقلوبنا جنتمع 
املوافق )      ( حاملني لكم معنا جمموعة من العلوم، التي اخرتناها 

بعناية، وحددناها لغاية.
و�ضنكون يف ه��ذا ال��ي��وم - ب���اإذن اهلل - م��ع ���ض��رية ع��ط��رة، لعامل 
جليل، من اأعظم علماء الأمة يف هذا الع�ضر؛ اإنه )حممد ابن عثيمني 

- رحمه اهلل - (.

نقف اأوًل مع اآيات تبني ف�صل العلماء:

القرآن الكريم

ھ  ہ  ہ  ہہ  ۀ  ۀ  ڻ   چ  ت���ع���اىل:  ق����ال 
ھ  چ )العنكبوت: الآية 43(. ولهذا قال بع�س ال�شلف: “اإذا ا�شتع�شى 

علَيّ َفهم َمَثٍل يف القراآن حزنت لذلك؛ لأن اهلل - عز وجل - يقول: چ ڻ  
ۀ ۀ ہہ ہ ہ ھ ھ  چ  )العنكبوت: الآية 43(.
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و�صنة نبينا ذكرت ف�صل العلماء:

الحديث

 :^ اهلّل  ر�شول  �شمعت  قال:  اهلّل عنه-  اأبي هريرة- ر�شي  عن 
فهو  يعّلمه  اأو  يتعّلمه  خلري  اإّل  ياأته  مل  هذا،  م�شجدي  جاء  »من  يقول: 
مبنزلة املجاهد يف �شبيل اهلّل، ومن جاء لغري ذلك فهو مبنزلة الّرجل 

ينظر اإىل متاع غريه« �شححه الألباين.

ثالث فقراتنا بعنوان:

نسبه ومولده

الورع  الفقيه املف�ّشر،  العامل املحقق،  ال�شيخ  الف�شيلة  هو �شاحب 
اآل  الرحمن  بن عبد  �شليمان  بن  ابن �شالح بن حممد  الزاهد، حممد 

عثيمني من الوهبة من بني متيم.
عام  املبارك  رم�شان  �شهر  من  والع�شرين  ال�شابع  ليلة  يف  ول��د 

)1347ه�( يف عنيزة - اإحدى مدن الق�شيم - يف بالد احلرمني.

ورابع فقراتنا هي:

نشأته العلمية

اأحلقه والده - رحمه اهلل تعاىل - ليتعلم القراآن الكرمي عند جّده 
من جهة اأمه املعلِّم عبد الرحمن بن �شليمان  الدامغ – رحمه اهلل -، ثمَّ 
تعلَّم الكتابة، و�شيًئا من احل�شاب، والن�شو�س الأدبية يف مدر�شة الأ�شتاذ 
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عبدالعزيز بن �شالح الدامغ - حفظه اهلل -، وذلك قبل اأن يلتحق مبدر�شة 
القراآن  حفظ  حيث   - اهلل  رحمه   - ال�شحيتان  اهلل  عبد  بن  علي  املعلِّم 

الكرمي عنده عن ظهر قلب وملّا يتجاوز الرابعة ع�شرة من عمره بعد.
وبتوجيه من والده - رحمه اهلل - اأقبل على طلب العلم ال�شرعي، 
ال�شعدي - رحمه  نا�شر  بن  الرحمن  العالمة عبد  ال�شيخ  وكان ف�شيلة 
�س العلوم ال�شرعية والعربية يف اجلامع الكبري بعنيزة، وقد  اهلل - يدرِّ
فان�شم  الطلبة،  من  املبتدئني  لتدري�س  الكبار؛  طلبته  من  اثنني  ��ب  رتَّ
ال�شيخ اإىل حلقة ال�شيخ حممد بن عبد العزيز املطوع  � رحمه اهلل � حتى 

اأدرك من العلم يف التوحيد، والفقه، والنحو ما اأدرك.
ثم جل�س يف حلقة �شيخه العالمة عبد الرحمن بن نا�شر ال�شعدي 
- رحمه اهلل - ، فدر�س عليه يف التف�شري، واحلديث، وال�شرية النبوية، 
خمت�شرات  وحفظ  والنحو،  والفرائ�س،  والأ�شول،  والفقه،  والتوحيد، 

املتون يف هذه العلوم.
ال�شعدي  نا�شر  ب��ن  الرحمن  عبد  العالمة  ال�شيخ  ف�شيلة   وُي��ع��ّد 
وطريقًة  معرفًة  العلم؛  عنه  اأخذ  اإذ  الأول؛  �شيخه  – هو  اهلل  – رحمه 
تدري�شه،  وطريقة  وتاأ�شيله،  مبنهجه  وتاأثر  غ��ريه،  عن  اأخ��ذ  مما  اأك��رث 

باعه للدليل. واتِّ
ال�شيخ عبد الرحمن بن علي بن عودان - رحمه اهلل -  وعندما كان 
قا�شًيا يف عنيزة قراأ عليه يف علم الفرائ�س، كما قراأ على ال�شيخ عبد الرزاق 
عفيفي - رحمه اهلل - يف النحو والبالغة اأثناء وجوده مدّر�ًشا يف تلك املدينة.
اأن  اإخوانه  بع�ُس  عليه  اأ�شار  الريا�س  يف  العلمي  املعهد  فتح  وملا 
ال�شعدي  نا�شر  بن  الرحمن  عبد  العالمة  �شيَخه  فا�شتاأذن  به،   يلتحق 

- رحمه اهلل - فاأذن له، والتحق باملعهد عامي )1372-1373ه�(.
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الريا�س  معهد  فيهما يف  انتظم  الّلتني  ال�شنتني  - خالل  انتفع  ولقد 
ر  �شون فيه حينذاك ومنهم: العالمة املف�شِّ العلمي - بالعلماء الذين كانوا يدرِّ
بن  نا�شر  بن  عبدالعزيز  الفقيه  وال�شيخ  ال�شنقيطي،  الأمني  ال�شيخ حممد 

ث عبد الرحمن الإفريقي - رحمهم اهلل تعاىل -. ر�شيد، وال�شيخ املحدِّ
ويف اأثناء ذلك ات�شل ب�شماحة ال�شيخ العالمة عبد العزيز بن عبد 
اهلل بن باز - رحمه اهلل -، فقراأ عليه يف امل�شجد من �شحيح البخاري 
ومن ر�شائل �شيخ الإ�شالم ابن تيمية، وانتفع به يف علم احلديث والنظر 
يف اآراء فقهاء املذاهب واملقارنة بينها، وُيعدُّ �شماحة ال�شيخ عبد العزيز 

بن باز - رحمه اهلل - هو �شيخه الثاين يف التح�شيل والتاأثُّر به.
�شيخه  على  َي��دُر���ُس  و�شار  )1374ه����(  ع��ام  عنيزة  اإىل  ع��اد  ثم 
يف  انت�شاًبا  درا�شته  ويتابع  ال�شعدي،  نا�شر  بن  الرحمن  عبد  العالمة 
كلية ال�شريعة، التي اأ�شبحت جزًءا من جامعة الإمام حممد بن �شعود 

الإ�شالمّية، حتى نال ال�شهادة العالية.

ون�صتمر يف �صرية هذا العامل، ومع هذه الفقرة:

تدريسه - رحمه اهلل - 

م فيه �شيخه الّنجابة و�شرعة التح�شيل العلمي ف�شّجعه على  تو�شَّ
التدري�س وهو ما زال طالًبا يف حلقته، فبداأ التدري�س عام )137٠ه�( يف 

اجلامع الكبري بعنيزة.
املعهد  يف  �ًشا  مدرِّ ُعنيِّ  الريا�س  يف  العلمي  املعهد  من  ج  تخرَّ وملّا 

العلمي بعنيزة عام )1374ه�(.
ويف عام )1376ه�( تويف �شيخه العاّلمة عبد الرحمن بن نا�شر 
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يف  الكبري  اجلامع  اإمامة  بعده  فتوىّل   - تعاىل  اهلل  رحمه   - ال�شعدي 
عنيزة، واإمامة العيدين فيها، والتدري�س يف مكتبة عنيزة الوطنية التابعة 

للجامع؛ وهي التي اأ�ش�شها �شيخه - رحمه اهلل - عام )1359ه�(.
ال�شيخ  ف�شيلة  ب��داأ  تكفيهم؛  ل  املكتبة  و�شارت  الطلبة،  كرث   وملا 
اإليه الطالب  �س يف امل�شجد اجلامع نف�شه، واجتمع  - رحمه اهلل - يدرِّ
وتوافدوا من اململكة وغريها حتى كانوا يبلغون املئات يف بع�س الدرو�س، 
على  وبقي  ال�شتماع،  ملجرد  ل  جاد،  حت�شيل  درا�شة  يدر�شون  وه��وؤلء 

ذلك، اإماًما وخطيًبا ومدر�ًشا، حتى وفاته – رحمه اهلل تعاىل - .
�ًشا يف املعهد العلمي من عام )1374ه� اإىل عام  بقي ال�شيخ مدرِّ
الدين  واأ�شول  ال�شريعة  كلية  يف  التدري�س  اإىل  انتقل  عندما  1398ه���( 
وظل  الإ�شالمية،  �شعود  بن  حممد  الإم��ام  جلامعة  التابعة  بالق�شيم 

اأ�شتاًذا فيها حتى وفاته- رحمه اهلل تعاىل -.
�س يف امل�شجد احلرام وامل�شجد النبوي يف موا�شم احلج ورم�شان  وكان يدرِّ

والإجازات ال�شيفية منذ عام )14٠2ه�(، حتى وفاته - رحمه اهلل تعاىل - .
ولل�شيخ - رحمه اهلل - اأ�شلوب تعليمي فريد يف جودته وجناحه، 
ة  فهو يناق�س طالبه ويتقبل اأ�شئلتهم، وُيلقي الدرو�س واملحا�شرات بهمَّ

عالية ونف�ٍس مطمئنة واثقة، مبتهًجا بن�شره للعلم وتقريبه اإىل النا�س.

اآثاره العلمية يف فقراتنا القادمة:

آثاره العلمية

ظهرت جهوده العظيمة - رحمه اهلل تعاىل - خالل اأكرث من خم�شني 
والإر�شاد  والوعظ  والتدري�س  العلم  ن�شر  يف  والبذل  العطاء  من  عاًما 

والتوجيه واإلقاء املحا�شرات والدعوة اإىل اهلل - �شبحانه وتعاىل - .
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ولقد اهتم بالتاأليف وحترير الفتاوى والأجوبة التي متيَّزت بالتاأ�شيل 
العلمي الر�شني، و�شدرت له الع�شرات من الكتب والر�شائل واملحا�شرات 
ال�شاعات  اآلف  له  �شدر  كما  وامل��ق��الت،  واللقاءات  واخلطب  والفتاوى 
الإذاعية  وبراجمه  ولقاءاته  وخطبه  حما�شراته  �شجلت  التي  ال�شوتية 
للحديث  املتميزة  وال�شروحات  الكرمي  القراآن  تف�شري  العلمية يف  ودرو�شه 
ال�شريف وال�شرية النبوية واملتون واملنظومات يف العلوم ال�شرعية والنحوية.
ف�شيلته  قررها  التي  والتوجيهات  وال�شوابط  للقواعد   واإن��ف��اًذا 
- رحمه اهلل تعاىل - لن�شر موؤلفاته، ور�شائله، ودرو�شه، وحما�شراته، 
وخطبه، وفتاواه ولقاءاته، تقوم موؤ�ش�شة ال�شيخ حممد بن �شالح العثيمني 
اخلريية - بعون اهلل وتوفيقه - بواجب و�شرف امل�شوؤولية لإخراج كافة 

اآثاره العلمية والعناية بها.
وبناًء على توجيهاته - رحمه اهلل تعاىل - اأن�شئ له موقع خا�س على 
�شبكة املعلومات الدولية )3(، من اأجل تعميم الفائدة املرجوة - بعون اهلل 

تعاىل - وتقدمي جميع اآثاره العلمية من املوؤلفات والت�شجيالت ال�شوتية.

اأعماله وجهوده الأخرى يف  فقرتنا التالية:

أعماله وجهوده األخرى

والتاأليف  التدري�س  جم��الت  يف  املثمرة  اجلهود  تلك  جانب  اإىل 
والإمامة واخلطابة والإفتاء والدعوة اإىل اهلل – �شبحانه وتعاىل – كان 

لف�شيلة ال�شيخ اأعمال كثرية موفقة منها ما يلي:
- ع�شًوا يف هيئة كبار العلماء يف اململكة العربية ال�شعودية من عام 

)14٠7ه�( اإىل وفاته.
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�شعود  ب��ن  حممد  الإم���ام  بجامعة  العلمي  املجل�س  يف  ع�شًوا   -
الإ�شالمية يف العامني الدرا�شيني )1398-14٠٠ه�(.

- ع�شًوا يف جمل�س كلية ال�شريعة واأ�شول الدين بفرع جامعة الإمام 
حممد بن �شعود الإ�شالمية يف الق�شيم ورئي�ًشا لق�شم العقيدة فيها.

- ويف اآخر فرتة تدري�شه باملعهد العلمي �شارك يف ع�شوية جلنة 
اخلطط واملناهج للمعاهد العلمية، واأّلف عدًدا من الكتب املقررة بها.

- ع�شًوا يف جلنة التوعية يف مو�شم احلج من عام )1392ه�( اإىل 
وفاته - رحمه اهلل تعاىل - حيث كان يلقي درو�ًشا وحما�شرات يف مكة 

وامل�شاعر، ويفتي يف امل�شائل والأحكام ال�شرعية.
من  عنيزة  يف  اخلريية  الكرمي  القراآن  حتفيظ  جمعية  تراأ�س   -

تاأ�شي�شها عام )14٠5ه�( اإىل وفاته.
على  ال�شعودية  العربية  اململكة  داخل  عديدة  حما�شرات  األقى   -
فئات متنوعة من النا�س، كما األقى حما�شرات عر الهاتف على جتمعات 

ومراكز اإ�شالمية يف جهات خمتلفة من العامل.
- من علماء اململكة الكبار الذين يجيبون على اأ�شئلة امل�شتف�شرين 
حول اأحكام الدين واأ�شوله عقيدة و�شريعة، وذلك عر الرامج الإذاعية 

من اململكة العربية ال�شعودية واأ�شهرها برنامج »نور على الدرب«.
- نذر نف�شه لالإجابة على اأ�شئلة ال�شائلني مهاتفه ومكاتبة وم�شافهة.

- رتَّب لقاءات علمية جمدولة، اأ�شبوعية و�شهرية و�شنوية.
- �شارك يف العديد من املوؤمترات التي عقدت يف اململكة العربية ال�شعودية.
بتوجيه  الوعظي اعتنى  الرتبوي واجلانب  بال�شلوك  - ولأنه يهتم 
الطالب واإر�شادهم اإىل �شلوك املنهج اجلاد يف طلب العلم وحت�شيله، 
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وعمل على ا�شتقطابهم وال�شر على تعليمهم وحتمل اأ�شئلتهم املتعددة، 
والهتمام باأمورهم.

- ولل�شيخ - رحمه اهلل - اأعمال عديدة يف ميادين اخلري واأبواب 
الّر وجمالت الإح�شان اإىل النا�س، وال�شعي يف حوائجهم وكتابة الوثائق 

والعقود بينهم، واإ�شداء الن�شيحة لهم ب�شدق واإخال�س.

فقرتنا قبل الأخرية هي بعنوان:

مكانته العلمية

ُيَعدُّ ف�شيلة ال�شيخ - رحمه اهلل تعاىل - من الرا�شخني يف العلم 
معرفة  يف  عظيمة  وَمَلكة  تاأ�شياًل   - وكرمه  مبّنه   - اهلل  وهبهم  الذين 
الدليل واتباعه وا�شتنباط الأحكام والفوائد من الكتاب وال�شّنة، و�شر 

اأغوار اللغة العربية معايِنَ واإعراًبا وبالغة.
احلميدة  واأخالقهم  اجلليلة  العلماء  �شفات  من  به  حتلَّى  ومل��ا 
ه النا�س حمبة عظيمة، وقّدره اجلميع كل  واجلمع بني العلم والعمل اأحبَّ
التقدير، ورزقه اهلل القبول لديهم واطماأنوا لختياراته الفقهية، واأقبلوا 
واآثاره العلمية، ينهلون من معني علمه وي�شتفيدون  على درو�شه وفتاواه 

من ن�شحه ومواعظه.
خلدمة  العاملية   - اهلل  رحمه   - في�شل  امللك  جائزة  ُمنح  وق��د 
الإ�شالم عام )1414ه�(، وجاء يف احليثيات التي اأبدتها جلنة الختيار 

ملنحه اجلائزة ما يلي:
اأوًل: حتلِّيه باأخالق العلماء الفا�شلة التي من اأبرزها الورع، ورحابة 
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ال�شدر، وقول احلق، والعمل مل�شلحة امل�شلمني، والن�شح خلا�شتهم وعامتهم.
ثانًيا: انتفاع الكثريين بعلمه؛ تدري�ًشا واإفتاًء وتاأليًفا.

ثالًثا: اإلقاوؤه املحا�شرات العامة النافعة يف خمتلف مناطق اململكة.
رابًعا: م�شاركته املفيدة يف موؤمترات اإ�شالمية كثرية.

خام�ًشا: اتباعه اأ�شلوًبا متميًزا يف الدعوة اإىل اهلل باحلكمة واملوعظة 
احل�شنة، وتقدميه مثاًل حيًّا ملنهج ال�شلف ال�شالح؛ فكًرا و�شلوًكا.

ونختم بوفاته - رحمه اهلل - :

وفاتـه

الأرب��ع��اء  ي��وم  مغرب  قبيل  ج��ّدة  مدينة  - يف  اهلل  رحمه   - ُت��ويف 
لِّي عليه يف امل�شجد  اخلام�س ع�شر من �شهر �شوال عام )1421ه�(، و�شُ
من  الآلف  تلك  �شّيعته  ثم  اخلمي�س،  ي��وم  ع�شر  �شالة  بعد  احل��رام 

امل�شّلني واحل�شود العظيمة يف م�شاهد موؤثرة، ودفن يف مكة املكرمة.
لِّي عليه �شالة الغائب يف   وبعد �شالة اجلمعة من اليوم التايل �شُ

جميع مدن بالد احلرمني.
رحم اهلل �شيخنا رحمة الأبرار، واأ�شكنه ف�شيح جناته، وَمنَّ عليه 

مبغفرته ور�شوانه، وجزاه عما قّدم لالإ�شالم وامل�شلمني خرًيا.
ال�ضري على طريقهم،  اهلل  ورزق��ن��ا  الأج���الء،  رح��م اهلل علماءنا 

وال�ضتفادة من علمهم، اإنه �ضميع قريب.
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكم  "وال�ضالم 
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مفتاح السعادة

ٱ ٻ ٻ

واجل��روت،  بالعزة  املتفرد  وامللكوت،  للملك  املدبر  هلل  احلمد 
الرافع لل�ضماء بغري ِعماد، املقّدر فيها اأرزاق العباد، الذي �ضرف قلوب 
فلم  الأ�ضباب،  م�ضبب  اإىل  والأ�ضباب،  الو�ضائل  مالحظة  عن  اأوليائه 
يعبدوا اإل اإياه، ومل ي�ضتعينوا اإل به، واأ�ضهد اأن حممًدا عبده ور�ضوله، 
حفظه وكفاه فهو به كفيل، وهو ح�ضبه ونعم الوكيل. �ضلى اهلل و�ضلم 

عليه، وعلى اآله و�ضحبه املهتدين اإىل �ضواء ال�ضبيل. اأما بعد:
طرقها  م��ن  عنها  نبحث  ه��ل  ولكن  عنها،  نبحث  كلنا  ال�ضعادة 

احلقيقية اأم من طرقها املزيفة.
من هذا اليوم )      ( املوافق )  ( من �ضهر )  ( لعام )         (  ي�ضرنا 

اأن نخ�ض�س احلديث عن ال�ضعادة.

نبداأ بالقراآن الكرمي:

القرآن الكريم

پ   پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  زب  تعاىل:  قال 
پ ڀ ڀ ڀ   ڀ ٺ ٺ   ٺ ٺ ٿٿ  ٿ ٿ ٹ ٹ 
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ 
ڍ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  چچ  چ  چ  ڃ  ڃ   ڃ   ڃ 
کک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ    ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ 
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گ گ گ گ ڳ  ڳ  ڳ ڳ ڱ  ڱ ڱ ڱ ں ں  
ڻ       ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ     ہ ہ  ھ  ھ     ھ ھ 
ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ  ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ 
ې  ې   ې    ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ   ۋ  ٴۇ   ۈ   ۈ 
ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ  ۆئ ۈئ ۈئ     ېئ 

ېئ  ېئ ىئ رب )مرمي(.

ثاين فقراتنا احلديث ال�صريف:

الحديث

اأبي طالب - ر�شي اهلل عنه - قال: قال ر�شول اهلل   عن علي بن 
ِة  اِر وَمقعُده من اجلنَّ ^: "ما منُكم ِمن اأحٍد اإل قد ُكِتَب َمقَعُده من النَّ
ُر  عادِة ف�َشُيَي�شَّ ا َمن كان من اأهِل ال�شَّ ٌر ملا ُخِلَق لُه، قال: اأمَّ اعَملوا؛ فكلٌّ ُمَي�شَّ
قاوِة"  ُر لعمِل ال�شَّ قاوِة ف�َشُيَي�شَّ ا َمن كان من اأهِل ال�شَّ عادِة، واأمَّ لعمِل ال�شَّ

�شححه الألباين.

ن�صل اإىل كلمتنا ال�صباحية:

ترى ما هي السعادة؟

يا له من �شوؤال �شعب و�شهل يف اآن واحد.. ولكن كيف؟ 
فعلى مر الزمان وال�شنني احتار النا�س يف احل�شول على ال�شعادة 
واختلف الكثري يف فهم معناها؛ منهم من قال: ال�شعادة هي يف ال�شحة 
والأمن يف احلياة، ومنهم من قال: اإنها يف جمع الأموال، والبع�س الآخر 
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قال: اإنها يف احل�شول على العلم واملكانة الرفيعة؛ كل ذلك ح�شًنا ما دام 
يقع حتت بند الدين والإميان ال�شليم، ولكن على الوجه الآخر، يوجد من 
يعتر ال�شعادة هي يف اخلروج عن اأي رادع، اأو تعاليم دين، اأو اأي حائل 

مينعه من احل�شول على لذته، اأو ما يريده هواه وحده. 
ويف هذا ت�شتت وتناق�س يف اأعماق الإن�شان، قد يدفعه اإىل اجلنون 
اأحياًنا، اأو اإىل النغالق على النف�س، وفهم الدين خطاأ.. ومن هنا يت�شح 

اأن لل�شعادة وجهني:- 
الوجه الأول: ال�شعادة الدنيوية حمددة املدة. 

الوجه الثاين: ال�شعادة الأبدية اخلالدة ولي�س لها مدة. 
ولعلم اهلل اخلالق بطبيعة خملوقه، فقد اأهدى له ديًنا قيًما، يجمع 
الدنيا  يف  و�شعيدة  هادئة  هنيئة  حياة  فيحيا  والآخ��رة،  الدنيا  اأمر  بني 

ک  ک  ک  ڑ   ڑ  ژ  ژ  ڈ  زب  تعاىل:  اهلل  وق��ال  والآخ���رة. 
ڱ  ڳ ڳ ڱ  ڳ  گ گگ ڳ   گ  ک 
ڱ رب )النحل(. وهنا الإجابة عن ال�شوؤال الذي حري الب�شر من غري 
املوؤمنني منذ الِقَدم وحتى الآن، واإىل يوم القيامة، وهو اأن ال�شعادة يف 
)الإميان(. ول �شك اأن الراحة النف�شية وراحة القلب والطماأنينة واحلياة 
فقط.  وحده  للموؤمن  اإل  يتحقق  ل  كله  وهذا  اإن�شان،  كل  غاية  الطيبة 
بها  اأمره  التي  التكاليف  واأداء  ال�شالح،  بالعمل  دائًما  الإميان  ويقرتن 
اهلل الواحد الأحد. وحينما يتبع الإن�شان املنهج الرباين والهدي النبوي 
ال�شريف، فاإنه �شينعم بنعمة احلياة الطيبة وراحة النف�س؛ قال تعاىل: 
زب ی ی ی جئ حئ مئ    رب )النور: 52(. واأما من اتبع هواه 
وتهاون يف جنب اهلل واأوامره ونواهيه، فاإنه يحيا حياة غري طيبة وغري 
 �شعيدة، ول ينعم باأية راحة اأو طماأنينة يف الدنيا والآخرة؛ قال تعاىل: 
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زب ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ   ٹ ٹ    ٹ رب )الأحزاب: 36(.
اإىل  اأيديكم؛ فهلموا  ال�شعادة: ها هي بني  الباحثني عن  فاإىل كل 
واجتناب  به،  اأمر  والعمل مبا  وكلماته،  كتابه  واإىل  الأحد،  الواحد  اهلل 

نواهيه.. وقتها فقط �شوف تكون ال�شعادة احلقيقية اخلالدة.

القادمة: فقرتنا  عنوان  ب�صعادة" هو  الغذاء  "تناول 

تناول الغذاء بسعادة

ا�شتمتع بغذائك، وقلل من كميته، باأن ت�شع الغذاء على املائدة يف 
�شورة جميلة، ل ت�شع على املائدة اأكرث من املفرو�س اأكله. 

ابداأ  الكمية.  تقليل  على  ي�شجع  هذا  لأن  ببطء،  الغذاء  وتناول 
مثل  ده��ون،  اأو  ن�شويات  على  حتتوي  ول  بال�شبع،  ت�شعر  التي  بالأغذية 
اخل�شروات )ال�شلطة( اأو الفاكهة، ول ت�شع يف طبقك اأكرث مما يجب 
اأن تاأكله، وجتنب التحدث يف م�شاكل العمل اأو م�شاكل منزلية  يف اأثناء 

الأكل.

ونن�صت اإىل هذه الفقرة:

ُكنْه السعادة

- ال�شعادة: �شيء معنوي ل يرى بالعني، ول ُيقا�س بالكم، ل حتتويه 
اخلزائن، ول ي�شرتى بالدينار اأو الدولر.

.. �شفاء نف�س،  الإن�شان بني جوانحه  به  ي�شعر  ال�شعادة: �شيٌء   -
وطماأنينة قلب، وان�شراح �شدر، وراحة �شمري.
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- ال�شعادة: �شيء ينبع من داخل الإن�شان، ول ي�شتورد من خارجه.
- ال�شعادة: بذل وت�شحية وعطاء.

- ال�شعادة: �شروٌر داخلي عند ما نقوم بعمل نبيل. 
- ال�شعادة: مدد اإلهي ي�شفي على النف�س بهجة واأريحّية.

من  ي�شاء  من  اهلل  يهبها  اإلهية  ومنحة  ربانية،  هبة  ال�شعادة:   -
عباده، جزاء لهم على اأعماٍل جليلة قاموا بها. 

- ال�شعادة: �شعور عميٌق بالر�شا والقناعة. 
وت�شرتى،  تباع  الأ���ش��واق  يف  معرو�شة  �شلعة  لي�شت  ال�شعادة:   -
في�شرتيها الأغنياء، ويحرمها الفقراء .. ولكنها �شلعة ربانية تبذل فيها 

النفو�س واملهج، لتح�شيلها والظفر بها.
- ال�شعادة: راحة نف�شية. 

وتر�شم  الآخ��ري��ن،  قلوب  على  ال�شرور  تدخل  اأن  يف  ال�شعادة:   -
الب�شمة على وجوههم، وت�شعر بالرتياح عند تقدمي العون لهم، ون�شتمتع 

باللذة عند الإح�شان اإليهم.
- ال�شعادة: يف تعديل الفكر ال�شلبي اإىل فكر اإيجابي مثمر. 

اهلل  يحب  ما  على  وتن�شئتهم  الأبناء  تربية  ال�شعادة: يف ح�شن   -
ور�شوله. 

- ال�شعادة: يف العلم النافع والعمل ال�شالح. 
- ال�شعادة: يف ترك الغل واحل�شد واحلقد والبغ�شاء، وترك النظر 

اإىل ما يف اأيدي الآخرين. 
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- ال�شعادة: يف ذكر اهلل و�شكره وح�شن عبادته.
بالنظر  والتمتع  النار،  من  والنجاة  باجلنة  الفوز  يف  ال�شعادة:   -
اإىل وجه اهلل الكرمي زب پ ڀ   ڀ   ڀ  ڀ     ٺ ٺ       ٺ رب )القيامة(.

ونختم بهذه الفقرة:

محطات سريعة

لكي تكون �شعيًدا يف حياتك الجتماعية:
1- اأعط كلَّ ذي حق حقه.

2- اقبل الن�شح ولو من عّدوك.
3- اأحب لأخيك ما حتب لنف�شك. 

4- التم�س للنا�س الأعذار كما تلتم�شها لنف�شك. 
5- ل جتعل خطاأ واحًدا ين�شيك معروًفا كثرًيا.

6- توا�شع للنا�س ول تكن متعاظًما.
7- اإياك والغرور فاإنه يورث ال�شغينة. 

8- اأحّب النا�س بال مقابل.
9- كن اإيجابيًّا و�شارك يف جناحات الآخرين.

1٠- ليكن  لك ن�شاطات اجتماعية مفيدة. 
11- ا�شكر من قّدم اإليك معروًفا.

12- كن ح�شن ال�شتماع لالآخرين. 
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13- اأ�شعر الآخرين باهتمامك بهم. 
14- ل تنتقد الآخرين بغري حق، ول تن�شحهم على املالأ، والتزم 

قول ال�شافعي:
ان����ف����رادي  ب��ن�����ش��ح��ك يف  ����دين  َت����َع����مَّ

ال��ن�����ش��ي��ح��ة يف اجل��م��اع��ْه  وج��ن��ب��ن��ي 
ف�������اإن ال���ن�������ش���ح ب����ني ال����ن����ا�����س اأم����ر

م���ن ال��ت��وب��ي��خ ل اأر����ش���ى ا���ش��ت��م��اع��ْه
15- ل جتادل اإل بالتي هي اأح�شن.

16- كن حماوًرا جيًدا.
17- تعلم من جتارب الآخرين. 

18- ل تكن �شيئ الظن، كذلك ل تكن �شطحيًّا.
19- ل تغ�شب، ول تغدر، ول تكذب، ول حت�شد، ول تغتب  اأحًدا.

2٠- عليك بالهدية فاإنها تذهب ما يف ال�شدور.
ختاًما: ن�ضاأل اهلل اأن يرزقنا ال�ضعادة يف الدنيا والآخرة.

وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكم  "وال�ضالم 
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ماذا تعرف عن سن المراهقة؟

ٱ ٻ ٻ

ووّفقهم  والعر،  باحِلَكم  اأوليائه  �ضرح �ضدور  الذي  احلمد هلل 
اإله اإل اهلل  اأن ل  مل�ضاهدة عجائب �ضنعه يف احل�ضر وال�ضفر. واأ�ضهد 
وحده ل �ضريك له القائل: نث حت خت مت ىت يت      جث مث، واأ�ضهد اأن نبينا 
اآله  الب�ضر. �ضلى اهلل و�ضّلم عليه، وعلى  �ضيد  حممًدا عبده ور�ضوله 

و�ضحبه املقتفني لآثاره يف الأخالق وال�ِضرَي. اأما بعد:
املراهقة مرحلة من اأخطر مراحل العمر، قد جترف ال�ضاب اإىل 

احل�ضي�س، وقد ي�ضلم منها بكل حظوظ.
من هذا اليوم )      ( املوافق )  ( من �ضهر )  ( لعام )         (  ي�ضرنا 

اأن نخ�ض�س احلديث عن املراهقة.

نبداأ بالقراآن الكرمي:

القرآن الكرم

چ چ چ چ ڇ   زب ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ  تعاىل:  قال 
ژ  ژ  ڈ     ڈ   ڎ   ڎ  ڌ  ڌ  ڍ   ڍ  ڇ  ڇ  ڇ     
ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   گ  گ  گ   گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ 
ھ   ہ  ہہ  ہ    ۀ    ۀ   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ        ں  ں  ڱ   ڱ    ڱ 
ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ 
ى  ې  ې  ې  ې  ۉ     ۉ  ۅ  ۅ       ۋ      ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ 
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ٱ  ۈئ   ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  وئۇئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ     ائ   ى  
ٺ  ٺ  ٺ  ڀ   ڀ      ڀ   ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 
ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ  ٹ  ٹ ٹ ٹ    ڤ ڤ ڤ ڤ 

ڦ ڦ  ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ رب )طه(.

ثاين فقراتنا احلديث ال�صريف:

الحديث

عن خباب - ر�شي اهلل عنه - قال: قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ل تتمنوا 
املوت « رواه ابن ماجه و�شححه الألباين.

نعر�س اأوىل م�صاكل املراهقة:

الخالف مع األهل

اأ�شعر اأن اأهلي من زمان خمتلفون متاًما عني، وينتقدون كل �شيء 
هو  فما  نهايته،  اإىل  معي  احلال  و�شل  لقد  وب�شراحة  اأقوله،  اأو  اأعمله 

احلل؟ 
اإىل مهارات كثرية، حتى  اأمر يحتاج  الب�شر  التعامل مع  الإجابة: 
واختالفات  �شجار  من  ا  يوميَّ يحدث  وما  والن�شجام،  التوافق  فيه  يتم 
بني الأهل والأبناء ما هو اإل نتاج لهذا النق�س يف املعرفة بال�شخ�شيات 

وكيفية التعامل معها.
وبالتايل حت��دث ك��ث��رًيا خ��الف��ات ب��ني الآب���اء والأب��ن��اء يف ال��راأي 
اأ�شلوب  الآب��اء  وينتقد  الكالم،  طريقة  يف  حتى  بل  احلياة؛  اأ�شلوب  ويف 
اأبنائهم، ويعدونه اأ�شلوًبا غري مهذب واختياراتهم تافهة، يف حني يتهم 
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اأ�شلوبهم قدمي وممل، وبطريقتهم يف التعامل كاأنهم  الأبناء الآباء باأن 
جاوؤوا من كوكب اآخر، اأو على الأقل من زمن بعيد.

وهنا يحدث اخلالف بني الآباء واأبنائهم اختالفات يف الأقوال ويف 
الأعمال، و�شجار ل ينتهي حول اأ�شلوب الكالم، وطريقة احلركة واختيار 

املالب�س، وغريها من الختالفات التي ي�شتكي منها كثري من ال�شباب.
نظرهم  بوجهة  يخرونك  دعهم  النوع،  هذا  من  اأهلك  كان  فاإن 

فيما ل يخ�شك ونفذ اأمرهم.
واأج��روك على  الأق��ارب  اأحد  باأنهم يودون زيارة  اأخروك  مثاًل: 
فهم  حريتك  على  تعدًيا  ذلك  تعتر  ول  تقاومهم،  فال  معهم  الذهاب 
كم  ال�شوؤال:  يكون  ثم  طاعتهما،  عليك  ومفرو�س  وال��داك،  النهاية  يف 
�شت�شتمر الزيارة؟ �شاعة؟ �شاعتني؟ ثم تعود اإىل املنزل، وتكمل ن�شاطك 
واأنت مرتاح البال هادئ الأع�شاب، ويف الوقت نف�شه تكر يف عني اأهلك 
باأنك ل�شت مثل بع�س املراهقني الذين يقيمون حرًبا مع اأهلهم عند كل 
ن�شاط يقومون به، فري�شى عنك اأهلك وير�شى عنك اهلل تعاىل، وبذلك 

تنال خري الدنيا والآخرة وت�شعد يف حياتك.
تلب�س  اأن  الأمر يعنيك ويخ�شك؛ كاأن يجرونك على  لو كان  اأما 
مالب�س معينة، عندها حاول اإخبارهم وبلطف �شديد باأنك ترى مالب�س 
اأخرى منا�شبة اأكرث من التي اختاروها لك، فاإن اأ�شروا فحاول اقرتاح 
مالب�س تُر�شي الطرفني، فاإن اأ�شروا ففو�س اأمرك اإىل اهلل والب�س ما 
الذي  الأدب  هذا  كل  بعد  بذلك  �شيقومون  الأه��ل  اأن  اأظ��ن  ول  اأرادوه، 

ي�شدر منك، ومن خالل ردود اأفعالك املهذبة. 
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القادمة: فقرتنا  بالواقع" عنوان  "الر�صا 

الرضا بالواقع

عليك  ق�شوتهم  اأو  لك  الأه��ل  تقدير  ع��دم  من  ت�شتكي  كنت  اإذا 
اأحياًنا، اأو مالحقتهم لك يف كل حلظة، فاعلم اأن غريك يتمنى اأن يكون 
لهم اأهل ويعاملوهم كما ي�شاوؤون، فاحمد اهلل تعاىل على اأن رزقك من 

يخاف عليك، ويحر�س على جناحك. 
احمد اهلل تعاىل اأن رزقك من ينفق عليك، ويوفر لك احتياجاتك 

اأو بع�شها. 
اإذا اأعطاك اهلل تعاىل اأ�شرة متما�شكة واإخوة يتابعونك وي�شاألون 
ا، فحاول اأن تتقارب  عنك ويحر�شون عليك، فهذا من النعم واخلري اأي�شً
بالود  ت�شعرون  و�شوف  و�شلوكياتهم  اأفكارهم  يف  تتالقوا  واأن  معهم 
والرحمة، واعلم اأنه يوجد يف جمتمعنا اأ�شر مفككة ول يهتمون باأبنائهم 
ول ي�شاألون عنهم، فيت�شرفون كما ي�شاوؤون - وهذا ما يعده بع�س ال�شباب 
حرية، ويح�شدون الآخرين عليها - ويف النهاية تكون احل�شرة والندامة.

ونختم بهذه الفقرة املهمة:

مراحل المراهقة

عمر  ب��ني  املبّكرة  املراهقة  ف��رتة  متتد  امل��ب��ّك��رة:  املراهقة   )1( 
)11 و14( �شنة تقريًبا. ورغم اعتقادك اأن طفلك ل يزال �شغرًيا، فاإنه 
مير بتغيريات كبرية ومهمة جًدا. ففي هذا العمر يتاأرجح املراهق بني 
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رغبته يف اأن يعامل كرا�شد، وبني رغبته يف اأن يهتم به الأهل.. ما يجعل 
الأمر �شعًبا ومربًكا للوالدين. 

ال�شباب" على هذه الفرتة من  "حب  اإطالق ا�شم مرحلة  ميكننا 
يتعلق  فيما  الثقة  ب�شعف  املراهق  ي�شعر  الفرتة  ه��ذه  ففي  املراهقة، 
اجلميع  باأن  ويعتقد  عليه.  تطراأ  التي  والتغيريات  اخلارجي،  مبظهره 

ينظر اإليه، وي�شعب على الأهل اإقناعه بغري ذلك.
الأمور،  العديد من  املراهق ملزيد من احلرية يف  وتنعك�س حاجة 
فيبداأ برف�س جميع اأفكار ومعتقدات الأهل، وي�شعر بالإحراج اإن وجد يف 
مكان واحد مع اأهله. وقد يبدو اأكرث ع�شبية وتوتًرا. كما يبداأ املراهق 
للخ�شو�شية  حاجته  وت��زداد  جن�شًيا.  نف�شه  باكت�شاف  املرحلة  هذه  يف 
بالن�شبة  الع�شوائية  غاية  يف  املرحلة  هذه  تبدو  وقد  بنف�شه.  والنفراد 
لالأهل، لكن عليهم التحلي بال�شر، والإ�شغاء اإىل احتياجات اأطفالهم، 

ودعمهم لتطوير وتنمية �شخ�شيتهم امل�شتقلة واخلا�شة.
بني  الو�شطى  املراهقة  مرحلة  متتد  الو�شطى:  املراهقة   )2(
املراهق  �شعور  املرحلة  اأهم �شمات هذه  تقريًبا.  �شنة  و 17(  عمر )15 
املا�شة  حاجتهم  وب�شبب  اخلا�شة،  �شخ�شيته  وفر�س  بال�شتقالل، 
لإثبات اأنف�شهم، ي�شبح املراهقون اكرث ت�شادًما ونزاًعا �شمن العائلة، 
فريف�شون الن�شياع لأفكار وقيم وقوانني الأهل، وي�شرون على فعل ما 
يحلو لهم. ويجرب الكثري من املراهقني الأمور املمنوعة اأو غري املحبذة 
ل�شاعات  املنزل  خارج  وال�شهر  الكحول،  و�شرب  كالتدخني  الأهل،  عند 
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لالأهل  التحدي  من  كنوع  امل�شبوهني،  الأ�شخا�س  وم�شادقة  متاأخرة، 
ولفر�س راأيهم اخلا�س

وي�شبح املراهق اأكرث جمازفة وخماطرة، ويعتمد على الأ�شدقاء 
للح�شول على الن�شيحة والدعم، ولي�س على الأهل، وعلى الأهل يف هذه 
املرحلة اإظهار تفهم �شديد لأطفالهم، لكي ل يخ�شروا ثقتهم، ويف نف�س 
الوقت اأن ي�شعوا قوانني وا�شحة لت�شرفاتهم وتعامالتهم، مع الآخرين 

ومع العائلة.
ومبا اأن معظم التغيريات اجل�شدية قد حدثت يف مرحلة املراهقة 
املبكرة، ي�شبح املراهق اقل اهتماًما مبظهره اخلارجي، واأكرث اهتماًما 

بجاذبيته للجن�س الآخر.
ي�شتمّر الّنمّو الفكرّي للمراهق يف هذه املرحلة، وي�شبح اأكرث قدرة 
على التفكري ب�شكل مو�شوعي والتخطيط للم�شتقبل، كما باإمكان املراهق 
اأن يتعاطف مع  اأن ي�شع نف�شه مكان الآخر، في�شبح لديه القدرة على 

الآخرين يف هذه املرحلة.
)3( املراهقة املتاأّخرة: متتد هذه املرحلة تقريًبا بني اأعمار )18 و 
21( �شنة، ويف جمتمعنا قد متتد هذه املرحلة فرتة اأطول، نظًرا لعتماد 
التخرج  بعد  ما  اإىل  والدرا�شية،  املادية  ال�شوؤون  الأهل، يف  على  الأولد 

ا. ومرحلة العمل اأي�شً
ي�شتطيع معظم ال�شباب يف هذه املرحلة اأن يعملوا بطريقة م�شتقلة، 
رغم انهماكهم بق�شايا تتعلق بر�شم معامل هويتهم و�شخ�شيتهم. ولأنهم 
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منهم  الكثري  يعود  و�شخ�شيتهم،  قراراتهم  جتاه  اأك��ر  بثقة  ي�شعرون 
الت�شرف  التغيري يف  وياأتي هذا  الأهل.  والإر�شاد من  الن�شيحة  لطلب 
اأمر  وال�شراع  النزاع  اأن  منهم  الكثري  يعتقد  اإذ  لالأهل،  �شارة  مفاجاأة 
حمتم، قد ل ينتهي اأبًدا. ويتنف�س الأهل ال�شعداء، فعلى الرغم من اأن 
الأولد اكت�شبوا �شخ�شيات م�شتقلة خالل مراهقتهم، تبقى قيم وتربية 
الأهل وا�شحة وظاهرة يف هذه ال�شخ�شيات اجلديدة، اإن اأح�شن الأهل 

الت�شرف والتفهم لهذه املرحلة احلرجة يف حياة اأولدهم.
املراهقة خطرية،  اأن مرحلة  الطالب على  ننبه جميع  ختاًما: 

ا. وتتطلب تعاماًل خا�ضً
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكم  "وال�ضالم 
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الصحف والمجالت

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل.. احلمد هلل الذي اأ�ضبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، 
واآتانا من كل ما �ضاألناه، واأ�ضهد اأن ل اإله اإل اهلل وحده ل �ضريك له، 
من توّكل عليه كفاه، ومن �ضاأله اأعطاه، ومن ا�ضتهداه هداه، واأ�ضهد 
اأن حممًدا عبده ور�ضوله وم�ضطفاه، النِّعمة امل�ضداة، والرحمة املهداة، 
�ضلى اهلل عليه وعلى اآله و�ضحبه ومن اتبع هداه، و�ضلم ت�ضليًما كثرًيا. 

اأما بعد:
انت�ضرت ال�ضحف واملجالت يف هذا الع�ضر، واأ�ضبحنا نحتار يف 

اختيار اأية �ضحيفة نقراأ، واأية جملة ن�ضرتي.
من هذا اليوم )      ( املوافق )  ( من �ضهر )  ( لعام )         (  ي�ضرنا 

اأن نخ�ض�س احلديث عن ال�ضحف واملجالت.

نبداأ بالقراآن الكرمي:

القرآن الكريم

ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ   ڃ  زب  ت��ع��اىل:  ق��ال 
ڑ   ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ   ڇ 
ڱ  ڳڱ  ڳ  ڳ   ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک 
ڱ ڱ ں ں ڻ  ڻ   ڻ ڻ 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 ې ى ى ائ 
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ائ ەئ ەئ    وئ وئ  ۇئ  ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ   ىئ  
ی          ی ی ی       جئ حئ مئ  ىئ   يئ جب رب )طه(.

ثاين فقراتنا احلديث ال�صريف:

الحديث

 عن اأ�شماء بنت يزيد - ر�شي اهلل عنها - قالت: قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 
»ل ي�شلح الكذب اإل يف ثالث: يحدث الرجل امراأته لري�شيها، والكذب 

يف احلرب، والكذب لي�شلح بني النا�س« �شححه الألباين.

ن�صل اإىل كلمتنا ال�صباحية:

لماذا يكلف إصدار الصحيفة باهًظا؟

اإذا اأراد القارئ اأن يدفع الثمن احلقيقي لتكاليف اإ�شدار ال�شحف، 
فعليه اأن يدفع �شعف ما يدفعه ثمن �شحيفته اليومية. ولكن، يف الواقع، 
ن�شف  تقريًبا  حتتل  اإذ  ال��ف��ارق،  ه��ذا  تعو�س  التي  هي  الإع��الن��ات  اإن 
املجالت  يف  ذلك  من  واأكرث  اليومية،  ال�شحف  يف  التحريرية  امل�شاحة 

الدورية.
�شفحاتها،  عدد  تخف�س  ال�شحف  فاإن  الإعالنات،  تقل  وعندما 
وهذا ما يح�شل عادة يومي ال�شبت والثنني ويف ف�شل ال�شيف. ولكن 
التمويل. فاإذا ح�شل حدث كبري يف  النوع من  هناك مفارقات يف هذا 
اليوم الذي تكون فيه الإعالنات قليلة، فاإن ال�شحيفة جمرة على زيادة 
اأعدادها لتلبية نهم القارئ اإىل الطالع، وهي بالتايل ت�شجل خ�شارة يف 

اأرباحها، لأن كل عدد اإ�شايف ي�شكل خ�شارة طفيفة.
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اإًذا، اإذا اأراد اأ�شحاب ال�شحف اقتطاع ال�شعر احلقيقي ل�شحيفة 
انطالق  �شبق  ال��ذي  الع�شر  اإىل  بذلك  يعيدونها  فاإنهم  ال��ق��ارئ،  من 
على  ح��ك��ًرا  املعلومات  كانت  عندما  ق��رن،  قبل  ال�شعبية  ال�شحافة 

الأر�شتقراطيني، وهذا ما ل يتطابق مع تطلعات جمهور اليوم.
وت�شاف اإىل هذه املقارنة، مفارقة اأخرى هي اأن تكاليف التحرير، 
اإنها ل  اإذ  ن�شبًيا؛  اأهم جزء يف ال�شحيفة، هي تكاليف منخف�شة  وهي 
ت�شكل �شوى ربع الكلفة، اأي ما يوازي تكاليف الطباعة ون�شف تكاليف 

التوزيع.
من هنا نرى ه�شا�شة و�شع املوؤ�ش�شات ال�شحافية، فهو، واإن ارتفع 
البيع الذي ي�شهد على نوعية اجلريدة، يكفي اأن ترتفع تكاليف الطبع، 
حتى تقفل ال�شحيفة. اإن احللقة املفرغة لنتهاء ال�شحيفة تدور �شريًعا؛ 
فاإن اأي ارتفاع يف الأ�شعار يرفع ثمن ال�شحيفة، وهذا ما يبعد القارئ 
عنها، ويوؤدي �شريًعا اإىل هبوط يف ال�شحوبات. واإن اأي انخفا�س يف حجم 
الأزمة  وهذه  �شعرها...  زيادة  على  ال�شحيفة  مالك  يجر  الإعالنات، 

تو�شل اإىل اإقفال ال�شحيفة.  

ون�صتمع اإىل هذه الفقرة:

حكم بيع الصحف والمجالت الساقطة

لبيع  لدينا مكتبة   : باز - رحمه اهلل -  ابن  ال�شيخ:  �ُشئل ف�شيلة 
الأدوات املدر�شية والقرطا�شية، كما تقوم املكتبة ببيع بع�س ال�شحف 
واملجالت، وبع�س هذه املجالت وال�شحف ت�شع على غالفها اأو بع�س 
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وقد  امل�شرتين،  نظر  لفت  بها  ق�شد  ملونة؛  فتيات  �شورة  �شفحاتها 
تعر�شنا لنتقادات من بع�س النا�س، ويقولون: اإن بيعها حرام، فرنجو 
اهلل  جزاكم  الأمر؟  هذا  يف  يفتينا  اأن  اهلل  حفظه  اجلليل  �شيخنا  من 

خرًيا.
اجلواب: ل يجوز لكم ول لغريكم بيع ال�شحف واملجالت امل�شتملة 
اهلل  لقول  املطهر؛  لل�شرع  املخالفة  املقالت  اأو  الن�شائية،  ال�شور  على 
َواْلُعْدَواِن  َتَعاَوُنوْا َعَلى الإِْثِم  َوَل  �شبحانه:  {َوَتَعاَوُنوْا َعَلى اْلرِّ َوالتَّْقَوى 

ُقوْا اهلّلَ اإِنَّ اهلّلَ �َشِديُد اْلِعَقاِب} )املائدة: 2(. َواتَّ

ونخت��م ب��كلم ابن عثيم��ني - رحمه اهلل - ع��ن خطر بع�س 
ال�صحف واملجلت:

خطر بعض الصحف والمجالت

عثيمني  ب��ن  ���ش��ال��ح  ب��ن  حم��م��د  ال��ع��الم��ة  ال�شيخ  ف�شيلة   ي��ق��ول 
- رحمه اهلل - : "اإنني اأدعوكم اأيها املوؤمنون، بو�شفكم موؤمنني، واإنني 
الغيورون،  اأيها  اأدعوكم  اإنني  �شرفاء،  بو�شفكم  ال�شرفاء،  اأيها  اأدعوكم 
اأدعوكم  اإنني  الأبوة،  بو�شف  الآباء،  اأيها  اأدعوكم  اإنني  الغرية،  بو�شف 
دينكم  على  املحافظة  اإىل  اأدعوكم  اإنني  الولية،  بو�شف  الأولياء،  اأيها 
بطن،  وم��ا  منها  ظهر  ما  الفنت،  عن  البعد  اإىل  اأدع��وك��م  واأخالقكم، 
بال�شور  اململوءة  وامل��ج��الت  ال�شحف  ه��ذه  تت�شرب  اأن  من  اأح��ذرك��م 
الفاتنة، والأقوال امل�شلة، والأزياء املنحرفة، اإىل بيوتكم؛ فتقع يف اأيدي 
اأهليكم فتهلكهم، وتطيح باأخالقهم وقيمهم. اإن كل �شيء يعر�س يف هذه 
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ومبا   - بها  مقتنعا   - يقتنيها  من  على  يوؤثر  �شوف  واملجالت  ال�شحف 
ين�شر فيها من اأفكار ومظاهر.

اإن وجود هذه املجالت وال�شحف يف البيوت مانع  اأيها املوؤمنون   
من دخول املالئكة اإليها، لأن املالئكة ل تدخل بيًتا فيه �شورة، وما ظنك 
و�شراوؤها  ح��رام،  املجالت  هذه  مثل  فاقتناء  املالئكة؟  تدخله  ل  ببيت 
حرام، وبيعها حرام، ومك�شبها واإهداوؤها حرام، وقبولها هدية حرام، 
وكل ما يعني على ن�شرها بني امل�شلمني حرام، لأنه من التعاون على الإثم 

زب ەئ وئ وئ ۇئۇئ ۆئ   : والعدوان، وقد قال اهلل - عز وجل - 
ۆئ  ۈئ ۈئ    ېئېئ ېئ ىئىئ ىئ    ی ی ی رب )املائدة: 2(.

فاتقوا اهلل - عباد اهلل - واحذروا اأن تبقى هذه ال�شحف واملجالت 
يف اأيديكم، واحرقوها؛ فاإنها قد قامت عليكم احلجة مبا �شمعتم. 

احرقوا هذه املجالت، اأتلفوها، ل تبق يف اأيدي اأهليكم، ل يف اأيدي 
اأو  �شرائها،  الأم��وال يف  تبذلوا  اأن  واإياكم  البنات،  اأي��دي  ول يف  البنني 
اإ�شاعة  امل�شاهمة فيها، فاإن يف ذلك مفا�شد كثرية. ومن هذه املفا�شد 
ودنياهم.  دينهم  م�شالح  به  تقوم  للنا�س،  قياًما  اهلل  جعله  الذي  املال 
واإ�شاعة املال �شرفه فيما ل نفع فيه، اأو فيما فيه �شرر. وقد ثبت عن 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص اأنه نهى عن اإ�شاعة املال.
ومن مفا�شد هذه ال�شحف واملجالت اأنها اإ�شاعة للوقت الذي هو 
عند العقالء اأثمن من املال، لأن احلياة هي الوقت، واإ�شاعته خ�شران 
للحياة. وكل اإن�شان م�شوؤول عنه كما ي�شاأل عن املال. ولو اأم�شى الإن�شان 
عمره يف قراءة ما ينفعه من كتاب اهلل و�شنة  النبي ملسو هيلع هللا ىلص وما يعني على 
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له  حل�شل  الرا�شدين  وخلفائه  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  و�شرية  التف�شري  من  فهمهما 
بذلك خري كثري.

ومن مفا�شد هذه ال�شحف واملجالت ما يح�شل للقلب من هيام يف 
احلب، واإغراق يف اخليال الذي ل حقيقة له؛ فهو ك�شراب بقيعة يح�شبه 
الظماآن ماء، حتى اإذا جاءه مل يجده �شيًئا، ووجد اهلل عنده فوفاه ح�شابه، 
واهلل �شريع احل�شاب. مل يح�شل له من هذا الهيام واخليال �شوى قلق 

النف�س، وت�شتيت الفكر، ون�شيان م�شالح دينه ودنياه.
الأخ��الق  على  توؤثر  اأنها  واملجالت  ال�شحف  ه��ذه  مفا�شد  وم��ن 
اإىل  املجتمع  فينقلب  واأزي���اء،  �شور  من  فيها  ي�شاهد  مبا  وال��ع��ادات، 
جمتمع مطابق لتلك املجتمعات الفا�شدة. فياأيها املوؤمنون قاطعوا هذه 
ال�شحف واملجالت. ل تعينوا نا�شريها على اإثمهم، فاإن �شراءكم اإياها 
اإثراء لهم، وتقوية لر�شيدهم املايل، واإغراء لهم على ن�شرها، وعلى ما 
على  معيًنا  لها  والقابل  وامل�شرتي  امل�شرتك  فيكون  ذلك،  من  اأفظع  هو 
 الإثم والعدوان. وتذكروا ياأيها املوؤمنون، تذكروا قول اهلل - عز وجل - : 

زب ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ  ۅ  ۅ ۉ ۉ  ې ې ې 
 .)6 )التحرمي:  رب  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى    ې 
علي  ا�شهد  اللهم  بلغت!  هل  اللهم  بلغت!  هل  اللهم  بلغت!  هل  اللهم 
واأقولها  عليكم،  يجب  واأنه  ي�شمعون.  مبا  هوؤلء  على  واأ�شهد  اأقول،  مبا 
واأكررها، يجب عليكم اأن تقاطعوا هذه ال�شحف واملجالت، واأن حترقوا 

ما كان موجوًدا منها بني اأيديكم، حتى ت�شلموا من اإثمها".
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خطر  م��ن  ب��الدن��ا  يحمي  واأن  يحمينا،  اأن  اهلل  ن�����ض��األ  خ��ت��اًم��ا: 
ال�ضحف واملجالت التي تن�ضر ال�ضر والف�ضاد يف املجتمع.

وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكم  "وال�ضالم 
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الحوار مطلوب

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل جعل من املاء ب�ضًرا، فجعله ن�ضًبا و�ضهًرا. واأوجب �ضلة 
الأرحام واأعظم يف ذلك اأجًرا، واأ�ضهد اأن حممًدا عبده ور�ضوله اأعظم 
النا�س قدًرا، واأرفعهم ذكًرا، واأو�ضلهم رحًما. �ضلى اهلل عليه وعلى اآله 
له  التابعني  وعلى  اأح��رى.  به  وكانوا  باحلق  قاموا  الذين  واأ�ضحابه 

باإح�ضان و�ضلم ت�ضليًما كثرًيا. اأما بعد:
الأ���ض��دق��اء  م��ع  اليومية  م��ا من��ار���ض��ه يف حياتنا  ك��ث��رًيا  احل���وار 

والإخوان وغريهم .. ولكن هل نتقن فن احلوار واآدابه؟
من هذا اليوم )      ( املوافق )  ( من �ضهر )  ( لعام )         (  ي�ضرنا 

اأن نخ�ض�س احلديث عن احلوار.

نبداأ بالقراآن الكرمي:

القرآن الكريم

ىت  مت  خت  حت  جت  يب  ىب  مب  خب   حب  زب  تعاىل:  ق��ال 
ٺ      ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ     ٻ  ٱ  جث   يت 

ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ   ٹٹ  ٿ    ٿ  ٿ     ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 
ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ  ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ چ   چ 
چ         ڇ  ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ    ڈ ڈژ  ژ ڑ 
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ڑ ک ک ک  ک گ گ گ گ  ڳ ڳ   ڳ ڳ ڱ 
ڱ ڱ  ڱ  ں  ں ڻ ڻ ڻ ڻ    ۀ  ۀ       ہ    ہ ہ ہ     ھ ھ  
ھ ھ    ے      ے ۓ ۓ ڭ  ڭ  ڭ ڭ ۇ ۇ   ۆ     ۆ ۈ  ۈ ٴۇ 

ۋ  ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې  ې رب )طه(.

ثاين فقراتنا احلديث ال�صريف:

الحديث

عن اأبي ذر الغفاري - ر�شي اهلل عنه - قال: قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 
»األ اأخرك باأحب الكالم اإىل اهلل؟ قلت: يا ر�شول اهلل! اأخرين باأحب 
الكالم اإىل اهلل. فقال: اإن اأحب الكالم اإىل اهلل، �شبحان اهلل وبحمده« 

رواه م�شلم.

ن�صل اإىل كلمتنا ال�صباحية:

فن اإلقناع

خماطبة العقول والقلوب فن ل يجيده اإل من ميتلك اأدواته، واإذا 
اجتمعت مع منا�شبة الظرف الزماين واملكاين اأثرت تاأثرًيا بالًغا، وو�شلت 
حاجات  تلم�س  يف  القراآن  طريقة  كانت  وهكذا  الرق.  ب�شرعة  الفكرة 
ا من عوامل جناح الأنبياء - عليهم ال�شالة وال�شالم -  الوجدان، واأي�شً
يف اإقناع النا�س بر�شالتهم، وما عليك اإل اأن تتاأمل يف اأحاديث الر�شول 
� ر�شي اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص لت�شتلهم منها كنوًزا يف فقه الدعوة، يقول ابن م�شعود 
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� : »ما اأنت مبحدث قوًما حديًثا ل تبلغه عقولهم اإل كان لبع�شهم  عنه 
فتنة«.

العناية  حت�شن  ما  فاإن  الدعوة،  من  الهدف  حتقيق  اإىل  وو�شوًل 
ال�شديدة به ن�شر ثقافة الإقناع، وفنون احلوار، وفن ال�شتماع، وتقم�س 
�شخ�شية الآخر، يف حماولة لفهم دوافع موقفه.. وهذا ل يعني - بطبيعة 
احلال - الدخول يف اأي حوار وطرح الق�شايا ال�شرعية لال�شتفتاء العام 

لأن هذا يدل على �شخ�شية �شعيفة وانهزام اأمام  �شغط الواقع.
اإن هناك من يخاطب النا�س على اأنهم فئة واحدة، اأو اأن لديهم 
القناعات نف�شها التي لديه؛ ولذا تراه يخاطب نف�شه يف اآخر الأمر. واأرى 
اأن ال�شباب - مثاًل - بحاجة اإىل من يجيبهم عن كثري من الأ�شئلة امللحة، 
مع  �شحيح  ب�شكل  وتتعامل  تفكريهم،  تنا�شب  بطريقة  تواجههم  التي 
املنطلقات الفكرية التي تربوا عليها، وحتتاج اأن نقوم بدرا�شات ملعرفة 
اأكرث الأ�شاليب تاأثرًيا عليهم. اإن الدورات التي تتناول مهارات الت�شال، 
وفنون احلوار والإقناع وطرق التاأثري، متوافرة على �شكل كتب اأو اأ�شرطة 
اهتمامه  يوجه  اأن  الداعية  اأو  املربي  من  حتتاج  فقط  ومرئية،  �شمعية 
البالغة  املهارات  بهذه  يحمله  الذي  والعلم  اخلري  بتقوية  ويعنى  اإليها، 
اأن  ا�شتطاع  من  واملحا�شرين  اخلطباء  من  لدينا  القلوب.  على  التاأثري 
بهذه  العناية  على  ب�شبب حر�شه  النا�س،  كبرية من  �شريحة  اإىل  ي�شل 
املهارات، التي رمبا تكون عند البع�س فطرية، وعند الآخرين حتتاج اإىل 

تنمية.
فن  يف  دورات  تقدم  ثقافية،  مراكز  باإن�شاء  اقرتاًحا  اأق��دم  كما 
التاأثري على الآخرين، وفن اخلطابة، واأ�شول احلوار، وو�شائل الإقناع، 
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وفن التعامل مع املخالف. كما تقدم دورات يف فن كتابة املقال الدعوي 
متاحة  وتكون  رمزية،  بر�شوم  اأو  جمانية  ال��دورات  هذه  وتكون  وهكذا. 
خطباء  من   الدعوة  باأمور  املهتمون  منها  وي�شتفيد  العام،  م��دار  على 
�شباًبا  ال�شاحة  اإىل  املراكز  تدفع  ا -  اأي�شً  - وحما�شرين، ومن خاللها 
مثقًفا، يبادر اإىل ابتكار و�شائل جديدة، لإي�شال العقيدة والعلم والفكر 

ال�شحيح اإىل جمهور النا�س، على اختالف �شرائحهم.
واإليك منوذًجا نبوًيا يتعلق بهذا املو�شوع اأورده �شلمان الفار�شي � 
ر�شي اهلل عنه � قال: »كنت مع ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص حتت �شجرة، فاأخذ منها 
غ�شًنا ياب�ًشا، فهزه حتى حتات ورقه )اأي �شقط( فقال: يا �شلمان: األ 
ت�شاألني مل اأفعل هذا؟ قلت: مل تفعله؟ قال: اإن امل�شلم اإذا تو�شاأ فاأح�شن 
هذه  حتات  كما  خطاياه  حتاتت  اخلم�س،  ال�شلوات  �شلى  ثم  الو�شوء 

ڭ  ۓ   ےۓ  ے       ھ  ھ     ھ  ھ  ہ  زب  ق��راأ  ثم  ال��ورق، 
ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ       ۆ رب )هود(. لقد كان �شرب املثل 

احلي و�شيلة عظيمة لتو�شيل القناعة وتر�شيخ املفهوم.
والهتمام  العني،  بنظرات  والعناية  ال��وج��ه،  تعبريات  تعلم  اإن 

باملظهر، رمبا ميثل ن�شف الطريق نحو اإقناع الآخرين.

القادمة: فقرتنا  عنوان  باأفكارك" هو  الآخرين  "اأقنع 

أقنع اآلخرين بأفكارك

لكي  الآخرين  تقنع  اأن  املبادرة  اأخ��ذ  يتطلب  الأح���وال،  اأغلب  يف 
تقدمي  عند  لت�شاعدك  الإر���ش��ادات  بع�س  اإليك  نظرك،  وجهة  يوؤيدوا 
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اأفكارك لالآخرين:
ترغب  هل  تنجزه؟  اأن  حتاول  الذي  ما  باإيجاز.  اأفكارك  حدد   -
تتعلق بخدمة  باأن يجرب طريقة جديدة حلل م�شكلة  اإقناع رئي�شك  يف 
الفئات امل�شتفيدة؟ هل ترغب يف ت�شكيل جلنة للتو�شل اإىل طرق لتح�شني 
خدمات؟ قم اأوًل بتحديد اأهدافك باإيجاز، ب�شكل مكتوب، وقم بعد ذلك 

بتنقيحها، قبل اأن تقدمها اإىل اجلمهور امل�شتهدف.
- قم باإعداد قائمة بالنقاط الإيجابية يف خطتك. حدد املميزات 
البيانات،  بجمع  وقم  اأفكارك،  ا�شتخدام  يكفلها  �شوف  التي  الأ�شا�شية 
النوعية والكمية، التي توؤيد خطتك. هذه النقاط الرئي�شة القليلة �شوف 

ت�شكل العمود الفقري لعر�شك التقدميي.
- قم بعمل حتليل للمعار�شة ال�شلبية املحتملة. فكر جيًدا يف الأ�شئلة 
والعرتا�شات التي قد يقابل بها اقرتاحك. قم بتجهيز ا�شتجابة �شليمة 
واحلجج  البيانات  بجمع  وقم  العرتا�شات،  اأو  الأ�شئلة  هذه  من  لكل 

الإ�شافية التي حتتاجها لتاأييد ق�شيتك.
اإىل  ر�شمية  غري  ب�شورة  تقرب  م�شبق.  ب�شكل  خلطتك  روج   -

الآخرين، الذين حترتم راأيهم، لتح�شل منهم على تقييم ملقرتحك. 
اإنك بذلك لن جتد طريًقا لتح�شني خطتك فح�شب، بل �شوف   -

يقوم هوؤلء الذين يراجعون خطتك بتقبلها، والإميان بها كذلك.
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ونختم بهذه الفقرة:

كن متميزًا

يقول ال�شيخ: حممد العريفي - حفظه اهلل - :
اثنان يف جمل�س فينتهي حوارهما بخ�شومة؟ بينما  ملاذا يتحاور 

يتحاور اآخران وينتهي احلوار باأن�س ور�شا، اإنها مهارات احلوار.
فرتى  نف�شها،  باألفاظها  نف�شها  اخلطبة  اث��ن��ان  يخطب  مل���اذا 
احلا�شرين عند الأول ما بني متثائب ونائم، اأو عابث ب�شجاد امل�شجد، اأو 

مغري جلل�شته مراًرا؟.
بينما احلا�شرون عند الثاين من�شدون متفاعلون، ل تكاد ترم�س 

لهم عني اأو يغفل لهم قلب؛ اإنها مهارات الإلقاء.
ملاذا اإذا حتدث فالن يف املجل�س اأن�شت له ال�شامعون، ورموا اإليه 

اأب�شارهم؟. 
اأو  اجلانبية  بالأحاديث  اجلال�شون  ان�شغل  اآخر  حتدث  اإذا  بينما 

قراءة الر�شائل من هواتفهم املحمولة.
اإنها مهارات الكالم.

راأيت الطالب حوله،  اإذا م�شي مدر�س يف ممرات مدر�شته  ملاذا 
هذا ي�شافحه، وذاك ي�شت�شريه، وثالث يعر�س عليه م�شكلة، ولو جل�س يف 
مكتبه و�شمح للطالب بالدخول لمتالأت غرفته يف حلظات؛ الكل يحب 

جمال�شته.
بينما مدر�س اآخر، اأو مدر�شون، مي�شي اأحدهم يف مدر�شته وحده، 
ويخرج من م�شجد املدر�شة وحده؛ فال طالب يقرتب مبتهًجا م�شافًحا، 
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اأو �شاكًيا م�شت�شرًيا، ولو فتح مكتبه من طلوع ال�شم�س اإىل غروبها، واآناء 
الليل واأطراف النهار، ملا اقرتب منه اأحد اأو رغب يف جمال�شته .. ملاذا؟!!

اإنها مهارات التعامل مع النا�س.
ملاذا اإذا دخل �شخ�س اإىل جمل�س عام ه�س النا�س يف وجهه وب�شوا، 

وفرحوا بلقائه، وود كل واحد لو يجل�س بجانبه.
 بينما يدخل اآخر؛ في�شافحونه م�شافحة باردة - عادة اأو جماملة - 
ثم يتلفت يبحث له عن مكان فال يكاد اأحد يو�شع له، اأو يدعوه للجلو�س 

اإىل جانبه .. ملاذا؟!!
اإنها مهارات جذب القلوب والتاأثري يف النا�س.

فرحني،  اإليه  ويقبلون  له،  اأولده  فيه�س  بيته  اإىل  اأب  يدخل  ملاذا 
بينما يدخل الثاين على اأولده فال يلتفتون اإليه.

اإنها مهارات التعامل مع الأبناء.
قل مثل ذلك يف امل�شجد، ويف الأعرا�س، وغريها.

الآخرين،  مع  التعامل  يف  ومهاراتهم  بقدراتهم  النا�س  يختلف 
وبالتايل يختلف الآخرون يف طريقة الحتفاء بهم اأو معاملتهم.

والتاأثري يف النا�س وك�شب حمبتهم اأ�شهل مما تت�شور!
ل اأبالغ يف ذلك فقد جربته مراًرا، فوجدت اأن قلوب اأكرث النا�س 
اأن ن�شدق فيها، ونتدرب  ميكن �شيدها بطرق ومهارات �شهلة؛ ب�شرط 

عليها، فنتقنها.
والنا�س يتاأثرون بطريقة تعاملنا، واإن مل ن�شعر.
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الكلية  جامع  يف  واخلطابة  الإمامة  �شنة  ع�شرة  ثالث  منذ  اأتوىل 
الأمنية، كان طريقي اإىل امل�شجد مير ببوابة، يقف عندها حار�س اأمن، 

يتوىل فتحها واإغالقها.
كنت اأحر�س اإذا مررت به اأن اأمار�س معه مهارة البت�شامة، فاأ�شري 
�شيارتي  اأركب  ال�شالة  وبعد  وا�شحة،  ابت�شامة  مبت�شًما  م�شلًما  بيدي 
راجًعا للبيت، ويف الغالب يكون هاتفي املحمول مليًئا بات�شالت ور�شائل 
مكتوبة، وردت يف اأثناء ال�شالة، فاأكون م�شغوًل بقراءة الر�شائل، فيفتح 
احلار�س البوابة، واأغفل عن التب�شم؛ حتى تفاجاأت به يوًما يوقفني واأنا 

خارج ويقول: يا �شيخ ..! اأنت زعالن مني؟!
قلت: ملاذا؟

واأنت  اأما  واأنت فرحان،  وت�شلم،  تبت�شم  واأنت داخل،  لأنك،  قال: 
خارج فتكون غري مبت�شم ول فرحان!!

ويفرح  يحبني  اأن��ه  يل  يق�شم  امل�شكني  فبداأ  ب�شيًطا؛  رج��اًل  وك��ان 
بروؤيتي، فاعتذرت منه، وبينت له �شبب ان�شغايل، ثم انتبهت فعاًل اإىل 
اأن هذه املهارات - مع تعودنا عليها - ت�شبح من طبعنا يالحظها النا�س 

اإذا غفلنا عنها.
اللباقة  مع  احل���وار،  يف  الأدب  باأهمية  اجلميع  نو�ضي  ختاًما: 

والإقناع، والبعد عن الفظاظة والغلظة.
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكم  "وال�ضالم 
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كن إيجابي التفكير

ٱ ٻ ٻ

 احلمد هلل الذي نهى عن الف�ضاد يف الأر���س - بعد اإ�ضالحها - 
باأنوار  النهى  اأويل  ب�ضائر  اأن��ار  �ضبحانه  اأحمده  وال��ق��راآن،  بالإ�ضالم 
التوحيد والهدى والإميان، واأ�ضهد اأن ل اإله اإل اهلل وحده ل �ضريك له، 
واأ�ضهد اأن نبينا حممًدا عبده ور�ضوله، اأر�ضد الأمة اإىل طريق ال�ضعادة 
ودخول رو�ضات اجلنان، اللهم �ضل و�ضلم على عبدك ور�ضولك حممد 

وعلى اآله و�ضحبه ما تعاقبت الليايل والدهور والأزمان. اأما بعد:
اإيجابيني يف تفكرينا  به، ولكن كيف نكون  لكل منا عقل يفكر 

ول�ضنا �ضلبيني؟
هذا ال�ضوؤال جنيب عليه - باإذن اهلل - يف اإذاعتنا لهذا اليوم )      ( 

املوافق )  ( من �ضهر )  ( لعام )         ( .

نبداأ بالقراآن الكرمي:

القرآن الكريم

زب ې ې ى    ى ائ ائ ەئ ەئ وئ   وئ  تعاىل:  قال 
ۇئۇئ ۆئ ۆئ ۈئ    ۈئ ېئېئ ېئ ىئ ىئ ىئ    ی ی ی ی جئ 
مت  خت  حت     جت  يب  ىب  مب  خب   حب            جب  يئ  ىئ  مئ  حئ    
ٱ  حس   جس  مخ      حخ  جخ  مح  جح  مج  حج   يث  ىث  مث   جث   يت  ىت 
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پپ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 
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ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ  ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ   ڤ ڦ ڦ ڦ 
ڦ ڄ  ڄ ڄڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ  ڇ ڇ 

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ رب )طه(.

ثاين فقراتنا احلديث ال�صريف:

الحديث

 :^ اهلل  ر�شول  قال  ق��ال:   - عنه  ر�شي اهلل   - اأب��ي هريرة  عن 
ولي�س  الرِحِم،  �شَلِة  من  ثواًبا  اأعجَل  فيه  تعاىل  اهلُل  ِطيَع  اأُ �شيٌء  "لي�س 
تدُع  الفاجرِة  واليمنِي  الرحم،  وقطيعِة  البْغِي  من  عقاًبا  اأعجَل  �شيٌء 

الدياَر بالِقَع" �شححه الألباين. 

ن�صل اإىل كلمتنا ال�صباحية:

التكبر والثقة بالنفس.. ال يمكن أن يلتقيا

ر"  بالتحرُّ بل  بالتفوق،  �شعوًرا  لي�شت  بالنف�س  "الثقة 
خ�س نف�شه.  اإن التكرُّ والثقة بالنف�س ل ميكن اأن يلتقيا عند ال�شَّ
ة - تقول باأن الآخرين  ة - غري مو�شوعيَّ فالتكرُّ مبنّي على قوالب فكريَّ

منهم".  اأف�شل  "اأنا  وبالتايل،  كاملني"،  "غري 
 فاملتكرَّ يبالغ بت�شخيم نواق�س الآخرين، ويبالغ - يف الوقت عينه - 
يف التقليل من نواق�شه هو، وذلك ب�شبب فقدانه لالأمان الداخلّي، ولثقته 

بنف�شه. 
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عور ال�شلبي بعدم امل�شاواة  ر الثقة بالنف�س يوؤّدي اإىل ال�شُّ اإن عدم توفُّ
مع الآخرين، ويتحّول اإىل عقدتني مر�شّيتني وهما: 

: "الآخرون غري كاملني، يعني اأنا اأف�شل منهم".  - عقدة التكرُّ
ال�ّشعور  لإثبات  طريقة  اأب�شط  "اإّن  ينت�شيف  جيكار  يقول  فكما 
يخدمان  والتكرُّ  الكرياء  لأّن  عندنا،  الكرياء  ك�شف  هي  بال�شعف 

عور بال�شعف".  غر�س اإخفاء ال�شُّ
منهم" )من  اأق��لُّ  "اأنا  كامل" يعني  غري  "اأنا  ة:  الدونيَّ عقدة   -

الآخرين(.
ت�شعر  جعلك  ميكنه  اأح��د  "ل  روزفلت:  اإليانور  قول  مًعا  ر  لنتذكَّ

بالدونيَّة من دون �شماحك له بذلك".
اثنني؛ وهما  اإىل م�شتويني  التكرُّ  بات عقدة  م لزاريف م�شبَّ يق�شَّ

امل�شتوى ال�شطحّي وامل�شتوى العميق.
 : 1- امل�شتوى ال�شطحّي للتكرُّ

وحانيَّة )مثل القدرات،  ل من القيم الرُّ هو ر�شوخنا للم�شتوى الأوَّ
الذكاء، النَّجاح، والتوفيق، اأي ال�َشعي اإىل الكمال الب�شري على ح�شاب 
ه اأ�شا�س لنا يف احلياة. احلّب الإلهّي( واعتماد هذه القيم الب�شريَّة كموجَّ

 : 2- امل�شتوى العميق للتكرُّ
واملُ��ُث��ل  ب��امل��ب��ادئ  كبري  ت�شبُّث  اأو  تعلُّق  لدينا  ي��وج��د  عندما  ه��و 
وحجم  معنى  كان  فكلَّما  والآم��ال.  ة  امل�شتقبليَّ طات  واملخطَّ )الب�شريَّة( 
ارتكاب  قدراتنا على  ازدادت  اأكر،  علينا  ت�شيطر  التي  ة  الب�شريَّ القيم 

اجلرائم بحقِّ احُلّب. 
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ويقول لزاريف يف معر�س هذا احلديث: "اإذا كنت ترغب يف اأن 
حت�شل على نتائج واإجنازات اأكرث من الآخرين، فهذا اأمر عادّي، لكن اإذا 
كنت ت�شعى للح�شول على �شيء بهدف احلطَّ من �شخ�س ما، اأو اإهانته، 
اأو النتقام منه، اأو لت�شع نف�شك يف مكانة اأعلى من �شخ�س ما، اأي اإنَّك 
منذ البداية تخفي خلف رغبتك و�شعيك عدوانيَّة بحّق احُلب والآخرين، 
ُيغلق  احلالة،  وامل�شتقبل. ويف هذه  وامل�شاريع  بالأحالم  التعلُّق  هو  فهذا 
امل�شتقبل، ول ُي�شمح لك باحل�شول على ما اأردت، اأو حت�شل عليه على 

ح�شاب عافيتك وحياتك". 

"ه��ل تع��رف كيف تفك��ر يف الأ�صياء؟" هو عن��وان فقرتنا 
القادمة:

هل تعرف كيف تفكر في األشياء؟

اأولهما  ثالثة،  الأ�شياء مبراحل  للك�شف عن  الإن�شان  تفكري  مير 
هي مرحلة املالحظة العامة، والثانية هي مرحلة الفر�س والنظرية، اأما 

املرحلة الثالثة والأخرية فهي مرحلة الرهان العقلي.
مرحلة املالحظة العامة: 

من  النا�شئة  العامة  املالحظات  البداية  يف  الفكر  ي�شتقبل  حيث 
ويف  اأذن��اه.  وت�شمع  عيناه،  وتب�شر  الإن�شان،  يد  تتلم�س  حيث  احلوا�س، 
هذه املرحلة يحدد العقل املو�شوع والو�شيلة الكا�شفة له، فعندما تدخل 
وتالم�س  املكتبة،  يف  املرتا�شة  الكتب  �شور  عيناك  ت�شتقبل  غرفة،  يف 
يداك اأحجامها، وعقلك يقرر طبيعة الكتاب الذي ينبغي احل�شول عليه. 
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مرحلة الفر�س والنظرية: 
عندما تتجمع هذه الأفكار يف العقل، ويتكد�س بع�شها فوق بع�س 
بتق�شيم  املرحلة  العقل يف هذه  يبداأ   - املكومة  الأحجار  تتكد�س  كما   -

الأحجار وترتيبها، وبناء بع�شها فوق بع�س. 
وهذه هي مرحلة الفرتا�س، حيث يبحث العقل عن اإيجاد العالقة 
تعني  نظرية  �شارت  العالقة  اكتملت هذه  واإذا  املتفرقة.  بني احلوادث 

بناء الأفكار على بع�شها، وربطها يف وحدة فكرية. 
مرحلة الرهان: 

الفكرة يف عقله - عن براهني  اأن تكتمل  ال�شخ�س - بعد  يبحث 
�شوف  وعندها  والتجربة،  الواقع  من  الفرتا�س  �شحة  لإثبات  واأدل��ة، 

يح�شل يف النهاية على التيقن من �شحة الفكرة اأو خطئها. 
اإن هذا الت�شل�شل املنهجي يف التفكري هو الذي يقودنا اإىل اكت�شاف 
احلقائق، ومن يتخطى هذه املراحل يقع يف اخلطاأ، فمن يفرت�س قبل اأن 

يكون املالحظات العامة، فاإنه يقع يف اخلطاأ.

ون�صتمع اإىل هذه الفقرة:

اعمل على تطوير مزايا إيجابية لشخصك

اإليه الأ�شخا�س الإيجابيني  ال�شخ�س الإيجابي يجذب  اأن  ل �شك 
الفريقني  قبل  من  متبادل  ودع��م  جت��اوب  اإىل  هذا  ي��وؤدي  بحيث  مثله، 
فالطالب الإيجابي النظرة، متحم�س ومندفع وحمب للحياة، مقبل عليها 

بكِلّه.
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وعالوة على ذلك فهو طالب �شريف، وهو �شخ�س ميكن العتماد 
عليه. 

واإن ال�شخ�شية الإيجابية تتما�شى متاما مع العقل ال�شليم واجل�شم 
ال�شليم. ُكْل باعتدال، وتناول كميات قليلة من الطعام، ووجبات متعددة، 
اأمكن تناول وجبات غذائية متوازنة، حتتوي على كافه الروتينات  اإذا 
على  ت�شاعد  التي  واملاأكولت  املعتدلة،  والدهون  والألياف  والن�شويات 

حت�شني ال�شحة ب�شكل عام. 
ما  كل  واق��راأ  دوري،  ب�شكل  املعتدلة  الريا�شية  التدريبات  مار�س 
ت�شتطيع من قراءته من املعلومات املفيدة. طالع كتب العلوم والتف�شري 
واحلديث والفل�شفة والأدب والتاريخ، ول تن�َس كتب ال�شري الذاتية وتراجم 

الرجال املتفوقني الأبطال والرواد. اإن هذه كنوز يجب اأن تعرفها. 
ختاًما: ن�ضاأل اهلل اأن يجعلنا اإيجابيني يف تفكرينا، واأن يبعد عنا 

التفكري ال�ضلبي.
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكم  "وال�ضالم 
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العين والسحر والمس

ٱ ٻ ٻ

امل�ضت�ضعفني،  ون��ا���ض��ر  امل��وؤم��ن��ني،  احل��م��د هلل ويل  احل��م��د هلل.. 
ومغيث امل�ضتغيثني، من توكل عليه كفاه، ومن �ضاأله اأعطاه، ومن لذ 
به وقاه وجّناه، ل معقب حلكمه، ول راد لق�ضاه. واأ�ضهد اأن ل اإله اإل 
اهلل وحده ل �ضريك له، ول معبود بحق �ضواه، واأ�ضهد اأن حممًدا عبده 
والتابعني،  و�ضحبه  اآل��ه  وعلى  عليه  اهلل  �ضلى  وم�ضطفاه،  ور�ضوله 
اأما  كثرًيا.  ت�ضليًما  و�ضّلم  وواله،  ب�ضنته  ا�ضنت  التابعني، ومن  واأتباع 

بعد:
انت�ضرت يف هذه الأيام ق�ضايا العني وال�ضحر وامل�س، وكلها ب�ضبب 

البعد عن الدين، وعدم املحافظة على ال�ضالة.
ونحن يف هذا اليوم )      ( املوافق )  ( من �ضهر )  ( لعام )         (  

�ضوف نخ�ض�س احلديث عن هذا املو�ضوع.

نبداأ بالقراآن الكرمي:

القرآن الكريم

قال تعاىل: زب ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ ڀ  
ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ 
ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹٹ   ٹ  ٹ  ٿ 
چڇ   چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄڄ   ڄ  ڄ 
ڑ  ژ  ژ  ڈ   ڎڈ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ 
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ڑک ک ک ک گ  گ گ گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ 
ڱ ڱ ڱ  ںں ڻ ڻ ڻ ڻ رب )البقرة(.

ثاين فقراتنا احلديث ال�صريف:

الحديث

عن اأبي هريرة - ر�شي اهلل عنه - قال: قال ر�شول اهلل ^: " من 
ٍد"  مَّ قه مبا يقوُل ، فقد َكَفر مبا اأُْنِزَل على حُمَ دَّ اًفا اأو كاهًنا ف�شَ اأََتى َعرَّ

�شححه الألباين. 

ن�صل اإىل كلمتنا ال�صباحية:

تسلط السحرة في هذا الزمان وما يجب تجاههم

وامل�شعوذين  والكهان  الدجالني  مملكة  الأي���ام  ه��ذه  يف  تن�شط 
ويقل  فيه اجلهل،  يعظم  وال�شحرة، كما هو احلال يف كل زمان ومكان 
النا�س،  اإف�شاد عقائد  اإىل  الكهان والعرافون ي�شعون  العلم. فهوؤلء  فيه 
و�شرفهم عن التوحيد اخلال�س هلل رب العاملني. فيتعلق النا�س بهوؤلء 
جميعهم  اإن  حيث  تعاىل،  ب��اهلل  اخلال�س  تعلقهم  من  ب��دًل  الدجالني 
يدركون متاًما اأن اللجوء اإىل الن�شب والحتيال، هو اأو�شع طريق واأ�شرعه 

جللب الأموال وا�شتنزافها من النا�س املخدوعني.
بل  فح�شب  النا�س  اأموال  ابتزاز  اأجل  من  ذلك  يفعلون  ل  "وهم 
الأر�س ف�شاًدا، ويتكروا فيها بغري احلق.  ا يف  اأي�شً يعيثوا  اأن  اأجل  من 
الإن�س  �شياطني  بها  ي�شل  معروفة،  قدمية  طريقة  باحليل  والتدلي�س 



353

عباد اهلل عن احلق الذي بني اأيديهم".
والإن�شان ي�شل اإىل حد الطغيان ويتجاوزه، عندما يبتعد عن منهج 
اهلل رب العاملني، فيتحكم يف �شلوكه ال�شيطان، وي�شيطر على اأفعاله فيقع 
يف الهاوية، ورمبا ي�شل اإليها يف حلظة غ�شب، ولكنه م�شوؤول وحما�شب 

يوم القيامة، لأنه ترك نف�شه لل�شيطان يتحكم فيها كيف ي�شاء. 
من  يتجرد  ال�شاحر  لأن  الطغيان؛  درج��ات  اأخطر  من  وال�شحر 
بل  حياتهم،  يف  النا�س  عليه  �شار  وما  واإن�شانيته،  واأحا�شي�شه  عواطفه 
يتجرد من الرابطة التي بينه وبني خالقه، فيجحده ويكفر به؛ لذا كان 
ال�شحر من اأكر الكبائر، واأكرثها خطًرا على الأمة الإ�شالمية، وعقبة 

يف �شبيل تقدمها وازدهارها. 
وال�شحرة مل ينت�شروا يف هذا الزمان، اإل عندما راأوا جهاًل عميًقا 
الكتاب  وتركهم   ، النا�س عن دين اهلل - عّز وجّل -  وُبْعَد  النا�س،  من 
وال�شنة - اإل من رحم اهلل - وجلوَءهم لغري اهلل بعدما ماتت قلوبهم. 

واأ�شبحوا يحبون الدنيا، ويكرهون املوت. 
اإىل جانب وقوعهم يف مظاهر �شرك خفية عليهم، لعدم فهمهم 
الوا�شع وال�شامل التوحيد اخلال�س. فا�شتغل ال�شحرة هوؤلء النا�س ال�شذج 
ي�شتطيعون  هوؤلء  اأن  النا�س  وظن  الدنيئة،  اأمنياتهم  لتنفيذ  اجلهالء 
النفع وال�شرر، وهم ل ميلكون لأنف�شهم؛ فكيف ميلكونه لغريهم، وفاقد 

ال�شيء ل يعطيه؟
حكى الإمام ابن تيمية - عليه رحمة اهلل - عن فرقة يف ع�شره، 
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كانت حتتال على النا�س، وكانت هذه الفرقة تدعي علم الغيب واملكا�شفة، 
واأن لهم اأحواًل خا�شة بهم دون النا�س، وكانت تدعى البطائحية، وقال 

عنهم �شيخ الإ�شالم:
امللوك  على  وا�شتحواذهم  البالد،  يف  انت�شارهم  لفرط  "وكانوا 
بالنور  النا�س  اأكرث  وا�شتبدال  الإ�شالم،  نور  والأجناد، خلفاء  والأم��راء 
حقيقة  ودرو����س  الأم�����ش��ار،  اأك��رث  يف  الر�شول  اآث��ار  وطمو�س  ال��ظ��الم، 
من  فيهم  ولهم  هائل،  موقع  القلوب  يف  لهم  التتار،  دول��ة  يف  الإ�شالم 

العتقاد ما ل يزول بقول قائل".

ون�صتمع اإىل هذه الفقرة:

كيفية إبطال السحر

والثاين:  ال�شرعية.  الرقى  اأحدهما:  ب�شيئني:  يكون  ال�شحر  عالج 
الأدوية املباحة التي جربت يف عالجه، ومن اأنفع العالج الرقى ال�شرعية، 

فقد ثبت اأن الرقية يرفع اهلل بها ال�شحر، ويبطل بها ال�شحرة. 
وهنا نوع ثالث وهو: العثور على ما فعله ال�شاحر من عقد اأو غريها، 

واإتالفها، كذلك من اأ�شباب زوال ال�شحر واإبطاله. 
فمن الرقى التي ت�شتعمل اأن يرقى امل�شحور بفاحتة الكتاب، واآية 

ٻ  ٻ  ٱ  وزب   ،)1 )الكافرون:  ٻرب  ٻ  ٱ  وزب  الكر�شي، 
 ،)1 )الفلق:  رب  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  زب  و  )الإخ��ال���س:1(.  رب   ٻ 
وزب ڇ ڇ  ڍ ڍ رب )النا�س: 1(، مع اآيات ال�شحر التي جاءت يف 
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�شورة الأعراف، و�شورة يون�س، و�شورة طه، وهي قوله �شبحانه يف �شورة 
الأعراف: زب ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ  ېئ 
مئ  حئ   جئ  ی   ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ   ېئ 

ىئ رب )الأعراف(.
ويف �شورة يون�س يقول �شبحانه: زب ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 
ٿ    ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ      ڀ  ڀ     پ  پ  پ 
ڃ  ڄ  ڄ  ڄ      ڄ    ڦ  ڦ  ڦڦ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ 

ڃ ڃ ڃ چ   چ چ  چ ڇ رب )يون�س(.
زب ٱ ٻ ٻ   ٻ ٻ پ  پ پ  �شبحانه:  يقول  �شورة طه  ويف 
ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺٺ  ٺ   ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  پ 
ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ      ڄ ڃ    ڃ ڃ ڃ 
چ چ چ چ ڇڇ ڇ  ڇ  ڍ          ڍڌ ڌ  ڎ ڎ          ڈ ڈ  ژ رب 

)طه(.
هذه الآيات الكرميات العظيمات ينفث بها يف املاء، ثم بعد ذلك 
ي�شب هذا املاء الذي قراأت فيه على ماء اأكرث، ثم يغت�شل به امل�شحور، 
ال�شحر  ويزول  ي�شربها منه،  ال�شيء، ثالث ح�شوات  بع�س  وي�شرب منه 
باإذن اهلل ويبطل، ويعافى من اأ�شيب بذلك، وهذا جمرب مع امل�شحورين، 

جربناه نحن وغرينا ونفع اهلل به من اأ�شابه �شيء من ذلك.
وقد يو�شع يف املاء �شبع ورقات خ�شر من ال�شدر؛ تدق وتلقى يف 
ا، وال�شدر  املاء الذي يقراأ فيه، ول باأ�س بذلك، وقد ينفع اهلل بذلك اأي�شً
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معروف وهو �شجر النبق. 
وهناك اأدوية ملن يتعاطى هذا ال�شيء، ويعالج بهذا ال�شيء، اأدوية 
هذا  اإىل  اأ�شار  كما  واإزالته،  ال�شحر  عالج  يف  منها  ي�شتفاد  قد  مباحة 
العالمة ابن القيم - رحمه اهلل - يف بيان الن�شرة امل�شروعة، وقد ذكر 
ا ال�شيخ عبد الرحمن بن ح�شن اآل ال�شيخ يف كتابه فتح املجيد  ذلك اأي�شً

يف �شرح كتاب التوحيد، يف باب ما جاء يف الن�شرة.
اأما ما يتعلق باإتيان الكهان اأو ال�شحرة وامل�شعوذين فهذا ل يجوز. 

ونقف مع كلم لل�صيخ ابن عثيمني - رحمه اهلل - :

الكهانة وإتيان الكهان

�شئل ال�شيخ ابن عثيمني - حفظه اهلل - عن الكهانة؟ وحكم اإتيان 
الكهان؟

التخر�س  وهو  التكهن،  من  ماأخوذة  فعالة  الكهانة  ب��اأن  فاأجاب 
والتما�س احلقيقة باأمور ل اأ�شا�س لها، وكانت يف اجلاهلية �شنعة لأقوام 
ثم  به،  وحتدثهم  ال�شماء  من  ال�شمع  وت�شرتق  ال�شياطني،  بهم  تت�شل 
ياأخذون الكلمة التي نقلت اإليهم من ال�شماء بوا�شطة هوؤلء ال�شياطني، 
وي�شيفون اإليها ما ي�شيفون من القول، ثم يحدثون بها النا�س، فاإذا وقع 
ال�شيء مطابًقا ملا قالوا اغرت بهم النا�س، واتخذوهم مرجًعا يف احلكم 
بينهم، ويف ا�شتنتاج ما يكون يف امل�شتقبل، ولهذا نقول: الكهانة تنق�شم 

اإىل ثالثة اأق�شام:
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اأن ي�شدقه،  الكاهن في�شاأله من غري  اإىل  ياأتي  اأن  الأول:  الق�شم 
فهذا حمرم، وعقوبة فاعله األ تقبل له �شالة اأربعني يوًما، كما ثبت يف 
ملسو هيلع هللا ىلص قال: »من اأتى عراًفا ف�شاأله مل تقبل له  النبي  م�شلم" اأن  "�شحيح 

�شالة اأربعني يوًما اأو اأربعني ليلة«.
اأخر  مبا  وي�شدقه  في�شاأله  الكاهن  ياأتي  اأن  ال��ث��اين:  الق�شم 
الغيب،  علمه  لأنه �شدقه يف دعوى   - وجل  - عز  باهلل  كفر  فهذا  به، 
 :- تعاىل   - اهلل  لقول  تكذيب  الغيب  علم  دعوى  يف  الب�شر   وت�شديق 
 زب ٹ ٹ  ٹ   ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ  ڦڦ ڄ ڄ     ڄ ڄ ڃ رب 

)النمل(.
مبا  ف�شدقه  كاهًنا  اأت��ى  »من  ال�شحيح:  احلديث  يف  جاء  ولهذا 

يقول: فقد كفر مبا نزل على حممد ملسو هيلع هللا ىلص« رواه اأبو داود،. 
واأنها   ، ليبني حاله  في�شاأله  الكاهن  اإىل  ياأتي   اأن  الثالث:  الق�شم 
كهانة ومتويه وت�شليل، وهذا ل باأ�س به، ودليل ذلك: اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص اأتاه 
ملسو هيلع هللا ىلص ماذا  النبي  ملسو هيلع هللا ىلص �شيًئا يف نف�شه ف�شاأله  النبي  له  ابن �شياد؛ فاأ�شمر 

خباأ له؟
تعدو  فلن  »اخ�شاأ  ملسو هيلع هللا ىلص:  النبي  فقال   . الدخان  يريد  ال��دخ،  فقال 

قدرك« رواه الرتمذي.
هذه اأحوال من ياأتي اإىل الكاهن ثالثة: 

يق�شد  اأن  وبدون  ي�شدقه،  اأن  دون  من  في�شاأله  ياأتي  اأن  الأوىل: 
بيان حاله فهذا حمرم، وعقوبة فاعله األ تقبل �شالته اأربعني ليلة.
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على   - وجل  عز   - باهلل  كفر  وه��ذا  في�شدقه  ي�شاأله  اأن  الثانية: 
الإن�شان اأن يتوب منه ويرجع اإىل اهلل - عّز وجّل - واإل مات على الكفر.
الثالثة: اأن ياأتيه في�شاأله ليمتحنه ويبني حاله للنا�س فهذا ل باأ�س 

به.

القادمة: فقرتنا  عنوان  البيت" هو  حت�صني  "طرق 

طرق تحصين البيت

1- ذكر اهلل عند دخول املنزل.
2- الت�شليم على الأهل عند الدخول، وتالوة اآية الكر�شي.

3- ذكر اهلل عند الطعام وال�شراب.
4- كرثة تالوة القراآن يف البيت.

5- تطهري البيت من �شوت اإبلي�س.
6- تطهري البيت من التماثيل.
7- تطهري البيت من الكالب.

8- �شالة النوافل يف البيت.
9- ذكر اهلل عند اخلروج )ب�شم اهلل توكلت على اهلل ول حول ول 
قوة اإل باهلل، اأعوذ باهلل العظيم، وبوجهه الكرمي، و�شلطانه القدمي من 

ال�شيطان الرجيم(.
1٠- الب�شملة عند كل �شيء.
11- الآذان يطرد ال�شيطان.
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التعجل  وعدم  وال�شرب،  الأك��ل  يف  بال�شيطان  الت�شبه  عدم   -12
والتاأين.

13- مالزمة الذكر يف كل حالة.
واأن  وال�ضحر،  والعني  امل�س  من  يحمينا  اأن  اهلل  ن�ضاأل  ختاًما: 

يوفقنا للمحافظة على ال�ضالة، وذكر اهلل.
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكم  "وال�ضالم 
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احترام أهل العلم

ٱ ٻ ٻ

واأ�ضكره،  �ضبحانه  اأحمده  وملكه،  جمده  يف  املتعايل  هلل  احلمد 
�ضيئات  وم��ن  اأنف�ضنا،  �ضرور  ب��اهلل من  واأع��وذ  واأ�ضتغفره،  اإليه  واأت��وب 
اأعمالنا، ومن �ضّر ال�ضيطان و�ضركه، واأ�ضهد اأن حممًدا عبده ور�ضوله، 
الدين كله، �ضلى اهلل و�ضلم  بالهدى ودي��ن احل��قِّ ليظهره على  بعثه 
اإىل  باإح�ضان  اآله و�ضحبه والتابعني، ومن تبعهم  وبارك عليه، وعلى 

يوم الدين. اأما بعد:
واأق��ل ما نقدمه لهم هو  الأم��ة،  العلم مكانة يف  واأه��ل  للعلماء 

الحرتام والتقدير.
من هذا اليوم )      ( املوافق )  ( من �ضهر )  ( لعام )         (  ي�ضرنا 

اأن نخ�ض�س احلديث عن احرتام اأهل العلم.

نبداأ بالقراآن الكرمي:

القرآن الكريم

قال تعاىل: زب ڇ ڇ  ڍ ڍ ڌ    ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژڑ 
ڳ  ڳ    ڳ   ڳ  گ  گ  گ  گ  ک   ک  ک  ک  ڑ  
ہ         ۀ    ۀ  ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ںں  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ 
رب  ڭ  ڭ  ڭ  ۓۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھھ   ہ  ہ  ہ 

)يو�شف(.



361

ثاين فقراتنا احلديث ال�صريف:

الحديث

عن اأبي الدرداء - ر�شي اهلل عنه - قال: قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »من 
�شلك طريًقا يلتم�س فيه علًما �شهل اهلل له طريًقا اإىل اجلنة، واإن املالئكة 
لت�شع اأجنحتها لطالب العلم ر�شا مبا ي�شنع، واإن العامل لي�شتغفر له من 
يف ال�شماوات ومن يف الأر�س، حتى احليتان يف املاء، و ف�شل العامل على 
العابد كف�شل القمر على �شائر الكواكب، واإن العلماء ورثة الأنبياء، اإن 
اأخذ  اأخذه  العلم، فمن  اإمنا ورثوا  الأنبياء مل يورثوا ديناًرا ول درهًما، 

بحظ وافر« �شححه الألباين.

ن�صل اإىل كلمتنا ال�صباحية:

احترام العلماء

اأيها امل�شلم:
ال�شرعي(  )العلم  العلم  واأهل  املوؤمنني  رفع  قد  اهلل  اأن  • اعلم 

كما قال تعاىل: 
يث  ىث     مث  يتجث  ىت    مت  خت  حت  جت   يب  ىب  مب  زب 
ملا يحملونه من  العلماء هو احرتام  حج رب )املجادلة: 11(؛ فاحرتام 

العلم ال�شرعي بكتاب اهلل و�شنة ر�شوله ملسو هيلع هللا ىلص.
ملسو هيلع هللا ىلص: »لي�س منا  قال  وقد  واجب.  ال�شريعة  علماء  احرتام  • واإن 
من مل ُيِجل كبرينا ويرحم �شغرينا ويعرف لعاملنا حقه« ح�شنه الألباين.
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• واعلم اأن احرتام العلماء وما ي�شدرونه من فتاوى هو احرتام 
لإرث الأنبياء، فاإن العلماء هم ورثة الأنبياء، ولهم مكانتهم وف�شلهم. 
وا�شتمع اإىل حديث ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف ذلك حيث قال: »من �شلك طريًقا 
يطلب فيه علًما �شهل اهلل له طريًقا من طرق اجلنة، واإن املالئكة لت�شع 
ا مبا ي�شنع، واإن العامل لي�شتغفر له من يف  اأجنحتها لطالب العلم ر�شً
العامل  واإن ف�شل  املاء.  الأر���س، واحليتان يف جوف  ال�شماوات ومن يف 
العلماء  واإن  الكواكب.  �شائر  على  البدر  ليلة  القمر  كف�شل  العابد  على 
ورثة الأنبياء، واإن الأنبياء مل يورثوا ديناًرا ول درهًما، اإمنا ورثوا العلم، 

فمن اأخذه اأخذ بحظ وافر« رواه اأهل ال�شنن.
اأنزل اهلل على ر�شوله من الكتاب هو  اأن روؤية العلماء ما  • اعلم 
روؤية  واأما  باطل.  فذلك  وناق�شه  خالفه  ما  واأما  فيه  احلق  واأن  احلق، 
تعاىل:  قال  وقد  �شليمة.  غري  روؤي��ة  فهي  املنافقني  من  العلم  اأه��ل  غري 
 زبڭ ڭ ڭ ۇ  ۇ   ۆ ۆ     ۈ ۈ ٴۇ     ۋ رب )�شباأ: 6(. 
فالعلماء الذين يرون احلق وين�شرونه، ويعلمون اأن القراآن وال�شنة يهديان 
واإىل اجلنة يف  الدنيا،  اإىل كل خري يف  امل��وؤدي  امل�شتقيم  ال�شراط  اإىل 
الآخرة، هم الذين يجب اتباعهم، والهتداء مبا يدعون اإليه من احلق، 
بخالف غري العلماء من اجلهال واأ�شحاب الأهواء، الذين ي�شعون اإىل 
امل�شلم  اأيها  فكن  ركابهم.  يف  و�شار  تبعهم  من  واإه��الك  الباطل،  ن�شر 

واعًيا ملا ينفعك، متبًعا له، حذًرا مما ي�شرك، مفارًقا له.
• اأيها امل�شلم اعلم اأن اهلل قد اأمرك ب�شوؤال العلماء، فيما اأ�شكل 
تعلمون"،  ل  كنتم  اإن  الذكر  اأه��ل  "فا�شاألوا  تعاىل:  ق��ال  كما  عليك، 
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فا�شلك هذا النهج "�شوؤال العلماء والعمل مبا ي�شدر منهم من الفتاوى 
والتوجيهات احلكيمة، لأنها تنبع من القراآن وال�شنة" واحذر من اجلهال 
الذين هم دعاة على اأبواب جهنم، مع اأنهم من جلدتنا، كما قال ر�شول 
اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص: »تكون دعاة على اأبواب جهنم من اأجابهم قذفوه فيها« ثم قال 
ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »هم قوم من جلدتنا يتكلمون باأل�شنتنا« ثم اأمر ملسو هيلع هللا ىلص بلزوم 
اجلماعة فقال: "فالزم جماعة امل�شلمني واإمامهم، فاإن مل تكن جماعة 
حتى  �شجرة،  باأ�شل  تع�س  اأن  ولو  كلها،  الفرق  تلك  فاعتزل  اإم��ام،  ول 

يدركك املوت واأنت كذلك" �شحيح.

ون�صتمع اإىل هذه الفقرة:

أقوال في احترام أهل العلم وتقديرهم

ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  ر�شول  قال  قال:   - ر�شي اهلل عنهما   - ابن عبا�س  عن 
»لي�س منا من مل يرحم �شغرينا ويوقر كبرينا ، وياأمر باملعروف وينه عن 

املنكر ويعرف لعاملنا حقه« رواه اأحمد و الرتمذي.
قال طاو�س بن كي�شان - رحمه اهلل - : "من ال�شنة اأن يوقر اأربعة: 

العامل ، وذو ال�شيبة وال�شلطان والوالد؛ ذكره البغوي يف �شرح ال�شنة".
وعن اأبي مو�شى الأ�شعري - ر�شي اهلل عنه - عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »اإن 
القراآن غري  امل�شلم، وحامل  ال�شيبة  اإكرام ذي   : تعاىل  اإجالل اهلل  من 

الغايل فيه واجلايف عنه، واإكرام ذي ال�شلطان املق�شط( رواه اأبو داود.
قال الإمام اأحمد خللف الأحمر: )ل اأقعد اإل بني يديك؛ اأمرنا اأن 
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نتوا�شع ملن نتعلم منه(.
وعن بن عبا�س - ر�شي اهلل عنهما - قال: "مكثت �شنتني اأريد اأن 
اأ�شاأل عمر ابن اخلطاب عن حديث ما منعني اإل هيبته( رواه ابن عبد 

الر يف جامع بيان العلم وف�شله".
وعن علي بن اأبي طالب - ر�شي اهلل عنه - قال: "اإن من حق العامل 
األ تكرث عليه ال�شوؤال ، ول تعنته يف اجلواب، واأل ُتلح عليه اإذا ك�شل ، ول 
تاأخذ بثوبه اإذا نه�س، ول تف�شني له �شًرا، ول تغتابن عنده اأحًدا، واإن زل 
قبلت معذرته. وعليك اأن توقره وتعظمه هلل، ما دام يحفظ اأمر اهلل، ول 

جتل�س اأمامه، واإن كانت له حاجة �شبقت القوم اإىل خدمته".

ونختم بهذه الو�صية:

وصية

فيهم،  النا�س  حمبًبا  عليهم،  داًل  للعلماء  حمًبا  كن  امل�شلم  اأيها 
مدافًعا عنهم بالقول والقلم والكتابة وغريها. واحذر من معاداة علماء 
ال�شريعة وعباد اهلل املوؤمنني يف املجال�س وغريها؛ فاإنك اإن عاديتهم فقد 
اآذنك اهلل باحلرب، و�شتكون مهزوًما. وقد قال ملسو هيلع هللا ىلص: »اإن اهلل تعاىل قال: 
من عادى يل ولًيا فقد اآذنته باحلرب« حديث �شحيح، واعلم اأيها امل�شلم 
يتكلم  ومن  اأعدائهم،  على  والرد  ال�شرعي،  العلم  اأهل  املدافعة عن  اأن 
اإ�شقاطهم عند املجتمع، كل ذلك الدفاع من اجلهاد  فيهم، وي�شعى يف 
يف �شبيل اهلل. فلك به اأجر عظيم، لأن الدفاع عنهم هو دفاع عن القراآن 

وال�شنة وال�شريعة.
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خماطبتهم  يف  حتى  بالإكرام،  النا�س  اأحق  فهم  العلماء؛  واأك��رم 
لهم  وادع اهلل  واأخالقهم،  �شمتهم وحديثهم  وا�شتفد من  وجمال�شتهم. 
بالتوفيق وكل خري. واإذا احتيج اإليك يف خدمتهم، اأو عالجهم، اأو غري 
ا يف ذلك هلل جل  ت��رتدد يف ذلك بكل �شرور وح��ب، خمل�شً ذل��ك، فال 

وعال.
وع��دم  وت��وق��ريه��م،  العلماء  ب��اح��رتام  اجلميع  نو�ضي  خ��ت��اًم��ا: 

النتقا�س من قدرهم، ون�ضح من يتطاول عليهم.
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكم  "وال�ضالم 
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الخـاتـمـة
- نسأل اهلل حسنها -

ٱ ٻ ٻ

يف بداية كل اأمٍر ونهايته يجب علينا اأن ن�ضكر املوىل - تبارك وتعاىل - 
فلوله ما كان لهذا العمل اأن يخرج اإليكن، ول اأن يتم هذا اللقاء بكن؛ فلله 
احلمد ما تعاقب اجلديدان، وله الثناء ما بزغ كل جنٍم ولح، وله ال�ضكر ما 

اأحرم كل حاٍج ولبَّى.
ا لوجهه الكرمي، واأن ينفع به  واأ�ضاأل اهلل اأن يجعل هذا العمل خال�ضً

الأمة اأجمع، وطالب مدار�ضها ب�ضكل خا�س.
واأوّد التذكري باأن هذا الكتاب �ضالح - باإذن اهلل - لالإلقاء يف جميع 
بلد  يف  تتخ�ض�س  ومل  متنوعة،  براجمه  لأن  الإ�ضالمية؛  ال��دول  مدار�س 

بعينه.
اإن مل مُينح التوفيق من اهلل - تعاىل - فهو اإىل الهالك  وكل عمل 
اأقرب؛ فاإن كان من تق�ضرٍي اأو زلل فهو من نف�ضي وال�ضيطان، واإن كان من 

خرٍي وبركة فهو من اهلل - �ضبحانه - وحده.
ول اأمّل من الن�ضيحة والتوجيه باأهمية الرامج املدر�ضية، وتاأثريها 
اأو  بالنجاح  براجمنا  على  نحكم  من  فنحن  والرتبوي،  والعلمي،  الديني، 

الف�ضل - ل �ضمح اهلل -.
اأح�ضّنا  فقد  قيام،  بها خرَي  وقمنا  الرامج،  بهذه  العمل  اأح�ضّنا  فاإن 

لنا الأجر واملثوبة من ربنا - تبارك وتعاىل. لأنف�ضنا وطالبنا، وح�ضّ
ب��راجم��ن��ا، ومل نعطها اله��ت��م��ام  ف��ّرط��ن��ا يف  ب���اأن  ال��ع��ك�����س؛  ك���ان  واإن 
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يجني  ول��ن  للتوقعات،  خمالفة  النتيجة  تكون  �ضوف  فبالطبع  املطلوب، 
نهاية  اأن حت�ضد يف  التي ترجى  اليانعة  الثمرات  والطالب  املعلمون  منها 

كل برنامج اإذاعي.
النا�ضئة  والطاقات  الأجيال  فهذه  املعلمون؛  اأيها  الهمة  الهمة  لذا؛ 
اأيديكم، احر�ضوا على تقدمي ما ينفعهم، و�ضرف ما  اأمانة بني  واملتعلمة 
ي�ضرهم؛ ول تعبئوا بكالم املثبطني واملخذلني مهما كانت كلماتهم قا�ضيًة 
عليهم  الطريق  اقطعوا  بل  اإي�ضالها؛  ط��رق  يف  تفننوا  ومهما  ج��ارح��ة،  اأو 
وقولوا لهم: »نحن نعمل لن�ضل اإىل اأعلى مكان، األ وهو الفردو�س الأعلى 
من اجلنة، فاإن اأردمت اللحاق بركبنا فاأهاًل بكم واإل فان�ضرفوا عنا، واإن اهلل 

ل ي�ضيع اأجر املح�ضنني«.
ه لطالب املرحلة  ويف اخلتام.. اأودُّ القول »اإن هذا الكتاب مقدم وموجَّ
املتو�ضطة، فال تبخلوا على طالبكم بال�ضتفادة من هذا الكتاب كل �ضباح، 
واإلقائه على م�ضامعهم، فُرّب كلمة تغري من حال اإىل حال، وُرّب حرٍف يلقى 
يكتب ل�ضاحبته اجلنة! جنة اخللد.. فال للك�ضل ول للملل، ومرحًبا باجلد 

والعمل«.
وال�ضالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
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