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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 
واأزكى  ال�شالة  اأف�شل  و�شحبه  اآله  وعلى  عليه  نبينا حممد،  واملر�شلني، 

الت�شليم.. ثم اأما بعد:
بني  اأ�شعه  الناجحة(،  ال��رام��ج  يف  الثاقبة  )ال��ع��ن  كتاب  فهذا 

اأيديكم واأرجو من اهلل اأن يكتب له القبول؛ اإنه �شميع جميب.
يحتوي هذا الكتاب على مئة برنامج اإذاعي متكامل ومتنوع، بحيث 
على  احلفاظ  تكفل  ومتنوعة  متعددة  ِفقرات  على  برنامج  كل  يحتوي 
الفائدة، والهدف املرجو من الإذاعة املدر�شية، وكذلك حتافظ على اجلو 
املثري واملحفز لل�شماع والإن�شات اإىل الإذاعة بكل �شغف من خالل بع�ض 
وهل  وطرائف،  اأوائ��ل،  مثل:  الطالب،  لنفو�ض  واملحببة  املثرية  الِفقرات 
تعلم؟ و�شوؤال وجواب، وق�شة، وعجائب وغرائب، وحقائق علمية، وتاريخ 
الِفقرات  هذه  تكون  بحيث  بقدر،  ولكن  واملثري؛  الكثري  وغريها  وحدث، 
اإىل  ت�شل  التي  واملعلومة  الفائدة  فيها  زرعنا  بل  فقط  للت�شلية  لي�شت 

امل�شتمع بقالب الفكاهة، وبباطنها الفائدة واملعلومة.
النتقاء،  اأدق  انتقائها  اإىل  عمدت  الطرائف؛  ذل��ك:  على  ومثال 

وركزت على املثري منها لل�شحك، مع ما يدعو اإىل التفكري والتاأمل.
م�شا�ض  ل  املدر�شية  الإذاع��ة  ثوابت  باأن  والتذكري  التنبيه  اأودُّ  كما 

عليها، األ وهي: 
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1- الب�شملة واملقدمة.
2- القراآن الكرمي.

3- احلديث ال�شريف.
فهذه ِفقرات رئي�شة يف اأي برنامج اإذاعي، ينبغي احلر�ض على األ 
يخلو منها، فكل عمل مل يبداأ فيه ب�»ب�شم اهلل« فهو اأبرت، وكذلك القراآن 
نور و�شياء، واأجر وبركات، و�شنة نبينا ملسو هيلع هللا ىلص اخلالدة هي منارة لنا، ومعلٌم 

من معامل الطريق تنري لنا الطريق، وتبعدنا عن بدع املبتدعني.
الربامج  جميع  يف   - اهلل  ب��اإذن   - جتدونها  الثالثة  الثوابت  فهذه 
الإذاعية يف هذا الكتاب، اأما غريها من الِفقرات؛ فاإنها تظهر يف برنامج، 

وتختفي يف اآخر، وهكذا هو �شري الربامج.
ول اأن�شى التو�شية والتاأكيد عليكم معا�شر املهتمني بال�شاأن الإذاعي 
بد  اأم ق�شر فال  الوقت  مهما طال  الثوابت  تهملوا هذه  ل  باأن  املدر�شي 
منها، ولو اآية واحدة، اأو طرًفا من حديث؛ فمن يدري؟ .. اأين يكتب اهلل 

الربكة، ومن اأين ينزعها؟!
وبقي يل تنبيهان مهمان جًدا:

مبقدمتها،  مبا�شرة،  لالإلقاء  جاهزة  الربامج  ه��ذه  اإن  اأولهما: 
على  ما  وجاهزة،  مكتوبة  القراآنية  الآي��ات  حتى  وِفقراتها،  وخامتتها، 
اإلقائه  ثم  الطالب عليه، ومن  وتدريب  الربنامج،  اختيار  �شوى  امل�شرف 

على الطالب.

www.alukah.net
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الآخر: جميع الربامج حتتوي على ِفقرات متفاوتة؛ فمنها ما يحتوي 
على خم�ض و�شت و�شبع وثمان وت�شع، وهكذا، خمتلفة بح�شب طول الِفقرة 
اأربع �شفحات؛ بحيث ل  اإىل  يتجاوز ثالث  ل  اأن معظمها  اإل  وق�شرها، 
الوقت املحدد، وغالب الربامج حتتوي على �شبع ِفقرات والأهم  يتجاوز 

من الِفقرات هو الإعداد والتقدمي والتدريب اجليد.
لذا.. علينا اأن ل نهمل هذا الأمر.

وللعلم؛ فاإن هذه املو�شوعة حتتوي على كتاب كامل للِفقرات باإمكان 
اأي معد لالإذاعة التعديل على الربامج، واإ�شافة اأو اإلغاء ِفقرات، كل هذا 
متوافر ومتي�شر وما على املعد للربنامج الإذاعي �شوى فتح كتاب )الرو�شة 

ال�شند�شية يف الفقرات الثقافية( وانتقاء ما يراه منا�شًبا من الفقرات.
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البرنامج اإلذاعي )1(

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل املنعم على عباده مبا هداهم اإليه من الإميان, احلمد 
هلل املتمم اإح�سانه مبا اأقام لهم من جلّي الرهان, الذي حمد نف�سه مبا 
و�سراًجا  باإذنه  اهلل  اإىل  وداعًيا  ا  ونذيًرً ب�سرًيا  ليكون  القراآن  اأن��زل من 
اإىل معرفة عّزته  دلياًل على وحدانيته, ومر�سًدا  كتابه  منرًيا, وجعل 
وعظيم  �ساأنه  وع��ل��ّو  ج��الل��ه  و�سفات  اأ�سمائه  ع��ن  ومف�سًحا  وعلمه, 
ا على �سدقه وبّينًة  �سلطانه, وجعله حجًة لر�سوله الذي اأر�سله به, وَعلَمً

على اأنه اأمينه على وحيه. اأما بعد:
ن�سق  يف  القدمي,  كالعرجون  بعدها  يعود  منازل,  القمر  اأّن  كما 
اإلهي عجيب, �سوف نبحر معكم يف برناجمنا لهذا اليوم )        ( املوافق 

)                    ( بن منازل القمر, فنتعّرف عليها, وننظر يف اأ�سرارها.

ق�ّص��م الع��رب القدم��اء حرك��ة القم��ر اليومي��ة اإىل )28( موقًعا 
مت�صاوية الأبعاد تقريًبا يبقى القمر يف كل موقع ليلة واحدة، اأما نحن 

فنبقى يف هذا املوقع كبداية لنطالقة القراآن الكرمي من هذا املنرب:

القرآن الكريم

قال تعاىل: زب ٺ ٺ ٺ ٿٿ  ٿ  ٿ ٹ ٹ ٹ 
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ٹ 
ڌ  ڍ  ڍ   ڇ  ڇ  ڇ  چڇ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  



12

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ ژڑ  ڑ ک ک ک ک گ گ 
ں  ں   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ   گ 
ھھ  ھ  ہ  ہ  ہ   ہ  ۀ  ڻۀ  ڻ  ڻ  ڻ 
ۆۆ  ۇ  ڭۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ   ے  ے  ھ 

ۈ  ۈ ٴۇ ۋ رب  ) الزخرف: 12- 19(.

والفرتة الزمنية للمنزلة الواحدة ت�صاوي )24( �صاعة مق�صومة 
م لنا ن�صيًبا من الأحاديث النبوية: على )28( يوًما، وها نحن نق�صِّ

الحديث

عن اأبي هريرة - ر�شي اهلل عنه - ؛ اأنه �شمع ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: 
»ل يبولن اأحدكم يف املاء الدائم الذي ل يجري ثم يغت�شل فيه« متفق عليه.

يظه��ر من املن��ازل )14( ويختفي )14(، وكلم��ا غابت منزلة يف 
الأف��ق الغرب��ي، طلع��ت يف الأف��ق ال�صرقي منزل��ة ت�صّم��ى "الرقيب"، 

ا نبقى نحن مع فقرة ت�صّمى )توبة ماعز(: واأي�صً

توبة ماعز
اإىل  "جاء ماعز بن مالك  الأ�شلمي قال:  عن بريدة بن احل�شيب 

رين! النبي ملسو هيلع هللا ىلص فقال: يا ر�شول اهلل طهِّ
فقال: ويحك.. ارجع فا�شتغفر اهلل وُتب اإليه.

رين. قال: فرجع غري بعيد... ثم جاء فقال: يا ر�شول اهلل طهِّ
فقال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: ويحك ارجع فا�شتغفر اهلل وُتب اإليه.

www.alukah.net
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رين. قال: فرجع غري بعيد، فقال: يا ر�شول اهلل طهِّ
فقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص مثل ذلك، حتى اإذا كانت الرابعة، قال له ر�شول اهلل 

رك«؟ ملسو هيلع هللا ىلص: »فيم اأطهِّ
فقال: من الزنى!

ف�شاأل ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص اأبه جنون؟
فاأخرب اأنه لي�ض مبجنون.

فقال: اأ�شارٌب خمًرا؟
فقام رجل فا�شتنكهه، فلم يجد منه ريح خمر.

فقال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: )اأزَنْيَت؟(
فقال: نعم.

فاأمر به ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص؛ فُرجم.
به  اأحاطت  لقد  هلك،  لقد  يقول:  قائل  فرقتني:  فيه  النا�ض  فكان 

خطيئته.
وقائل يقول: ما توبة اأف�شل من توبة ماعز. اإنه جاء اإىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص، 
فو�شع يده يف يده، ثم قال: اقتلني باحلجارة. قال: فلبثوا بذلك يومني اأو 

ثالثة.
ثم جاء ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، وهم جلو�ض ف�شّلم، ثم جل�ض فقال: ا�شتغفروا 

ملاعز بن مالك.
فقالوا: غفر اهلل ملاعز بن مالك.

مت بني اأّمة لو�شعتهم«  قال: فقال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »لقد تاب توبة لو ُق�شِّ
�شححه الألباين.
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تق��ع )14( م��ن املنازل ال���)28( �صمال خط ال�صت��واء ال�صماوي 
وت�صّمى "املنازل ال�صامية"، لنقف هنا مع هذه الفقرة:

من كالم الشيخ الطنطاوي

قال ال�شيخ علي الطنطاوي: 
حّدثنا اأ�شتاذنا الدكتور حميي ال�شماع قبل اأكرث من خم�شني �شنة، 
اإثر عودته من درا�شته يف باري�ض، اأنه ذهب اإىل منزل اأ�شرة دّلوه عليها 
بنًتا خارجة منها يف  اإىل الدار  لي�شتاأجر غرفة لديها، فقابل وهو داخل 

عينها اأثر الدموع..
لتعي�ض  عنا  انف�شلت  ولكنها  بنتنا،  هذه  له:  قالوا  لها؟  ما  ف�شاأل: 

وحدها..
قال: اإنها تبكي. 

قالوا: لقد جاءت ت�شتاأجر غرفة عندنا، فلم نوؤجرها. قال: ومَل ؟ 
قالوا: لأنها دفعت اأجرة لها ع�شرين فرنًكا، وغريها يدفع ثالثني!

قال الطنطاوي: واإذا �شككت يف هذه الق�شة، ومن حقك ال�شك فيها، 
لأنها بالن�شبة اإليك واإىل كل عربي، �شيء يكاد يدخل يف باب امل�شتحيل اإذا 
�شككت فيها، ف�شاأل الدكتور ال�شماع يوؤكد لك اأنه راآها و�شمعها. ولقد ق�ّض 
علينا اإخواننا الذين ذهبوا اإىل اأوروبا واأمريكا وخالطوا اأهلها، كثرًيا من 

اأمثالها.

www.alukah.net
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وتقع )14( منها جنوب خط ال�صتواء ال�صماوي وت�صّمى "املنازل 
اليمانية" ولنقف هنا مع هذه الفقرة:

"10" أنشطة إيجابية للفرد المسلم
يف  اإيجابية  اأكرث  لتكون  املفيدة  الأن�شطة  هذه  احلبيب  اأخي  اإليك 

احلياة ومنها :-
1- اغتنام فر�شة اخلري املتاحة.

2- �شكر اهلل تعاىل على نعمه التي ل حت�شى.
3- مداومة على العمل ال�شالح.

4- �شوؤال اأهل العلم.
5- �شرت عيوب الآخرين.

6- اغتنام وقت ال�شحر بال�شالة والدعاء والتعّود على ذلك.
7- تنظيف وتطييب امل�شجد.

8- �شكر من اأ�شهم يف خدمة الدعوة.
9- احلر�ض على الكالم الذي ترجو ثوابه عند اهلل.

10- حمد اهلل و�شكره على نعمة الإ�شالم.

وكما اأن القمر ينتقل من منزلة اإىل اأخرى يف يوم وليلة، ها نحن 
ننزل بكم اإىل اآخر فقرة:

الخلوة باألجنبية
معنى اخللوة: املراد باخللوة انفراد الرجل باملراأة الأجنبية عنه يف 

مكان ل يراهم فيه اأحد. 
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وقد اأجمع اأهل العلم على اأّن خلوة الرجل بالأجنبية حمّرمة حتى 
مع من اأمن ال�شهوة. 

قال الإمام النووي - رحمه اهلل - : "واأما اإذا خال الأجنبي بالأجنبية 
من غري ثالث معهما فهو حرام باتفاق العلماء، وكذا لو كان معهما من ل 
ي�شتحى منه ل�شغره كابن �شنتني  وثالث ونحو ذلك فاإّن وجوده كالعدم".
والأجنبية �شبق التنبيه اإىل اأنها من لي�شت زوجته ول حمرًما له على 

التاأبيد بن�شب اأو ر�شاع اأو م�شاهرة.
اأما مباذا تنتفي اخللوة.. فبالآتي:

1- تنتفي اخللوة بوجود امراأة اأخرى اأو رجل اآخر ولي�شا من اأهل 
الريبة. 

2- يكون املكان مفتوًحا ويكرث الداخل واخلارج كاملكاتب املفتوحة 
مع كرثة املراجعني واملحالت املزدحمة. 

اأخذنا جولة حول منازل القمر, وتعّرفنا على �سيٍء من  اأن  بعد 
اأن نحّلق  اأمل  القدمي, على  القمر كالعرجون  اأ�سراره, نعود كما يعود 

كالبدر يف ال�سماء يف براجمنا الإذاعية القادمة اإن �ساء اهلل.
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكم  "وال�سالم 

www.alukah.net
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البرنامج اإلذاعي )2( 

ٱ ٻ ٻ

اخللُق  له  النا�س,  وم��ن  ر�ساًل  املالئكة  من  ي�سطفي  هلل  احلمد 
العزيز  وه��و  ي�ساء,  م��ا  ويحكم  �ساء  م��ن  ل  يف�سّ احل��ك��م,  ول��ه  والأم����ر, 
اأّن  واأ�سهد  واأ�ستغفره,  عليه  واأث��ن��ي  واأ���س��ك��ره,  تعاىل  اأح��م��ده  احلكيم, 
حمّمًدا عبده ور�سوله, رفع اهلل قدَره على النا�س, جَعل اهلل له حقوًقا 
على النا�س, وجَعل يف هدِيه و�سّنَته الهدى والنِّرا�س, �سّلى اهلل عليه 
وعلى �سحابته واآله واأزواِجه املطّهرين من الدَن�ِس والأَرَجا�س. اأما بعد:
من رحيق الأزه��ار, وع��ذب الأنهار, و�سفاء الأل��وان, جمعنا لكم 

كاأ�ًسا من املعلومات, مليئة بال�سكريات, ومنع�سة بالنكهات.
علها يطيب لكم مذاقها يف هذا اليوم )        ( املوافق )                    (.

كر احلكيم: وخري كاأ�س ما قرئت عليها اآيات من الذِّ

القرآن الكريم

قال تعاىل: زب ۋ ۅۅ ۉ ۉ ېې  ې ې ى ى ائائ ەئ 
ەئ وئوئ ۇئ ۇئ ۆئ  ۆئۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ 
ٻ  ٻ  ٱ  جب   يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  
ٻ ٻ پ پپ پ ڀڀ ڀ  ڀ ٺ  ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ 
ڄ  ڦ   ڦڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ٹڤڤ  ٹ  ٹ  ٹ   ٿ 
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ڇ  ڇ  ڇ  چچ  چ   ڃچ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄڄ  
ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڎڎڈ   ڌ   ڍڌ  ڍ  ڇ 
ڱ  ڱ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ   ک  ک  ک  
ھ   ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ 

ھھ رب ) الزخرف: 20- 30(.

ولن جند اأ�صفى من كاأ�س النبّوة:

الحديث

عن اأبي هريرة - ر�شي اهلل عنه - ؛ اأّن ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »اتقوا 
اللعاننْي«. قالوا وما اللعانان يا ر�شول اهلل؟ قال: »الذي يتخّلى يف طريق 

النا�ض اأو يف ظلِّهم« رواه م�شلم.

ولكوؤو�س الدرا�صات طعم خا�س:

 النباتات المكتبية تخفف من 
إجهاد وتعب الموظفين

داخل  اأوعية  يف  مزروعة  نباتات  و�شع  اأّن  جديدة  درا�شة  اأظهرت 
التعب  من  تخفف  فهي  ال�شحية  بالفائدة  املوظفني  على  يعود  املكتب، 

والإجهاد.
وذكرت �شحيفة "ديلي مايل" الربيطانية اأّن الباحثني يف "اجلامعة 
الرنويجية لعلوم احلياة" يف ال�شويد، وجدوا اأّن وجود النباتات يف املكاتب 
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�شهم لأوجاع الراأ�ض وال�شعال  يخفف من تعب واإجهاد املوظفني ومن تعرُّ
وجفاف الب�شرة واحلنجرة. 

املوظفون يعملون مع وجود النباتات باإنتاجية اأكرث واأ�شرع ب�)%12(.
وتبنّي اأنه مع زيادة روؤية املوظفني للنباتات يف املكتب، ينخف�ض عدد 
وامليكروبات  النباتات  باأّن  العلماء ذلك  وف�ّشر  لأ�شباب مر�شّية،  غيابهم 
يف  تنت�شر  التي  الع�شوية  املرّكبات  اإزال��ة  يف  جيدة  تربتها  يف  املوجودة 

الهواء، وقد توؤثر على ال�شحة. 
وقالت الطبيبة امل�شوؤولة عن الدرا�شة تينا برينغ�شليمارك "قد يكون 
هناك تف�شري نف�شي باأّن النا�ض يعتقدون اأّن وجود النباتات �شحي اأكرث، 
وبالتايل فهم على الأرجح يقّيمون �شحتهم ب�شكل اأكرث تفاوؤًل"، ووجدت 
درا�شة اأمريكية اأخرى اأّن النباتات ب�شكل خا�ض مفيدة يف املكاتب التي ل 
نوافذ فيها، وتبنّي اأّن املوظفني يعملون مع وجود النباتات باإنتاجية اأكرث 

واأ�شرع ب�)%12(.

ا �صائغة لل�صاربني: الكلمة هي اأي�صً

 د. حسام الحبيب يدخل 
"موسوعة ماركيز" العالمية

اختارت "قائمة ماركيز" اأ�شهر مو�شوعة عاملية توّثق م�شاهري العامل 
والأع�شاب  املخ  جراحة  اخت�شا�شي  والإن�شانية،  العلمية  املجالت  يف 
العامل  �شخ�شيات  اأبرز  �شمن  احلبيب،  �شعيد  ح�شام  الدكتور  ال�شعودي 
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لعام )2009م(، تقديًرا لأبحاثه الطبية الرائدة، كما ر�ّشحته املو�شوعة 
ا �شمن "قائمة الإجنازات الطبية" العاملية للعام احلايل. اأي�شً

وجاء يف م�شوغات اختيار الدكتور احلبيب يف املو�شوعة، اإجنازاته 
يف جمال الأبحاث الطبية، التي �شملت اكت�شاف طريقة جديدة لإغالق 
اإجراء  الفقري  العمود  جلراحي  ميّهد  اآخر  واكت�شاًفا  الدموية،  الأوعية 
واأبحاث  درا�شات  �شل�شلة  اإىل  بالإ�شافة  املعّقدة،  اجلراحية  العمليات 
تناولت نزيف الدماغ و�شلل احلبل ال�شوكي، التي ن�شرتها جمالت عاملية 

معروفة.
يف  ون�شاأ  احلبيب  الهادي  العبد  �شلمان  �شعيد  ح�شام  الدكتور  ُولد 
الثانوية  يف  املنطقة  على  الأوائ��ل  الع�شرة  اأحد  وكان  ال�شرقية،  املنطقة 
العامة، ويف عام )1997م( تخّرج يف كلية الطب بجامعة "امللك في�شل"، 
عام  الفقري  والعمود  امل��خ  ج��راح��ة  يف  ال��دك��ت��وراه  درج��ة  على  وح�شل 
تخ�ش�ض  على  املا�شي  العام  نف�ض اجلامعة، وح�شل يف  من  )2005م( 
وهو  "األربتا" الكندية.  جامعة  من  للبالغني  الفقري  العمود  جراحة  يف 

يتخ�ش�ض حالًيا يف جراحة العمود الفقري لالأطفال يف نف�ض اجلامعة.
وكان الدكتور احلبيب هو الباحث الرئي�ض يف اكت�شاف طريقة جديدة 
لإغالق ال�شرايني دون احلاجة للخيوط اجلراحية، وذلك با�شتخدام مادة 
امللك  "جامعة  "الغراء اجلراحي"، ومتت مناق�شة بحثه يف  اأطلق عليها 
الرئي�ض يف  الباحث  ا  اأي�شً كان  كما  امتياز،  درجة  على  في�شل" وح�شل 
اكت�شاف طريقة جديدة ت�شاعد يف عملية تثبيت العمود الفقري، وله عّدة 
مقالت طبية  عّدة  ا  اأي�شً وله  الفقري،  العمود  اأخرى يف جراحة  اأبحاث 
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من�شورة يف جمالت علمية عاملية وحملية يف جراحة املخ والعمود الفقري، 
مر�شى  عند  وال�شلل  ال��ولدة،  حديثي  الأطفال  عند  الدماغ  نزيف  منها 

وغريها. الدماغي  والنزيف  واجللطات  "الثال�شيميا"، 
ُتَعد  �شمنها،  احلبيب  ال��دك��ت��ور  اأُدرج  ال��ت��ي  ماركيز"  و"قائمة 
العلمية  املجالت  جميع  يف  العامل  م�شاهري  توّثق  عاملية،  مو�شوعة  اأ�شهر 
اأعوام، وتوجد يف  الوليات املتحدة منذ )110(  والإن�شانية، وت�شدر يف 
كثري من املكتبات ومراكز البحوث واملكتبات الإلكرتونية جلامعات اأمريكا 
ال�شمالية، كجامعة "هارفارد" و"ال�شمال الغربي" و"تورونتو" و"األربتا"، 
واملعادن"  للبرتول  فهد  امللك  "جامعة  مكتبة  يف  كذلك  متوفرة  وه��ي 

بالظهران.
ويعتمد اإدراج املر�شح يف القائمة العاملية على معايري �شارمة مبنّية 
كافتني  الجتماعي  و�شعه  اأو  ال�شخ�ض  رغبة  تكون  ول  اإجن��ازات��ه،  على 
لإدراجه، وتقوم جلنة موؤّلفة من �شبعني حمرًرا واثني ع�شر باحًثا مبراجعة 
ري الذاتية للمر�شحني، للتاأكد من مطابقتها للمعاير الالزمة، كما ل  ال�شِّ

توجد تكاليف مالية يتحّملها املر�شح.

ونرتككم لتتذّوقوا فقرة بعنوان )ا�صتخدم الكتاب امل�صموع(

استخدم الكتاب المسموع

وتقريب  القراءة  لتكوين ملكة  الأخرى كذلك  املفيدة  الو�شائل  من 
هاج�ض القراءة والثقافة من نف�ض الإن�شان، الكتاب امل�شموع. وهو عبارة 
عن ت�شجيل �شوتي لقراءات لكتب خمتلفة، ميكن لل�شخ�ض اأن ي�شتمع لها 
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يف ال�شيارة اأو اأثناء ممار�شة الريا�شة اأو يف اأي مكان اإن اأراد.
لكن ل تزال جتربة الكتاب امل�شموع يف بداياتها يف العامل العربي، يف 
حني اأنها قطعت �شوًطا كبرًيا يف الغرب، واأثبتت جناًحا فائًقا، �شواء على 
م�شتوى من يريدون ال�شتفادة من الأوقات التي ل ميكنهم فيها القراءة 
اأن يتقّربوا �شيًئا ف�شيًئا من  اأو على م�شتوى من يريدون  واإمنا ال�شتماع، 
عامل الكتب واملطالعة، فيبداأون بال�شتماع حتى ترتفع هّمتهم، وي�شرعون 

بعدها بالقراءة الفعليه.

ومو�صوعنا القادم بعنوان )الغت�صاب ملاذا؟(

االغتصاب لماذا؟

اأباحوا لأنف�شهم كل  اأنهم  الرغم من  الغرب على  اأهل  اأّن  العجيب 
اأنواع املمار�شات اجلن�شية، حتى نكاح املحارم، اإّل اأّن ذلك مل يخّفف من 
�شعارهم اجلن�شي، والبحث عن اأ�شكال اأخرى من املمار�شات اجلن�شية، 

ولذلك فقد كرثت حالت الغت�شاب هناك.
باحلقيقة" جلمي�ض  اأمريكا  اعرتفت  اأن  "يوم  كتاب  يف  ذلك  جاء 
معهن،  حتدث  الالتي  الن�شاء  من   )%20( "ن�شبة  وبيرتكيم:   باتر�شون، 
الرقم  هذا  نت�شّور  وعندما  اأ�شدقائهن،  اأحد  مع  لقاء  يف  اغت�شنب  قد 
على امل�شتوى الوطني، فاإّن هذه الن�شبة تعني اأّن ما يقارب من ت�شعة ع�شر 
الغت�شاب،  مل�شكلة  �شحايا  كّن  املتحدة  الوليات  يف  الن�شاء  من   مليوًنا 
هذه  اغت�شنب..  قد  باأنهن  م�شتيقنات  ل�شن  اإنهن  قلن   ،)%4(  ون�شبة 
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 الن�شبة بحد ذاتها مرعبة.. وتدعو للخوف والفزع.. وامل�شكلة باإيجاز هي 
الإح�����ش��اءات  ه��ذه  م��ن  الده�شة  ت��اأخ��ذه��ن  ل  الن�شاء  م��ن  ك��ث��رًيا   اأّن 

والأرقام..".
وهذه بع�ض احلقائق املجملة التي اأدىل بها بع�ض اأفراد العّينة من 

الأطفال:
- لقد تعّر�شت لالغت�شاب من �شاب.

- اغت�شبني جارنا ال�شاب واأنا مل اأجتاوز الثامنة من عمري.
- جارنا اللطيف والكبري يف ال�شن اعتدي علّي جن�شًيا.

- تعّر�شت ل�شرب مربح ثم اغت�شاب.
- تعّر�شت لل�شرب والغت�شاب اجلن�شي من والدي وعمي!.

ونختم بهذه الفقرة:

راقب الوزن باستمرار

اإّن زيادة الوزن عن املعّدل الطبيعي، دليل على اأّن كمية الأكل اأكرث 
من الالزم، واأّن الغذاء يحتوي على كميات كبرية من الدهون والن�شويات 

وال�شكر.
والقدرة  الر�شاقة واجلمال  تتمّثل فقط يف فقدان  الوزن ل  وزيادة 
الدورة  لأمرا�ض  الرئي�ض  ال�شبب  ا  اأي�شً ولكنها  والن�شاط،  احلركة  على 

الدموية والقلب، واأمرا�ض العمود الفقري الذي يحمل ما ل ي�شتطيع.



24

قد  نفو�سكم  تكون  اأن  كوؤو�سنا,  اآخ��ر قطرة من  انتهاء  بعد  ناأمل 
رناه, ول نّدعي الكمال. طابت ملا قّدمناه, وابتهجت مبا ح�سّ

وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكم  "وال�سالم 
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البرنامج اإلذاعي )3(

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل الذي جعل ملن لذ به من كل �سائقة خمرًجا, واأعقب 
اهلل وحده  اإل  اإل��ه  ل  اأن  واأ�سهد  فرًجا,  عليه  توكل  ملن  ال�سدائد  �سيق 
اأ�سبح قلبه بالإميان باهلل واأ�سمائه و�سفاته  ل �سريك له, �سهادة من 
مبتهجا, واأ�سهد اأّن نبّينا حمّمًدا عبده ور�سوله العبد املجتبى, والنبي 
اأقطار الأر���س وال�سماء, و�سلِّم  امل�سطفى, �سلى اهلل عليه �سالة متالأ 

ت�سليًما كثرًيا. اأما بعد:
نقدم  املعطاء,  واإذاعتنا  امل�سباح,  و�سباحنا  ال�سداح,  منرنا  من 
لكم براجمنا لهذا اليوم )        ( املوافق )                    ( من زوايا متعّددة, 

واجتاهات خمتلفة, عّلنا نوّفق للتجديد, وجند التفاعل والتاأثري.

اأوىل زوايان��ا ه��ي زاوي��ة الق��راآن الك��رمي، املليئ��ة باملعج��زات 
والأعاجيب:

القرآن الكريم
ۇ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ   زب  ت��ع��اىل:  ق��ال 
ې  ېې  ۉ   ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۈٴۇ  ۈ  ۆ  ۆ   ۇ 
ۆئ  ۆئ   ۇئ  ۇئ  وئوئ  ەئ  ەئ   ائ  ائ  ى  ى  ې 
یی   ی   ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ   ۈئ  ۈئ 
ٻ  ٻ  ٱ  خب   حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ 
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ٺ  ٺٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ   پپ  پ  ٻ  ٻ 
ڦ  ڦ  ڦ   ڤڤ   ڤ  ڤ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ 
چ  چ   چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ 
ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇ  چ 
گ  گ  گ  ک   ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈڈ 
ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ڳ  ڳڳ  ڳ  گ 
ھ   ھ   ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ   ۀ  ڻ  ڻ 
رب   ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆۆ   ۇۇ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۓ  ۓ   ےے 

) الزخرف: 31- 44(.

ول�صّنة النبي ملسو هيلع هللا ىلص زاوية عطرة، مليئة بالتفاوؤل والإميان:

الحديث
قال:  ملسو هيلع هللا ىلص  اأّن النبي  ؛  اأيوب الأن�شاري - ر�شي اهلل عنه -  اأبي  عن 
» اإذا اأتيتم الغائط فال ت�شتقبلوا القبلة ول ت�شتدبروها، ولكن �شّرقوا اأو 
غّربوا«. قال اأبو اأيوب: فقدمنا ال�شام فوجدنا مراحي�ض ُبنيت ِقَبل القبلة 

فننحرف ون�شتغفر اهلل تعاىل. متفق عليه.

ور�صمن��ا لكم بهند�صتنا الإذاعية ث��الث زوايا .. الزاوية الأوىل 
بعنوان )انظروا اإىل الأُم ماذا تعلِّم اأطفالها!(

انظروا إلى اأُلم ماذا تعلِّم أطفالها!
طفلة مل تكمل عامها الثالث تتلعثم باحلروف، تقف خلف اأمها ت�شد 
اأمي مل ننب اليوم ق�شًرا يف اجلنة، اعتقدت اأين �شمعت  اأمي  مالب�شها: 
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خطاأً، اإّل اأّن الفتاة كّررتها، ثم وقف اإخوتها اإىل جانبها واأخذوا يرّددون 
ما قالته اأختهم ال�شغرية.

ترى  اأن  اأحتب  وقالت يل:  فابت�شمت  الف�شول يف عيني  اأمهم  راأت 
كيف اأبني واأبنائي ق�شًرا يف اجلنة؟. فوقفت اأرقب ما �شيفعلونه، جل�شت 
ال�شنة  اإىل  العا�شرة  بني  ت��رتاوح  اأعمارهم  حولها،  اأولده��ا  وحتّلق  الأم 

والن�شف، جل�شوا جميعهم م�شتعدين ومتحم�شني.
بداأت الأم وبداأوا معها يف قراءة �شورة الإخال�ض؛ ثم كّرروها ع�شر 
بنينا  هلل  "احلمد  فرحني  واح��د  ب�شوت  �شرخوا  انتهوا  عندما  م��رات، 

ق�شًرا يف اجلنة".
�شاأَلتهم الأم وماذا تريدون اأن ت�شعوا يف هذا الق�شر، رّد الأطفال 
اإّل باهلل .. ل حول  "ل حول ول قوة  اأمي، فبداأوا يرّددون  نريد كنوًزا يا 
ول قوة اإّل باهلل .. ثم عادت ف�شاأَلتهم: من منكم يريد اأن ي�شرب من يد 
ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص �شربة ل يظماأ بعدها اأبًدا، ويبلغه �شالتكم عليه؟ ف�شرعوا 
جميعهم يقولون: اللهم �شلِّ على حمّمد وعلى اآل حممد، كما �شّليت على 

اإبراهيم وعلى اآل اإبراهيم اإنك حميد جميد.
اإبراهيم  اآل حمّمد كما باركت على  اللهم بارك على حمّمد وعلى 

وعلى اآل اإبراهيم اإنك حميد جميد.
تابعوا بعدها الت�شبيح والتكبري والتهليل، ثم انف�شوا كٌل اإىل عمله؛ 
فمنهم من تابع مذاكرة درو�شه، ومنهم من عاد اإىل مكّعباته يعيد بناءها.
تقول الأم: اأبنائي يحبون جلو�شي بينهم ويفرحون عندما اأجمعهم، 
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واأجل�ض و�شطهم اأحببت اأن اأ�شتغل فرحتهم بوجودي باأن اأعّلمهم واأعّودهم 
اآمل منهم وما  انتظموا عليه، وهذا ما  على ذكر اهلل، فمتى ما اعتادوه 
اأعّلمه لهم ا�شتندت فيه على اأحاديث لر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص حيث قال: »من قراأ  
 قل هو اهلل اأحد   حتى يختمها ع�شر مرات بنى اهلل له ق�شًرا يف اجلنة« 

�شّححه الألباين.
األ  »يا عبد اهلل بن قي�ض  اآخر:  ملسو هيلع هللا ىلص يف حديث  كما قال ر�شول اهلل 
اأدّلك على كنز من كنوز اجلنة؟ فقلت: بلى يا ر�شول اهلل، قال: قل ل حول 

ول قوة اإّل باهلل« رواه البخاري وم�شلم.

وزاويتنا الثانية بعنوان )م��وب��ق��ات(

مــوبــقــات

ك�شفت اإح�شائية اأجراها املركز امل�شري للبحوث اجلنائية ون�شرتها 
جريدة �شوت الأزهر، اأّن العرب ينفقون �شنوًيا على ال�شحر وحده حوايل 

)5( مليارات دولر، واأّن هناك دّجاًل لكلِّ األف عربي.
القت�شادية  اأن ّحجم اجلرائم  ر�شمية  اإح�شائية  ويف دبي ك�شفت 

عن طريق ال�شحر و�شل )1.4( مليار درهم �شنوًيا.

وزاويتنا الثالثة بعنوان )كلمات ماأثورة لالأمري �صكيب اأر�صالن(

كلمات مأثورة لألمير شكيب أرسالن

1- ظّن كثري من امل�شلمني اأنهم م�شلمون مبجّرد ال�شالة وال�شيام، 
وكل ما ل يكلفهم بذل دم ول مال، وانتظروا على ذل الن�شر من اهلل.

www.alukah.net
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يف  ول  وال�شيام،  ال�شالة  يف  تنح�شر  ل  الإ�شالم  عزائم  اإّن   -2
وقد  وتخّلفوا؟  قعدوا  الدعاء ممن  اهلل  يقبل  وكيف  وال�شتغفار،  الدعاء 

كان بو�شعهم اأن ينه�شوا ويبذلوا.
3- اإّن العمل لأجل ال�شلطان يف الأر�ض اأ�شبه باحلرث يف الأر�ض، 
رت يف العمل ق�شّرت هي يف الثمر. فبقدر ما ت�شتغل فيها تعطيك، واإن ق�شّ
4- من ا�شت�شغر الدنيا كربت لديه، ومن هانت عليه احلياة جاءته 

احلياة على رجليها، �شّنة اهلل يف خلقه، ولن جتد ل�شّنته تبدياًل.
الوطنية  احلركات  اإخماد  ال�شتعمار  دول  تظّن  اأن  العبث  من   -5
بالع�شف والقهر، والقتل والنفي واحلب�ض، فكل هذا ل يزيد امل�شلمني اإّل 

عداًء.

ونختم زوايانا الإذاعية بهذه الزاوية الأخرية:

أشهر الجرائم اإللكترونية

الكبرية  الهجمات  اأوىل  اإح��دى  هي  احلادثة  هذه  مور�ض:  ق�شية 
واخلطرة يف بيئة ال�شبكات، ففي ) نوفمرب( عام )1988م( متّكن طالب 
"روبري موري�ض" من اإطالق فريو�ض  يبلغ من العمر )23( عاًما ويدعى 
اآلف   )6( اإ�شابة  اإىل  اأدى  الإنرتنت،  عرب  مور�ض(  )دودة  با�شم  عرف 
"60000" نظام عرب ال�شبكة العنكبوتية، من  جهاز يرتبط معها حوايل 
قّدرت  وقد  احلكومية،  والدوائر  املوؤ�ش�شات  من  العديد  اأجهزة  �شمنها 
مائة  بحوايل  امل�شابة  املواقع  وت�شغيل  الأنظمة  ت�شليح  لإعادة  اخل�شائر 
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مليون دولر، اإ�شافة اإىل مبالغ اأكرث من ذلك متثل اخل�شائر غري املبا�شرة 
الناجمة عن تعّطل هذه الأنظمة، وقد حكم على مور�ض بال�شجن ملدة "3" 

اأعوام وع�شرة اآلف دول ر غرامة.
قد  واأمامكم  ُر�سمت,  قد  الإذاعية  زوايانا  هذه  نقول:  اخلتام  يف 
ُعر�ست؛ فاإن كان من زلل فهو لبد اآِخٌذ ن�سيبه من كلِّ عمٍل ب�سري, 

واإن كان من �سواب فهو من اهلل الكرمي الرحمن.
اأجمعن". و�سحبه  اآله  وعلى  حممد,  نبينا  على  اهلل  "و�سلى 
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البرنامج اإلذاعي )4(

ٱ ٻ ٻ

القهار, مذل اجلبابرة, قا�سم  املنتقم  القوي اجلبار,  احلمد هلل 
الأكا�سرة, مهلك القيا�سرة, ل يعجزه �سيء يف الأر�س ول يف ال�سماء, 
وال�سالة وال�سالم على قائد املجاهدين, حمب ال�ست�سهادين, مبغ�س 

املنافقن, وعلى اآله و�سحبه الطيبن املجاهدين. اأما بعد:
م��ن حم��ط��ات ال��وق��ود ت���ت���زّودون ب��ال��وق��ود, وم���ن حم��ط��ات امل��ي��اه 
تتزّودون باملاء, وهنا ل بد لنا من حمطة تتزودون منها العلوم واملعارف 

اجلديدة واملفيدة.
وها نحن نقدم لكم يف هذا اليوم )        ( املوافق )                    ( 

حمطتنا ال�سباحية؛ حمطة الإذاعة املدر�سية.
ب��اآي��ات  ي��زودّوك��م  الإذاع����ة لكي  اإخ��وان��ك��م م��ن جماعة  يقف فيها 
القراآن, واحلديث, والكلمة, ومن العجائب والغرائب ما يده�س ويبهر.
لذا؛ �ستكون باإذن اهلل اإذاعتنا لهذا اليوم جديدة وفيها معلومات 

مفيدة باإذن اهلل.

حمطتنا الأوىل هي حمطة القراآن الكرمي:

القرآن الكريم

ې  ې  ېې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  زب  ت��ع��اىل:  ق���ال 
ۆئ  ۇئۇئ  وئ  وئ  ەئ   ەئ  ائ  ائ  ى  ى 
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ٱ  جئ   ی  ی  ىئیی  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ   ۈئ  ۆئ 
ٺ  ڀ  ڀ  ڀ   پڀ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 
ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ   ٿٿ  ٺ  ٺ  ٺ 
ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦڦ  ڦ  ڤڦ  
ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍڍ  ڇ   ڇڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ 
ڳ  ڳڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک   ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  
ڻ  ڻڻ  ڻ   ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڳڱ  
ھ  ھ  ھ  ھ  ہ   ہ  ہ  ہ  ۀۀ 

ے ے  ۓ ۓ ڭ ڭ رب ) الزخرف: 45- 56(.

وحمطتنا الثانية هي حمطة ال�صّنة النبوّية:

الحديث

اإّن  ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »  عن جابر - ر�شي اهلل عنه - ؛ قال �شمعت النبي 
ال�شيطان اإذا �شمع النداء بال�شالة ذهب حتى يكون مكان الروحاء«. قال 
�شليمان: ف�شاألته عن الروحاء؟ فقال: هي من املدينة �شتة وثالثون مياًل. 

رواه م�شلم.

ون�صل اإىل حمطة احلكمة:

الحكمة

- املنا�شب ل ت�شنع العباقرة، والرثوات ل تخلق الرجال، وقد يتوىل 
والرثوة  باملن�شب!  هو  ي��زدان  ول  به  املن�شب  فيزدان  من�شًبا  العبقري 
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ولي�شت  احلقوق،  وق�شاء  اخلري  لفعل  اأداة  الرجال  اأ�شابع  بني  الطائلة 
و�شيلة لرفعة اخلامل اأو �شرت ال�شفيه!.

وحمطتنا الرئي�صة لهذا اليوم هي حمطة الكلمة ال�صباحية:

اكتشاف الموهوبين في الهدي القرآني والنّبوي

املوهبة: ا�شتعداد فطري لدى املرء للرباعة يف فن اأو نحوه، وقيل: 
يف  العالية  وامل��واه��ب  والإن��ت��اج،  التفكري  يف  البتكارية  املعرفية  القدرة 

جمالت خا�شة. 
ويكتمل ن�شجها  نعمة من اهلل وف�شل،  بدايتها حم�ض  واملوهبة يف 
ْقلها  �شَ باأ�شباب  والعناية  ال�شاحلة،  البيئة  اأهمها  من  مكت�شبة  بعوامل 

كالتعليم والتدريب. 
ا عالًيا، ثم  واملوهوب: َمن وهبه اهلل ا�شتعداًدا عقلًيا اأو نف�شًيا اأو بدنًيً

متّيز به يف جمال من املجالت النافعة لأّمته. 
ومن �شور اكت�شاف النبي ملسو هيلع هللا ىلص لقدرات ال�شحابة: 

ملسو هيلع هللا ىلص:  ر�شول اهلل  قال  قال:  َماِلك - ر�شي اهلل عنه -  ْبِن  اأََن�ِض  َعْن 
هم يف اأمر اهلل عمر، واأ�شدقهم حياًء  »اأرحم اأّمتي باأّمتي اأبو بكر، واأ�شدُّ
عثمان بن عفان، واأعلمهم باحلالل واحلرام معاذ بن جبل، واأفر�شهم 
زيد بن ثابت، واأقروؤهم اأبي بن كعب، ولكل اأّمة اأمني، واأمني هذه الأّمة اأبو 

عبيدة بن اجلراح« رواه الرتمذي.
واكت�شف ابن عبا�ض - ر�شي اهلل عنهما - : 
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ملسو هيلع هللا ىلص   ِ ِني َر�ُشوُل اهللهَّ مهَّ َقاَل: �شَ ا�ٍض - ر�شي اهلل عنهما -  اْبِن َعبهَّ َعْن 
َوَقاَل: »اللهم علمه الكتاب« متفق عليه.

الَء  َدَخَل اخْلَ ملسو هيلع هللا ىلص  ِبيهَّ  النهَّ اأَنهَّ  ا�ٍض - ر�شي اهلل عنهما -  َعبهَّ اْبِن  وَعْن 
َع َهَذا َفاأُْخرِبَ َفَقاَل: »اللهم فقهه يف الدين«  وًءا َقاَل َمْن َو�شَ ْعُت َلُه َو�شُ َفَو�شَ

رواه م�شلم.
واكت�شف اأبا عبيدة بن اجلراح - ر�شي اهلل عنه - :

ِ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: »اإّن  عن اأََن�ِض ْبِن َماِلٍك - ر�شي اهلل عنه - اأَنهَّ َر�ُشوَل اهللهَّ
لكلِّ اأّمة اأميًنا، واإن اأمني هذه الأّمة اأبو عبيدة بن اجلراح« متفق عليه. 

واكت�شف ُقراء ال�شحابة - ر�شوان اهلل عليهم - :
ِبيهَّ ملسو هيلع هللا ىلص  ِ ْبِن َعْمٍرو - ر�شي اهلل عنهما - قال: �َشِمْعُت النهَّ عن َعْبِد اهللهَّ
َيُقوُل: »خذوا القراآن من اأربعة من عبد اهلل بن م�شعود - فبداأ به - و�شامل 

موىل اأبي حذيفة ومعاذ بن جبل واأبي بن كعب« متفق عليه. 

ومبا اأنكم ا�صتمعتم ملحطاتنا �صوف نكافئكم بهذه املحطة:

تعريف جرائم الحاسب اآللي والشبكة العنكبوتية

تعرف جرائم احلا�شب الآيل وال�شبكة العنكبوتية، باأنها ذلك النوع 
ونظم  الآيل  احلا�شب  بتقنيات  ا  خا�شً اإملاًما  تتطّلب  التي  اجلرائم  من 

املعلومات، لرتكابها اأو التحقيق فيها ومقا�شاة فاعليها.
قام  اإذا  ارتكابها،  يتم  التي  اجلرمية  باأنها  تعريفها  ميكن  كما 

�شخ�ض ما با�شتخدام معرفته باحلا�شب الآيل ب�شكل غري قانوين.
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وهناك مْن عّرفها باأنها اأّي عمل غري قانوين ُي�شتخدم فيه احلا�شب 
كاأداة اأو مو�شوع اجلرمية.

الأفعال  جميع  باأنها  العنكبوتية،  ال�شبكة  جلرائم  تعريف  وهناك 
من  الآيل  احلا�شب  بوا�شطة  تنت�شر  والتي  الإ�شالمي،  للت�شريع  املخالفة 

خالل ال�شبكة العنكبوتية.

وهاه��ي ناقل��ة البنزين تقدم اإىل حمطتنا بكام��ل حمولتها ومع 
فقرة )اخللوة بالأجنبية(

الخلوة باألجنبية

ولذلك  واإيقاعهم يف احلرام،  النا�ض  فتنة  ال�شيطان حري�ض على 
حّذرنا اهلل �شبحانه بقوله: زب ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ ڀ 
وال�شيطان   .)21 )النور:  رب  ٺٿ  ٺ  ٺ  ڀٺ  ڀڀ 
يجري من ابن اآدم جمرى الدم، ومن �شبل ال�شيطان يف الإيقاع يف الفاح�شة 
اخللوة بالأجنبية، ولذلك �شّدت ال�شريعة هذا الطريق، كما يف قوله ملسو هيلع هللا ىلص: 
»ل يخلوّن رجل بامراأة اإّل كان ثالثهما ال�شيطان« رواه الرتمذي. وعن ابن 
عمر - ر�شي اهلل عنهما - عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ل يدخلّن رجل بعد يومي 
هذا على مغيبة اإل ومعه رجل اأو اثنان« رواه م�شلم. فال يجوز لرجل اأن 
اأو  اأخيه  اأجنبية عنه، كزوجة  بامراأة  �شيارة  اأو  اأو حجرة  بيت  يختلي يف 
يت�شاهلون  النا�ض  من  وكثري  ذلك،  ونحو  طبيب  مع  مري�شة  اأو  اخلادمة 
يف هذا اإما ثقة بنف�شه اأو بغريه، فيرتتب على ذلك الوقوع يف الفاح�شة اأو 

ماتها، وتزداد ماأ�شاة اختالط الأن�شاب واأولد احلرام .  مقدِّ



36

ومبا اأّن اإغالق املحطات واجب وقت ال�صالة، ها نحن نختم بهذه 
املحطة:

أنواع اللحوم في المطاعم والمحالت
1- ما ذبحه غري امل�شلم والكتابي كالبوذيني والهندو�ض والالدينيني، 
فهذا حمّرم باتفاق، وما كان يف بالدهم من اللحوم فله ذات احلكم ما مل 

يثبت خالفه. 
2- ما ذبحه امل�شلم اأو الكتابي بالطريقة ال�شرعية فهذا جائز باتفاق. 
كال�شعق  �شرعية  غري  بطريقة  الكتابي  اأو  امل�شلم  ذبحه  ما   -3

والإغراق فهذا حمّرم قطًعا.
يف  يوجد  ما  وكذلك  الذبح  ح��ال  يعلم  ومل  الكتابي  ذبحه  ما   -4
فيها  امل�شاألة  فهذه  ذبائحهم،  من  اأن��ه  فالأ�شل  وحمالتهم،  مطاعمهم 

خالف بني العلماء املعا�شرين على قولني: 
1- القول الأول حّل اأكلها لأّن الأ�شل يف ذبائح اأهل الكتاب احلل، 
الطريقة  غري  على  ذبحت  كونها  من  حترميها  يقت�شي  ما  يثبت  حتى 
فاإذا  ال�شرعية،  الطريقة  غري  على  ذبحوها  اأنهم  يعلم  ب��اأن  ال�شرعية، 
تعاىل:  قوله  اإىل  ا�شتناًدا  الكتاب احلل؛  اأهل  ذبائح  فالأ�شل يف  يعلم   مل 
زب ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ  ې رب ) املائدة: 5(، ولي�ض لنا ول علينا اأن 
ن�شاأل كيف ذبحوه؟ وهل �شّموا عليه اأم ل؟ ودليل ذلك ما ثبت يف �شحيح 
البخاري عن عائ�شة - ر�شي اهلل عنها - : اإّن قوًما قالوا للنبي ملسو هيلع هللا ىلص:  "اإّن 
قوًما ياأتوننا باللحم ل ندري اأذكر ا�شم اهلل عليه اأم ل؟" فقال: "�شّموا 

عليه اأنتم وكلوه". قالت وكانوا حديثي عهد الكفر.

www.alukah.net



37

وهذا اختيار ال�شيخ ابن باز وابن عثيمني من املعا�شرين رحمهما 
اهلل )تعاىل(. 

الكتاب  اأهل  ذبائح  الأ�شل يف  لأّن  احلالة:  اإنها ل حتل يف هذه   -2
وغريهم التحرمي، حتى يعلم اأنها ُذبحت على الطريقة ال�شرعية، وا�شتدلوا 
على ذلك مبا جاء يف ال�شحيحني عن عدي بن حامت ر�شي اهلل عنه، قال 
: قال يل ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص : " اإذا اأر�شلت كلبك فاذكر ا�شم اهلل ، فاإن اأم�شك 
عليك فاأدركته حًيا فاذبحه، واإن اأدركته قد قتل ومل ياأكل منه فكله، واإن اأكل 
فال تاأكل، فاإمنا اأم�شك على نف�شه، فاإن وجدت مع كلبك كلًبا غريه وقد قتل 
فال تاأكل، فاإنك ل تدري اأيهما قتل. واإذا رميت ب�شهمك فاذكر ا�شم اهلل، 
فاإن غاب عنك يوًما فلم جتد فيه اإل اأثر �شهمك فكل اإن �شئت ، واإن وجدته 

غريًقا يف املاء فال تاأكل . متفق عليه . 
والراجح جواز الأكل منها اإذا مل يعلم اأو يغلب على الظن اأنها ذبحت 
على غري الطريقة ال�شرعية، اإّل اأّن الأحوط للم�شلم اأن يتحّرى الطيب يف 

ماأكله وم�شربه ومن اتّقى ال�شبهات فقد ا�شترباأ لدينه وعر�شه. 
ا  اأي�سً اأّن لرتات الوقود حترقها املحّركات,  يف اخلتام نقول: كما 
نحن خمزوننا من الفقرات نحرقه يف الرامج ال�سباحية ل ليذهب 

بل لي�ستعل فينري لكم الطريق.
اأجمعن". و�سحبه  اآله  وعلى  حمّمد,  نبّينا  على  اهلل  "و�سلى 
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البرنامج اإلذاعي )5(

ٱ ٻ ٻ

واأم��ر بتوحيده  بال�سداد والفالح لأهل الإمي��ان  احلمد هلل حكم 
وطاعته, وحكم بالذل واخل�سران لأهل الكفر والطغيان. واأ�سهد اأن ل 
اإله اإل اهلل وحده ل �سريك له, ومن اتقاه وعمل مبا اأنزل وقاه وحماه, 
ومن اأعر�س عنه وعمل بغري ما اأنزل اأذله واأ�سقاه. واأ�سهد اأّن حمّمًدا 
اأّمته به. وما من �سر  اإل دّل عليه ون�سح  عبده ور�سوله, ما من خري 
اآله و�سحابته  اإّل حّذرها ونهاها عنه, �سلى اهلل عليه وعلى  اأو هالك 

والتابعن ومن مت�ّسك ب�سّنته اإىل يوم الدين. اأما بعد:
كما نغم�س عيًنا نفتح الأخرى, وكما نغلق باًبا نفتح اآخر, وكما 
نختم اإذاعة نبداأ باأخرى, ومن هذا اليوم )        ( املوافق )                    ( 
نعر�س لكم اإذاعتنا اجلميلة بن الأنوار اخلافتة, وال�ساطعة, يف �سكٍل 

من الأ�سكال اجلذابة, ونوٍع من اأنواع التجديد الذي اعتدنا عليه.

م��ع هذا النور الأبي�س امل�صيء كالقمر نق��راأ القراآن الكرمي بكل 
ترتيل:

القرآن الكريم
ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ   ۇ  ۇ  ڭ  زب  ت��ع��اىل:  ق��ال 
ۇئ   وئوئ  ەئ  ەئ  ىائائ  ى  ې  ې  ېې  ۉ   ۉ  ۅ   ۅ  ۋ 
ی  ی  ی  ىئ  ىئ   ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۆئۈئ  ۆئ  ۇئ 
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پپ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  يئ   ىئ  مئ  حئ  یجئ 
ٹ  ٿ  ٿ   ٿ   ٺٿ   ٺٺ  ٺ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   پ 
ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ 
ڍ   ڇ  ڇ  ڇڇ  چ   چچ  چ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  ڄ  ڄڄ 
ک  ک  ڑ  ڑ  ژ   ژ  ڈ  ڎڈ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ 
رب  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  گ   گ  گ  گ  ک   ک 

) الزخرف: 57- 66(.

وهذا نور اأخ�صر، اإنه نور ال�صّنة املحمدّية ال�صريفة:

الحديث

عن طلحة بن يحيى - ر�شي اهلل عنه - ، عن عمه؛ قال: كنت عند 
معاوية بن اأبي �شفيان، فجاءه املوؤّذن يدعوه اإىل ال�شالة، فقال معاوية: 
�شمعُت ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »املوؤّذنون اأطول النا�ض اأعناًقا يوم القيامة« 

رواه م�شلم.

وم��ن نورنا الزه��ري القادم نخ��رج لكم فقرة بعن��وان )تنبيهات 
مهّمة مفتتحة ب�"ل"(

تنبيهات مهمّة مفتتحة بـ"ال"

- ل تغفل عن احلكمة التي ُخلقَت من اأجلها.
رب  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ   زب  ت����ع����اىل:   ق�����ال 

) الذاريات: 56( اأي؛ يوحدونه، وياأمرهم وينهاهم فيطيعونه.



40

- ل ت�شرف �شيًئا من العبادة لغري اهلل تعاىل، ول ت�شرك معه غريه 
يف عبادته، واأ�شل العبادة التذّلل هلل تعاىل واخل�شوع له �شبحانه، و�شرف 

العبادة لغري اهلل تعاىل يكون بالقلب وبالل�شان وباجلوارح .
قال تعاىل: زب ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ رب ) الن�شاء: 36(.

اأ�شدُّ  اأو  اإجالل وتعظيم كحبِّ اهلل تعاىل  ة  - ل حتب خملوًقا حمبهَّ
منه �شبحانه، فاحلبُّ ل يكون اإلهَّ هلل تعاىل،  ومن اأجله، وِل�م�ا يحّبه، وكل 

ة اهلل تعاىل. ة يف الدنيا اإن كانت يف اهلل وباهلل فهي من حمبهَّ حمبهَّ
قال تعاىل: زب چ  ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ 

ڎڈ  ڈ ژ ژ ڑ ڑک رب)البقرة: 165(.

وهذه كلمتنا ال�صفراء فاقٌع لونها جتذب الناظرين:

نظرة اإلسالم لغير المسلمين

النف�ض  اإىل  الإ�شالمية  النظرة  طبيعة  ُن��درك  اأن  املهم  من  لعّل 
الإن�شانية ب�شفة عامة؛ لندرك كيف تناول املنهج الإ�شالمي ق�شية غري 

امل�شلمني وكيفية التعامل معهم؟
َمة.. وهذا الأمر على  َمٌة وُمَعظهَّ اإّن النف�ض الإن�شانية ب�شفة عامة ُمَكرهَّ
تعاىل يف  قال  دين،  اأو  اأو جن�ض  لون  ب�شبب  ا�شتثناء  فيه  ولي�ض  اإطالقه، 

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ   گ  ک  ک   ک  زب  كتابه: 
الإ�شراء: 70(، وهذا  ڱ ڱ  ڱ ڱ ں ں ڻ رب)  
ٌل على كثرٍي  التكرمي عام و�شامل للم�شلمني وغري امل�شلمني؛ فاجلميع ُمف�شهَّ
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ِمن خْلق اهلل، وقد انعك�ض هذا التكرمي العام على كل بنٍد من بنود ال�شريعة 
الإ�شالمية، وهذا وا�شح يف اآيات القراآن الكرمي، ويف حياة الر�شول، وما 

اأروع املوقف الذي علهََّمنا اإّياه ر�شول اهلل عندما مّرت به جنازة يهودي!
َكاَنا  ُحَنْيٍف  ْبَن  َو�َشْهَل  �َشْعٍد  ْبَن  َقْي�َض  اأَنهَّ  م�شلم  الإم��ام  روى  فقد 
َها ِمْن اأَْهِل الأَْر�ِض  ْت ِبِهَما َجَناَزٌة، َفَقاَما، َفِقيَل َلُهَما: اإِنهَّ ِة، َفَمرهَّ ِباْلَقاِد�ِشيهَّ
َفَقاَم،  َجَناَزٌة  ِبِه  ْت  َمرهَّ اهلِل  َر�ُشوَل  اإِنهَّ  َفَقال:  فار�ض(.  جمو�ض  من  )اأي: 

، َفَقاَل: "اأََلْي�َشْت َنْف�ًشا"؟. ُه َيُهوِديٌّ َفِقيَل: اإِنهَّ
ا! األ ما اأروع هذا املوقف حقًّ

التقدير  امل�شلمني  نفو�ض  يف  امل��وق��ف  بهذا  اهلل  ر���ش��ول  زرع  فقد 
والحرتام لكل نف�ض اإن�شانية على الإطالق؛ لأنه فعل ذلك واأمر به، حتى 
بعد علمه اأنه يهودي، رغم اأّن اليهود راأوا الآيات ثم مل يوؤمنوا، بل اإنهم 
اعتدوا عليه ب�شتى اأنواع العتداءات املعنوية واملادية، ومع هذا فاإّن ر�شول 

اهلل يقف جلنازة رجٍل منهم لي�ض له ف�شيلة معّينة.
اإنه الحرتام احلقيقي للنف�ض الب�شرية.

يقول  حتمي،  اأم��ر  النا�ض  بني  الختالف  اأّن  يعتقد  امل�شلم  اإّن  ثم 
رب  ڀ  ڀ   ڀ  پ  پپ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ   زب  ت��ع��اىل: 
القيامة  يوم  احل�شاب  اأّن  يعتقد  امل�شلم  اأّن  علمت  واإذا   ،)118 )ه��ود: 
بيد اهلل وحده، اأدركت اأّن امل�شلم ل يفكر مطلًقا يف اإجبار الآخرين على 

ڦ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  زب  تعاىل:  قال  الإ�شالم،  اعتناق 
ڦڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ رب )يون�ض: 99(، فمهمة 
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امل�شلم بب�شاطة اأن ي�شل بدعوته نقية اإىل غري امل�شلمني، اأما ردود اأفعالهم 
 جتاه هذه الدعوة فال ُي�شاأل عنها امل�شلم ول ُيحا�َشب عليها.. قال تعاىل: 

ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  زب 
ڱ ڱں ں ڻ  رب ) احلج: 68- 69(.

من هذا املنطلق، جاءت اأوامر ال�شريعة الإ�شالمية اخلا�شة بالعدل 
ت�شمل  عامة  ج��اءت  الأخ���الق؛  وف�شائل  وال��ت��ع��ارف،  والأل��ف��ة  والرحمة 

امل�شلمني وغري امل�شلمني.

وم��ن حت��ت هذه الأ�ص��واء البنف�صجي��ة اخلافتة نق��ف مع فقرة 
)و�صائل وتقنيات لإدارة احلياة(

وسائل وتقنيات إلدارة الحياة

1- ابتعد عن املقاطعات ال�شخ�شية عندما توؤدى عملك، فاإّن اآخر 
ما حتتاجه هي التدخالت غري ال�شرورية. يحدث اأكرب اإجناز عند ازدياد 
الناجحة. ميكن  النتيجة  نحو  اقرتبت  كلما  بالعمل  واندماجك  حما�شك 
اأن تعيق املقاطعات جناحك لذا؛ ل تدعها حتدث. ا�شتخدم و�شائل عدم 
الإزعاج مثل عالمات على الباب اأو الربيد ال�شوتي، واإن كنت م�شطًرا 
اأوقاتك  اأو غري  الآخ��رون،  للعمل، حيث ل يجدك  بعيد  ابحث عن مكان 

لتكون يف قمة ن�شاطك، حيث ل يكون وقت الذروة عند الآخرين.
اأن  اأ�شهل  فما  لنتائج.  توؤدى  ل  التي  املهمات  تتجاهل  اأن  تعّلم   -2
اليوم، فال  كانت اخلطوة غري هامة  اإن  اأهمية.  اأقل  بعمل  نف�شك  ت�شغل 

ت�شيع وقتك بها، كلما ابتعدت عن املهام الأقل اإنتاًجا، كنَت منتًجا.
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ومن فوق الأنوار الربتقالية ال�صارخة نقدم هذه الفقرة:

المرأة األخف واألثقل واألطول واألكثر إنجابًا

"جيني�ض" اأخف وزن امراأة يف  القيا�شية  الأرقام  �شجلت مو�شوعة 
بتاريخ )2(  ُولدت  التي  زاريت"،  "لو�شيا  ُتدعى  ل�شيدة مك�شيكية  العامل 
جرام  كيلو   )1.133( ولدتها  يوم  وزنها  وك��ان  )1863م(،  عام  يناير 
وبلغ  �شم،  ال�شابعة ع�شر من عمرها كان طولها )67.3(  بلغت  وحينما 
وزنها )5.985( كيلو جرام، ويف عيد ميالدها الع�شرين توفيت وهي يف 

نف�ض الوزن �شنة )1889م(. 
"بري�شي بريل" من وا�شنطن  ال�شيدة الأمريكية  ويف املقابل تعترب 
من   )362.8( تزن  كانت  حيث  منازع،  بال  العامل،  يف  ام��راأة  اأثقل  هي 
بامل�شت�شفى يف عام )1972م( عن )46(  الكيلو جرامات عندما توفيت 
وزنها  اأّن  من  الرغم  على  اأنه  القيا�شية  الأرقام  مو�شوعة  وذكرت  عاًما، 
ُيَعد  جرامات  الكيلو  من   )362.8( يبلغ  املو�شوعة  يف  امل�شجل  الر�شمي 
املوازين  اأجهزة  الذي متّكنت  الوزن هو  اأّن هذا  اإّل  قيا�شًيا عاملًيا،  رقما 
كان ي�شل  الفعلي  وزنها  اأّن  املعتقد  بامل�شت�شفى من ر�شده، ومن  املتاحة 

نحو )399.1( من الكيلو جرامات وكان طول قامتها )183( �شنتمرًتا.
اأما ال�شيدة الأطول يف العامل فهي ال�شينية "زينغ جينليان" ومازالت 
على قيد احلياة، ُولدت يف )18( يونيو/ حزيران �شنة )1964م( وقد بلغ 

طولها )240( �شم يف )14( يونيو �شنة )1980م(.
الأطفال،  اإجناب  القيا�شية يف  الأرق��ام  كل  رو�شية  �شّيدة  وحطمت 
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اإىل )69( طفاًل، عا�ض منهم )67( طفاًل يف  اأبنائها  بعدما و�شل عدد 
الرو�شي  الفالح  زوجة  وهي  - 1796م(،  بني عامي )1762م  ما  الفرتة 
"فيودور فا�شيلييف"، وولدت هذه الأم )27( مرة بينها )16( مرة ولدت 
يف كل منها تواأمني و)7( مرات يف كل منها )3( توائم و)4( مرات يف 
كل منها )4( توائم، وتوجد اأم اأخرى رزقت عام )1980م( بوليدها رقم 
)45( وكانت قد تزّوجت يف الأرجنتني وبقى على قيد احلياة من اأبنائها 

)40( فقط )24( ذكًرَا و )16( من الإناث.

واآخر اأنوارنا هو نور ال�صماء ال�صماوي ومع هذه الفقرة:

دعاء

ال�شالم،  �شبل  واهدنا  بيننا،  واأ�شلح ذات  قلوبنا،  اأّلف بني  "اللهم 
وجّننا من الظلمات اإىل النور، وجّنبا الفواح�ض ما ظهر منها وما بطن، 
ياتنا، وُتْب علينا  اأ�شماعنا واأب�شارنا وقلوبنا واأزواجنا وذرِّ وبارك لنا يف 

اإنك اأنت التّواب الرحيم، واجعلنا �شاكرين لنعمك، مثنني بها عليك".
هذه اأنوارنا قد اأ�ساأناها اأمامكم, وهذا متاعنا قد اأعطيناكم اإّياه, 
فلم يتبّق اإّل اأن نقول لكم باأّن نور وجوهكم املليء بالإميان والعلم هو 

ما نختم به هذه اخلامتة الإذاعية.
وبركاته". اهلل  ورحمة  وعليكم  "وال�سالم 

www.alukah.net



45

البرنامج اإلذاعي )6(

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل املطلع على ما تكنه النفو�س وال�سمائر, الذي اأحاط 
علمه بكل �سيء باطنه وظاهره, واأ�سهد اأن ل اإله اإل اهلل وحده ل �سريك 
له �سهادة عبد يرجو بها النجاة يوم يلقى ربه, واأ�سهد اأّن حمّمًدا عبده 
ور�سوله ما ترك خرًيا اإل دّلنا عليه ول �سًرا اإًل حّذرنا منه, �سلى اهلل 

عليه وعلى اآله و�سحبه و�سلِّم ت�سليًما كثرًيا. اأما بعد:
ا اأعددنا لكم اإذاعتنا  كما اأّن اأيام الأ�سبوع هي �سبعة اأيام, نحن اأي�سً
ال�سباحية لهذا اليوم )        ( املوافق )                    ( من �سبعة حقول 
من حقول املعرفة, ومن �سبعة ب�ساتن من ب�ساتن العلم, ومن �سبعة 

كتب من كتب احلكمة.

ا اأول برنامج  وكم��ا اأّن اأول يوٍم من اأيام الأ�صب��وع هو ال�صبت، اأي�صً
من براجمنا هو القراآن الكرمي:

القرآن الكريم

ڻ  ڻ  ںڻ  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 
ېې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۋۅ   ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ 
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ۇئۆئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى   ى 
پ  ٻ   ٻ  ٻ  ٱٻ  ىئ   ىئ  ېئېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ 
پ پ پ ڀ ڀ  ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ  ٿٿ ٿ ٿ  رب  

) الزخرف: 67- 76(.

ويومن��ا الثاين ه��و الأحد، لينقلنا اإىل فقرتن��ا الثانية احلديث 
ال�صريف:

الحديث

عن اأبي �شعيد اخلدري - ر�شي اهلل عنه - ؛ اأّن ر�شول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص قال: 
»اإذا �شمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول املوؤّذن« متفق عليه.

اأما الثنني فهو يوم احلكمة:

الحكمة

- الذكاء وحده ل يكفي، فاإّن اإبلي�ض كان ذكًيا ولكن �شهوته غلبته، 
واهلل ل يقبل امرءا خ�شي�ًشا مهما كان عقله، والطيبة املغفلة ل تكفي؛ فهي 

تهزم احلق يف اأحرج املواقف وجتر عليه العار. 

ونختار كلمتنا ال�صباحية يوم الثالثاء كميعاٍد لها:

وسائل اليهود ومخططاتهم

ي�شلك اليهود يف �شبيل الو�شول اإىل اأهدافهم و�شائل �شتى، ويقومون 
مبخططات وا�شعة مدرو�شة، ومن ذلك: 

www.alukah.net
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طريق  عن  وذلك  و�شعوبها:  احلكومات  بني  الفتنة  نار  اإ�شعال   -1
على  بالتمّرد  ال�شعوب  واإغ��راء  ال�شعوب،  با�شطهاد  احلكومات  اإغ��راء 
لتبقى  ال�شعب؛  وقوة  احلكومة،  قوة  من  كل  اإبقاء  وحماولة  احلكومات، 

العداوة دائمة م�شتمرة. 
�شعوبهم  على  بال�شتعالء  والروؤ�شاء  وال��وزراء  احلكام  اإغ��راء   -2
واخلمر،  الن�شاء،  طريق  عن  والعهر  والرذيلة،  بالف�شاد،  والنغما�ض 

والقمار، والر�شاوى واملنا�شب، واملوؤامرات، والفنت. 
3- ا�شتعمال العنف والإرهاب يف حكم العامل: فهم ي�شرحون بذلك 
يف بروتوكولتهم كقولهم: خري النتائج يف حكم العامل ما ينتزع بالعنف 

والإرهاب. 
وي�شهل  وينحط،  العامل،  ليرتّدى  واخليانة؛  الفو�شى  اإ�شاعة   -4

التحّكم به. 
امل�شلمني  نفو�ض  يف  وال��رباء  ال��ولء  عقيدة  حتطيم  على  العمل   -5

با�شم ال�شالم والتطبيع؛ لكي يزول حاجز النفرة منهم. 
اأجهزة الإعالم، وتوجيهها وجهة تخدم م�شاحلهم،  6- ا�شتغالل 

باأن تكون هابطة اأخالقيًّا، وم�شّللة �شيا�شيًّا، ومذبذبة فكريًّا. 
من  ع��دد  اأك��رب  بامتالك  وذل��ك  العاملي:  بالقت�شاد  التحّكم   -7
الأعمال  وم�شاعفة  الذهب،  واحتكار  والبنوك،  وال�شركات  املوؤ�ش�شات 
الربوية، وت�شجيع الأنظمة الراأ�شمالية الربوية، وال�شرائبية، وال�شرتاكية 

التاأمينية املحطمة. 
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8- ن�شر املبادئ الهدامة واجلمعيات ال�شرية التج�ّش�شية، والأحزاب 
املتطّرفة واحلركات الثورية، وت�شجيع ع�شابات اخلطف والغتيالت. 

9- ال�شيطرة على الدول الن�شرانية وال�شيوعية؛ لتكون اأداة م�شّخرة 
تخدم اأهدافهم، وحتمي دولة اإ�شرائيل النا�شئة. 

واأمريكا،  بريطانيا،  خا�شة  الدول  بع�ض  من  فعاًل  حدث  ما  وهذا 
ورو�شيا. 

وا يف حتقيق  هذا �شيء من اأهدافهم وخمططاتهم، وقد عملوا وَجدُّ
قوا الكثري، ومل يكن ليتحقق لهم ذلك، اإّل بعد اأن غفل امل�شلمون  ذلك، وحقهَّ

عّما يدور حولهم. 
تقوم  فلن  ربهم  اإىل  واآب��وا  ر�شدهم،  اإىل  امل�شلمون  رجع  ما  ومتى 

لإ�شرائيل قائمة باإذن اهلل . 

��ا فقرتنا  كم��ا اأّن الأربع��اء ي��وٌم حمّب��ب يف نفو�س الط��الب، اأي�صً
القادمة حمببة اإىل النفو�س:

سبحان اهلل

َمْن تفّكر يف احليوانات اأدركته الّده�شة من حكمة اخلالق �شبحانه. 
ل �شاقاه. والنملة اإذا عجزت عن  فلما ُجعل رزق طائر املاء من املاء، ُطوِّ
حمل �شيء اإىل بيتها ا�شتعانت بجن�شها فاأعّنها. والع�شافري فيها ع�شبية، 
اإذا وقع فرخ اأحدها اجتمعت حول�ه حتى تعّلمه الطريان. والطاوو�ض ُيلقي 
اكت�شى.  ال�شجر  اكت�شى  فاإذا  ورقه،  ال�شجر  األقى  اإذا  ري�شه يف اخلريف 

والفهد على جبا�شة خلقه ُي�شاد بال�شوت احل�شن.

www.alukah.net
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اخلمي�س هو يوم يوافق فقرة )كن�ٌز م�دف�ون(

متفرِّقات

ها، ول ذهًبا  - تظّلم اأحدهم من عامله فقال: ما ترك ف�شة اإّل ف�شّ
ا اإّل بّزه، ول غّلة اإّل غّلها، ول غنًما اإّل غنمها، ول فر�ًشا  اإل اأذهبه، ول بزًّ
اإّل افرت�شه، ول عقاًرا اإّل عقره، ول �شيعة اإّل �شّيعها، ول �شيًدا اإل ا�شتبدهَّ 

به.
الأذان  اأّن  لُيعلم  والإف��راد،  التثنية  والإقامة يف  الأذان  بني  ق  ُفرِّ  -
بينهما  ي  �ُشوِّ ولو  ال�شالة،  لقيام  اأم��ارة  والإقامة  الوقت،  ل��ورود  اإع��الم 
�شالة  النا�ض  من  كثرٌي  ت  يفوِّ لأن  �شبًبا  و�شار  ذل��ك،  يف  الأم��ر  ل�شتبه 
ا يف اإفراد  اجلماعة اإذا �شمعوا الإقامة فظّنوا اأنها الأذان. واحلكمة اأي�شً
الإقامة وتثنية الأذان ، اأّن الأذان اإعالم الغائبني، فيكرر، فيكون اأبلغ يف 

اإعالمهم، والإقامة اإعالم للحا�شرين، فال حاجة اإىل تكرارها.
عدم  فالعني:  رزق.  ل��ك  ع�ض  �شابطها:  �شبعة،  الإرث  م��وان��ع   -
الكفر،  والكاف:  اللعان،  وال��الم:  ال�شك،  وال�شني:  �شارًخا،  ال�شتهالل 

ق، والزاي: الزنا، والقاف: القتل. والراء: الرِّ
- اأق�شر الليايل ليلة املحب يف حالة م�شامرة حمبوبه، واأطولها ليلة 

املهجور، ثم ليلة املري�ض، ثم ليلة امل�شافر اإذا قرب من منزله.
ولي�ض  والوطواط.  والأرن��ب،  وال�شبع،  الآدم��ي،  يحي�شون:  اأربعة   -

�شيء من الطري يلغ اإّل الذباب.
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اجلمعة هو يوم عيد امل�صلمني، وهو اآخر فقراتنا الإذاعية:

شيء من التلفيق

كتب اأبو حممد اإىل ابن العميد: اأنا اأّيد اهلل الأ�شتاذ الرئي�ض: �شليمان 
بيته، واأبو هريرة جمل�شه، واأن�ض خدمته، وبالل دعوته، وح�ّشان مدحته.

وكان ابن املقفع يقول: اأخذت من كل �شيء اأح�شنه حتى من الكلب 
على  وحمافظته  لأهله  ن�شيحته  الكلب  من  اأخ��ذت  وال�ه�ّر،  واخلنزير 
ومن  على م�شاحله،  وحر�شه  بكوره يف حوائجه  ومن اخلنزير  اأوام��ره، 

ال�هّر لني �شوته يف م�شاألته، وانتهازه للفر�شة يف �شيده.
وقد ظرف الأحنف العكربي يف التلفيق بني العنكبوت وال�شلحفاة، 

حيث قال وهو ي�شكو ُعْري�ه وغربته:
ال���ع���ن���ك���ب���وت ب����ن����ْت ب���ي���ًت���ا ع���ل���ى وه����ٍن 

ت�������اأوي اإل����ي����ه وم�����ا يل م��ث��ل��ه وط�����������ُن
وال�����ش��ل��ح��ف��اة ل��ه��ا م���ن ن��ف�����ش��ه��ا ���ش��ك�����ٌن

���ش��ك��ُن ول  اإل�������ٌف  م��ث��ل��ه��ا  يل  ول���ي�������ض 
الوداع يا رفاق بعد هذه الرحلة الأ�سبوعية مع اأيام الأ�سبوع, التي 

مررنا بها جميًعا, و�سرنا فيها �سوًيا, وحملنا منها ذكرياٍت كثرية.
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكم  "وال�سالم 
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البرنامج اإلذاعي )7(

ٱ ٻ ٻ

و�سملت  ال��وج��ود,  بحكمته  ع��مَّ  املعبود,  احل��ق  الواحد  احلمد هلل 
رحمته كل موجود, اأحمده �سبحانه واأ�سكره فهو �سبحانه اأحق حممود, 
اأّن �سّيدنا ونبّينا  واأ�سهد  اإل اهلل وحده ل �سريك له,  اإله  اأن ل  واأ�سهد 
حمّمًداعبده ور�سوله �ساحب املقام املحمود واحلو�س املورود, �سلى اهلل 
و�سلم وبارك عليه وعلى اآله واأ�سحابه الركع ال�سجود, والتابعن ومن 

تبعهم باإح�سان اإىل اليوم املوعود. اأما بعد:
نحييكم بتحية اأهل اجلنة؛ ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

ها هو اللقاء يتجّدد بكم, وها هي الب�سمات تلتقي بيننا وبينكم, 
وتلك روح العلم تنع�س املكان, وحتيي فيه روح الإميان والتفكري.

اأنتم يف هذا اليوم )        ( املوافق )                    ( باإذن اهلل �ست�ستمعون 
اإىل القلب, جمعناها من حقل وب�ستان, و�سجر  اإىل ر�سائل من القلب 

واأغ�سان, وبحر واأنهار.

اأوىل ر�صائلنا القراآن الكرمي:

القرآن الكريم

ڦ   ڦ  ڦ  ڤ   ڤ  ڤڤ  ٹٹ  ٹ  ٹ  زب  تعاىل:  ق��ال 
ڇ  ڇ  چ  چ  چچ  ڃ  ڃ  ڃڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ 
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ک  ڑک  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎڎ  ڌڌ  ڍ  ڇڍ  ڇ 
ڱ  ڱ  ڳڱ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  کگ  ک 
ڱ ں ں ڻ ڻ ڻڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ 
ۆ  ۇۆ  ڭۇ  ڭ   ڭ  ۓڭ  ےۓ  ھے  ھ  ھ 
ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ   ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ 
ې ى ىائائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ  ۈئ 
يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  یی  ی  ی   ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ۈئېئ 

جبحب خب مب ىب  رب ) الزخرف: 77- 89(.

ومن ر�صائل النبّوة الكرمية هذه الر�صالة:

الحديث

قال حني  »من  قال:  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  ر�شول  وقا�ض؛ عن  اأبي  بن  �شعد  عن 
حممًدا  واأّن  له،  �شريك  ل  وحده  اهلل  اإل  اإله  ل  اأن  اأ�شهد  امل��وؤذن:  ي�شمع 
عبده ور�شوله، ر�شيت باهلل رًبا ومبحمد ر�شوًل وبالإ�شالم ديًنا، غفر له 
ذنبه« رواه م�شلم. ويف رواية: »من قال حني ي�شمع النداء: واأنا اأ�شهد« رواه 

م�شلم.

وعلى بريد الإذاعة و�صلت لنا هذه الفقرة:

دعا رجٌل لـملك

جراأة  وجراأتك  منلة،  قّوة  قّوتك  اهلل  جعل  فقال:  ل�ملك  رجٌل  دعا 
ر�شلك  الرجل: على  له  فقال  ال�ملك  فغ�شب  ام��راأة.  كيد  وكيدك  ذبابة، 

www.alukah.net
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اأي�ّها ال�ملك، اإنه يبلغ من قّوة النملة اأن حتمل اأ�شعاف وزنها، ومن جراأة 
جال،  الذباب اأن يقع على اأنوف ال�ملوك، ومن كيد ال�مراأة اأن تغلب دهاة الرِّ

ف�شكن عن ال�ملك الغ�شب.

وها هو حمامنا الزاجل يو�صل اإلينا هذه الكلمة:

مواقف اليهود مع المسلمين قديمًا وحديًثا

منذ اأن بعث اهلل �شبحانه وتعاىل حمّمًدا ملسو هيلع هللا ىلص بدين الإ�شالم واليهود 
ا، ولديهم  يكيدون لهذا الدين ولنبّيه، مع اأنهم يعرفون اأنه ر�شول اهلل حقًّ
الأدلة على ذلك، كما ذكر اهلل عنهم اأنهم يعرفونه كما يعرفون اأبناءهم، 
ملسو هيلع هللا ىلص،  النبي  من  يل  النهَّ وحاولوا  واأنكروها،  نبّوته  جحدوا  كله  ذلك  ومع 
فحاولوا قتله، و�شحروه، وو�شعوا له ال�شم، وقاموا باإثارة الفنت بني الأو�ض 

واخلزرج حتى قال اهلل تعاىل فيهم: زب حئ مئ ىئ يئ جب  حب 
ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ختمتىت   حت  جت  يب  ىب  مب  خب 
ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  پڀ  پ   پ  پ  ٻ 
ٿ  رب ) اآل عمران: 100- 101(. وتتبع اليهود ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بالأ�شئلة 
ن اهلل اأمرهم  ليحرجوه، وطلبوا اأن ينزل عليهم كتاًبا من ال�شماء، وقد هوهَّ

ھے  ھھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ   زب  فقال:  ر�شوله،  على 
ۈ  ۆ   ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۓ  ۓ   ے 
ائ  ىى  ې  ې  ې  ې   ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۈٴۇ 

ائ ەئ ەئ وئ  رب )الن�شاء: 153(.
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وعندما ف�شلوا يف اإثارة الفنت َلب�ض بع�شهم لبا�ض الإ�شالم؛ ليطعنوا 
ٺٿ  ٺ   ٺ  ڀٺ  ڀ  زب  امل�شلمني:  ب��ا���ش��م  الإ����ش���الم 
رب  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿٿ   ٿ 

) اآل عمران: 72(.
الإ�شالم  لبا�ض  ولب�شوا  عثمان،  عهد  يف  ون�شطوا  كيدهم  وا�شتمر 
بقيادة ابن ال�شوداء عبد اهلل بن �شباأ، وظّلوا يوؤلِّبون امل�شلمني على عثمان 
الرفيق  اإىل  ملسو هيلع هللا ىلص  الر�شول  انتقال  واأّن  باخلالفة،  اأح��ّق  لي�ض  اأن��ه  بدعوى 
الأعلى يعني انتقال �شخ�شه اإىل علي، كما انتقلت �شخ�شية مو�شى اإىل 

يو�شع، وذهب عثمان �شحية لهذه الفتنة. 
وعندما فتح امل�شلمون الكثري من الأم�شار، رحب اأكرث اأهل الذمة 
من اليهود والن�شارى بهذه الفتوح يف بالد العراق وال�شام وم�شر؛ رغبة 
يف اخلال�ض من ال�شطهاد الروماين، حيث عا�شوا يف ظل دولة الإ�شالم 
عي�شة اأح�شن من التي كانوا يعي�شونها يف ال�شابق مع بني قومهم، اإّل اأنهم 
اهتبلوها،  فر�شة  لهم  �شنحت  فكلما  وكيدهم؛  مكرهم  عن  يتخّلوا  مل 

وبادروا اإليها. 
اأّن  اإننا لوا ا�شتعر�شنا التاريخ الإ�شالمي لوجدنا  وخال�شة القول: 
لليهود دوًرا يف كل فتنة وحدث ي�شر بامل�شلمني، واإن مل يكن احلدث من 

نعهم ابتداًء، لكنهم يوقدونه ولو بعد حني.  �شُ
وهذا ما جعل بع�ض الباحثني يذهبون اإىل اأّن اليهود وراء كل الفنت 

والأحداث. 
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كالربق ت�صل على بريدنا الإلكرتوين ر�صالتنا الأوىل بعنوان:

كلمات مأثورة لألمير شكيب أرسالن

1- املوت موتان: اأحدهما املوت لأجل احلياة، وهو املوت الذي حّث 
عليه القراآن الكرمي املوؤمنني، اإذا مّد العدو يده اإليهم، واملوت الثاين هو 
الدول  امل�شلمون يف خدمة  الذي ميوته  وهو  املوت،  ا�شتمرار  لأجل  املوت 

التي ا�شتولت على بالدهم.
ر امل�شلمني اجلهل، الذي يجعل فيهم من  2- من اأعظم اأ�شباب تاأخُّ
ل ميّيز بني اخلمر واخلل، فيتقّبل ال�شف�شطة ق�شية م�شّلمة، ول يعرف اأن 

يرد عليها.
ر امل�شلمني العلم الناق�ض الذي هو اأ�شد  3- من اأعظم اأ�شباب تاأخُّ
عاملًا  له مر�شًدا  قّي�ض اهلل  اإذا  لأّن اجلاهل  الب�شيط،  خطًرا من اجلهل 
اأطاعه، ومل يتفل�شف عليه، اأما �شاحب العلم الناق�ض فهو ل يدري، ول 

يقتنع باأنه ل يدري.
4- الأخالق يف تكوين الأمم فوق املعارف.

وثانية ر�صائل الربيد الإلكرتوين هي بعنوان:

وحيد عصره

"�شبح الأع�شى" من كان وحيد ع�شره  ذكر القلق�شندي يف كتابه 
وفريد اأهل زمانه يف علم من العلوم، اأو �شرب من ال�شروب، اأو فن من 

رب به  املثل يف اأمثاله.. منهم:  الفنون، بحيث �شُ
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- اأبو عبيده بن اجلراح: يف الأمانة.
يف الدهاء. - عمرو بن العا�ض:  

يف �شالمة الباطن. - اأبو مو�شى الأ�شعري:  
ر. يف الوعظ والتذكُّ - احل�شن الب�شري:  

يف الق�ش�ض. - وهب بن منبه:  
يف تعبري الروؤيا. - ابن �شريين:   

يف القراءة. - نافع:    
يف القيا�ض يف الفقه. - اأبو حنيفة:   

يف املغازي. - ابن اإ�شحق:   
يف التاأويل. - مقاتل:   

يف ق�ش�ض القراآن. - الكلي:    
يف الأخبار. - اأبو احل�شن املدائني:  

يف علوم الأثر. - الطربي:   
يف العرو�ض. - الفراهيدي:   

يف العبادة. - الف�شيل بن عيا�ض:  
يف العلم. - مالك بن اأن�ض:  

يف فقه احلديث. - ال�شافعي:   
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وتبقى ر�صائل الن�صائح ل تغيب عن القلب:

الشراء تقليدًا ومحاكاة

املجتمع،  يحدث يف  ملا  م�شايرة  فيه  ال�شراء  عمليات  اإنهَّ جزًءا من 
ظهور  اأج��ل  من  اجل��ريان  اأو  الأُ�شر  اأو  الزمالء  اأو  الأ�شدقاء  بني  �شواء 
الأعرا�ض  وما يحدث يف حفالت  اجتماعًيا.  املقبولة  بال�شورة  ال�شخ�ض 
واملنا�شبات العامة دليل على ذلك؛ فبع�ض النا�ض ينفق يف هذه احلفالت 
اأمام الآخرين  الكثري من الأمور م�شايرة ل�شغوط املجتمع، وحتى يظهر 

اأح�شن النا�ض.
والتقليد  باملحاكاة  ي��ع��رف  م��ا  وج���ود  ت��وؤك��د  ال��ت��ي  ال��ن��م��اذج  وم��ن 
ل�شتهالك الآخرين، هو ما ن�شاهده من اأّن ف�شاتني الأفراح ل ُتلب�ض لأكرث 
من مرة اأو مرتني وكذلك املجوهرات، بل ويف منا�شبات الولئم ل يوجد 

ح�شن تدبري، بل عن�شر التفاخر والتبذير.
ولالأ�شف، فاإّن ثقافة ال�شتهالك - وعلى كافة امل�شتويات - اأ�شبحت 

يف ال�شنوات الأخرية هي الثقافة املهيمنة على كثري من النا�ض.
حني  ففي  النفو�ض؛  يف  الدينية  الثقافة  ر  جت��ذُّ لعدم  اإّل  ذلك  وما 
اأخذ الكثريون يلهثون وراء املادة وا�شتهالكها، ن�شي اأولئك - اأو تنا�شوا - 

عقائدهم وتخّلوا عن قيمهم لأجل املادة واملال!.
كما اأو�سلنا ر�سائلنا اإليكم, وا�ستمعتم اإليها, نو�سيكم باأن ت�سريوا 
على هذا النهج طوال حياتكم .. فاأر�سلوا ر�سائل اخلري اإىل النا�س كافة, 
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وا�ستمعوا لر�سائل اخلري من النا�س كافة, وكونوا على حذر من ر�سائل 
ال�سيطان, واإّياكم اأن تكونوا عوًنا لل�سيطان فيها, ل يف ا�ستماعها, ول 

يف اإر�سالها.
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكم  "وال�سالم 

www.alukah.net
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البرنامج اإلذاعي )8(

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل, اأمر بالتحّلي بالف�سائل, ونهى عن الوقوع يف مهاوي 
ې  ې  زب  احلكيم  العليم  ه��و  اإّل  اإل��ه  ل  وال��رذائ��ل,  النقائ�س 
ۆئۈئ  ۆئ  ۇئ  وئۇئ  ەئوئ  ەئ   ائ  ائ  ى  ېى  ې 

فتح  ور�سوله,  عبده  حمّمًدا  اأّن  واأ�سهد  )البقرة:269(.  ۈئ ېئ  رب 

قي وال�سعادة, اللهّم �سلِّ و�سلِّم  عليه, وعلى اآله  اهلل لنا ب�سّنته اأبواب الرُّ
واأ�سحابه, اأويل الراأي والفكر والنجابة, وعلى من �سار على طريقهم 

واتبع نهجهم اإىل يوم القيامة. اأما بعد:
لكم؛  فنقول  نحييكم  نبيِّه,  على  و�سلينا  اهلل,  حمدنا  اأن  بعد 

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته. 
وي�سعدنا اأن نكون اأمامكم حاملن لكم عدًدا من الألوان املختلفة 
من الفقرات, والتي جمعناها يف برناجمنا لهذا اليوم كقو�س قزح املليء 

بالألوان الباهرة, والباعثة على الن�سراح والهدوء.
ك�ل ه�ذه الأل�وان �ست�ساهدونها باإذن اهلل يف ب�رناجمنا له�ذا اليوم 

)        ( املوافق )                    (.

وم��ع اأول الأل��وان، ال��ذي يعج��ز البي��ان ع��ن و�صفه لأن��ه جامع 
البيان، مع القراآن الكرمي:
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القرآن الكريم

پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  زب  ت���ع���اىل:  ق���ال 
ڤ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ٿ   ٿ  ٿٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀٺ  ڀ  ڀڀ  پ  
ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ   ڄڄ   ڦڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  
ڈ  ڎڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ   ڇ  ڇ  ڇڇ  چ  چچ   چ  ڃ 
گ  گ  گ  کگ  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ 
ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱڱ  ڱ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ 
ڭ  ۓ  ۓ  ے   ے  ھ  ھ  ھ  ھ   ہ  ہ  ہ  ۀۀہ 
ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ٴۇۋ  ۈۈ   ۆۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ 

ۉ ې ې  ې رب  ) الدخان: 1- 16(.

ن لنا احلياة: وها هي األوان ال�صّنة املحمدّية الطاهرة تزيِّ

الحديث

قال:  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  اأّن  ؛   - عنه  اهلل  ر�شي   - اهلل  عبد  بن  جابر  عن 
�شهر،  م�شرية  بالّرعب  ن�شرت  قبلي:  اأح��د  يعطهن  مل  خم�ًشا  »اأعطيت 
وجعلت يل الأر�ض م�شجًدا وطهوًرا، فاأمّيا رجل من اأّمتي اأدركته ال�شالة 
، واأحّلت يل الغنائم ومل حتل لأحد من قبلي، واأعطيت ال�شفاعة،  فلي�شلِّ

وكان النبي يبعث اإىل قومه خا�شة وُبعثت اإىل النا�ض عامة« متفق عليه.

www.alukah.net
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وفقرتنا القادمة مليئة بالألوان: 

خطوات إيجابية لترشيد اإلنفاق
ينبغي للمرء عندما ي�شعر باأّن حافز الإنفاق يدفعه اإىل مزيد من 
الإ�شراف والتبذير والت�شوق وال�شراء، اأن يتعامل مع ذلك باتباع اخلطوات 

التالية:
ل قلياًل قبل اأن تخرج نقودك، وا�شاأل نف�شك اإن كان هذا  اأوًل: متههَّ

ال�شعور حقيقًيا اأم انفعالًيا.
والإنفاق  بالهدايا  الآخرين  حمبة  ت�شرتي  األ  على  احر�ض  ثانًيا: 

املفرط.
ثالًثا: ا�شاأل نف�شك قبل ال�شراء اإذا كان بالإمكان �شراء ما هو اأف�شل 

اإذا اأتيحت فر�شة عر�ض �شعري اأف�شل.
رابًعا: ا�شاأل نف�شك عن احلاجة ال�شرورية لل�شراء هذا اليوم.

د جوانب النق�ض العاطفي عندك؛ ملعرفة اإن كان هذا  خام�ًشا: حدِّ
�ض هذا النق�ض. ال�شراء املفرط يعوِّ

اأما �ص��كل كلمتن��ا ال�صباحية فه��و كال�صطر م�صتقيًم��ا، وكال�صبح 
و�صوًحا:

الردة وأقسامها وأحكامها

رب   ۇ   ڭ  ڭ  ڭ  زب  ت���ع���اىل :   ق���ال  ال���رج���وع،  ل���غ���ًة:    ال�����رّدة 
هي :   ال�شرعي  ال�شطالح  يف  وال��رّدة  ترجعوا،  ل  اأي :    .)21 املائدة:   (
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الكفُر بعد الإ�شالم، قال تعاىل :  زب ڳ ڳ  ڱ ڱ ڱ ڱ ں 
ہھ   ہ  ہ  ۀہ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ں 

ھ ھ ھ رب )البقرة: 217(.

الإ�شالم،  نواق�ِض  من  ناق�ٍض  بارتكاب  حت�شل  ال��رّدة  اأق�شامها :  
ونواق�ُض الإ�شالم كثرية ترجع اإىل خم�شة اأق�شام، هي :  

1- الرّدة بالقول :  ك�شبِّ اهلل تعاىل، اأو ر�شوله ملسو هيلع هللا ىلص، اأو مالئكته، اأو 
ت�شديق من  اأو  النبّوة،  اّدع��اء  اأو  الغيب،  علم  اّدع��اء  اأو  ر�شله .   اأحد من 
يّدعيها ،  اأو اّدعاء اإله غري اهلل، اأو ال�شتعانة به فيما ل يقدر عليه اإّل اهلل، 

وال�شتعاذة به يف ذلك .  
والقبور،  واحلجر  وال�شجر،  لل�شنم  كال�شجود  بالفعل :   ال��رّدة   -2
والذبح لها .  واإلقاء امل�شحف يف املواطن القذرة، وعمل ال�شحر، وتعلُّمه 

وتعليمه، واحلكم بغري ما اأنزل اهلل معتقًدا ِحّله .  
واخلمر  الزنا  اأّن  اأو  هلل،  ال�شريك  كاعتقاد  بالعتقاد،  ال��رّدة   -3
ونحو ذلك  واجبة،  ال�شالة غري  واأّن  اأّن اخلبز حرام،  اأو  والربا حالل، 
مما اأُجمع على ِحّله، اأو ُحرمته اأو وجوبه، اإجماًعا قطعيًّا، ومثله ل يجهله .  
4- الرّدة بال�شك يف �شيء مما �شبق، كمن �شكهَّ يف حترمي ال�شرك، 
اأو حترمي الزنا واخلمر، اأو يف ِحل اخلبز، اأو �شك يف ر�شالة النبي ملسو هيلع هللا ىلص اأو 
ر�شالة غريه من الأنبياء، اأو يف �شدقه، اأو يف دين الإ�شالم، اأو يف �شالحيته 

لهذا الزمان .  
5- الرّدة بالرتك، كمن ترك ال�شالة متعّمًدا؛ لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص :   »بني 
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الأدلة  ال�شالة «   رواه م�شلم . وغريه من  وال�شرك ترك  الكفر  العبد وبني 
على كفر تارك ال�شالة .  

واأحكامها التي ترتتب عليها بعد ثبوتها هي :  
ثالثة  خالل  يف  الإ�شالم  اإىل  ورج��َع  تاب  فاإن  املرتد،  ا�شتتابة   -1

اأيام؛ قِبل منه ذلك وترك .  
َل دينه فاقتلوه «   2- اإذا اأبى اأن يتوَب؛ وجب قتله؛ لقوله ملسو هيلع هللا ىلص :   » من بدهَّ

  رواه البخاري.
3- مُينع من الت�شرُّف يف ماله يف مدة ا�شتتابته، فاإن اأ�شلم فهو له؛ 
واإل �شار فيًئا لبيت املال، من حيث قتله، اأو موته على الرّدة .  وقيل :  من 

حني ارتداده ُي�شرف يف م�شالح امل�شلمني .  
4- انقطاع التوارث بينه وبني اأقاربه؛ فال يرثهم ول يرثونه .  

ُل ول ُي�شلهَّى عليه ول ُيدفُن  5- اإذا ماَت اأو ُقتَل على رّدته فاإنه ل ُيغ�شهَّ
يف مقابر امل�شلمني، واإمنا ُيدَفُن يف مقابر الكّفار، اأو ُيوارى يف الرتاب يف 

اأي مكان غري مقابر امل�شلمني .

واخرتنا لكم هذا اللون:

تنبيهات مهمّة مفتتحة بـ"ال"

- ل حتتجهَّ بالقدر على املعا�شي واملعايب والآثام، فتقول: لو اأنهَّ اهلل 
امل�شائب  على  بالقدر  الحتجاج  يكون  واإمن��ا  املتقني،  من  لكنت  هداين 

والآلم.
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جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ییی  ی  ىئ  زب  ت��ع��اىل:  ق��ال 
حبخب مب ىب  ٱ  ٻ ٻ  ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  

ٹ  ٹ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀڀ  ڀ 
 ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ  ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ رب 

) الزمر: 56- 59(.
- ل تقل: لو اأين فعلت كذا لكان كذا.

عن اأبي هريرة - ر�شي اهلل عنه - ، اأّن ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »احر�ض 
، واإن اأ�شابك �شيٌء فال تقل: لو  على ما ينفُعك، وا�شتعن باهلل ول تعجزَنّ
ر اهلل وما �شاء فعل؛ فاإنهَّ لو تفتح  اأين فعلُت لكان كذا وكذا، ولكن قل: قدهَّ

عمل ال�شيطان« رواه م�شلم.
- ل تقل ل�شيٍء: اإين فاعل ذلك غًدا دون ا�شتثناء.

قال تعاىل: زب ڱ ڱ ڱ  ڱ  ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ 
ۀہ رب ) الكهف: 23- 24(.

ومن بني الألوان الفاقعة اخرتنا لكم هذا اللون:

عالجت عقيدته األمور الدينية والدنيوية

بن  حممد  "جاء  ال�شربون:  بجامعة  الأ�شتاذ  "اإدواربروى"  يقول 
عبداهلل ملسو هيلع هللا ىلص، النبي العربي وخامت النبيني، يب�شر العرب والنا�ض اأجمعني، 
بدين جديد، ويدعو للقول باهلل الواحد الأحد، كانت ال�شريعة )يف دعوته( 
ل تختلف عن العقيدة اأو الإميان، وتتمتع مثلها ب�شلطة اإلهية ملزمة، ت�شبط 
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على  فتفر�ض  الدنيوية،  الأم��ور  ا  اأي�شً بل  فح�شب،  الدينية  الأم��ور  لي�ض 
امل�شلم الزكاة، واجلهاد �شد امل�شركني.. ون�شر الدين احلنيف.. وعندما 
كما  دعوته،  من  انتهى  قد  كان  )632م(،  عام  ملسو هيلع هللا ىلص  العربي  النبي  ُقب�ض 
انتهى من و�شع نظام اجتماعي ي�شمو كثرًيا فوق النظام القبلي الذي كان 
عليه العرب قبل الإ�شالم، و�شهرهم يف وحدة قوية، وهكذا مت للجزيرة 

العربية وحدة دينية متما�شكة، مل تعرف مثلها من قبل".

وبقي لنا لون واحد:

األمثال اليابانية

- املاء املكبوب ل يعود اأبًدا اإىل ال�شحن.
- يوجد دواء لكلِّ �شيء ما عدا املوت.

- النهر القدمي ل يجف اأبًدا.
- ل يوجد طريق خمت�شر للعلم.

- عندما تكون يف القرية.. اتبع اأهلها.
- عندما تكون كرمًيا جًدا يعتربك البع�ض غبًيا.

- خم�شون اليوم اأح�شن من مائة غًدا.
- من يريد �شيد ال�شمك ل يعتلي الأ�شجار.

- النهاية »دائًما« هي الأهم.
- بع�ض الأطفال يكربون حتى دون الآباء.
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- ل توجد �شعادة دون اآلم.
- اأهِد من اأهدى اإليك هدية.. وب�شرعة.

- ل ميكن اأن يكون هناك اأكرث من بطل ملعركة واحدة.
لم.. ل تن�ض احلرب. - يف ال�شِّ

ها هو عقدنا امللّون قد اكتمل, وخرزاته قد ا�سطفت, حتى اأ�سبح 
كقو�س قزح ي�سيء اأمامكم بالألوان.

ومل يتبّق لنا اإّل اأن نختم مبا بداأنا به.
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكم  "وال�سالم 
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البرنامج اإلذاعي )9(

ٱ ٻ ٻ

وباريها, ورافع  الأك��وان  احلمد هلل احلمد هلل, احلمد هلل فاطر 
وم�سّويها,  الأنف�س  وخالق  وداحيها,  الأر�س  وبا�سط  ومعليها,  ال�سماء 
فاإمنا  �سيًئا  اأراد  اإذا  اإله عظيم  �سبحانه من  الأرزاق وجمريها,  وكاتب 
ل��ه, وم��ن ي�سلل فلن  ف��ال م�سّل  ُك��ْن فيكون, م��ن يهده اهلل  ل��ه  يقول 
جتد له وليًّا مر�سًدا, واأ�سهد اأّن حمّمًدا عبده ور�سوله, �سّلى عليه ربه 
اآله الطيبن  العاملن, ور�سي اهلل عن  املكنون, ورفع ذكره يف  يف كتابه 

و�سحابته امليامن. اأما بعد:
املده�سة,  الع�سافري  �سق�سقة  وم��ع  العذبة,  ال�سباح  اأ���س��وات  مع 
وم��ن ه��ذا امل��ك��ان ال��ه��ادئ, ن��رح��ب بكم يف ه��ذا ال��ي��وم )        ( امل��واف��ق 
)                    ( لنخرج لكم عدًدا من الأ�سوات الندّية, املليئة باملعاين 

النبيلة, والهم�سات ال�سجّية.

ومع خري الأ�صوات التي نزّين بها قلوبنا، اإنه �صوت القراآن:

القرآن الكريم

وئ   ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  زب  ت���ع���اىل:   ق���ال 
ٻپ  ٻ  ٻ  ٻ   ٱ  ىئ   ىئ  ىئ  ېئ   ېئ  ۈئېئ  ۆئۈئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ 
ٿٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ 
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ڄ   ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ 
ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چچ  ڃڃڃ  ڃ  ڄ  ڄ 
ک  ک  ڑک  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ   ڎ  ڎ   ڌ  ڌ  ڍ 
ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ   ک 
ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ   ۀہ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں 
ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓۓ   ےے  ھ 

ۈ  ۈ رب ) الدخان: 17- 33(.

ونعّطر لقاءنا بقب�صات من النبّوة:

الحديث

لنا  عن حذيفة - ر�شي اهلل عنه - ؛ قال: قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: » ف�شّ
على النا�ض بثالث: جعلت �شفوفنا ك�شفوف املالئكة، وجعلت لنا الأر�ض 
املاء« وذكر خ�شلة  اإذا مل جند  لنا طهوًرا  كلها م�شجًدا، وجعلت تربتها 

اأخرى. رواه م�شلم.

ون�صتمع اإىل فقرة الأعالم وامل�صاهري:

من األعالم والمشاهير

اإبراهيم بن اأدهم: زاهد، تويف عام )161ه�(. ُولد بخرا�شان   -1
لأ�شرة ثرية، فرتك احلياة املرتفة وزهد. ارحتل اإىل مكة والتقى �شفيان 
الثوري، والف�شيل بن عيا�ض، كما �شكن ال�شام، وكان ياأكل من عمل يده.
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2- ابن اأبي الدنيا: اإمام وحمدث وواعظ اإ�شالمي، عا�ض من عام 
)208 اإىل 281ه�(.

اخللفاء،  اأولد  اأدب  كما  وبالغة،  ف�شاحة  له  وكانت  ببغداد،  ُولد 
وتتلمذ على �شيوخ ع�شره. له تالمذة كثريون، وتبّحر يف علوم احلديث 
باجلانب  تهتم  غزيرة،  موؤلفاته  والنوادر.  والأخبار  والتف�شري  والفقه، 
الرتبوي والوعظي، منها: مكارم الأخالق، ف�شل رم�شان، جمابو الدعوة، 
ل  ذم الغ�شب، مكائد ال�شيطان، الأولياء، املنامات، احللم، ال�شكر، التوكُّ

على اهلل.
3- ابن بطوطة: رّحالة عربي، عا�ض من عام )704 اإىل 779ه�(. 
ُولد بطنجة، واأولع بال�شفر والرتحال، فق�شى )38( عاًما �شائًحا ومطوًفا 
من  والإ�شالم  العرب  بالد  زار  كم،  األف   )120( خاللها  قطع  بالبالد، 

اأق�شاها اإىل اأق�شاها.
الأب�شار  غرائب  يف  الأن��ظ��ار  "حتفة  كتاب  يف  م�شاهداته  �شّجل 

وعجائب الأ�شفار"، والذي ُيعد حتفة كتب الرحالت جميًعا.

ونرتك املجال مفتوًحا ل�صوت الكلمة ال�صباحية ال�صادح:

أسباب انتشار التنصير في البالد اإلسالمية

لنت�شار التن�شري يف البالد الإ�شالمية اأ�شباب كثرية، بع�شها وا�شح 
ل  كثري ممن  كواهل  وعلى  مدرو�شة،  ي�شري خلف خطط  وبع�شها خفي، 

ُي�شار اإليهم بالبنان.
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والذي يتهَّ�شح ... من الأ�شباب الظاهرة لنت�شار التن�شري يف بلدان 
امل�شلمني اأنه يرجع اإىل اأمور كثرية، لعل من اأهمها: 

1� جهل امل�شلمني بدينهم. 
2� جهلهم بحقيقة التن�شري. 

رين يف خمتلف املجالت.  3� ن�شاط املن�شّ
الإ�شالمية، حيث يدخلون عليهم عن طريق  البلدان  4� فقر بع�ض 
خمتلف امل�شاعدات املادية، من بناء مدار�ض وم�شت�شفيات ودور ح�شانة 
وبيوت لل�شباب وحفر اآبار وبناء مراكز تثقيفية - كما ي�شّمونها- والإ�شهام 

يف كثري من امل�شروعات الأهلية واحلكومية والقرو�ض املالية.. الخ. 
5- قّوة نفوذ الدول الغربية ال�شليبية يف الأ�شل، مثل اأمريكا وفرن�شا 
امل�شلمني  بلدان  يف  تغلغلهم  وقّوة  وغريها،  وهولندا،  وبريطانيا  واأملانيا 
اإليهم، وعدم ا�شتطاعة كثري من الدول الإ�شالمية - بل كلها -  للحاجة 
واكت�شافاتها  الع�شرية  باحلياة  يت�شل  فيما  ا  خ�شو�شً عنهم،  ال�شتغناء 

املختلفة و�شيانة اأجهزتها احلديثة. 
رون  املن�شِّ وربطها  الغربية،  احل�شارة  بربيق  امل�شلمني  انبهار   -6

باتباعهم تعاليم امل�شيح، كما يفرتون. 
7- الذلُّ الذي اأ�شاب القائمني على م�شالح ال�شعوب الإ�شالمية من 
دهم اإىل الن�شارى خوًفا وطمًعا،  لطة والكلمة واجلاه، وتودُّ اأ�شحاب ال�شُّ
والنائية  القريبة  امل�شلمني  اأماكن  اإىل  للو�شول  رين؛  املن�شِّ اأمر  وتي�شري 

حتت �شغط اأو ت�شجيع الدول الن�شرانية احلاقدة. 

www.alukah.net



71

يف  التاأثري  موقع  اإىل  الن�شرانية  ال�شخ�شيات  بع�ض  و�شول   -8
امل�شلمني، اإما ظاهًرا واإما يف اخلفاء، وقد منع اأمري املوؤمنني عمر ر�شي 

اهلل عنه من ال�شتعانة بغري امل�شلمني. 
9� الدعوة اإىل تقارب الأديان، وهي حيلة جلرِّ امل�شلمني للخروج من 

زب ڃ  فقط  واح��د  دين  اإّل  يوجد  ل  ملسو هيلع هللا ىلص  بعثة حممد  بعد  اإن��ه  اإذ  دينهم؛ 
ڃ چ  چ چ رب )اآل عمران: 19(.

وجود  ع��دم  مع  بالن�شارى،  الإ�شالمية  الأق��ّل��ي��ات  اختالط   -10
التوعية الالزمة للم�شلمني، فتاأثهَّروا بهم.

وها هي هم�صات اخرتناها لكم بعنوان:

إهداء لناكري المعروف

اأمر بتجويع )10( كالب لكي ي�شع كل وزير يخطئ  َمِلًكا  اإّن  يقال 
برميه  فاأمر  خاطئ  راأي  باإعطاء  ال��وزراء  اأح��د  فقام  ال�شجن.  يف  معها 
للكالب. فقال له الوزير: اأنا خدمتك )10( �شنوات وتعمل بي هكذا. ثم 

قال الوزير: اأمهلني )10( اأيام. فقال له امللك: لك ذلك.
اأن اأخدم الكالب  اأريد  فذهب الوزير اإىل حار�ض الكالب فقال له 

فقط ملدة )10( اأيام.
فقال له احلار�ض: وماذا ت�شتفيد؟ فقال له الوزير: �شوف اأخربك 

بالأمر م�شتقباًل.
بالكالب  بالعتناء  ال��وزي��ر  فقام  ذل��ك.  ل��ك  احل��ار���ض:  ل��ه  فقال 
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واإطعامهم وتغ�شيلهم وتوفري جميع �شبل الراحة لهم. وبعد مرور )10( 
وامللك  الكالب.  مع  ال�شجن  يف  به  وزّج  بالوزير  احلكم  تنفيذ  جاء  اأي��ام 
ينظر اإليه واحلا�شية، فا�شتغرب امللك مما راآه .. وهو اأّن الكالب جائعة 
وتناظر حتت قدميه. فقال له امللك: ماذا فعلت للكالب؟ فقال له الوزير: 
خدمت هذه الكالب )10( اأيام فلم تن�ض الكالب هذه اخلدمة .. واأنت 
خدمتك )10( �شنوات فن�شيت كّل ذلك. طاأطاأ امللك راأ�شه، واأمر بالعفو 

عنه.

ا هم�صات اأخوية بعنوان: وتلك اأي�صً

من أضرار حلق اللحية

حلق اللحية ُيفقد الرجل العديد من املمّيزات ال�شحية التي يتمتع 
بها ُمْطلق اللحية:

اأوًل: عند احلالقة يزيل الإن�شان الطبقة اخلارجية من اجللد، وهذه 
الطبقة متثل خط دفاع ميكانيكي �شد العدوى بالعديد من الأمرا�ض، والذي 
املحر�شة؛  الدقيقة  احلية  بالكائنات  للعدوى  عر�شة  ي�شبح  حليته  يحلق 

خا�شة الأمرا�ض الفريو�شية والبكتريية والفطرية مثل الثعلبة وغريها.
ثانًيا: الذي يحلق حليته يفتح منافذ العدوى اجللدية على م�شارعه، 

واأفقد وجهه ميزة خط الدفاع اجللدي الذي مّن اهلل به عليه.
ثالًثا: �شعر اللحية يف ال�شتاء يدفئ الوجه، ويحمي الع�شب الوجهي 
من التعّر�ض املبا�شر للربد؛ خا�شة عند قيادة ال�شيارة ب�شرعة يف ال�شباح 
الباكر البارد، وهذا يحمي امل�شلم من بع�ض اأنواع ال�شلل الوجهي الن�شفي.
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رابًعا: �شعر اللحية يف ال�شيف يلّطف الوجه بنظام التربيد بالتبخري 
الهواء،  لتيار  تعّر�شها  املبللة عند  بالأقم�شة  املحاطة  املياه  اأواين  بنظام 

وهذا ي�شفي على امل�شلم الراحة اأيام ال�شيف احلارة.
خام�ًشا: اإطالق اللحية يوفر على امل�شلم الوقت واجلهد واملال.

جلد  ل  ترهُّ وكذلك  املبكرة،  الوجه  جتاعيد  تغطي  اللحية  اأّن  كما 
الرقبة الذي عادة ما يعاين منه العديد من الرجال مبكًرا.

عات وابتهالت ودعوات: ونختم الأ�صوات بت�صرُّ

دعاء
- اللهم �شلِّ على حمّمد وعلى اآل حمّمد، كما �شّليت على اإبراهيم 
اآل حمّمد، كما باركت على  اإبراهيم، وبارك على حمّمد وعلى  اآل  وعلى 

اإبراهيم وعلى اآل اإبراهيم، يف العاملني، اإنك حميد جميد. 
هاهي حناجرنا قد تكلمت, واأعذب اأ�سواتها قد اأخرجت, وباأجمل 
عراتها قد فاحت؛ فبارك اهلل مبن قال, وبارك اهلل مبن �سمع, وجزى 

اهلل اجلميع خري اجلزاء.
نبيِّنا حمّمد, وعلى اآله و�سحبه اأجمعن". على  اهلل  "و�سلى 
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البرنامج اإلذاعي )10(

ٱ ٻ ٻ

الربوبية,  املتعّزز بعظمة  الألوهية,  املتفّرد بوحدانية  احلمد هلل 
امل��اّن  واأح��وال��ه��ا,  بتقّلبها  والعامل  باآجالها,  العامل  نفو�س  على  القائم 
ل عليهم ب�سوابغ نعمائه. واأ�سهد اأّن حمّمًدا  عليهم بتواتر اآلئه, املتف�سّ
املر�سي,  امل�سيء والأمر  بالنور  املرت�سى, بعثه  املجتبى ور�سوله  عبده 
فدمغ به الطغيان, واأكمل به الإميان, ف�سلى اهلل عليه و�سلم ما دار يف 
ال�سماء فلك, وما �سبح يف امللكوت ملك, وعلى اآله و�سحبه اأجمعن. اأما 

بعد:
كما اأّن ال�سبح قد خرج, والن�سر قد انطلق, والببغاء قد نطق؛ ها 
نحن نتقدم اإليكم حاملن لكم عقدنا الفريد, يف هذا اجلمع الغفري, 
طالب  ي��ا  اأن��ت��م  وبكم  الأف��ا���س��ل,  ومعلمينا  احلبيب,  مبديرنا  امل���زدان 

مدر�سة )                                (.
وها نحن يف هذا اليوم )        ( املوافق )                    ( نف�سل خرزات 

عقدنا لهذا اليوم. 

اأجمل ما يف عقدنا هذه اخلرزة املباركة:

القرآن الكريم

ېې  ې  ې  ۉ   ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  زب  تعاىل:  قال 
ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ   وئ  ائەئەئوئ  ائ  ىى 
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يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  یی   ىئ  ىئىئ  ېئېئ 
ٻ  ٱ   ىت   مت  خت  حت  جت  يب  ىب   مب  خب  حب   جب 
ٻ ٻ  ٻ پ پ پ پ ڀڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 
ٺ ٿ ٿ ٿ ٿٹ  ٹٹٹڤڤ ڤ ڤ ڦ ڦ  ڦ 
ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ  ڃ چ چ چ چ 
ژ  ژ   ڈ  ڈ  ڎ   ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ   ڇڇ  ڇ 
ڑڑ ک ک ک ک گگ گگ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 
ۀ   ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ںں  ڱ  ڱ  ڱ 
ۓ  ے  ھے  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ 
ٴۇ  ۈ   ۆۈ  ۇۆ  ۇ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۓ 
ۋ  ۋ ۅۅ ۉ ۉېې ې ې ى ىائ ائ 

ەئ ەئ وئ وئ ۇئ  رب ) الدخان: 34- 59(.

بعد خرزة القراآن نثني بحلقة ال�صّنة:

الحديث

اآية  اأحدثكم حديًثا لول  األ  ؛ قال:  عن عثمان - ر�شي اهلل عنه - 
ما حدثتكموه؟ �شمعت النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »ل يتو�شاأ رجل يح�شن و�شوءه، وي�شلي 
ال�شالة، اإّل غفر له ما بينه وبني ال�شالة حتى ي�شليها« متفق عليه. قال 

عروة: الآية: زب ڻ ڻ  ڻ ڻ ۀ ۀ ہ رب ) البقرة: 159(.
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ون�صيف خرزة احلكمة:

تنبيهات مهمّة مفتتحة بـ"ال"

ٍب، اأو فيما ل يقدر  - ل تخ�َض اأحًدا اإلهَّ اهلل تعاىل خ�شيَة تعبٍُّد وتقرُّ
عليه اإلهَّ اهلل تعاىل كالإماتة والأخذ بالذنب والعقوبة عليه.

ڭ   ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  زب  ت���ع���اىل:  ق����ال 
ڭ رب ) البقرة: 150(.

- ل تدُع غري اهلل تبارك وتعاىل؛ كدعاء املوتى اأو املالئكة اأو النبيني 
اأو اجلن اأو الغائبني.

ېئ  ۈئ  ۆئۈئ   ۆئ   ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  زب  تعاىل:  قال 
پ  پ  پ  ٻٻٻ  ٻ   ٱ  ی   ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئېئ 

پ ڀ رب ) الأحقاف: 5 - 6(.

تك وكربك اأو ُي�شرَك وفرِجك بغري اهلل تعاىل  - ل ت�شتغيث حال �شدهَّ
فيما ل يقدر عليه اإلهَّ اهلل تعاىل، كطلب رزٍق اأو ولٍد اأو �شفاء �شقم اأو مغفرة 
، اأو ن�شٍر على الأعداء، ول  ذنب اأو اإنزال غيث اأو خلق هداية اأو اإزالة همٍّ
باأ�ض بال�شتغاثة بالإن�شان احليِّ احلا�شر فيما يقدر عليه مما طلبت منه، 

مع عدم تعلُِّق قلب امل�شتغيث باملخلوق، واإمنا باهلل - عّز وجّل -.
ىب  مب  خب  جبحب  يئ  ىئ   مئ  حئ  جئ   ی  ی  ی  ی  زب  تعاىل:  قال 

يب جتحت خت  رب )يون�ض: 106(.
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ونقف مع خرزة كبرية، اإنها خرزة الكلمة:

سماع المعازف والموسيقى

بقوله  امل��راد  اأّن  باهلل  يق�شم   - - ر�شي اهلل عنه  م�شعود  ابن  كان 
رب  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄڄ   ڄ  ڄ  ڦ   ڦ  زب   ت���ع���اىل: 

) لقمان: 6(؛ هو الغناء.
عن   - عنهما  اهلل  ر�شي   - الأ�شعري  مالك  واأب��ي  عامر  اأب��ي  وعن 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ليكونّن من اأّمتي اأقوام ي�شتحّلون احلر واحلرير واخلمر 
واملعازف..« رواه البخاري. وعن اأن�ض بن مالك - ر�شي اهلل عنه - قال: 
قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ليكونّن يف هذه الأّمة خ�شف وقذف وم�شخ وذلك اإذا 

�شربوا اخلمور واتخذوا القينات و�شربوا باملعازف« رواه الرتمذي.
باأنه  املزمار  وو�شف  الطبل،  وهي  الكوبة  عن  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  نهى  وقد 
�شوت اأحمق فاجر، وقد ن�ّض العلماء املتقّدمون كالإمام اأحمد - رحمه 
اهلل - على حترمي اآلت اللهو والعزف كالعود والطنبور وال�شبابة والرباب 
وال�شنج، ول �شك اأّن اآلت اللهو والعزف احلديثة تدخل يف حديث النبي 
والبيانو  والأورج  والقانون  كالكمنجة  وذلك  املعازف،  عن  النهي  يف  ملسو هيلع هللا ىلص 
والغيتار وغريها، بل اإنها يف الطرب والن�شوة والتاأثري اأكرب بكثري من الآلت 
املو�شيقى  ن�شوة  اإّن  بل  الأحاديث،  بع�ض  يف  حترميها  ورد  التي  القدمية 
و�شكرها اأعظم من �شكر اخلمر، كما ذكر اأهل العلم كابن القيم وغريه، 
ول�شك اأّن التحرمي ي�شتد والذنب يعظم اإذا رافق املو�شيقى غناء واأ�شوات 



78

كاأ�شوات القينات وهّن املغنيات واملطربات، وتتفاقم امل�شيبة عندما تكون 
كلمات الأغاين ع�شًقا وحًبا وغراًما وو�شًفا للمحا�شن، ولذلك ذكر العلماء 
اأّن الغناء بريد الزنا واأنه ينبت النفاق يف القلب، وعلى وجه العموم �شار 

مو�شوع الأغاين واملو�شيقى من اأعظم الفنت يف هذا الزمان.
كثرية،  اأ�شياء  يف  املو�شيقى  دخ��ول  ع�شرنا  يف  البالء  زاد  ومم��ا 
اأجهزة  وبع�ض  الآيل  واحلا�شب  الأطفال  واألعاب  والأجرا�ض  كال�شاعات 

الهاتف، ف�شار حتا�شي ذلك اأمًرا يحتاج اإىل عزمية واهلل امل�شتعان.

ومن بني اخلرزات وقعت اأيدينا على خرزة بعنوان:

ما الوهابية؟

الوهابية: لفظة يطلقها خ�شوم ال�شيخ حممد بن عبد الوهاب رحمه 
اهلل على دعوته، اإىل جتريد التوحيد من ال�شركيات، ونبذ جميع الطرق 

اإّل طريق حمّمد بن عبد اهلل ملسو هيلع هللا ىلص.
دعا  عما  هم  و�شدِّ دعوته  من  النا�ض  تنفري  ذل��ك:  من  ومرادهم 
اإليها  و�شوًقا  الآف��اق  يف  انت�شاًرا  زادها  بل  ذلك،  ي�شّرها  مل  ولكن  اإليه، 
اإليه  ترمي  وما  الدعوة،  ماهية  عن  البحث  زيادة  اإىل  اهلل  وّفقهم  ممن 
كهم بها  وما ت�شتند عليه من اأدلة الكتاب وال�شّنة ال�شحيحة، فا�شتد مت�شُّ

وا عليها واأخذوا يدعون النا�ض اإليها وهلل احلمد. وع�شّ
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وها هي تقرتب منا اإنها خرزة:

وسائل وتقنيات إلدارة الحياة

1- الغ اأّي �شفر غري �شروري. ا�شتخدم التكنولوجيا احلديثة التي 
توّفر الوقت، اإن كان يف الإمكان ا�شتخدام الهاتف اأو الفاك�ض اأو الربيد 
الإلكرتونى، للتعامل مع ق�شايا اليوم املهمة. جتّنب الزيارات ال�شخ�شية 

لتوفري املزيد من الوقت، ورفع معّدل الإنتاج.
يف  ال�شوت  برامج  ا�شتعمل  اأو  م�شجل،  على  اأف��ك��ارك  �شّجل   -2
احلا�شب الآيل، ثم حّرر الكلمات اإىل �شيغة مالئمة، فهذه طريقة �شهلة 
للتعبري عن اأفكارك، دون عناء حماولة الكتابة املنّمقة. الكتابة لكثري من 
اأمام جمهور،  لي�ض  اأنه  اأ�شهل طاملا  التحدث  ولكن  النا�ض عمل م�شجر؛ 
وغالًبا تكون الكتابة اأكرث فاعليه اإذا كانت بغر�ض الت�شال بني �شخ�شني.

ونتّوج حلقات اخلرز بخرزة تطوير الذات:

عزّز موقفك دائمًا

اإّن اأف�شل طريقه للح�شول على املزيد من النجاح، هي اأن تكافئ 
نف�شك على اإنتاج ال�شلوك املطلوب، فمثاًل اإذا حددت لنف�شك احل�شول 
الإجن��از،  هذا  على  نف�شك  تكافئ  اأن  في�شتح�شن  "ممتاز"،  درجه  على 
ثوب  اأو  بع�شاء فاخر  �شيًئا ترغب احل�شول عليه، فقد ترغب  باإعطائها 

جديد اأو غري ذلك مما ترغب به كن من�شًفا مع نف�شك. 
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حتقيق  وراء  الأ���ش��ا���ش��ي  ك  امل��ح��رِّ ه��ي  ال��ث��واب  اأو  امل��ك��اف��اآت   اإّن 
اأهدافك.

ها هو عقدنا الفريد قد اكتمل, وبح�سوركم قد ابتهج؛ لكن نبقى 
على وعد باأن ل يكون هذا هو اآخر عقٍد نقدمه اإليكم, بل نعدكم باملزيد, 

وباهلل التوفيق, ون�سلِّي على احلبيب ملسو هيلع هللا ىلص .
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البرنامج اإلذاعي )11(

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل, ثم احلمد هلل, ثم احلمد هلل. احلمد هلل الذي جعل 
اأمة الإ�سالم �ساهدة على غريها من الأمم. احلمد هلل الذي رفعها على 
اأك��رم  ال��ذي بعث فينا  ف��وق القمم. احلمد هلل  غريها حتى غ��دت قمة 
املرتقي  والأف��ع��ال,  اخل�سال  حممود  امل�سطفى  خلقه,  وخ��رية  ر�سله, 
منزلة اخللة من اهلل املتعال. �سلى اهلل عليه وعلى اآله و�سلم ما تعاقب 
الليل والنهار, واأ�سهد اأّن حمّمًدا عبد اهلل ور�سوله �سلى اهلل عليه وعلى 

اآله و�سلِّم ت�سليًما كثرًيا. اأما بعد:
ال�سالم  اأهل اجلنة؛  املوؤمنن, حتية  نحييكم بخري حتية, حتية 

عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
لنا  وي�سمو  معكم,  احلديث  لنا  وي�سفو  بكم,  اللقاء  لنا  ويطيب 

الوقوف اأمامكم يف هذا اليوم )        ( املوافق )                    (.
و�سوف نقدم لكم جمموعة من املفاتيح التي جمعناها من اأبواب 

عدة, واأقفاٍل خمتلفة.

وم��ع اأول مفاتيحن��ا، وخ��ري فقراتن��ا، واأروع م��ا يف جعبتن��ا، اإنه 
القراآن الكرمي:

القرآن الكريم

ڀ  ڀ  ڀ  پپ  پ   پ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  ٱ  زب  تعاىل:  قال 
ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ  ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ  ٹ ٹ ڤ ڤ 
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چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ 
ژ  ڈژ  ڈ  ڎ  ڌڎ  ڌ  ڍ   ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ 
ڱڱ  ڱ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  گگ  گ  گ  ک   ک  ک  ک  ڑ  ڑ 
ھ   ھ  ھ  ہھ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ں  ڱں 
ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۆۈ   ۆ  ۇ  ۇ  ڭ   ڭ  ڭڭ  ۓ  ۓ  ے  ے 
ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ   ائ  ىى  ې   ې  ې  ې  ۉ  ۅۉ 

ۆئ ۆئ  رب ) اجلاثية: 1- 11(.

ون�صلح قلوبنا مبفتاح ال�صّنة:

الحديث

عن اأبي هريرة - ر�شي اهلل عنه - ؛ اأنه �شمع ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: 
» اأراأيتم لو اأّن نهًرا بباب اأحدكم يغت�شل فيه كل يوم خم�ًشا، ما قول: ذلك 
يبقى من درنه«. قالوا: ل يبقي من درنه �شيًئا. قال: »فذلك مثل ال�شلوات 

اخلم�ض، ميحو اهلل بها اخلطايا« متفق عليه.

ونتاأّمل يف مفتاح احلكمة:

الحكمة

- العاقل ي�شمع ما يقوله اأعداوؤه عنه، فاإذا كان باطاًل اأهمله فوًرا 
ومل ياأ�ض له، واإن كان غري ذلك تروى يف طريق الإفادة منه، فاإّن اأعداء 
الإن�شان يفت�شون بدقة يف م�شالكه، وقد يقفون على ما نغفل نحن عنه من 

اأم�ض �شئوننا. 
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وها هو مفتاح الكلمة يفر�س نف�صه بكلِّ قوة:

حقيقة الصهيونية

ال�شهيونية حركة  �شيا�شية عن�شرية متطّرفة، ترمي اإىل اإقامة دولة 
لليهود يف فل�شطني حتكم من خاللها العامل كله. وا�شتّقت ال�شهيونية من 
ا�شم )جبل �شهيون( يف القد�ض، حيث ابتنى داود ق�شره بعد انتقاله من 
حربون )اخلليل( اإىل بيت املقد�ض يف القرن احلادي ع�شر قبل امليالد. 
من  �شليمان  هيكل  ت�شييد  واإع��ادة  داود  مملكة  اإىل  يرمز  ال�شم  وه��ذا 

جديد، بحيث تكون القد�ض عا�شمة لها. 
اليهودي  ب�شخ�شية  احلديثة  ال�شهيونية  احلركة  ارتبطت  وق��د 
احلديث  ال�شهيوين  للفكر  الأول  الداعية  ُيَعد  الذي  هرتزل،  النم�شاوي 

واملعا�شر، الذي تقوم على اآرائه احلركة ال�شهيونية يف العامل . 
�شهيون  جبل  اإىل  ن�شبة  بذلك  ال�شهيونية  يت  �ُشمِّ الت�شمية:  �شبب 

الذي يقع جنوب بيت املقد�ض، ويقّد�شه اليهود.
من املعلوم اأّن ال�شهيونية حركة يهودية خال�شة، اأما اأهدافها فهي 

اأهداف �شيا�شية دينية، وتلك الأهداف تتلخ�ض فيما يلي: 
1- اإثارة احلما�ض الديني لدى اأفراد اليهود يف جميع اأنحاء العامل 

لعودتهم اإىل اأر�ض امليعاد املزعومة. 
2- هدم الأديان لإعالء اليهودية التلمودية. 

3- حث �شائر اليهود على التم�شك بالتعاليم الدينية، والعبادات، 
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وال�شعائر اليهودية، واللتزام باأحكام ال�شريعة اليهودية. 
4- اإثارة الروح القتالية، والع�شبية الدينية والقومية لدى اليهود؛ 

للت�شّدي لالأديان، والأمم، وال�شعوب الأخرى. 
5- تزييف التاريخ لالدعاء بوعد فل�شطني. 

الأخ��الق،  يف  )ف��روي��د(  نظريات  طريق  عن  الإن�شان  تدمري   -6
اأدب  يف  و)�شارتر(  الجتماع،  يف  و)دورك���امي(  امل��ال،  يف  و)مارك�ض( 

النحالل وال�شياع. 
7- فر�ض املادية على الفكر الب�شري. 

8- حماولة تهويد فل�شطني، وذلك بت�شجيع الهجرة من �شائر اأقطار 
العامل اإىل فل�شطني. 

اأكرث  اعرتاف  بانتزاع  وذلك  عامليًّا،  الإ�شرائيلي  الكيان  تدويل   -9
دول العامل بوجود دولة اإ�شرائيل يف فل�شطني. 

ال�شيا�شية،  العاملية  اليهودية  املخططات  وتنفيذ  متابعة   -10
ال�شريع  بالتنفيذ  الكفيلة  الو�شائل  وو�شع  خطوة،  خطوة  والقت�شادية 
اإعالميًّا، ومتويلها اقت�شاديًّا،  والدقيق لهذه املخططات، ثم التهيئة لها 

ودعمها �شيا�شيًّا. 
11- توحيد وتنظيم جهود اليهود يف جميع اأنحاء العامل اأفراًدا، اأو 
جماعات وموؤ�ش�شات، وحتريك العمالء واملاأجورين عند احلاجة خلدمة 

اليهود، وحتقيق م�شاحلهم وخمططاتهم. 
12- تطوير اللغة العربية، والثقافة العربية.
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ونزّين اأحد مفاتيحنا بنقو�س بعنوان:

معرفة الجواهر

الياقوت اأنف�ض اجلواهر واأغالها. وهو اأنواع، منها: الأبي�ض والأكهب 
والأ�شفر والأحمر. والياقوت الأحمر اأجوده الرماين، ثم البهرماين، ثم 

الأرجواين ثم اللحمي، ثم اجُللناري الوردي.
اجلواهر الفاخرة يف الأ�شل ثالثة، وهي: الياقوت والّزمّرد واللوؤلوؤ.
اإىل  الإي��اب  بطيء  ال��ذه��اب،  �شريع  لأن��ه  بالذهب،  الذهب  ي  �ُشمِّ
يذهب!.  عقله  ويكاد  له،  بهت  املعدن  راآه  يف  َمْن  لأّن  وقيل:  الأ�شحاب. 
ويقال: رجل ذهب، اإذا اأ�شابه ذلك. وقيل لديوجان�ض: ِل�َم ا�شفّر الذهب؟ 

قال: لكرثة اأعدائه، فهو يفرق منهم!

ومن بني الأدراج نخرج لكم هذا املفتاح:

الصدقات الجارية

اأنواع ال�شدقات اجلارية نّظمها ال�شيوطي �شعًرا فقال:
ي��ج��ري ل���ي�������ض  اآدم  اب�����ن  م�����ات  اإذا 

ع����ل����ي����ه م������ن ف������ع������اٍل غ��������رُي ع�������ش���ِر
�����ه�����ا وُدع�������������������اِء جن�����ٍل ع�������ل�������وٍم ب�����ثهَّ

وغ���ر����ضِ ال��ن��خ��ِل وال�����ش��دق��ات جت��ري
وراث������������ُة م�������ش���ح���ٍف ورب������������اُط ن���ف���ٍر

ن���ه���ِر اأج�������������راه  اأو  ب�����ئ�����ٍر  وح������ف������ُر 
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وب�������ي�������ٌت ل����ل����غ����ري����ب ب������ن������اه ي���������اأوي
ذك�������ِر حم���������لِّ  ب�������ن�������اُء  اأو  اإل�������ي�������ه 

وت������ع������ل������ي������ٌم ل������������ق������������راآٍن ك���������رمٍي
ف����خ����ذه����ا م�����ن اأح�������ادي�������ث ع�������ش���ِر

ونختم بهذا املفتاح:

ال تشرب الشاي وأنت تعمل على الحاسب اآللي

هذه معلومة مهمة وخطرية وغري متوّقعة مل�شتخدمي احلا�شب الآيل.
وهي اأّن اإحدى الفتيات عانت من اأمل �شديد يف عينيها بعد مكوثها 
العنكبوتية،  ال�شبكة  ح  لت�شفُّ الآيل  �شا�شة احلا�شب  اأمام  ل�شاعات طويلة 

ج اخلا�ض بها. وجمع بع�ض ال�شور واملو�شوعات من اأجل بحث التخرُّ
بالك�شف  قام  وهناك  امل�شت�شفى،  اإىل  ذهبت  الأمل  ازدي��اد  وب�شبب 
ب�شبب  القرنية  يف  جفاف  من  تعاين  باأنها  لها  وقال  الأطباء  اأحد  عليها 
�ض عينيها لإ�شعاعاته  جلو�شها ملدة طويلة اأمام �شا�شة احلا�شب الآيل، وتعرُّ

القوية؛ كما ن�شحها ب�شيء غريب كلنا نفعله ولكن بدون ق�شد..
فهل تعلمون ما هو؟

اإنه كاأ�ض ال�شاي.
حيث اأخربها الطبيب باأّن عليها اأن تخفف من فرتة جلو�شها اأمام 
�شا�شة احلا�شب الآيل، واإذا جل�شت عنده عليها اأن ل ت�شع  كاأ�ض ال�شاي 
على طاولة احلا�شب الآيل حتى ل يكون قريًبا من ال�شا�شة، والأف�شل اأن 
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يكون من اجلهة التي فيها وحدة النظام، اأو ما ي�شميه البع�ض )�شندوق 
احلا�شب(.

وذلك لأّن كاأ�ض ال�شاي يقوم بامت�شا�ض ن�شبة كبرية من الإ�شعاعات 
التي تنبعث من احلا�شب الآيل.

كاأ�ض  ت�شرب  باأنها  الطبيب  واأخ��ربت  املري�شة،  الفتاة  انده�شت 
ال�شاي وهو اأمام �شا�شة احلا�شب الآيل.

فقال لها الطبيب: هذا خطاأ؛ لأنك ت�شربني �شاًيا م�شّبًعا بالإ�شعاعات.
هاهي مفاتيحنا قد اكتملت, وتلك الأبواب قد ُفتحت, ومل يتبّق 

اإل اأن نحزم مفاتيحنا بحبل, ونعلن اللقاء يوم غٍد باإذن اهلل.
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكم  "وال�سالم 
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البرنامج اإلذاعي )12(

ٱ ٻ ٻ

عّلمه  الإن�سان,  خلق  ال��ق��راآن,  عّلم  الرحمن,  الرحيم  هلل  احلمد 
البيان, له مقاليد ال�سموات والأر�س �سبحانه كّل يوم هو يف �ساأن, واأ�سهد 
اأن ل اإله اإل اهلل وحده ل �سريك له, واأ�سهد اأّن حمّمًدا عبده ور�سوله, 
�سّيد ولد اآدم اأجمع, وخري من �سّلى وركع, واأبلغ من دعا اإىل اهلل فاأ�سمع, 
�سلى اهلل وبارك عليه, وعلى اآله واأ�سحابه الأتقياء الررة, ور�سي عنهم 

وعن التابعن ومن تبعهم باإح�سان اإىل يوم الدين. اأما بعد:
كما اأّن لل�سم�س �سعاًعا؛ فاإّن لالأدب مكاًنا, وكما اأّن للقمر �سياًء؛ 
فاإّن لالأخالق عنواًنا, وكما اأّن هناك طابور �سباح؛ فاإّن هناك برناجًما 

ُيذاع.
مع هذه ال�ساحة العطرة بوجودكم, ويف هذا اليوم )        ( املوافق 
)                    ( ي�سّرنا اأن نقدم لكم من بن املدفون جمموعة من الكنوز, 

جنمعها من اأفخر الفنون, ونقدمها مع فوحان البخور.

اأعظ��م كن��وز امل�صلم��ني، وال��ذي يحف��ظ يف ال�صدور، ويق��راأ بكل 
كر احلكيم: ترتيل، اآيات من الذِّ

القرآن الكريم
ی   ی   ی  ی   ىئ  ىئ  ىئ  ېئېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  زب  تعاىل:  قال 
ىتيت  ختمت  جتحت  يب   ىب  مب  خب  جبحب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ 
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پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  حج   يث  ىث  مث  جث 
ٹ  ٿ  ٿٿ   ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀٺ  ڀ  ڀ  ڀ   پ 
ڄ  ڄ  ڦ   ڦ  ڦ   ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹٹ 
ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃڃ  ڃ  ڄ  ڄ 
ک  ڑڑ  ژژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ   ڍ  ڇ  ڇڇ  
ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  گڳ  گ  گ  گ  ک  ک  ک 
ھ   ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ںڻ  ں  ڱڱ 
ۆ  ۆ  ۇ  ڭۇ  ڭ  ڭ  ۓڭ  ۓ  ے  ے  ھ  ھھ 

ۈ ۈ ٴۇ ۋ  ۋ رب ) اجلاثية: 12- 20(.

ومن كنوز النبّوة نخرج لكم هذا احلديث:

الحديث
عن اأبي هريرة - ر�شي اهلل عنه - ؛ اأّن ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: » األ 
اأدّلكم على ما ميحو اهلل به اخلطايا ويرفع به الدرجات؟ «. قالوا: بلي يا 
ر�شول اهلل. قال: » اإ�شباغ الو�شوء على املكاره، وكرثة اخلطا اإىل امل�شاجد، 

وانتظار ال�شالة بعد ال�شالة فذلكم الرباط« رواه م�شلم.

وكنزنا الثالث هو التكنولوجيا:

جريمة إتالف البيانات والمعلومات عبر الشبكة 
العنكبوتية

من اأخطر اجلرائم الإلكرتونية، جرمية اإتالف البيانات واملعلومات 
اإر�شال برامج م�شّفرة م�شّممة بقدرة  العنكبوتية، بوا�شطة  ال�شبكة  عرب 
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برنامج  يف  اندماجها  خالل  من  اآخ��ر،  اإىل  مكان  اأي  من  النت�شار  على 
�شليم، وتخرتق كل احلواجز التي ميكن اأن يقيمها �شاحب املعلومات، اإما 
الحتيال  اأو  الإ�شافية  املزايا  ا�شتغالل  اأو  ال�شر  كلمة  التقاط  خالل  من 
تلك  تدمري  اخرتاقها  من  والهدف  العنكبوتية،  ال�شبكة  بروتكولت  على 

البيانات  واملعلومات التي غالًبا ما تكون من الأهمية مبكان.
ال�شبكة،  البيانات على  اأخرى لنتهاك �شرية  و�شيلة  اأّن هناك  كما 
وهي جرمية ت�شخيم املعلومات والر�شائل التي ميكن اإر�شالها اإىل م�شدر 
�شواء  واإتالفها،  تعطيلها  اأو  عليها،  القر�شنة  ممار�شة  املراد  املعلومات 
اإذ من  اأو جهاًزا حمموًل،  العنكبوتية،  ال�شبكة  اإلكرتونًيا على  كان بريًدا 
على  القدرة  من  ت�شعف  اأنها  املر�شلة،  واملعلومات  الر�شائل  كرثة  �شاأن 

ال�شتقبال، ومن �شاأن ذلك منع الو�شول اإىل اخلدمة املطلوبة.

اأما جامعة الكنوز فهي كلمتنا ال�صباحية:

كيف نقي أنفسنا من أخطار الحاسب اآللي؟!

اأمام  فرتات طويلة تتجاوز الثماين �شاعات يومًيا يق�شيها كٌل منا 
�شا�شة احلا�شب الآيل، الأمر لي�ض قا�شًرا على الكبار فقط، ولكن يلتّف 
اأو املذاكرة، وكلما زاد عدد  ا حول جهاز احلا�شب للت�شلية  اأي�شً الأطفال 
ال�شاعات، ظهر الأمل وزادت ال�شكوي من اآلم الظهر والفقرات، وخا�شة 
اإذا كان يرافقها جل�شة خاطئة توؤدي يف النهاية اإىل ت�شّوهات على املدى 

الطويل.
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لذا؛ حّذرت �شل�شلة من الدرا�شات من خماطر اجلل�شة الطويلة اأمام 
احلا�شب الآيل، حيث ك�شفت درا�شة اأملانية اأّن الأفراد الذين مي�شون فرتة 
طويلة اأمام �شا�شات احلا�شب الآيل، اأكرث عر�شة لالإ�شابة باآلم �شديدة 
 )%15 اإيل   %10( بني  ما  اأّن  اخلرباء  واأكد  الفقري،  والعمود  الظهر  يف 
من هوؤلء الأ�شخا�ض يتمكنون من معرفة اأ�شباب هذه الآلم، اأما بالن�شبة 
ا بالن�شبة لهم، وفى هذه احلالة يحتاج من  للباقني فال�شبب يكون غام�شً
يعانى من هذه الآلم اإىل فح�ض عن طريق الأ�شعة فوق ال�شوتية ملعرفة 

اأ�شباب هذا الأمل وت�شخي�شه لعالجه بالطرق املنا�شبة.
واأ�شارت درا�شة يابانية، اإىل اأن الأ�شخا�ض الذين يعملون ل�شاعات 
لالإ�شابة  اأكرث من غريهم  معّر�شون  الآيل،  اأمام جهاز احلا�شب  طويلة 
النظر  م�شاكل يف  منها  امل�شاكل اجل�شدية  اإىل  بالإ�شافة  والأرق،  بالقلق 

وت�شنجات يف الذراعني، بالإ�شافة اإىل التهاب يف اأع�شاب الر�شغ.
وتو�شلت الدرا�شة اإىل اأنه كلما زاد وقت العمل على احلا�شب الآيل، 
زادت الأوجاع اجل�شدية، حيث ا�شتكى امل�شاركون الذين يعملون لأكرث من 
يف  و�شد  وال�شداع  العيون  يف  التعب  من  احلا�شوب  على  �شاعات  خم�ض 
والأرق، ون�شحت  بالقلق  ال�شعور  اإىل  بالإ�شافة  املفا�شل،  واآلم  الأكتاف 
الدرا�شة الأ�شخا�ض الذين يعملون لفرتات طويلة على احلا�شوب، باأخذ 
ا�شرتاحات ق�شرية والنظر مل�شافات بعيدة، بالإ�شافة اإىل اجللو�ض جل�شة 

�شحيحة.
خمتلف  يف  الآيل  للحا�شب  الوا�شع  ال�شتخدام  اأّن  اخلرباء  ويوؤكد 
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الإ�شابة  ملخاطر  الأ�شخا�ض  من  كبرًيا  عدًدا  يعّر�ض  قد  احلياة،  نواحي 
مبر�ض التجّلط الدموي، لذا يحتاج الإن�شان بعد فرتة طويلة من ا�شتخدام 

الكمبيوتر، اأن ياأخذ متريًنا لتحريك اجل�شم وال�شاقني.

ومن حفرة عميقة اأخرجنا لكم كنزْين الأول بعنوان:

عند تناولك التفاح.. ال تُفكر أن تُقشره

التفاحة  ق�شر  يف  املوجودة  النباتية  امل��واد  اإّن  حديثة  درا�شة  تقول 
ال�شرطانية من فيتامني �شي،  الأمرا�ض  الوقاية من  اأكرث فاعليه يف  هي 
"ميونخ"  جامعة  من  الأ�شتاذ  ري�شكيمنري"  "جريهارد  الباحث  وحتدث 
التكنولوجية عن جتربة ُتثبت اأن ع�شارة التفاح غري املُق�شر يحتوي من 
التفاحة  ع�شارة  حتتويه  مما  اأكرث  للتاأك�شد،  وامل�شادة  الثانوية،  امل��واد 
"ري�شكيميرن"  واعترب  �شي،  فيتامني  يحويه  مما  بكثري  واأك��رث  املُق�شرة، 
هذه النتائج حمدودة متاًما لأنها ل تعك�ض �شوى جزء �شغري من مفعول 
النباتات  يف  املواد  هذه  عدد  الُعلماء  وُيقدر  النباتات،  يف  الثانوية  املواد 
التي يتناولها الإن�شان بحوايل )50( األف مادة؛ وهذا يعني اأن اكت�شاف 
مفعول التفاحة غري املق�شرة ل ي�شّكل �شوى بحث يف جزء من كومة الق�ض 
التي حتتوي على هذه املواد النافعة، وٌتثبت الدرا�شات احلديثة اأن تناول 

الفواكه واخل�شراوات بكرثة يقي الإن�شان من خطر التعّر�ض لل�شرطان.
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والكنز الآخر بعنوان:

أرشدَ ُأمّته إلى نور الحق والسكينة والسالم

اأعجب  "تول�شتوي" الذي  قال الروائي الرو�شي والفيل�شوف الكبري 
بالإ�شالم وتعاليمه يف الزهد والأخالق والت�شوف، فقد انبهر ب�شخ�شية 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص وظهر ذلك وا�شًحا على اأعماله، حيث يقول يف مقال له بعنوان: 
عظماء  من  كان  ور�شول،  موؤ�ش�ض  هو  حممًدا  )اإّن  حممد؟":  هو  "من 
اأنه  الإن�شاين خدمة جليلة، ويكفيه فخًرا  الرجال الذين خدموا املجتمع 
وال�شالم،  ال�شكينة  اإىل  جتنح  وجعلها  احلق،  نور  اإىل  برّمتها  اأمة  هدى 
وتوؤثر عي�شة الزهد ومنعها من �شفك الدماء وتقدمي ال�شحايا الب�شرية، 
قي واملدنية، وهو عمل عظيم ل يقدم عليه اإّل �شخ�ض  وفتح لها طريق الرُّ

اأوتي قوة، ورجل مثله جدير بالحرتام والإجالل(

ون�صل اإىل اآخر كنوزنا:

كيف تصنع جهاز بوصلة؟

اخلطوات: 
- خذ اإبرة معدنية ممغنطة واأل�شقها على �شطح �شريحة من الفلني.
ا من الورق حمدًدا عليه الجتاهات )�شمال - جنوب  - جهز قر�شً

- �شرق - غرب( 
- جهز طبًقا مملوًءا باملاء.
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القر�ض  فتحة  و�شط  الطبق  و�شع  امل��اء  طبق  على  الفلني  �شع   -
الدائري.

من املتوقع اأن تدور الإبرة املمغنطة بحيث ي�شري قطباها اإىل جهة 
لطرف  حماذًيا  ال�شمال  يكون  بحيث  الورقي  للقر�ض  واجلنوب  ال�شمال 

الإبرة العلوي.
املغناطي�شية  على  اعتماًدا  الظريفة  الأعمال  بع�ض  عمل  ميكنك 
فمثاًل ميكن ملء حو�ض ماء �شغري وعمل اأ�شكال ورقية مثل ال�شمك مع 
و�شع كلب�ض ورقي بها اأو اأي ج�شم معدين ثم تقريب مغناطي�ض عليها لتجد 
ال�شمك يرتفع ليلت�شق بها، وم�شاحات اخليال والإبداع مفتوحة للجميع 

مع املغناطي�شية. 
- حاول ت�شنيع مغناطي�ض بنف�شك.

باأكرث عدد  كهربائًيا  �شلًكا  ولّف حوله  م�شمار حديد طوياًل  - خذ 
ممكن من اللفات.

- �شع كلب�شات ورق معدنية بالقرب من امل�شمار.

- �شل طريف ال�شلك الكهربي ببطارية كهربائية.
امل�شمار فيتوّلد  الآخر عرب  اإىل  ال�شلك  الكهرباء من طرف  - متر 

املغناطي�ض وتنجذب الكلب�شات اإىل امل�شمار.
هاهي كنوزنا قد خرجت, وتلك ثروتنا قد وزعت, وهذا اآخر ما يف 
جعبتنا من زاد؛ فا�سمحوا لنا بالذهاب للتزّود بزاد اآخر, مع وعٍد اآخر 

للقاء بكم.
"وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته".
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البرنامج اإلذاعي )13(

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل الذي خلق كل �سيء فقّدره تقديًرا, واأتقن ما �سرعه 
اإل اهلل وح��ده ل �سريك له  اإل��ه  اأن ل  و�سنعه حكمة وت��دب��رًيا, واأ�سهد 
وكان اهلل على كل �سيء قديًرا, واأ�سهد اأّن حمّمًدا عبده ور�سوله اأر�سله 
باإذنه و�سراًجا منرًيا, �سلى  اإىل اهلل  ا, وداعًيا  اإىل اخللق ب�سرًيا ونذيًرً
اهلل عليه وعلى اآله واأ�سحابه ومن تبعهم باإح�سان و�سلِّم ت�سليًما كثرًيا. 

اأما بعد:
تختلف  وجوهنا  وك��اخ��ت��الف  ب��راجم��ن��ا,  تتنّوع  ب�سماتنا  كتنّوع 
فقراتنا, وب�سفاء قلوبكم وقلوبنا جنتمع �سوًيا يف هذا اليوم )        ( 
املوافق )                    ( حاملن لكم معنا جمموعة من العلوم, التي 

اخرتناها بعناية, وحّددناها لغاية.

وم��ع خري العل��وم، واأعظ��م الدرو�س، مع كت��اب امل�صلم��ني القراآن 
الكرمي:

القرآن الكريم

ے  ے  ھ  ھ  ھھ  ہ  ہ   ہ  زب  ت���ع���اىل:  ق����ال 
ۅۉ  ۅ  ٴۇۋۋ  ۈ  ۈ  ۆۆ  ۇۇ  ڭڭ  ڭ  ۓۓڭ 
ۉ ې ې  ې  ې ىى ائ ائەئ  ەئ وئ  وئ ۇئ ۇئ ۆئ 
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ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ   ۈئ  ۆئ 
خت  حت  جت  يب   ىب  مب  خب  حب  جب  يئ  مئىئ   حئ  جئ  
مص  حص  خسمس  جسحس  مخ  حخ  جخ  مح  جح   مج  حج  يث   ىث  مث  جث  يت  ىت   مت  
جض حض  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پڀڀ ڀ  ڀ ٺ 
ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ  ٹ  ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ 
چ چ  ڇ  ڦ ڦ ڦ ڄ  ڄ ڄڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ 
ڇڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ  ڈ ڈ ژ ژڑ 

ڑ کک ک  رب ) اجلاثية: 27- 37(.

وثاين علومنا املقد�صة ال�صّنة النبوّية املطّهرة:

الحديث

عن جابر - ر�شي اهلل عنه - ؛ قال: ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »مثل ال�شلوات 
اخلم�ض كمثل نهر جاٍر غمٍر على باب اأحدكم، يغت�شل منه كل يوم خم�ض 

مرات« رواه م�شلم.

واملوعظة در�س:

احتضار شيخ اإلسالم ابن تيمية

ويف  القلعة،  يف  حمبو�ًشا  تيمية  بن  الدين  تقّي  الإ�شالم  �شيخ  كان 
اأو جلمادى الآخرة اأخرج جميع ما عنده من ُكُتب، واأوراق، ودواة، وُمنع 
من الكتابة واملطالعة، وُحملت كتبه اإىل خزانة الكتب، وكانت نحو �شتني 

جملًدا.
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فلما جاءت ليلة الثنني )ع�شرين من ذي القعدة( تويف، فكنت - 
احلجاج  اأب��و  احلافظ  �شيخنا  مع  هناك  ح�شر  فيمن   ،  - كثري  ابن  اأي: 
املزي - رحمه اهلل -، فك�شف عن وجهه، ونظرت اإليه وقّبلته، وقد عاله 

ال�شيب، اأكرث مما فارقناه.
واأخرب احلا�شرين اأخوه زين الدين عبد الرحمن - وكان حمبو�ًشا 
معه -: اأنه قراأ وال�شيخ منذ و�شال اإىل القلعة، ثمانني ختمة، و�شرعا يف 

ھ  ھ  زب  اآخ��ر:  اإىل  فيها  فانتهينا  والثمانني،  احلادية  اخلتمة 
ے ے ۓ رب. ثم �شرع جماعة يف غ�شله - منهم احلافظ املزي - ، 
وخرجوا به اإىل اجلامع الأموي، واخلالئق بني يدْي اجلنازة وخلفها، وعن 
تهم اإّل اهلل، ف�شرخ �شارخ: هكذا تكون  ي ِعدهَّ ميينها و�شمالها، ما ل ُيح�شِ
جنازة اأئمة ال�شّنة، فتباكى النا�ض و�شّجوا عند �شماع هذا ال�شاروخ، وجاء 
النا�ض من كل مكان وقوي خلق ال�شيام، لأنهم ل يتفرعون يف هذا اليوم 
لأكل ول ل�شرب، وجل�ض النا�ض من كرثتهم وزحمتهم على غري �شفوف؛ 

ا.  بل مر�شو�شني ر�شًّ

ورابع علومنا املنتقاة هي الكلمة:

أحمد زويل: مكتشف الفيمتو ثانية

املحافل  يف  تفّوقوا  الذين  م�شر  علماء  اأح��د  هو  زوي��ل،  اأحمد  د. 
الكيمياء، وح�شل على  العلمية يف  العديد من الإجنازات  الدولية، حقق 

جائزة نوبل لكت�شافه الفيمتو ثانية .
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ُولد الدكتور اأحمد زويل يف مدينة دمنهور بجمهورية م�شر العربية 
تعليمه  وبداأ مرحلة  والع�شرين من فرباير عام )1946م(،  ال�شاد�ض  يف 
اإىل مدينة د�شوق مقر عمل  الأ�شرة  انتقل مع  الأويل مبدينة دمنهور ثم 
العلوم  بكلية  التحق  ثم  الثانوية  املرحلة  حتى  تعليمه  اأكمل  حيث  وال��ده، 
جامعة الإ�شكندرية عام ) 1963م(،  وح�شل علي بكالوريو�ض العلوم ق�شم 
يقيم  وكان  ال�شرف،  مرتبة  مع  امتياز  بتقدير  ) 1967م(   عام  الكيمياء 
حماد  ربيع  علي  املرحوم  خاله  مبنزل  اجلامعية  الدرا�شة  �شنوات  اأثناء 
اإفالقة بدمنهور، ثم ح�شل بعد ذلك على  بالعنوان ) 8  �ض 10(  مبن�شية 

�شهادة املاج�شتري من جامعة الإ�شكندرية 
وبداأ الدكتور اأحمد زويل م�شتقبله العملي كمتدرب يف �شركة "�شل" 
يف مدينة الإ�شكندرية عام )1966م(، وا�شتكمل درا�شاته العليا بعد ذلك 
يف الوليات املتحدة، حيث ح�شل على �شهادة الدكتوراه عام )1974م( 

من جامعة بن�شلفانيا. 
بريكلي  جامعة  اإيل  زوي��ل  الدكتور  انتقل  الدكتوراه،  �شهادة  وبعد 
بولية كاليفورنيا وان�شم لفريق الأبحاث هناك. ويف عام )1976م(،عنّي 
زويل يف كلية "كالتك" كم�شاعد اأ�شتاذ للفيزياء الكيميائية وكان يف ذلك 

الوقت يف �شن الثالثني. 
ويف عام )1982م( جنح يف تويّل من�شب اأ�شتاذ للكيمياء، ويف عام 
)1990م( مت تكرميه باحل�شول على من�شب الأ�شتاذ الأول للكيمياء يف 

معهد لينو�ض بولينج.

www.alukah.net



99

ويف �شن الثانية واخلم�شني، فاز الدكتور اأحمد زويل بجائزة بنيامني 
ثانية"،  "الفيمتو  با�شم  املعروف  املذهل  العلمي  اكت�شافه  بعد  فرانكلني، 
وهي اأ�شغر وحدة زمنية يف الثانية، ولقد ت�شّلم جائزته يف احتفال كبري 
مثل  العامة،  وال�شخ�شيات  العلماء  اأ�شهر  من  مدعو   )1500( ح�شره 
وجريالد  كارتر  جيمي  الأمريكية  املتحدة  للوليات  ال�شابقني  الرئي�شن 

فورد وغريهم.
نوبل  جلائزة  زويل  اأحمد  الدكتور  تر�شيح  مت  )1991م(  عام  ويف 
اجلائزة  بتلك  يفوز  م�شلم  عربي  عامل  اأول  يكون  وبذلك  الكيمياء،  يف 
اأن فاز بها الأديب جنيب حمفوظ عام )1988م( يف  يف الكيمياء، منذ 
الأدب، والرئي�ض الراحل حممد اأنور ال�شادات يف ال�شالم عام )1978م(.

وعند بحثنا عن العلوم قفز علينا علم بعنوان:

كلمات مأثورة لألمير شكيب أرسالن

خلًقا  وخلقهم  م�شتاأنفة،  ن�شاأة  العرب  اأن�شاأ  قد  الكرمي  القراآن   -1
جديًدا، واأخرجهم من جزيرتهم، وال�شيف يف اإحدى اليدين، والكتاب يف 

الأخرى، يفتحون وي�شودون، ويتمكنون يف الأر�ض، بطولها والعر�ض.
اإل  وا�شًعا  حقيقًيا  ا�شتقالًل  ي�شتقلوا  مل  العرب  اأّن  احلقيقة   -2
العظام،  املماليك  لهم  وتخنع  البعيدة،  الأمم  تعرفهم  ومل  بالإ�شالم، 
والقيا�شرة والأكا�شرة، ويتحدث ب�شولتهم النا�ض، ومل يقعدوا من التاريخ 

املقعد الذي اأحّلهم يف ال�شف الأول من الأمم الفاحتة اإل مبحمد ملسو هيلع هللا ىلص.
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3- لو اأّيد اهلل خملوًقا بدون عمل لأّيد من دون عمل حمّمًدا ر�شوله 
ملسو هيلع هللا ىلص، ومل يخرجه اإىل القتال والنزال والن�شال، واتباع �شنن الكون الطبيعية 

للو�شول اإىل الغاية.
4- الأمم الإ�شالمية اإذا ائتمرت يف املفاداة مبا اأمرها به كتابها، 
كما كان يفعل اآباوؤها، اأو اقتدت على الأقل مبا هو داأب الأوروبيني اليوم؛ 
من بذل النفو�ض والنفائ�ض يف �شبيل حفظ بي�شتها، وذود املعتدين عنها، 
مل تقطف من ثمرات الت�شحية مثل ما قطفه غريها، وانقلبت بنعمة من 

اهلل وف�شل، مل مي�ش�شها �شوء.
5- اإّن اهلل غري حمتاج اإىل ن�شرة اأحد، واإمنا يريد بن�شرته تعاىل 

اإطاعة اأوامره، واجتناب نواهيه.

وقطفنا من ب�صتان العلوم هذه الفقرة:

ال تمّثل دور الشهيد في العمل

ا ميثل دور ال�شهيد يف العمل،  اإّن يف كل �شركة عملت بها راأيت �شخ�شً
وميكنك غالًبا اأن تعرفه ب�شهولة. 

فال�شهداء دائًما ما يعملون عدًدا كبرًيا من ال�شاعات.
اأثناء  يف  يعملون  م��ا  دائ��ًم��ا  وال�شهداء  ذل��ك.  تعرف  ويجعلونك 
يحّلون  اأنهم  كما  ا!  اأي�شً ذلك  تعرف  ويجعلونك   .. الأ�شبوعية  عطالتهم 
كل امل�شكالت باأنف�شهم .. ويجعلونك تعرف ذلك وهم ي�شافرون يف اأوقات 
ا، وهم يق�شون وقًتا ق�شرًيا مع  غري مالئمة .. ويجعلونك تعرف ذلك اأي�شً
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ا. اأ�شرهم .. ويجعلونك تعرف ذلك اأي�شً
يف اخلتام: ل تكن �شهيًدا على ح�شاب اأُ�شرتك ونف�شك.

وقبل اخلتام وقف رجل اأمامنا وقال هذه الفقرة:

فقط ... للتأديب!!

ابنهما ملدة )14(  اأبوان  باأوراجواي، حب�ض  يف مدينة  مونتيفيديو 
عاًما، يف غرفة منفردة داخل البيت ل يغادرها اأبًدا، وذلك لأنه عاك�ض 
فتاة عندما كان يف التا�شعة ع�شرة من عمره، وقد طال �شعر هذا امل�شجون 
كثة،  حلية  له  ومنت  خ�شره،  اإىل   و�شل  نافارو" حتى  "اأو�شكار  املدعو 

واأظافر طويلة.
الأع��وام  معه طوال  يتحدثا  اإنهما مل  بل  ب�شجنه؛  وال��داه  يكتف  مل 

الأربعة ع�شر التي ق�شاها حبي�ًشا.
وعندما قرر الوالدان اإطالق �شراح ابنهما مل يكن هناك مكان له 

�شوى م�شت�شفى الأمرا�ض النف�شية.
ها نحن قد بّلغنا ر�سالتنا الإذاعية, وو�سلنا اإىل نهاية الطريق, 

مع وعٍد باملزيد من الرامج والفقرات قريًبا باإذن اهلل.
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكم  "وال�سالم 
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البرنامج اإلذاعي )14(

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل رب العاملن, جعل املوؤمنن اإخوة يف الدين متحابن, 
واأ�سهد اأن ل اإله اإل اهلل وحده ل �سريك له �سهادة احلق واليقن, واأ�سهد 
اآله  وعلى  عليه  اهلل  �سلى  الأم��ن,  ال�سادق  ور�سوله  عبده  حمّمًدا  اأّن 
واأ�سحابه والتابعن لهم باإح�سان اإىل يوم الدين و�سلِّم ت�سليًما كثرًيا. 

اأما بعد:
كما اأّن العلم نور؛ فاإّن اجلهل ظالم, وكما اأّن احلق ظاهر؛ فاإّن 

الباطل زاهق, وكما اأّن الطابور �سباحي؛ فاإّن الإذاعة �سباحية.
لكم  املدر�سية, قد جمعوا  الإذاع��ة  اإخوانكم من جماعة  وها هم 
اليوم  هذا  يف  اأ�سهى,  وثماٍر  غناء,  وحدائق  �ستى,  ب�ساتن  من   قطوًفا 

)        ( املوافق )                    (.

واأجمل ما اأعددناها من هذه القطوف على الإطالق، هو اآيات من 
كر احلكيم: الذِّ

القرآن الكريم

ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ   ٻٻپپ   ٻ  ٻ  ٱ  زب  ت���ع���اىل:  ق���ال 
ڤ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀٺ 
چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄڃ  ڄڄ  ڄ  ڦڦ  ڦڦ  ڤڤ  ڤ 
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ژ  ژ   ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇڇ   ڇ  چ  چ 
ڱ ڱ  ڱ  ڳڳ  ڳ   ڳ  گ  گ   گ   ککگ   ڑڑکک 
ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ڻۀ  ڻ  ڻ   ڻ  ں  ں  ڱ 
ۆ  ۇۆ   ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓڭ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ   ھ 
رب  ائ  ى  ى  ېې   ې  ۉې  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۈٴۇ   ۈ 

) اآل عمران: 1- 7(.

ونقتطف حديًثا من درر ال�صّنة النبوّية:

الحديث

عن عمر بن العا�ض - ر�شي اهلل عنه - ؛ قال: كنت عند عثمان فدعا 
بطهور فقال: �شمعت ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »ما من امرئ م�شلم حت�شره 
�شالة مكتوبة، فيح�شن و�شوءها وخ�شوعها وركوعها، اإّل كانت كفارة ملا 

قبلها من الذنوب، ما مل يوؤت كبرية، وذلك الدهر كله« رواه م�شلم.

وناأخذ قطعة من الغرائب:

المحامي الذي لم ينم!

)1791م  �شنة  ب��ني  عا�ض  لريبيت"  ج��اك  "اآرمان  ُي��دع��ى  حم��ام 
و1864م( ومل ينم قط طوال اإحدى و�شبعني �شنة فقد كان ي�شكو من ك�شر 
يف اجلمجمة عندما كان طفاًل يف الثانية من عمره، و�شاهد اإعدام امللك 
لوي�ض ال�شاد�ض ع�شر يف )21( كانون الثاين )1792م(. ثم تداعى الدرج 
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الذي كان يقف عليه مع اأبويه اإىل ال�شقوط و�شقط اجلميع، ونقل هو اإىل 
امل�شت�شفى بحالة الالوعي.

وبعد اأن عاد اإليه ر�شده و�شفي مما اأ�شابه مل يغم�ض له جفن قط 
طوال حياته التي عا�شها. غري اأّن الأذى الدماغي الذي اأ�شيب به، واأرقه 

الطويل جًدا؛ مل مينعاه من اأن ي�شبح حمامًيا �شهرًيا اأو كاتًبا للعدل.

وناأخذ حًظا وافًرا من قطوف يف الكلمة ال�صباحية:

إياكم واقتناء الكالب في البيوت

مما و�شلنا من جملة ما و�شلنا من عادات الكفار اقتناء الكالب يف 
البيوت، وعدد من الذين تطّبعوا بطباع الكفرة يف جمتمعنا يجعلون يف 
بيوتهم كالًبا ي�شرتونها مببالغ، وثمن الكلب حرام من حديث رواه الإمام 
اأحمد. وينفقون يف طعامها ونظافتها اأمواًل �شي�شاألون عنها يوم القيامة، 
حتى �شار من �شعار بيوت كثري من الأثرياء وكبار املوظفني وجود كلب يف 
البيت، ولعاب الكلب جن�ض، وهو يلعق اأهل املنزل واأمتعتهم، ولو ولغ الكلب 
يف اإناء لوجب غ�شله �شبع مرات اإحداهن بالرتاب، فكيف اإذا علمت اأيها 
امل�شلم مقدار ما ينق�ض من اأجر الذين يقتنون الكالب؟ قال ملسو هيلع هللا ىلص: »ما من 
اأهل بيت يرتبطون كلًبا اإل نق�ض من عملهم كل يوم قرياط )ويف رواية 
م�شلم قرياطان( اإّل كلب �شيد اأو كلب حرث اأو كلب غنم« رواه الرتمذي. 
فالنهي عن اقتناء الكالب ي�شتثنى منه كلب الزرع، وال�شيد واحلرا�شة 
)حرا�شة البيوت واملن�شاآت اأو املوا�شي وغريها(، ويدخل فيه كل ما تدعو 
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اإليه احلاجة من تتّبع اآثار املجرمني، وك�شف املخدرات ونحو ذلك، كما هو 
م�شمون كالم بع�ض اأهل العلم.

وهذا جربيل - عليه ال�شالم - يبنّي لنبّينا حمّمد ملسو هيلع هللا ىلص ال�شبب الذي 
منعه من دخول بيته ملسو هيلع هللا ىلص، ح�شب املوعد الذي كان بينهما، قال ملسو هيلع هللا ىلص: »اأتاين 
الذي  البيت  اأدخل  اأن  مينعني  فلم  الليلة  اأتيتك  كنت  اإين  فقال:  جربيل 
اأنت فيه اإّل اأنه كان يف البيت متثال رجل، وكان يف البيت قرام �شرت )مثل 
ُيقطع،  التمثال  براأ�ض  فُمر  كلب،  البيت  يف  وكان  متاثيل  فيه  ال�شتارة( 
فُي�شري كهيئة ال�شجرة، وُمر بال�شرت ُيقطع فُيجعل منه و�شادتان توطئان، 

وُمر بالكلب فُيخرج ففعل ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص« رواه الإمام اأحمد.

وقطوفنا م�صتمرة مع فقرة )هل تعلمون؟(

هل تعلمون

هل تعلمون اأّن ابن الهيثم عامل الريا�شيات والفلك والفيزياء، هو 
خمرتع الكامريا التي تعترب عماد احلياة الإعالمية احلديثة؟، وقد اأخذت 

ا�شمها من كلمة "قمرة" العربية وتعني الغرفة املظلمة اأو اخلا�شة.
بن  عبا�ض  واملهند�ض  واملو�شيقي  وال�شاعر  الفلكي  اأّن  تعلمون  هل 
فرنا�ض كان قد �شبق الأخوين رايت باألف عام يف �شناعة اآلة للطريان؟ 
عباءة  م�شتخدًما  قرطبة  مدينة  يف  مئذنة  على  من  مرة  لأول  طار  وقد 
حم�شوة مبواد خ�شبية. وقد كانت عباءة ابن فرنا�ض اأول مظّلة يف التاريخ. 
ثم اخرتع اآلة اأخرى من احلرير وري�ض الن�شور وطار فيها من اأعلى جبل 
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�شبب  اأن  بعد  فيما  واكت�شف  �شقط.  ثم  دقائق  ع�شر  ملدة  اجلو  يف  وبقي 
�شقوطه يعود اإىل عدم �شنع ذيل لطائرته. 

هل تعلمون اأّن امل�شلمني هم اأول من طّور ال�شابون الذي ن�شتخدمه 
اليوم، واأ�شافوا له الزيوت النباتية وهايدروك�شيد ال�شوديوم والعطورات 
غزوا  الذين  ال�شليبيني  اأج�شاد  من  تفوح  كانت  بينما  الزعرت،  كعطر 
الأر�ض العربية، روائح كريهة للغاية، ح�شبما يقول م�شلمو ذلك الزمان؟ 
وقد جلب ال�شامبو اإىل اإجنلرتا لأول مرة �شخ�ض م�شلم، وقد ع�نُّي فيما 

بعد يف بالط امللكني جورج وويليام الرابع ل�شوؤون النظافة وال�شامبو.

ول نن�ص��ى اأن نقط��ف لك��م م��ن فقرة بعن��وان )فائ��دة نفي�صة يف 
احلروف املقطعة يف القراآن الكرمي ذكرها ابن القيم(:

 فائدة نفيسة في الحروف المقّطعة في 
القرآن الكريم ذكرها ابن القيم

ال�شر يف حروف اأمل:
ياأمل �شر"اأمل" كيف ا�شتملت على هذه احلروف الثالثة؟:

فالألف: اإذا بدئ بها اأوًل كانت همزة، وهى اأول املخارج من اأق�شى 
ال�شدر.

والالم: من و�شط املخارج، وهي اأ�شد احلروف اعتماًدا على الل�شان،
وامليم: اآخر احلروف، وخمرجها من الفم.

وهذه الثالثة: هي اأ�شول خمارج احلروف، اأعني :احللق، الل�شان، 
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وال�شفتني، وترتيب يف التنزيل من البداية اإىل الو�شط اإىل النهاية.
فهذه احلروف معتمد املخارج الثالثة التي تتفرع منها �شتة ع�شر 
الأمم  كالم  دار  عليها  حرًفا،  وع�شرون  ت�شعة  منها  في�شري  خمرًجا/ 

الأولني والآخرين، مع ت�شمنها �شًرا عجيًبا وهو:
اأّن الألف: البداية.

والالم: التو�شط.
وامليم: النهاية.

فا�شتملت الأحرف الثالثة على البداية، والنهاية، والوا�شطة بينهما.
وكل �شورة ا�شتفتحت بهذه الأحرف الثالثة فهي م�شتملة على بدء 
وعلى  وغايته،  العامل،  تخليق  على  فم�شتملة  وتو�شطه:  ونهايته،  اخللق،  

التو�شط بني البداية والنهاية من الت�شريع والأوامر.

ونختم بهذه الفقرة:

اإلمبراطور.. والمأكوالت الغريبة

يقارب  ما  ينفق  ك��ان  ال��ذي  فيتيلو�ض  ال��روم��اين  الإم��رباط��ور  اإن��ه 
)375( األف دولر يومًيا. وقد بلغ جمموع ما اأنفقه يف ثمانية اأ�شهر، هي 

مدة حكمه، ما يقارب )90( مليون دولر.
البلبل،  ل�شان  مثل  اأح��د،  ببال  تخطر  ل  غريبة  ماأكولته  وكانت 
الببغائية، وهى �شمكة بحريٌة ُدعيت  ال�شمكة  ونخاعات الطاوو�ض، وكبد 
بهذا ال�شم ب�شبب األوانها و�شكل األوانها و�شكل فمها، كما كان ياأكل حليب 
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اجللكا، وهو �شمك ي�شبه الأنقلي�ض.
اخلرافات  اإح��دى  ليحقق  جوًعا،  متوت  اأّم��ه  جعل  فقد  ذلك  ومع 

القائلة اإنه �شيحكم مدة طويلة اإذا ماتت اأّمه قبله.
بعد اأن قطفنا من كلِّ ب�ستاٍن زهرة, ومن كلِّ وجٍه ب�سمة, ن�سل اإىل 
نقطة النهاية, ملوِّحن لكم باأيدينا مودِّعن, قائلن لكم بكلِّ احرتام:

اللقاء". اإىل  "وداًعا 
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البرنامج اإلذاعي )15(

ٱ ٻ ٻ

للكافرين,  النار  واأع��ّد  للموؤمنن,  اجلنة  خلق  ال��ذي  هلل  احلمد 
وهو  الأول  هو  ورحمانيته,  وربوبيته  لألوهيته  ينبغي  كما  هلل  احلمد 
والآخر, والظاهر والباطن وهو بكل �سيء عليم, وعلى كل �سيء قدير, 
اللهم لك احلمد ل اإله اإل اأنت, لك احلمد اأنت قّيوم ال�سموات والأر�س 
ال�سموات والأر����س وم��ن فيهن,  اأن��ت مالك  وم��ن فيهن, ول��ك احلمد, 
ولك احلمد, اأنت نور ال�سموات والأر�س ومن فيهن, ولك احلمد ملء 
ال�سموات والأر�س ومن فيهن. و�سلِّ اللهّم على حمّمد النبي الر�سول. 

اأما بعد:
اأحييكم بتحية  اإخواين الطالب  اآبائي املعلمن  مديري الفا�سل 
فال�سالم عليكم  ���س��الم,  يلقونه  ي��وم  اجل��ن��ة  اأه���ل  الإ���س��الم حتية  اأه���ل 

ورحمة اهلل وبركاته.
اليوم  لهذا  اإذاعتها  لكم  تقدم  اأن  املدر�سية  الإذاع���ة  جماعة   ت��ود 

)        ( املوافق )                    (.
وها نحن الآن يف الغابة وهي مليئة بالنباتات والأ�صجار فقطفنا 

النبتة الأوىل، فقالت لنا ا�صتمعوا اإىل الآيات الكرميات والطالب:

القرآن الكريم

قال تعاىل: زب ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ  ۇئ ۆئ  ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ ېئ  ىئ 
ىئ ىئ ی ی  ی  ی جئحئمئ ىئيئ جب  حب خب مب ىب 
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يب  ٱ ٻ  ٻ  ٻ ٻ پ پ پ  پ  ڀ ڀ ڀڀ ٺ 
ڤڤڤ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ   ٿ  ٺٿ  ٺ  ٺ 
ڃ  ڃڃ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦڦ   ڤ 

ڃچچ چ چ ڇ رب ) اآل عمران: 8- 12(.

ثم قطفنا النبتة الثانية فقالت لنا ا�صتمعوا اإىل كالم امل�صطفى 
عليه ال�صالة ال�صالم:

الحديث
عن جابر بن عبد اهلل - ر�شي اهلل عنه -، قال: �شمعُت النبي ملسو هيلع هللا ىلص 

يقول: »اإّن بني الرجل وبني ال�شرك والكفر ترك ال�شالة« رواه م�شلم.

ث��م قطفنا النبت��ة الثالثة فوجدناها )تنبيه��ات مهّمة مفتتحة 
ب�"ل"(:

تنبيهات مهمّة مفتتحة بـ"ال"
- ل ت�شتعذ بغري اهلل تعاىل يف دفع املحذور الذي تخافه عند نزولك 
يف اأيِّ بقعة من الأر�ض، واعت�شم باهلل تعاىل واجلاأ اإليه، وا�شتعذ بكلماته 
ا اخلوف الطبيعي من عدو اأو �شبع  التاّمات من �شرِّ ما خلق وذراأ وبراأ، واأمهَّ

اأو نحوه فال حرج فيه.
ک  ک  ک   ک  ڑ  ژڑ  ژ  ڈ  ڈ   ڎ  زب  تعاىل:   ق��ال 

گ رب ) اجلن: 6(.
ة طواف  بيت اهلل احلرام مبكهَّ فة يف  امل�شرهَّ الكعبة  بغري  َتُطْف  ل   -
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ب، فال َتُطْف حول القبور اأو ال�شخور اأو غري ذلك ترجو بذلك  عبادة وتقرُّ
ثوابها وتخ�شى عقابها.

ې  ې  ۉ  ۅۉ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  زب  ت���ع���اىل:  ق����ال 
ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ   ى  ېى  ې  

ۆئۆئۈئ رب ) البقرة: 125(.
- ل تترّبك بحجر اأو �شجر اأو قرب اأو غري ذلك ، واإمنا يكون التربُّك 

ه الدليل ال�شرعي. مبا خ�شهَّ
ُحنني،  اإىل  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  ر�شول  مع  ق��ال: خرجنا  الليثي  واق��د  اأب��ي  عن 
ونحن ُحَدثاُء عهد بكفر، وللم�شركني �ِشدرة َيعكفون عليها وَينوطون بها 
اأن��واط،  ذات  لها  ُيقال   - للربكة  طلًبا  عليها  يعّلقونها  اأي:   - اأ�شلحتهم 
فمررنا ب�شدرة، فقلنا: يا ر�شول اهلل! اجعل لنا ذات اأنواًطا كما لهم ذات 
اإنهَّها ال�شنن. قلتم والذي نف�شي  اأنواط. فقال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »اهلل اأكرب! 
رب  ٿٿ   ٿ  ٿ   ٺٺ  ٺ  زب  ملو�شى:  اإ�شرائيل  بنو  قالت  كما   بيده، 

) الأعراف: 138(  لرتكنُبهَّ �شنَنَ من كان قبلكم« رواه الرتمذي.

ثم قطفنا الّنبتة الرابعة فوجدناها )هوايات(:

هوايات

هوى بع�ض النا�ض جمع بع�ض الأ�شياء الغريبة لهدف اأو لغري هدف، 
واأحياًنا من  اأجل املتعة النف�شية فقط.

بو�شيزادا  )الياباين  الكربيت  وعلب  َعر،  ال�شهَّ م�شابك  جمعوا  فقد 
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منذ "1942م" وحتى الآن لديه "600" األف علبة(، والزجاجات الفارغة، 
واأقالم احلرب، وتوقيعات الزعماء، وال�شور املختلفة، وجلود احليوانات، 
والأف��اع��ي  الزينة،  واأزه���ار  والأع�����ش��اب،  والفيديو،  الت�شجيل  واأ�شرطة 
جمع  �شنة   "40" من  هيلج  )الدامنركي  القوارير  و�شدادات  امل�شرّبة، 

والِقطط. املحِنِِِهَّطة،  والطيور  �شدادة(،  "30" األف 
املر�شى  ح�شّيات  البويل  باجلهاز  تخ�ش�شي  جراح  طبيبُ  وجمع 
يف قوارير زجاجية خالل ع�شر �شنوات، فبلغت اأكرث من األف ح�شاة ذات 
بالكحول على  واألوان خمتلفة، وو�شع كاًل منها يف زجاجة مليئة  اأ�شكال 

رفوف خا�شة.
وللنا�ض فيما يع�شقون مذاهب.

اأّما الّنبتة اخلام�صة فقالت لنا: ا�صتمعوا اإىل )وقفة من النف�س(

وقفة من النَّفس

بع�ض  عن  للتنفي�ض  جيدة  و�شيلة  اليقظة  اأح��الم  تكون  اأن  ميكن 
جوانب  عّدة  يف  نف�شي  اأحا�شب  اأن  يف�شل  ولكن  وال�شراعات،  ال�شغوط 

منها:
- اأحالم اليقظة املبالغ فيها ُت�شيع الوقت وتهدر قيمته.

- اأحالم اليقظة ت�شتهلك الطاقات وت�شتنفد الدوافع املحفزة على 
العمل.

- اأحالم اليقظة توؤثر على اأداء واجباتي واأعمايل.
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ح�شاب  على  حياتي  من  كبرًيا  ج��زًءا  ت�شتهلك  اليقظة  - اأح��الم 
عالقاتي الجتماعية والختالط بالآخرين.

- اأحالم اليقظة ترهق الذهن والتفكري دون ا�شتفادة علمية.
اجلوانب  ه��ذه  على  نف�شه  يحا�شب  اأن  فتى  ك��ل  حتتاج  وبالتايل 
املختلفة، ول ي�شتهلك عمره يف هذه الأحالم فقط، ويكون التفكري اخليايل 
باعتدال، مع احلر�ض على و�شع ورقة وقلم دائًما معي لأ�شجل الأفكار اأو 
اخلواطر التي ترد اإىل ذهني، والتي تكون فكرتها كحلم يقظة يف البداية، 

حتى اعتاد على ا�شتثمار كل حلظة من اأفكاري. 

اأّما الّنبتة ال�صاد�صة فهي عن )اأبو القا�صم �صعد بن علي بن حممد 
الزجناين(

أبو القاسم سعد بن علي بن محمد الزنجاني

طاف الآفاق ولقي امل�شايخ و�شكن مكة ف�شار �شيخ احلرم، وكان اإذا 
خرج اإىل احلرم يخلون املطاف ويقّبلون يده من تقبيل احلجر، وكانت له 

كرامات. 
ال�شيخ �شعد على  اأحمد قال: ملا عزم  اأبي عبد اهلل حممد بن  عن 
اإّياها من  الإقامة باحلرم، عزم على نف�شه نيًفا وع�شرين عزمة يلزمها 
منها  يخل  ومل  �شنة  باأربعني  ذلك  بعد  وم��ات  والعبادات،  املجاهدات، 

بعزمية واحدة. 
قال امل�شّنف: اأنباأنا اإ�شماعيل بن اأحمد عن �شعد بن علي الزجناين 
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قال: اأن�شدنى اأبو عبد اهلل حممد بن اأحمد الواعظ قال: اأن�شدين على بن 
عبد العزيز اجلرجاين:

م�����ا ت���ط���ّع���م���ت ل�������ذة ال���ع���ي�������ض ح��ت��ى 
�����ش����رُت ل��ل��ب��ي��ت وال����ك����ت����اب ج��ل��ي�����ش��ا

ل��ي�����ض ����ش���يء اأع�����ز ع���ن���دي م���ن ال��ع��ل��م 
ف����ل����م اأب�����ت�����غ�����ى �������ش������واه اأن����ي���������ش����ا؟

ال���ن���ا����ض  ال�������ذل يف خم���ال���ط���ة  اإمن�������ا 
ف���دع���ه���م وع���������ض ع�����زي�����ًزا رئ��ي�����ش��ا

مائة،  واأرب��ع  و�شبعني،  اإح��دى  اأو  �شبعني،  �شنة  يف  الزجناين  توفى 
رحمه اهلل.

اأّما الّنبتة ال�صابعة فهي عن اإدارة احلياة:

وسائل وتقنيات إلدارة الحياة

1- �شع مواعيد نهائية يومية �شواًء قبلتها اأم ل، فاملواعيد النهائية 
العمل،  النهائي لإمتام  املوعد  الإنتاج. كلما اقرتبنا من  تزيد من معّدل 
�شهرًيا  النهائية  املواعيد  من  �شل�شلة  �شع  لإنهائه،  و�شعنا  يف  ما  بذلنا 
واأ�شبوعًيا ويومًيا؛ فكلما اقرتب املوعد النهائي بداأ العمل احلقيقي. تعمل 

املواعيد النهائية كقوة دفع هامة لزيادة اإنتاجك كلما التزمت بها.
يف  تتحدث  يجعلك  ف��ال��وق��وف  بالهاتف؛  حتدثك  اأث��ن��اء  ق��ف   -2
جتل�ض  اأن  ال�شهل  من  مثمرة.  املكاملة  وتكون  وب�شرعة  مبا�شرة  املو�شوع 

جل�شة ق�شرية ومريحة جًدا وعندها �شتطول املكاملة.
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كلمة ال�صباح هي ما نختم بها اإذاعتنا:

ما هي المستكة وفوائدها الصحية؟

هي �شجرة دائمة اخل�شرة لها ثمر اأحمر مّر الطعم، �شجر امل�شتكة 
�شجر �شغري ينمو بحو�ض البحر املتو�شط.

اأّن  وامل�شتكة عبارة عن ف�شو�ض راتنجية معروفة من قدمي، رغم 
الراتنج يفرز تلقائًيا فاإّن الإفراز يزداد اإذا ما اأزيلت �شرائح من اللحاء، 
اأو بعمل �شقوق طويلة يف جذع ال�شجرة والأغ�شان الكبرية للنبات، فت�شيل 
على  بال�شجرة،  متعّلقة  وتبقى  ب�شرعة  جتمد  �شائلة  الراتنجية  ع�شارته 
هيئة دموع ه�شة بي�شاوية اأو حبوب طويلة لونها اأ�شفر، يف حني يت�شاقط 

الباقي على الأر�ض.
ثالثة  يعطي  اأي  الواحد،  العام  يف  مرات  ثالث  امل�شتكة  ي�شتخرج 
اأطيب  وهو  البيا�ض  اإىل  �شارًبا  لونه  يكون  الأول  املح�شول   : حما�شيل 
املح�شول  اأما  نا�شًعا  اأ�شفر  يكون  الثاين  واملح�شول  اأجودها،  و  الأن��واع 

الأخري فيكون رمادًيا .
وا�شتعملت ف�شو�ض امل�شتكة يف الطب ال�شعبي، فكانت تو�شف لعالج 
وعالج  اله�شم  �شوء  وعالج  النزيف  ولقطع  باأنواعه،  وال�شداع  النزلت 
الأذن فتحت  باردة يف  الزيت وقطرت  واإذا طبخت يف  والطحال،  الكبد 

ال�شدد واأزالت ال�شمم، وا�شتعملت لتقوية اللثة والأ�شنان.
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مقدمة  يف  وكانت  البخور،  يف  التاريخ  فجر  منذ  ا�شتعملت  كما 
التوابل.

وقال ابن �شينا: "اإّن �شجرة امل�شتكة قاب�ض ودهن �شجرته ينفع من 
اجلرب وي�شب طبيخ ورقه وع�شارته على القروح، فتنبت اللحم فوقها 

وعلى العظام املك�شورة فتجربها. 
به  امل�شم�شة  وكذلك  وينقيه،  الراأ�ض  من  البلغم  يجلب  وم�شغه 
ت�شد اللثة، وهو يقوي املعدة والكبد ويفتح ال�شهية للطعام، ويطيب املعدة 
ويحرك اجل�شاأ ويذيب البلغم، وينفع من اأورام املعدة والكبد، ويف نف�ض 
وق�شره  اأ�شله  وطبخ   . اأورامها  من  وينفع  والأمعاء،  الكبد  يقوي  الوقت 
الرحم  الأمعاء ومن نزف  الدي�شونتارية واجنراد �شطح  وورقه ينفع من 

ونتوء املقعدة ويدّر البول.
وقد ا�شتعمل الأتراك واليونان واأهل ال�شام امل�شتكة مب�شغها لإعطاء 
رائحة م�شتحبة للفم، وكم�شادات للت�شنجات املعوية وتقوية اللثة، وحتفظ 
بيا�ض الأ�شنان وتزيد اللعاب وتقوي املعدة، وت�شتعمل لعمل كمادات الآلم 
التقّل�شات  يف  وت�شتعمل  الأع�شاب،  واآلم  النقر�ض  واآلم  الروماتيزمية، 

ال�شدرية.
راتنجية  م��واد   )%20(  ، طيار  زي��ت   )%2( على  امل�شتكة  حتتوي 

وحم�ض امل�شكنيك ومواد مّرة.
اأنواع  لتطييب  التوابل  مقدمة  يف  حالًيا  امل�شتكة  ف�شو�ض  ت�شتعمل 
البخور  ت�شتعمل يف  كما  والبقدون�ض،  هال  مع احلب  الطعام،  من  كثرية 
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وت�شتعمل يف �شناعة العطور وم�شتح�شرات التجميل، ومواد ل�ض الأ�شنان 
وملئها لإيقاف الت�شو�ض والنخر بها وتهدئة الع�شب، وتعترب امل�شتكة من 

اأجود اأنواع الراتنجات واأغالها ثمًنا.
واأخرًيا نتمنى اأن نكون قد ُوّفقنا فيما قّدمناه لكم.

وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكم  "وال�سالم 
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البرنامج اإلذاعي )16(

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل جعل لكلِّ �سيء قدًرا, واأحاط بكل �سيء ُخرا. اأحمده 
�سرتى,  رحمته  من  علينا  اأ�سبل  ترتى,  علينا  نعُمه  واأ�سكره,  �سبحانه 
اإل��ه اإل اهلل وح��ده ل �سريك  اأن ل  واأف��رغ علينا بف�سله �سرا. واأ�سهد 
له, واأ�سهد اأّن �سّيدنا ونبّينا حمّمًداعبد اهلل ور�سوله, ُخ�سَّ باملعجزات 
الكرى. �سلى اهلل و�سلم وبارك عليه, وعلى اآله واأ�سحابه والتابعن, 

ومن تبعهم باإح�سان اإىل يوم الدين. اأما بعد: 

نب��داأ اإذاعتن��ا باأحلى الكالم، ال��ذي �صاغه اإله العامل��ني ال�صالم، 
واأنزله على حبيب الأنام، يتلو عليكم بع�صه الطالب:

القرآن الكريم

ڈ  ڈ  ڎ  ڌڎ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ   ڇ  زب  ت��ع��اىل:  ق��ال 
گ  گ  گ   کگ  ک  ک  ک  ڑ   ڑ  ژ   ژ 
ڳ ڳڳ ڳڱ ڱ ڱ ڱ  ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ 
ھھ  ھ  ہ  ہ   ہ  ۀہ  ۀ 
ۆ  ۇ  ۇ  ڭڭڭ  ڭ   ۓ  ےۓ  ے  ھ 
ېې   ې  ې  ۉ  ۅۉ  ۅ  ۋ   ۋ  ٴۇ   ۈ  ۈ  ۆ 
ۆئۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ   وئ  ەئ  ائەئ  ائ  ى  ى 
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ٱ ٻ ٻ  ٻٻ پ  پ پ  ۈئ ۈئ ېئ ېئ  
ٺ  ٺ   ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  

ٺ ٿ ٿ رب ) اآل عمران: 13- 17(.

ثاني��ة فقراتنا كالم اأف�صل من عرف من بني الب�صر، هو قاله ويا 
اأف�صل ما قيل بعد كالم رب املطر، فما علينا اإل اأن ن�صتقي من هديه كل 

العظات والعرب:

الحديث

عن اأبي هريرة - ر�شي اهلل عنه - ؛ اأّن ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص كان يقول: 
»ال�شلوات اخلم�ض، واجلمعة اإىل اجلمعة، ورم�شان اإىل رم�شان، مكفرات 

ما بينهن، اإل اإذا اجُتنبت الكبائر« رواه م�شلم.

ثال��ث حمطاتنا نق��راأ لكم فيها ه��ذه الكلمة، ع�ص��ى اأن تعجبكم 
وتعود لكم الب�صمة، وتطّبقوا ما بها من خري، وترتكوا الهفوة:

ما هي العَلمانية؟

هي  م��ا   :  - اهلل  رحمه   - جربين  اب��ن  ال�شيخ:  ف�شيلة  �ُشئل  ���ض: 
اأ�شحابها؟ يف  الإ�شالم  حكم  وما  "الَعلمانية"؟، 

ف�شل  اإىل  تهدف  فا�شدة،  وحركة  جديد  مذهب  "الَعلمانية":  ج: 
وملّذاتها،  ب�شهواتها  والن�شغال  الدنيا  على  والإِْكَباب  الدولة،  الدين عن 
وجعلها هي الهدف الوحيد يف هذه احلياة، ون�شيان الدار الآخرة والغفلة 
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عنها، وعدم اللتفات اإىل الأعمال الأخروية، اأو الهتمام بها، وقد ي�شدق 
َوَعْبُد  ْرَهِم  الدِّ َوَعْبُد  يَناِر  الدِّ َعْبُد  »َتِع�َض  ملسو هيلع هللا ىلص:  النبي  قول  الَعلماين  على 
َواإَِذا  َواْنَتَك�َض،  َتِع�َض  �َشِخَط،  ُيْعَط  مَلْ  َواإِْن  َي،  َر�شِ اأُْعِطَي  اإِْن  ِة،  ِمي�شَ اخْلَ

�ِشيَك َفال اْنَتَق�َض« رواه البخاري.
الإ�شالم  تعاليم  �شيًئا من  كّل من عاب  الو�شف  وقد دخل يف هذا 
قوًل اأو فعاًل؛ فمن حكم القوانني واألغى الأحكام ال�شرعية فهو "َعلماين"، 
الربوية،  واملعامالت  والأغ���اين  واخلمور  كالزنى  املحرمات  اأب��اح  وم��ن 
نف�شية  فيه م�شلحة  ل�شيء  ر  النا�ض، وحَتجُّ اأّن منعها �شرر على  واعتقد 
فهو "َعلماين"، ومن منع اأو اأنكر اإقامة احلدود كقتل القاتل ورجم اأو جلد 
الزاين وال�شارب اأو قطع يد ال�شارق اأو املحارب، وادعى اأّن اإقامتها تنايف 

املرونة، واأّن فيها ب�شاعة و�شناعة، فقد دخل يف العلمانية.
اليهود:  و���ش��ف  يف  ت��ع��اىل  ق��ال  فقد  فيهم؛  الإ���ش��الم  حكم   اأم���ا 

زب ڃ ڃ چ چ  چچ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ 
گ  ک  کک   ک  ڑ   ڑ  ژ  ژ  ڈڈ  ڎ  ڎ  ڌڌ   ڍ 
ين  الدِّ من  ينا�شبه  ما  قبل  فمن   ،)85 )البقرة:  رب  گ  گگ 
كالأحوال ال�شخ�شية وبع�ض العبادات ورد ما ل تهواه نف�شه؛ دخل يف الآية.
ڇ  چ  چ  چ  چ   ڃڃ  ڃ  زب  تعاىل:  يقول  وهكذا 
ڑک  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ   ڎ  ڎ  ڌ  ڌ   ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ 
 .)16  -  15 )ه��ود:  رب  ڳ  ڳ   گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  
فالعلمانيون هدفهم جمع الدنيا والتلّذذ بال�شهوات ولو حمّرمة ولو منعت 
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زب ٱ ٻ ٻ  تعاىل:   قوله  الآي��ة، ويف  الواجبات، فيدخلون يف هذه  من 
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ 

ٿ ٿ رب ) الإ�شراء: 18(، ونحو ذلك من الآيات والأحاديث.

خري الكالم ما قّل ودّل ومع هذه الفقرة:

 الفرق بين اإلسرائيليين واليهود، 
والمسيحيين والنصارى

ما الفرق بني الإ�شرائيليني واليهود، وامل�شيحيني والن�شارى؟
اإّن اليهود انف�شلوا بكفرهم عن بني اإ�شرائيل زمن بني اإ�شرائيل، 
كانف�شال اإبراهيم اخلليل عليه ال�شالم عن اأبيه اآزر، والكفر يقطع املوالة 
بني امل�شلمني والكافرين، وكما يف ق�شة نوح مع ابنه، ولهذا فاإّن الف�شائل 
التي كانت لبني اإ�شرائيل لي�ض لليهود منها �شيء، ولهذا فاإّن اإطالق ا�شم 
بني اإ�شرائيل يك�شبهم ف�شائل، ويحجب عنهم رذائل فيزول التمييز بني 
الذّلة  عليهم  ربت  �شُ الذين  عليهم  املغ�شوب  اليهود  وبني  اإ�شرائيل  بني 

وامل�شكنة.
كما ل يجوز اإبدال ا�شم الن�شارى بامل�شيحيني ن�شبة اإىل اأتباع امل�شيح 
� عليه ال�شالة وال�شالم � وهي ت�شمية حادثة ل وجود لها يف التاريخ، ول 
فوه، كما عمل  بّدلوا دين امل�شيح وحرهَّ العلماء؛ لأّن الن�شارى  ا�شتعمالت 
واإمنا  اأ�شل  لها  لي�ض  ت�شمية  وهذه   � ال�شالم  عليه   � مو�شى  بدين  اليهود 

اأ�شماهم اهلل � الن�شارى � ل امل�شيحيني.
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عنهم  التعبري  �شار  ملسو هيلع هللا ىلص،  حممد  ب�شريعة  والن�شارى  اليهود  ولكفر 
بالكافرين.

واإّن من البيان ل�صحًرا ومع هذه الفقرة:

وَهْم أّن تربية األبناء ترفع ضغط دم والديهم

تقول درا�شة اأمريكية اإنه رغم املخاوف املالية والأكادميية وال�شحية 
وكيفية التوفيق بني العمل ومتطّلبات الأ�شرة، اإّل اأّن الأبّوة مفيدة للقلب 
تاأثريها  واأّن  امللح،  ا�شتهالك  من  التقليل  اأو  الريا�شية  كالتمارين  متاًما 

الإيجابي اأكرث على الأم من الأب.
ويعتقد الباحثون من جامعة "بريغام يونغ" يف مدينة "يوتاه"، اأّن 
اأ�شباب ذلك تعود اإىل �شعور الطرفني بالتكامل الذي يبلغ ذروته باإجناب 

اأطفال، وانعكا�ض ذلك على �شغط الدم.
التمارين  ممار�شة  اأّن  م��ن  ال��رغ��م  على  اأن���ه  الباحثون  ويعتقد 
الريا�شية، واتباع حمية غذائية جيدة، وغريها من العوامل ذات اأهمية 
والإح�شا�ض  وال�شعادة  الجتماعية  للعوامل  اأن  اإّل  القلب،  ل�شحة  حيوية 

بالر�شاء والكمال، والعمل من اأجل هدف يف احلياة، تاأثري بدورها.

ومن بني الكتب نخرج لكم فقرة بعنوان )اجُلزر العذراء(

الجُزُر العذراء

يف  ال�شغرى  الأنيل  جزر  �شمن  من  اأرخبيل  هي  العذراء:  اجلزر 
املنطقة ما بني الأطل�شي والكاريبي؛ وهذه اجلزر تنق�شم اإىل ق�شمني:
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1- جزر العذراء الأمريكية.
2- جزر العذراء الربيطانية.

)244كم  م�شاحتها  �شغرية  جزيرة   )60( من  تتاألف  فالأمريكية 
ن�شمة(، وعملتها  األف  �شكانها )20  2(. وعا�شمتها: )�شارلوت(، وعدد 

الدولر الأمريكي.
والربيطانية: تتاألف من )36( جزيرة، وهي تقع بالقرب من جزر 
العذراء الأمريكية. وعا�شمتها )رود تاون(، وعملتها الدولر الأمريكي، 

وقد ح�شلت هذه اجلزر على ا�شتقاللها منذ عام )1967م(.

طفنا بكم واآخر مطافنا هذه الفقرة:

ملوك األرض

اأربعة ملكوا املعمورة فمن هم؟
عليه   - القرنني  ذو  و   ،  � ال�شالم  عليه   - �شليمان  هما:  م�شلمان 

ال�شالم -.
كافران هما: النمرود، وبختن�شر.

يف اأمان اهلل اإخوتي ولنا لقاء منتظر باإذن اهلل, اأ�ساأل اهلل ال�سالمة 
يل ولكم من ويالت اخلطر, واأدعو اهلل اأن يوفقنا اإىل كل خري منتظر.

حمّمد, وعلى اآله و�سحبه اأجمعن". نبّينا  على  اهلل  "و�سلى 
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البرنامج اإلذاعي )17(

ٱ ٻ ٻ

التي ل حُت�سى, تباَرك  باآلئه  العباد  اأنعم على  احلمد هلل الذي 
���س��يء, ل  ك��ل  وربُّ  ��ن��ا  ربُّ ه��و  احُل�سنى,  الأ���س��م��اء  فله  �س  وتقدَّ ربنا  ا�سم 
ُنح�سي ثناًء عليه, هو كما اأثنى على نف�سه ب�سفاته الُعلى, فاحلمد هلل 
يف الآخرة والأوىل, واأ�سهد اأن ل اإله اإل اهلل وحده ل �سريك له �سهادة 
اإخال�ٍس اأدَِّخرها ليوٍم ل ينفع فيه اإّل التقوى, واأ�سهد اأنَّ نبيَّنا و�سيِّدنا 
وب��اِرك على عبدك  و�سلِّم   اللهّم �سلِّ  املُجتبى,  حمّمًدا عبده ور�سوله 

ور�سولك حمّمد, وعلى اآله و�سحبه اأعالم الهدى. اأما بعد: 
من ابت�سامة هذه ال�سم�س اجلميلة, و�سحك هذا ال�سبح املنت�سر, 
 يف هذه املدر�سة الرتبوية, نقف اأمامكم يف هذا اليوم )        ( املوافق 

)                    (, حاملن معنا اجلديد واملفيد من املعارف والعلوم.

خري ما ن�صتهل به براجمنا القراآن الكرمي:

القرآن الكريم

ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹڤ  ٹ   ٹٹ   ٿ  ٿ   زب  تعاىل:  ق��ال 
ڇ  چچ  چ  چ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄڄ  ڄ   ڦ   ڦڦ  
ڑ  ژژ  ڈ  ڈ   ڎ  ڎ  ڌ  ڍڌ   ڍ  ڇ  ڇ  ڇ 
ڳڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک   ڑ 
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ہ  ہ  ۀ  ڻۀ  ڻ   ڻ  ڻ  ں  ں  ڱڱ  ڱ  ڱ 
ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ےے  ھ  ھ   ھ  ھ  ہہ 
ۋ  ۋ   ٴۇ  ۈ   ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  
ى  ى  ې  ې  ې  ې   ۉ  ۉ  ۅ  ۅ 
رب  ۆئ   ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ائەئ   ائ 

) اآل عمران: 18- 22(.

ون�صتمع اإىل نوٍر من الأحاديث النبّوية:

الحديث

عن عبد اهلل بن عمر - ر�شي اهلل عنه - ؛ قال: بينم النا�ض بقباء 
يف �شالة ال�شبح، اإذ جاءهم اآٍت فقال: اإّن ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قد اأنزل عليه 
وكانت وجوههم  فا�شتقبلوها،  الكعبة،  ي�شتقبل  اأن  اأمر  وقد  قراآن،  الليلة 

اإىل ال�شام فا�شتداروا اإىل الكعبة. متفق عليه.

ون�صبق الكلمة بهذه الفقرة:

الوجودية

ماذا تعرف عن الوجودية؟
ال�شر  ق��وى  اأ�ش�شتها  ال��ه��ّدام��ة،  الفكرية  التيارات  من  الوجودية 
جان   � زعمائها  اأ�شهر  ومن  العاملية،  وال�شهيونية  املالحدة  يف  املتمثلة 
انت�شرت  ثم  الأوىل،  العاملية  احلرب  بعد  اأملانيا  يف  وظهرت  �شارتر�  بول 
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دول  معظم  يف  واملراهقات  املراهقني  بني  املتحللة  املنحرفة  اأفكارها 
اجلن�شية،  والإباحية  اخللقية،  الفو�شوية  اإىل  اأدى  مما  واأمريكا،  اأوروبا 
والالمبالة بالأعراف الجتماعية والأديان. ومن معتقداتهم الكفر باهلل 
وكتبه ور�شله وبكل الغيبيات، وكل ما جاءت به الأديان، ويعتربون الدين 
عائًقا للتقدم، ويوؤمنون اإمياًنا مطلًقا بالوجود الإن�شاين ويتخذونه منطلًقا 
كان  قبله  وما  الوجود،  يف  �شيء  اأقدم  الإن�شان  اأّن  ويعتقدون  فكرة،  لكل 
عدًما، ويقولون اإّن الإن�شان له حرية مطلقة يف اأن يثبت وجوده كما ي�شاء 
وباأي وجه يريد دون اأن يقيده �شيء، واأن يطرح كل القيود دينية كانت اأو 

اجتماعية اأو منطقية اأو فل�شفية جانًبا.

وهاهي الكلمة تقرتب من مكرّب ال�صوت:

إْن كان باطاًل فقد دفنا خشبًا

كانت عند يزيد بن عبد امللك اأم البنني، وكان لها من قلبه مو�شع، 
فقدم عليه من ناحية م�شر جوهر له قدر وقيمة. فدعا خ�شًيا له وقال: 
اذهب بهذا اإىل اأم البنني، وقل: اأتيت به ال�شاعة، فجئت به اإليك. فاأتاها 
وجًها،  واأح�شنهم  العرب،  اأجمل  من  وكان  اليمن،  و�شاح  عندها  فوجد 
فع�شقته اأم البنني. فاأدخلته عليها، فكان يكون عندها، فاإذا اأح�ّشت بدخول 
يزيد اأدخلته يف �شندوق من �شناديقها. فلما راأت الغالم قد اأقبل، اأدخلته 
يف ال�شندوق، فراآه الغالم، وراأى ال�شندوق الذي فيه، فو�شع اجلوهر بني 
يديها، واأبلغها ر�شالة يزيد، ثم قال: يا �شيدتي هبي يل منه لوؤلوؤة. قالت: 
ل ول كرامة. وغ�شب وجاء اإىل موله، وقال له يا اأمري املوؤمنني: اإين دخلت 
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عليها وعندها رجل، فلما راأتني، اأدخلته �شندوًقا وهو يف ال�شندوق الذي 
من �شفته كذا وكذا.

فقال يزيد: كذبت يا عدّو اهلل جّثوا عنقه. ثم قام ولب�ض نعله ودخل 
على اأم البنني وهي متت�شط يف خزانتها. فجاء حتى جل�ض على ال�شندوق 
الذي و�شفه اخلادم، فقال: يا اأم البنني، ما اأحب اإليك هذا البيت؟ قالت: 
�شيء،  من  اأردت  فما  خزانتي.  وفيه  حلاجتي،  اأدخله  املوؤمنني  اأم��ري  يا 
اأراها قالت: حليي  التي  ال�شناديق  اأخذته من قريب. قال: فما يف هذه 
واأثاثي. قال: فهبي يل منه �شندوًقا.قالت: كلها لك يا اأمري املوؤمنني. قال: 
ل اأريد اإّل واحًدا، ولك علّي اأن اأعطيك زنته ذهًبا. قالت: فخذ ما �شئت. 
قال: هذا الذي حتتي. قالت: يا اأمري املوؤمنني عد عن هذا، وخذ غريه، 
فاإّن يل فيه �شيئا يقع مبحبتي. قال: ما اأريد غريه. قالت: هو لك. قال: 
فاأخذه ودعا الفرا�شني، فحملوا ال�شندوق فم�شى به اإىل جمل�شه، فجل�ض 

ومل يفتحه، ومل ينظر ما فيه.
اأجراء  ا�شتاأجر  له:  فقال  اأعجمًيا،  له  غالًما  دعا  ليله،  جّن  فلما 
له  فحفروا  واأمرهم  بهم،  فجاءوا  ق��ال:  م�شر.  اأه��ل  من  لي�شوا  غرباء 
حفرية يف جمل�شه حتى بلغوا املاء، ثم قال: قدموا يل ال�شندوق. فاألقي 
يف احلفرية، ثم و�شع فمه على �شفريها، فقال يا هذا قد بلغنا عنك خرب، 
فاإن يك حًقا فقد قطعنا اأثره، واإن يك باطاًل، فاإمنا دفنا خ�شًبا. ثم اأهالوا 
عليه الرتاب حتى ا�شتوى. قال: فلم ير الو�شاح حتى ال�شاعة. قال: فال 

واهلل ما بان لها يف وجهه ول يف خالئقه �شيء، حتى فرق املوت بينهما.
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ومن باب التجديد اأخرجنا لكم هذه الفقرة:

كلمات مأثورة لألمير شكيب أرسالن

قدميا  وكانوا  الأم��راء،  اأود  بتقومي  العلماء  اإىل  الإ�شالم  عهد   -1
الع�شر،  هذا  يف  النيابية  املجال�ض  مبثابة  الفا�شلة  الإ�شالمية  الدول  يف 
ي�شيطرون على الأمة، وي�شددون خطوات امللك، ويرفعون اأ�شواتهم عند 
وهكذا  ال�شواب،  اإىل  بعده  فيعود من  باخلليفة  ويهيبون  الدولة،  طغيان 
هد،  بالزُّ متحققني  كانوا  العلماء  اأولئك  اأكرث  لأّن  الأمور،  ت�شتقيم  كانت 
َب امللك الظامل  متحّلني بالورع، متخّلني عن حظوظ الدنيا، ل يهمهم اأَغ�شِ
اجلّبار اأم ر�شي؟ فكان اخلالئف وامللوك يهابونهم، ويخ�شون خمالفتهم، 

ملا يعلمون من انقياد العامة لهم، واعتقاد الأمة اإمامتهم.

2- اإّن لكل ع�شر علًما و�شناعًة ومدنيًة ت�شاكله، واأمور اخللق كلها 
ن�شبية.

اأن تعمل �شيًئا من نف�شها، واإمنا الذي يعمل هو  3- املادة ل تقدر 
الروح.

ُوجدت  ومتى  والعزمية،  الفكرة  على  يتوّقف  النافع  العلم  اإّن   -4
هاتان ُوجد العلم احلديث، ووجدت ال�شناعة.

ال�شيء  الإرادة ُوجد  الإرادة، فمتى ُوجدت  اإّن مالك الأمر هو   -5
املراد.
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ول تذهبوا فما زال لدينا املزيد، ومع هذه الفقرة:

حكمة شرعية
القتل دون  ب�شاهدين يف  الكتفاء  الإ�شالمي يف  الت�شريع  ما حكمة 

الزنا؟
احلكمة  غاية  يف  الزنا  دون  ب�شاهدين  القتل  يف  ال�شريعة  اكتفاء 
الزنا  حلدِّ  واحتاط  والدماء  للق�شا�ض  احتاط  ال�شارع  فاإّن  وامل�شلحة، 
فلو مل يقبل يف القتل اإّل اأربعة ل�شاعت الدماء، وتواثب العادون وجترءوا 
على القتل، واأما الزنا فاإنه بلغ يف �شرته كما قّدر اهلل �شرته، فاجتمع على 
اأربعة ي�شفون الفعل و�شف  اإّل  �شرته كما قّدر اهلل �شرته، فلم يقبل منه 
اأربع  باأقل من  الإقرار مل يكتف  م�شاهدة ينتفي معها الحتمال، وكذلك 
ا على �شرت ما قّدر اهلل �شرته وكره اإظهاره والتكلم به، وتوّعد  مرات حر�شً

من يحب اإ�شاعته يف املوؤمنني بالعذاب الأليم يف الدنيا والآخرة.

وا�صتمعوا اإىل هذه الفقرة التي بعنوان )معنى كلمة تبّجح(

معنى كلمة تبجّح
الكالم  وفح�ض  الأدب  �شوء  منها  ُيفهم  تبّجح  كلمة  ن�شمع  عندما 
واجلراأة امل�شتهجنة، ولكن ذلك خمالف ملعناها الأ�شلي فهي تعني الفرح 

وال�شعور براحة النف�ض والفخر. 
اجلنة  برياحن  تعود, معّطرة  عليكم  والأي��ام  وع��ود,  بخور  �سلة 
ُوفقنا  كنا  اإْن  املتابعة  ن�سكر اجلميع على  له ح��دود,  واأج��ر ما   , وورود 

رنا فمنا ومن ال�سيطان, ويف اأمان اهلل. فمن اهلل, واإْن ق�سّ
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البرنامج اإلذاعي )18(

ٱ ٻ ٻ

جى وفاِلق الإ�سباح, ل اإلَه اإّل هو عزَّ فارتَفع  احلمد هلل خالِق الدُّ
��ل وق��َط��ع وح���ّرم واأب����اح, اأح��م��ده �سبحانه واأ���س��ك��ره, واأت����وب اإليه  وو���سَ
اأّن �سّيدنا ونبّينا حمّمًدا  واأ�سهد  اَلح,  الهَدى وال�سّ واأ�ساأله  واأ�ستغفره, 
ى باملَُهج والأرواح, �سلى اهلل  ه وخليله, هو املفدَّ عبد اهلل ور�سوله و�سفيُّ
و�سّلم وبارك عليه وعلى اآله واأ�سحابه, �سالًة و�سالًما دائمن بالغدوِّ 

واح, والتابعن ومن تبعهم باإح�ساٍن اإىل يوم الدين. اأما بعد:  والرَّ
كل  عليكم  نطلُّ  املدر�سية  الإذاع���ة  جماعة  يف  اإخوانكم  نحن  ها 

�سباح, نقدم لكم اجلديد, ون�ساأل اهلل التوفيق.
ولنا معكم يف هذا اليوم )        ( املوافق )                    ( �سبع دوائر, 

ندور حولها, وجنل�س يف حميطها باإذن اهلل.

دائرتنا الأوىل هي دائرة كتاب اهلل:

القرآن الكريم

ڀ   پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   ٱ   زب  ت��ع��اىل:  ق���ال 
ٹ  ٹٹ  ٹ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ 
ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦڦ  ڦڦ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ 
ڃڃ  چ چ  چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ  ڌ ڌ 
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ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑڑ ک ک ک ک گ گ گ 
گ ڳ  ڳ ڳڳ ڱڱڱ ڱ ں ںڻ  ڻ ڻ ڻ ۀۀ ہہ 
ۇ  ۇ  ڭ  ڭڭ  ڭ  ۓ  ےۓ  ے  ھ   ھ  ھھ  ہ  ہ  

ۆۆ ۈ  رب ) اآل عمران: 23- 27(.

دائرتنا الثانية هي دائرة احلديث ال�صريف:

الحديث

عن عبد اهلل - ر�شي اهلل عنه -، عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »اجعلوا اآخر 
�شالتكم بالليل وتًرا« متفق عليه.

ونحوم حول دائرة الق�صة:

العمى عمى القلب

هل الدهر اإّل كربة واجنالوؤها و�شيًكا واإّل �شيقة وانفراج���ه�ا قريًبا؟
 ، كان رجل كفيف يعي�ض �شعيًدا مع زوجة حمبة خمل�شة، وابن بارٍّ
، وكان ال�شيء الوحيد الذي ينّغ�ض عليه �شعادته هو الظالم  و�شديق ويفٍّ

الذي يعي�ض فيه، كان يتمنى اأن يرى النور لريى �شعادته بعينيه.
اإليه  هبط البلدة التي يقطنها هذا الكفيف طبيب نحرير، فذهب 
يطلب دواء يعيد له ب�شره، فاأعطاه الطبيب قطرة واأو�شاه اأن ي�شتعملها 

بانتظام، وقال له: اإنك بذلك قد ترى النور فجاأة ويف اأي حلظة.
وا�شتمر الأعمى يف ا�شتخدام القطرة على ياأ�ض من املحيطني به، 
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اأيام راأي النور فجاأة وهو جال�ض يف حديقة  ولكنه بعد ا�شتخدامها عّدة 
زوجته  ليخرب  البيت  داخل  اإىل  وه��رول  وال�شرور  الفرح  من  فجّن  بيته، 
احلبيبة فراآها يف غرفته تخونه مع �شديق، فلم ي�شدق ما راأى، وذهب 

اإىل الغرفة الأخرى فوجد ابنه يفتح خزائنه وي�شرق بع�ض ما فيها. 
�شاحر  هذا  طبيًبا،  لي�ض  هذا  ي�شرخ:  وهو  اأدراج��ه  الأعمى  عاد 
ملعون، واأخذ م�شماًرا ففقاأ عينيه! وعاد مذعوًرا اإىل �شعادته التي األفها. 

فا�شلة: اقنع ب�شورتك ورزقك ت�شعد. 

وها هي دائرتنا الكبرية، دائرة الكلمة ال�صباحية:

أضرار شرب الماء وأنت واقف

عن اأبي �شعيد اخلدري - ر�شي اهلل عنه - »اأّن النبي ملسو هيلع هللا ىلص زجر عن 
اأن�ض وقتادة - ر�شي اهلل عنهما - عن  ال�شرب قائًما« رواه م�شلم. وعن 
فالأكل؟  فقلنا  قتادة:  قال  قائًما؛  الرجل  ي�شرب  اأن  نهى  »اأنه  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي 
اهلل  ر�شي   - هريرة  اأب��ي  وعن  م�شلم.  رواه  واأخ��ب��ث«.  اأ�شّر  ذاك  فقال: 
عنه - اأّن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ل ي�شربّن اأحدكم قائًما فمن ن�شي فلي�شتقيء« 
اأي: )ي�شتفرغ( رواه م�شلم. وعن اأن�ض بن مالك - ر�شي اهلل عنه - قال: 
ملسو هيلع هللا ىلص عن ال�شرب قائًما، وعن الأكل قائًما، وعن املجثمة  »نهى ر�شول اهلل 

واجلاللة وال�شرب من يّف ال�شقاء«.
ويف الإعجاز الطبي قال الدكتور عبد الرزاق الكيالين: "اإّن ال�شرب 
اأ�شّح واأ�شلم واأهناأ واأمراأ؛ حيث يجري ما يتناول  وتناول الطعام جال�ًشا 
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الآكل وال�شارب على جدران املعدة بتوؤدة ولطف؛ اأما ال�شرب واقًفا فيوؤدي 
تكرار  واإن  املعدة وي�شدمها �شدًما،  اإىل قعر  ال�شائل بعنف  ت�شاقط  اإىل 
هذه العملية يوؤدي مع طول الزمن اإىل ا�شرتخاء املعدة وهبوطها، وما يلي 
ذلك من ع�شر ه�شم. واإمنا �شرب النبي ملسو هيلع هللا ىلص واقًفا ل�شبب ا�شطراري منعه 
من اجللو�ض مثل الزحام املعهود يف امل�شاعر املقد�شة، ولي�ض على �شبيل 
العادة والدوام. كما اأّن الأكل ما�شًيا لي�ض من ال�شحة يف �شيء وما ُعرف 
عند العرب وامل�شلمني. ويرى الدكتور اإبراهيم الراوي اأّن الإن�شان يف حالة 
الوقوف يكون متوتًرا، ويكون جهاز التوازن يف مراكزه الع�شبية يف حالة 
فّعالة �شديدة، حتى يتمكن من ال�شيطرة على جميع ع�شالت اجل�شم لتقوم 
بعملية التوازن والوقوف منت�شًبا. وهي عملية دقيقة ي�شرتك فيها اجلهاز 
الع�شبي الع�شلي يف اآن واحد مما يجعل الإن�شان غري قادر للح�شول على 
الطعام  ال�شروط املوجودة عند  اأهم  التي تعترب من  الع�شوية  الطماأنينة 
وال�شراب، هذه الطماأنينة يح�شل عليها الإن�شان يف حالة اجللو�ض، حيث 
تكون اجلملة الع�شبية والع�شلية يف حالة من الهدوء وال�شرتخاء، وحيث 
تن�شط الأحا�شي�ض وتزداد قابلية اجلهاز اله�شمي لتقبل الطعام وال�شراب 
قد  وال�شراب  الطعام  اأّن  ال��راوي  الدكتور  ويوؤكد  �شحيح.  ب�شكل  ومتثله 
يوؤدي تناولهما يف حالة الوقوف )القيام( اإىل اإحداث انعكا�شات ع�شبية 
واأّن  املعدة،  املنت�شرة يف بطانة  املبهم  الع�شب  نهايات  بها  تقوم  �شديدة 
هذه النعكا�شات اإذا ح�شلت ب�شكل �شديد ومفاجئ، قد توؤدي اإىل انطالق 
�شرارة النهي الع�شبي اخلطرية لتوجيه �شربتها القا�شية للقلب، فيتوقف 
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الأكل  عادة  على  ال�شتمرار  اأّن  كما  املفاجئ.  املوت  اأو  الإغماء  حمدًثا 
وال�شرب واقًفا، تعترب خطرية على �شالمة جدران املعدة، واإمكانية حدوث 
تقّرحات فيها حيث يالحظ الأطباء ال�شعاعيون اأّن تقرحات املعدة تكرث يف 
املناطق التي تكون عر�شة ل�شدمات اللقم الطعامية، وجرعات الأ�شربة 
بن�شبة تبلغ 95% من حالت الإ�شابة بالقرحة. كما اأّن حالة عملية التوازن 
الطعام  مرور  تعيق  املريء،  يف  ع�شلية  ت�شنجات  ترافقها  الوقوف  اأثناء 
ت�شطرب  �شديدة  اآلًم��ا  الأحيان  بع�ض  يف  وحمدثة  املعدة،  اإىل  ب�شهولة 
معها وظيفة اجلهاز اله�شمي وتفقد �شاحبها البهجة عند تناوله طعامه 

و�شرابه.

ور�صمنا لك��م دائرة �صغرية بعنوان )انعكا�س العقيدة على حياة 
امل�صلم وت�صرفاته(

انعكاس العقيدة على حياة المسلم وتصرفاته

ت اأعمال امل�شلم؛ لأّن العقيدة ال�شحيحة  اإذا �شّحت العقيدة؛ �شحهَّ
والأف��ع��ال  اخل��ري  اإىل  وتوّجهه  ال�شاحلة،  الأع��م��ال  على  امل�شلم  حتمل 
اإل اهلل �شهادة مبنّية على علم ويقني  اإله  اأن ل  اإذا �شهد  احلميدة، واإنه 
اإّل  اإله  اأن ل  اإىل الأعمال ال�شاحلة؛ لأّن �شهادة  ومعرفة ملدلولها؛ توّجه 
والعمل،  العتقاد  اإعالن  هي  بل  بالل�شان،  ُيقال  لفظ  جمّرد  لي�شت  اهلل 
الأعمال  من  مبقت�شاها  قام  اإذا  اإّل  تنفع؛  ول  ال�شهادة،  هذه  ت�شح  ول 
ال�شاحلة، فاأدى اأركان الإ�شالم واأركان الإميان، وما زاد على ذلك من 

اأوامره و�شرائعه و�شّنته ومكمالته. 
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ونزخرف دائرتنا القادمة باألوان:

من الهواية إلى االحتراف

هل حدث اأن ركبت �شيارة يقودها �شخ�ض ماهر بالقيادة فاأعجبت 
برباعته يف ال�شيطرة على املركبة، ومتّنيت لو اأّن جميع ال�شائقني ميتلكون 
املعرفة  و�شرور  التهور  وي��الت  والبالد  العباد  فيجنبون  اخل��ربة،  نف�ض 

الب�شيطة؟
هل �شادف اأن ركبت طائرة ووجدت الطيار يحّلق باأعلى ارتفاع دون 
اأن يحدث للطائرة اأي اهتزاز، وكاأنه مي�شي يف طريق معّبد، مهما طالت 

الرحلة وكرثت حمطات الهبوط والإقالع؟
هل �شادف اأن اأخذت بروعة بنيان من الطراز القدمي اأو احلديث، 
اأ�شرفوا على ت�شميمه بهذه الكيفية  واأعجبت مب�شتوى املهند�شني الذين 

التي نالت على ر�شاك وا�شتح�شانك؟
هل قمت يوًما بزيارة طبيب فخرجت من عنده واأنت تلهج بالثناء 
التي  للمعلومات  اإ�شافة  ب�شحتك،  الفائقة  وعنايته  بك  اهتمامه  على 
اأمطرك بها حول و�شعك ال�شحي، وما يلزمك القيام به لت�شتعيد عافيتك؟

اأّما دائرتنا الأخرية فهي بعنوان )منّوعات وطرائف(

منوّعات وطرائف

اأكرث،  اأم��واًل  يك�شبون  املتزوجني  الرجال  اأّن  بريطاين  تقرير  ذكر 
اإذا كانت زوجاتهم غري عامالت ومتفّرغات لإدارة املنزل، وقال التقرير 
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- الذي اأعّده املعهد الربيطاين لالأبحاث الجتماعية والقت�شادية:- اإّن 
الرجال املتزوجني الذين ل تخرج زوجاتهم للعمل - وتكّن م�شوؤولت ب�شكل 
اأ�شا�شي عن اأعمال الطهي والتنظيف - يجنون اأمواًل تزيد بن�شبة )%3( 
عما يجنيه العاملون من الرجال غري املتزوجني؛ واأ�شاف اأّن هذا الفارق 
ع الزوجة للبيت  يتال�شى اإذا خرجت الزوجة للعمل، وف�ّشر ذلك باأّن تفرُّ
رمبا يزيد من تركيز الزوج يف عمله، وزيادة اإنتاجيته، اأو يوّفر للزوج وقًتا 

اأطول ي�شتغله يف العمل.
هاهي دوائرنا قد اكتملت, وبتوفيق اهلل مّتت, وباإذن اهلل لنا لقاء 
اآخر يف هذا املكان الطيب املبارك, ومع هذه الوجوه الن�سرة وامل�سرقة.

وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكم  "وال�سالم 
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البرنامج اإلذاعي )19(

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل اأهل املغفرة والتقوى, اأحاط بكل �سيء علًما, واأح�سى 
كل �سيء عدًدا, له ما يف ال�سماوات وما يف الأر�س وما بينهما وما حتت 
الرثى. واأ�سهد اأّن �سّيدنا ونبّينا حمّمًدا عبده ور�سوله. اأخ�سى النا�س 
لربه واأتقى, دّل على �سبيل الهدى وحّذر من طريق الردى, �سلى اهلل 
و�سلم وبارك عليه وعلى اآله واأ�سحابه, معامل الهدى وم�سابيح الدجى 

والتابعن ومن تبعهم باإح�سان و�سار على نهجهم واقتفى. اأما بعد: 
ال�سالة,  تبداأ  الإح���رام  تكبرية  وم��ع  الأذان,  ُيرفع  اأك��ر  اهلل  مع 

وباجتماعكم يا كرام تفتتح الإذاعة.
من هذا اليوم )        ( املوافق )                    ( ي�سّرنا اأن نقدم لكم 

براجمنا الإذاعية, بكل احلب والوفاء.
ويقني  بخ�صوع  يتلى  ال��ق��راآن  اأن��ف��ع  م��ا 

بجالله الرحمات تنزل من اإله العاملني
هذا فتى عذب الل�صان يزينه خلق ودين 

يتلو عليكم بع�صه فلت�صمعوه خا�صعني

القرآن الكريم

ې   ۉې  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  زب  تعاىل:  ق��ال 
ۈئ  ۆئ  ۇئۆئ  ۇئ   وئ  ەئوئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې 
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يئجب  ىئ  حئمئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ   ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ۈئېئ 
ٻ  ٱ  ىث   مث  جث  يت  ىت  مت  حتخت  جت  يب  مبىب  خب  حب 
ٿ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 
ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹٹ  ٹٹ  ٿٿ  ٿ 
ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ   چ  چ  ڃڃڃ  ڃ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  

ڇڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ  ڈ ژ رب ) اآل عمران: 28- 32(.

واإىل حديث امل�صطفى فبهديه ُتَحى الذنوب
الكروب  من  النجاة  وبه  اأمورنا  �صالح  وبه 

القلوب يحيي  و�صهده  النفو�س  حتيا  بر�صابه 
  فلت�صمعوه وتعقلوه لتطردوا كل العيوب

الحديث

عن ابن عمر - ر�شي اهلل عنه - ؛ قال: قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »الوتر 
ركعة من اآخر الليل« رواه م�شلم.

كلم��ة طيب��ة ك�صج��رة طيبة هذا م��ا قال��ه رب النب��ات، فتعالوا 
اإخوتي ن�صتمع اإىل ما هو اآٍت، ع�صى اأن ينفعنا يف حياتنا اأو بعد املمات:

عشر نصائح لكي تستيقظ باكرًا

ال�شباح الباكر وقت مهم جًدا لبد من ا�شتغالله بدل النوم فيه، يف 
هذا الوقت ت�شعر بالن�شاط والرغبة يف العمل، فا�شتثمره يف اأداء اأعمالك 
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بدًل من القيام بها يف اآخر الليل. هذه ع�شر ن�شائح لكي ت�شتيقظ باكًرا: 
)1( حّدد �شبًبا معيًنا لكي ت�شتيقظ باكًرا: لكي تتغّلب على �شعور 
به  القيام  تريد  عمل  اأو  جيد،  �شبب  وج��ود  من  بد  ل  �شباًحا،  النعا�ض 
اجلامع،  يف  الفجر  �شالة  )اأداء  مثاًل  الفرا�ض،  برتك  نف�شك  تقنع  لكي 
اأو مراجعة در�ض قبل الذهاب اإىل املدر�شة اأو اجلامعة، اأو جمّرد القيام 

بالريا�شة(.
)2( كن منتًجا يف ال�شباح: اإذا ا�شتيقظت باكًرا لأداء عمل معنّي، 
اإن مل تفعل ذلك فمع مرور الوقت �شوف ت�شعر  اأن تقوم به لأنك  فيحب 
بعدم فائدة ال�شتيقاظ باكًرا، لأنك اإذا ا�شتيقظت باكرا اأو مل ت�شتيقظ 

فلن تقوم بالعمل.
)3( اح�شل على ق�شط نوم كاٍف: اإذا ا�شتيقظت باكًرا ومل تكن قد 
اليوم،  ح�شلت على ق�شط نوم كاٍف، فاإنك �شوف ت�شعر باخلمول طوال 

وبذلك تخ�شر ن�شاطك ورمبا يوؤدي اإىل املر�ض، وهذا عك�ض هدفنا.
)4( اذهب اإىل الفرا�ض باكًرا: من اأهم اأ�شباب احل�شول على ق�شط 
النوم الكايف هو الذهاب اإىل الفرا�ض باكًرا، لبد اأن تنام قبل منت�شف 
املدة  تعرف  اأن  يجب  لذا  لهم،  الكافية  النوم  مدة  تختلف  النا�ض  الليل، 

الكافية لك وتختار وقت النوم املنا�شب.
)5( النوم املريح: اأحياًنا حتى اإذا اأويت اإىل الفرا�ض باكًرا واأخذت 
تهيئ  اأن  لذا حاول  بالتعب،  ت�شعر  واأنت  ت�شتيقظ  فاإنك  نوم كافية،  مدة 
لنف�شك نوًما مريًحا، اخرت فرا�ًشا وو�شادة مريحة، اأحيانا القراءة )يف�شل 
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قراءة القراآن( قبل النوم ت�شاعد على ت�شفية الذهن.
عند  الأم���ور  اأ�شعب  م��ن  واح���د  الأخ����رى:  دق��ائ��ق  للع�شر  ل   )6(
ال�شتيقاظ باكًرا، هو مقاومة النوم لع�شر دقائق اأخرى وغالًبا ما يكون 
لديك �شبب مقنع، لكن هذه الع�شر دقائق توؤدي اإىل ع�شر اأخريات، وهكذا 

لذا يجب اأن ترف�ض هذه الفكرة من اأول مرة، وتقوم بالن�شيحة التالية:
)7( القفز من الفرا�ض مبا�شرة: عند ال�شتيقاظ اقفز من فرا�شك 
غرفة  تغادر  اأن  والأف�شل  املريح،  الدافئ  الفرا�ض  جو  وات��رك  مبا�شرة 
اأردت  وتبداأ مبا  للفرا�ض  تعود  اأنك لن  اأقنعت نف�شك  النوم، هكذا تكون 

القيام به.
)8( ا�شتخدم جهاز تنبيه: قد ت�شل اإىل مرحلة ت�شتيقظ قبل جهاز 
التنبيه، لكن من املهم اأن يكون لديك جهاز تنبيه يف حال ا�شتغرقت يف 
النوم، ولكي يكون فعاًل يجب اأن يكون ال�شوت عالًيا ومزعًجا وبعيًدا عن 

يدك حتى ل تطفئه وتعود للنوم.
على  الإن�شان  ج�شم  تعويد  ميكن  الداخلية:  �شاعتك  برمج   )9(
القيام باأعمال معّينة يف وقت معنّي، اأي برجمته بالتدريب، اأي اأّن ج�شمك 
يعرف متى ي�شتيقظ، لذا يجب اأن ت�شتمر على ال�شتيقاظ باكًرا حتى يف 
اأيام العطل، لذا لن يتذّكر ج�شمك معنى ال�شتيقاظ متاأخًرا مرة اأخرى.

)10( �شديق يعني على الدرب: من اجلميل اأن ت�شاعد اأ�شدقاءك 
على تطوير ذاتهم، لكن الأجمل اأن يكون لديك �شديق يعينك على تطوير 
ذاتك، قدم هذه الن�شائح ل�شديق حتب اأن تعينه ويعينك، حتى اإذا ما 
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تكا�شل واحد اأعانه الآخر.

وم��ن هذه ال�صف��وف امل�صفوف��ة، واحلقائب اململ��وءة، نخرج لكم 
هذه الفقرة:

من المنهيّات في العقيدة

عن  والنهي  واخلفي،  والأ�شغر  الأك��رب  عموًما  ال�شرك  عن  النهي 
اإتيان الكّهان والعّرافني وعن ت�شديقهم وعن الذبح لغري اهلل، وعن القول 

على اهلل ور�شوله بال علم.
والنهي عن تعليق التمائم، ومنها اخلرز الذي يعلق لدفع العني وعن 
التولة، وهي ال�شحر الذي يعمل للتفريق بني �شخ�شني اأو اجلمع بينهما، 
والنهي عن ال�شحر عموًما، وعن الكهانة العرافة، وعن العتقاد يف تاأثري 
النجوم والكواكب يف احلوادث وحياة النا�ض، وعن اعتقاد النفع يف اأ�شياء 

مل يجعلها اخلالق كذلك.
والنهي عن التفكري يف ذات اهلل، واإمنا يتفّكر يف خلق اهلل، والنهي 

اأن ميوت امل�شلم اإّل وهو يح�شن الظن باهلل تعاىل.
احللف  وع��ن  والأن���داد،  والطواغيت  ب���الأولد  احللف  عن  والنهي 
ربي  اململوك  يقول  واأن  و�شئت،  �شاء اهلل  ما  قول  وبالأمانة، وعن  بالآباء 
وربتي، واإمنا يقول: مولي و�شيدي و�شيدتي، والنهي عن اأن يقول املالك 
عبدي واأمتي، واإمنا يقول: فتاي وفتاتي وغالمي، وعن قول خيبة الدهر، 

وعن التالعن بلعنة اهلل اأو بغ�شبه اأو بالنار.
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وحتى نقّدم املزيد عليكم بالإن�صات ومع هذه الفقرة:

المعاملة بالمثل
كان جحا يف الغرفة العليا من منزله فطرق اأحدهم بابه فاأطّل من 

النافذة فراأى رجاًل فقال:
ماذا تريد؟

قال: ِانزل اإِيّل لأكلمك.
فنزل فقال الرجل: اأنا فقري احلال واأريد ح�شنة يا �شيدي.

فاغتاظ جحا منه ولكنه كظم غيظه وقال له:
اتبعني و�شعد على اأعلى البيت والرجل يتبعه، فلما و�شل اإىل الطابق 

العلوي التفت اإىل ال�شائل وقال له:
اهلل يعطيك.

فاأجابه الفقري: وملاذا مل تقل يل ذلك ونحن حتت؟ 
فقال: واأنت ملاذا اأنزلتني ومل تقل يل واأنا فوق؟

)من الأعالم وامل�صاهري( هو عنوان فقرتنا القادمة: 

من األعالم والمشاهير
4- بوالو: �شاعر وناقد فرن�شي، عا�ض من عام )1636 اإىل 1711(، 
وا�شمه هو؛ "نيقول�ض بوالو"، كان كال�شيكي الأ�شلوب، برع يف فن الأوابد 
�شهرية  ق�شيدة  له  الالذعة،  الألفاظ  ذات  ال�شاخرة  امل��اأث��ورة  والأق���وال 
بعنوان: فن ال�شعر، وملحمة اأخرى فكاهية، وعدد من املقطوعات الهجائية.
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5- تاأبط �شًرا: �شاعر جاهلي، تويف عام )530م(، عا�ض باحلجاز 
من  جماعة  حوله  ك��ّون  الفهمي،  جابر  بن  ثابت  ا�شمه:  الطائف،  قرب 
ويقتاتوا،  يعي�شوا  كي  ونهبها  القبائل  على  لالإغارة  اأمثاله،  ال�شعاليك 
قتلته قبيلة هذيل اأثناء اإحدى غاراته عليها، له ديوان �شعر �شغري، ي�شف 

فيه مغامراته وفخره بنف�شه، وما قابل من جن وغيالن.

نهاي��ة مطافن��ا اقتب�صن��ا لكم هذا اخل��رب، ننقله لك��م ونحن على 
اأ�صّد احلذر، انقلوه ملن حتّبوه من �صائر الب�صر:

قانون محترم
كان "هرني الرابع" مولًعا ب�شنِّ القوانني ال�شتثنائية الغريبة. ومرة 
�شّن قانوًنا، حّذر مبوجبه الن�شاء من التزيُّن بالذهب واملجوهرات!.. لكن 
القانون بقى غري نافذ، لمتناع الن�شاء عن طاعته، فما كان منه، اإّل اأن 
�شفعه مبلحق، ا�شتثنى فيه امل�شّنات فلم تبق امراأة واحدة تخالف القانون.

الب�سر رب  و�سانكم  الكرمي  اهلل  حياكم 
اإنا لرنجو اأن تكون جهودنا فيها العر

فمع ال�سالمة اإخوتي واإىل اللقاء املنتظر
راجن تقدمي املفيد من الفوائد والّدرر

وعلى اآله و�سحبه اأجمعن". حممد,  نبّينا  على  اهلل  "و�سلى 
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البرنامج اإلذاعي )20(

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل رب العاملن, اأمرنا بال�ستعانة بال�سر وال�سالة, على 
اإّل على اخلا�سعن, وو�سف املوؤمنن  اأنها كبرية  م�ساق احلياة, واأخر 

ٻ  ٱ  زب  ف��ق��ال:  �سفاتهم,  اأول  ذل��ك  وج��ع��ل  �سالتهم,  يف  باخل�سوع 
ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  رب )املوؤمنون:1-2(. اأحمده 
على عظيم ف�سله واإح�سانه, واأ�سهد اأن ل اإله اإل اهلل وحده ل �سريك له 
تعظيًما ل�ساأنه, واأ�سهد اأّن حمّمًدا عبده ور�سوله الداعي اإىل ر�سوانه, 

�سلى اهلل عليه وعلى اآله واأ�سحابه ومن تبعهم باإح�سانه. اأما بعد:
ا اإذاعتنا ُتقّدم بحّلة  كما اأّن الثوب يغ�سل, وبالطيب ُيطيب, اأي�سً

جديدة, وثوٍب جديد.
ونحن معكم يف هذا اليوم )        ( املوافق )                    ( لنقّدم 

لكم ما يلفت انتباهكم, ويثري اهتماماتكم؛ فتابعونا.

ق�����راآن�نا حمفوظ من الزّلت والع��ث��رات
نبداأ به برناجمنا وتتواىل بعده الفقرات    

القرآن الكريم

گ  گ  گ  گ   ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  تعاىل:   ق��ال 
ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ   ڱڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ 
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ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ   ےے  ھ  ھھ  ھ  ہہ  ہ  ہ  ۀ 
ۉې  ۉ  ۅ  ۅ   ۋ  ۋ   ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ 
ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائائ  ى  ى  ې  ې  ې 
ی  ی   ىئ  ىئ   ېئىئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئۆئ  ۇئ 
ی ی جئ حئمئ ىئ يئ جب حب خبمب  ىب يب جت حت ختمت ىت يت جث 
ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻٻ  ٻ  ٻ  ٱ  مج   يثحج  ىث  مث 
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ   ڀڀٺ 
ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ   ڦ   ڦ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ 
ڌ  ڌ   ڍڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  ڃچ  ڃ  ڃ 
گ  گ  گ  گ  ک  کک   ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 
رب   ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ   ڳڳڱ  ڳ   ڳ 

) اآل عمران: 33- 41(.
ر����ص���ول���ن���ا حم���م���د اأب��������وه ع���ب���داهلل

اجلاه عظيم  كان  عبداملطلب  واجل��د 
واأم�������ه اآم����ن����ة م����ا اأجن����ب����ت ���ص�����واه

اهلل علي��ه  �صل��ى  ينتمي  قري�س  اإىل 

الحديث

عن ابن عمر - ر�شي اهلل عنه - ؛ اأّن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »بادروا ال�شبح 
بالوتر« رواه م�شلم.
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ثالثة فقراتنا و�صلنا بكم مع هذه الكلمة
عّلها تفيدكم ولو بال�صحكة اأو الب�ص��م��ة    

كان أجدادنا قبل قرون

كان اأجدادنا قبل قرون يعرفون التعقيم جيًدا، وكاأنهم يعلمون اأّن 
اأحياًء �شغرية ل ُترى بالعني املجّردة، ميكنها اأن تعلق بالأدوات الطبية، 
اأو املاء فتلّوثه. فقد كان )الزهراوي( اجلّراح ال�شهري ي�شع  اأو الطعام، 
اآلته واأدواته الطبية يف مادة ال�شغراء لتعقيمها، قبل املبا�شرة بعملياته 
اجلراحية، وقد ات�شح بجالء اأّن هذه املادة قادرة على قتل امليكروبات، 

وهي و�شٌط غري �شالح لنمو البكترييا وتكاثرها. 
وقد �شّخ�ض ابن �شينا عدًدا من الأمرا�ض التي تنتقل بوا�شطة مياه 
ال�شرب، واأ�شار اإىل اأّن ال�شبب لي�ض املاء بذاته بل من احليوانات الدقيقة 
جًدا، التي ل ت�شتطيع العني م�شاهدتها فيه، لذا.. حني تدخل اجل�شم مع 

املاء ل ي�شعر بها ال�شارب فتعي�ض يف ج�شمه، وت�شبب له تلك الأمرا�ض. 
لون امل�شرتي م�شقة جلب اأوعية معه،  وكان اأجدادنا قبل قرون ل ُيحمِّ
الرحالة  حتدث  فقد  املنزلية.  حاجياته  ل�شراء  ال�شوق  اإىل  يذهب  حني 
يف  م�شر  زيارته  عند  )�شفرنامه(  كتابه  يف  خ�شرو  نا�شري  الفار�شي 

القرن اخلام�ض الهجري عن ذلك قائاًل: 
وبائعي خردوات،  وعّطارين  بّقالني  التجار يف م�شر من  )ويعطي 
يحتاج  ل  حتى  ورق،  اأو  خزف  اأو  زجاج  من  يبيعون  ملا  الالزمة  الأوعية 

امل�شرتي اأن يحمل معه وعاًء(.
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التي  امل�شّكنة،  بالأدوية  النا�ض  اأعَرف  اأجدادنا قبل قرون  لقد كان 
تعالج املري�ض عالًجا موؤقًتا لتخفف اآلمه وي�شرتيح، وقد ا�شتهر )الرازي( 
بقدرته على ت�شكني اآلم مر�شاه باإعطائهم هذا العالج ال�شريع، بل لقد 
اإذ ل �شرر  اأيدي اجلميع،  متناول  ليكون يف  املو�شوع  كتاًبا يف هذا  اأّلف 
اأحياًنا من اأن يعتمد املري�ض على نف�شه بهذا العالج املوؤقت. فقد اأجنز 
دليل  اأو  بجدول  اأ�شبه  وهو  عام )907ه���(،  �شاعة(  )برء  كتاب  ال��رازي 
وقد حّدد  واحدة،  ب�شاعة  �شفاوؤها  التي ميكن  الأمرا�ض  فيه عن  حتّدث 
ومن هذه  لتخفيفه.  املنا�شب  الدواء  الأمرا�ض  كل مر�ض من هذه  اأمام 

الأمرا�ض: ال�شداع، والزكام، والرمد، ووجع الأ�شنان، وغريها.

ومما اأعددناه لكم يف هذا اليوم هذه الفقرة:

فروع علم النبات

وات�شعت  الع�شر احلديث،  النباتية املختلفة يف  الدرا�شات  ت�شعبت 
اآفاقها ات�شاًعا كبرًيا، حتى اأ�شبح من ال�شعب اأن يلم عامل واحد بجميع 
النبات  علم  فق�ّشم  النبات،  علم  يف  التخ�ش�ض  ب��داأ  هنا  ومن  �شعبها، 
ورّكز  العلوم،  بقية  �شاأن  ذلك  يف  �شاأنه  الرئي�شة،  الفروع  من  عدد  اإىل 
�ض اهتمامه على فرع من الفروع، مع الإحاطة العامة ببقية  كل متخ�شّ

الفروع.
الفروع  هي  احلا�شر  الوقت  يف  املعروفة  النبات  علم  ف��روع  واأه��م 

التالية:
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1- علم ال�شكل الظاهري.

2- علم الت�شريح اأو الرتكيب.

3- علم البيئة النباتية.

4- علم النبات التق�شيمي.

5- علم الفطريات.

6- علم اأمرا�ض النبات.

7- علم وظائف الأع�شاء.

8- علم اخللية.

9- علم الوراثة.

10- علم البكترييا.

11- علم الفريو�شات.
12- علم الطحالب.

العلم يف  ات�شع نطاق  اإذ كلما  با�شتمرار،  الفروع  ويزداد عدد هذه 
واأخذ  وتعهدها  الناحية،  بهذه  لالهتمام  جديد  فرع  ا�شتحدث  ناحية، 
يف تنميتها. ومن بني الفروع التي ا�شتحدثت واأدخلت اإيل علم النبات - 
النباتات  درا�شة  اإىل  يهدف  الذي   ،  - التطبيقي  اأو  القت�شادي  النبات 
ذات القيمة القت�شادية، وال�شتغالل ال�شناعي اأو الطبي ملا تعطيه من 

منتجات.
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واأ�صيفوا اإىل معلوماتكم هذه الفقرة:

من آداب الصالة

يف  اإّل  كالأوىل  الثانية  الركعة  اأّن  ال�شالة:  يف  املرعية  الآداب  من 
الركعة  وتطويل  الإحرام،  وتكبرية  وال�شتفتاح،  ال�شكوت،  اأ�شياء:  خم�شة 

الأوىل، وال�شتعاذة، فيكتفى بها يف الركعة الأوىل.
الت�شهد.  معاين  ا�شتح�شار  ال�شالة:  يف  املرعية  الآداب  وم��ن   
فيقولها العبد ب�شدق ويقني وحمّبة ومتابعة وبح�شور قلب، ل كما يفعل 
ل  اهلل  اأّن  ورد  وقد  من�شرفة،  بقلوب  اهلل  يدعون  الذين  امل�شلني  بع�ض 
ي�شتجيب دعاء من قلب غافل لٍه، فليتنّبه لهذا وليجاهد العبد �شيطانه ول 
ي�شت�شلم له ب�شهولة، بل كلما ح�ّض من نف�شه �شعًفا فلي�شتعن بربه، وهذا 
تنقل عنه  الت�شهد مل  والت�شمية يف  ال�شتعاذة  اأّن  العلم  يف كل ركعة، مع 
قط ملسو هيلع هللا ىلص. في�شتفتح الت�شهد بقوله التحيات )اأي جميع التحيات والدعوات 
ال�شيخ  قال  هلل(،  كلها  ذلك  وغري  و�شجود  وقعود  قيام  من  والتعظيمات 
حممد بن عبدالوهاب - رحمه اهلل - : "اإّن جميع التحيات هلل ا�شتحقاًقا 
وملًكا" وقال حفيده ابن اإبراهيم - رحمه اهلل - : "التحيات هلل يعني اأّن 
الرب جّل وعال هو امل�شتحق جلميع اأنواع التعظيم"، وهذا يعطينا اأن اأي 
اأثناء وقوفه لل�شيء  وقوف لغري اهلل تعظيًما ل يجوز، ومن نفى التعظيم 
فهو مغالط، ومعناه اأن يكون وقوفه من باب العبث لأنه ما قام اإّل من اأجل 

اإظهار التعظيم فال يجوز �شرفه اإّل هلل.
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فقرة )اأن�صطة اإيجابية للفرد امل�صلم( ت�صتمعون اإليها الآن:

عشرة أنشطة إيجابية للفرد المسلم

يف  اإيجابية  اأكرث  لتكون  املفيدة  الأن�شطة  هذه  احلبيب  اأخي  اإليك 
احلياة ومنها :-

1- حتويل العادة اإىل عبادة بالنّية ال�شاحلة.
2- التعوُّد على اخلري.

3- تعليم الو�شوء وال�شالة ملن حولك.
4- �شدقة جارية.

5- جعل املجتمع حمراًبا للتعبُّد.
6- التعاون على اخلري.

7- اإعانة متزوج.
8- بناء م�شكن لالأيتام.

9- التفاعل مع العبادة الوقتية.
10- حتويل املجال�ض الفارغة اإىل جمال�ض علم واإ�شالح.

م��ع اآخر مطافنا بكم نق��دم لكم هذه الفق��رة، فا�صمعوها وعوها 
وبّلغوها الأخيار، وطّبقوا ما فيها لتجنّبكم بع�س الأخطار:

وسائل وتقنيات إلدارة الحياة

نف�ض  يف  بها  وقم  ال�شغرية  املت�شابهة  املهام  من  ع��دًدا  اجمع   -1
الوقت. رد على كل املكاملات الهاتفية التي تتعّلق مبو�شوع واحد يف اليوم 

www.alukah.net



151

ويف�شل القيام بذلك بعد النتهاء من جدول الأعمال اليومي. اإمتام عدد 
من املهمات ال�شغرية يكون اأ�شهل يف و�شط زحام العمل؛ حيث ي�شاعدك 
دعم جهودك على ال�شتفادة الق�شوى من وقتك. جمع املهمات ال�شغرية 
مًعا مثل الأعمال امل�شرفية والربيد والت�شليم والت�شلُّم، اأو جتديد قاعدة 
من  النتقال  على  جترب  عندما  الإلكرتوين.  الربيد  على  والرد  البيانات 
ن�شاط لآخر والعودة مرة اأخرى، فاإنك ت�شتهلك الوقت يف حماولة اإعادة 

الرتكيز والندماج.
2- حتدى نف�شك، حاول دائًما اأن تتفّوق على نف�شك. رّكز تفكريك 
لإيجاد و�شيلة اأكرث كفاءة لأداء نف�ض املهمة املكلف بها، وبتحويلها للعبة، 

فاإنك حتّول حتى اأكرث املهمات ب�شاطه لإثارة ومرح.
ختاًما نقول: ك�ساكم ربي حرير اجلنان, وجمال احلور احل�سان, 

وبارك لكم يف �سائر اأيامكم.
اأجمعن". و�سحبه  اآله  وعلى  حمّمد,  نبيِّنا  على  اهلل  "و�سلى 
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البرنامج اإلذاعي )21(

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل املَحمود على كلِّ حال, الداِئم الباقي بال زوال, املوِجد 
مال,  خلَقه على غرِي ِمثال, العامل بعَدد القطر واأمواج الَبحر وذّرات الرِّ
ل يعُزب عنه مثقال ذرَّة يف الأر�س ول يف ال�سماء ول حتت اأطباق اجِلبال, 
واأ�سهد اأن ل اإله اإل اهلل وحده ل �سريك له عامل الغيب وال�سهادة الكبري 
املَتعال, واأ�سهد اأّن حمّمًدا عبده ور�سوله, �سّلى اهلل عليه وعلى �سحبه 

واآله خري اآل, �سالًة دائمة بالغدّو والآ�سال. اأما بعد: 
اأ�سعِة  اختال�ساِت  حتَت  برّقٍة  ين�ساُب  حرير..  ك�ساِل  ناعٌم  �سباٌح 
حناياُه  ب��َن  ي�سمُّ  وط��ٍن  كح�سِن  داف���ٌئ  �سباٌح  ال�سباحية..  ال�سم�ِس 
م�سافًرا اأ�سناُه الرتحال.. وبَن النعومِة والدفِء تختاُل األواٌن باهية.. 
مَزَج  يوًما جديًدا  لت�ستقبَل  واملثابرة..  باجلدِّ  اأرواٍح مفعمٍة  هَي مزيُج 

جماَل هذا ال�سباِح باألواِن الكوِن البهية..
واأه��اًل  الأف��ا���س��ل,  مبعلمينا  و�سهاًل  واأه���اًل  بكم,  و�سهاًل  ف��اأه��اًل 
و�سهاًل بزمالئي طالب العلم, واأهاًل و�سهاًل يوٍم درا�سٍي جديٍد مليٍء 

بالإثارِة واملتعِة والفائدِة باإذن ِاملوىل.

نب��داأُ بزرق��ِة ال�صم��اء.. نق��اٌء ل حدوَد ل��ه.. نحيي ب��ِه اأع�صاَء 
 الهيئ��ِة الإداري��ِة والتدري�صيِة الكرام.. واإخوانن��ا الطالب لهذا اليوِم 
)        ( املوافق )                    ( من اجلانِب الآخِر الثاين.. لوٌن اأبي�س.. 
نا�ص��ُع البيا���سِ كالثلِج يطه��ُر قلوَبنا واأرواَحن��ا.. في�صحُبَن��ا مع اآياٍت 
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كرمي��ٍة ليعك���َس بدواِخِلنا نفح��اٍت اإميانية عطرًة.. وخ��ْذ بكتاِب اهلِل 
ح�صُب��ك اأنُه دليٌل مبنٌي للطريِق خف��رُي، فما �صلَّ من كاَن القراآُن دليُلُه؛ 

فمع نفحاٍت اإميانية و�صطوٍر رّبانيٍة:

القرآن الكريم
ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ   ڻ  زب  ت��ع��اىل:  ق��ال 
ڭ  ڭڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  
ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ٴۇۋ  ۈ   ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ 
وئ   وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې   ې  ې 
ی  ی  ىئ  ىئ  ېئىئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ 
ی ی جئ حئ مئ  ٱ ٻ ٻ ٻ  ٻ پ پ 
ٹٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ   ٿ  ٺٿ  ٺ  ٺ  ٺ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  

ڤڤ ڤ ڤ ڦ ڦ  ڦڦ ڄ  رب ) اآل عمران: 42- 47(.

خيوط ال�صم�س الذهبية تخ��رتق اأجواء الف�صاء .. تن�صاب بني 
ال�صح��ِب ان�صياًبا .. لتحمَل معها بريًقا و�صي��اًء .. وت�صَل ُقرَب الأر�س 
ِه عليه اأف�صُل  .. فتمت��دُّ بنَي الأغ�صان .. وتُلوُح ملوؤمٍن اقتدى بهدِي نبيِّ

ال�صالِة واأزكى الت�صليم؛ فنقُف مَع احلديِث النبوي ال�صريِف:

الحديث
عن اأبي �شعيد اخلدري - ر�شي اهلل عنه - ؛ قال: قال ر�شول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص: »اإذا كانوا ثالثة فليوؤمنهم اأحدهم. واأحّقهم بالإمامة اأقروؤهم« رواه 

م�شلم.
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األ��واُن قو�ِس ق��زٍح ر�صمت طريًقا بنَي ال�صم��اِء والأر�ِس .. لتعطي 
األواُنه��ا ال�صبع��ُة عنا�ص��َر م�صتف��ادة .. وتن�صاُب بني حناياه��ا عباراٌت 
ترحيبية .. موؤذنًة بيوٍم درا�صٍي جديد قد بداأ واأعلَن عن جدٍّ واجتهاٍد 

ومثابرة .. و�صوٍق للعلِم والتعلُّم؛ فمع الكلمِة ال�صباحية:

من أروع ما قال هتلر

يف كتابه امل�شهور "كفاحي" يقول هتلر:
البع�ض  العامل، ولكنني تركت  اأقتل كل يهود  اأن  با�شتطاعتي  "كان 

منهم لتعرفوا ملاذا كنُت اأقتلهم؟". 
ويقول هتلر: 

اأنه ما من فعل مغاير لالأخالق، وما من  "لقد اكت�شفت مع الأيام 
جرمية بحق املجتمع اإّل ولليهود يد فيها". 

ويقول هتلر: 
ف��اإذا  مناظرهم،  بالهة  على  اليهود  اعتماد  ا�شتوقفني  "وقد 
بالبالهة،  تظاهروا  اخلناق،  عليهم اخل�شم  و�شّيق  فرا�شتهم،  اأخطاأت 
اأحدهم  ا�شطر  اإذا  اأما  وا�شًحا،  جواًبا  منهم  ينتزع  اأن  عليه  وا�شتحال 
اإىل الت�شليم بوجهة نظر اخل�شم بح�شور بع�ض ال�شهود، فاإنه يتجاهل يف 

اليوم التايل ما كان من اأمره بالأم�ض". 
ويقول هتلر: 

عن  فُبعُدهم  خا�ض،  طابٍع  ذات  هي  اليهود،  يّدعيها  طهارٍة  "كُلّ 
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يهودي،  على  العني  تقع  اأن  منذ  النظر  ي�شدم  اأم��ٌر  كله  الُبعد  النظافة 
لأَنّ  القفطان،  لب�شي  اأحد  األتقي  مّرٍة  كِلّ  يف  اأنفي  ل�شِدّ  ا�شطررت  وقد 
العداء امل�شتحكم بينهم وبني  تنُمّ عن  اأردانهم  التي تنبعث من  الرائحة 
املاء وال�شابون، ولكن قذارتهم املادية لي�شت �شيًئا مذكوًرا بالن�شبة اإىل 

قذارة نفو�شهم.

تت�صارُع خطى الأيام .. فتحمُل عمًرا يف تقدِمِه نق�صان .. نبحُث 
يف جنب��اِت ال��روح ِعن ح�صاِد امل�صري .. نقلُب �صفح��اِت الفوؤاد .. لنبكي 

ذنًبا اأو خطاأً يف حقِّ ربِّ العباد .. فمع هذه الفقرة:

أسئلة

�ض: من الذي ت�شابقت املالئكة اأّيهم يكتب حتميده اأوًل؟
)اأ( اأبو هريرة - ر�شي اهلل عنه -.

)ب( اأبو الدرداء - ر�شي اهلل عنه -.
)ج( اأبو ذر الغفاري - ر�شي اهلل عنه -. √

)د( رفاع بن رافع الزرقي - ر�شي اهلل عنه -.
�ض: كم يبلغ طول معدة الإن�شان البالغ العادي؟

 )اأ( 15 �شم.
)ب( 17 �شم.
)ج( 20 �شم .

)د( 25 �شم. √
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امل�شلمني  اأخوها خليفة من خلفاء  ملسو هيلع هللا ىلص  الر�شول  اإحدى زوجات  �ض: 
فمن هي؟

)اأ ( حف�شة بنت عمر - ر�شي اهلل عنها -.
)ب( عائ�شة بنت اأبي بكر - ر�شي اهلل عنها -. 

)ج( اأم حبيبة - ر�شي اهلل عنها -. √
)د( زينب بنت جح�ض - ر�شي اهلل عنها -.

ون�صيف هذه الفقرة:

تنبيهات مهمّة مفتتحة بـ"ال"

الأحد  اهلل  من  اإلهَّ  اأب��ًدا،  اأح��ٍد  من  اهلل  عند  ال�شفاعة  تطلب  ل   -
نبٍي  ب ول من  ال�شفاعة هلل جميًعا، ل تطلب من مَلٍك مقرهَّ فاإّن  �شبحانه 

مر�شل، ول من ويلٍّ هالك.
ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ   ۀ  ڻ  ڻ  زب  ت���ع���اىل:  ق����ال 
ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ےۓ  ے  ھ   ھ  ھ  ھ 
رب  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۈٴۇ  ۆۈ  ۆ  ۇ   ۇ 

)يون�ض: 18(.
�ض اأمرك  - ل تتوكل اإلهَّ على اهلل تعاىل، ول تعتمد اإلهَّ عليه، ول تفوِّ

اإلهَّ اإليه.
قال تعاىل: زب ڌ ڌ ڎ  ڎڈ رب ) الزمر: 36(، وقال تعاىل: 

زب ی ی ی جئ حئ مئ رب ) املائدة: 23(.
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م يف الكون  - ل تعتقد اأّن الأنبياء اأو الأولياء لهم القدرة على التحكُّ
اأو دفع الكروب اأو جلب املحبوب، فاخللق والأمر هلل تعاىل من قبل ومن 

َر. َر واأراَد وي�شهَّ بعد، ول يحدث يف كون اهلل اإلهَّ ما �شاَء اهلل وقدهَّ
قال تعاىل: زب ژ ژ ڑ ڑ  ک ک ک ک گ گ 
ڻڻڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  گ  گ 

ۀ ۀ ہ رب ) الأنعام: 63 - 64(.

ونختم بهذه الفقرة:

الفراغ الروحي

اأّيها الفتى اإّن القلب والروح لهما غذاء، وغذاوؤهما الإميان وقراءة 
اهلل،  لنعم  و�شكر  النف�ض  وراح��ة  الطماأنينة  من  ذل��ك  يف  ملا  ال��ق��راآن، 
وال�شعادة التي جتعل احلياة كلها فرًحا و�شروًرا واأماًل، وحتقق لك احلياة 

ک  ک  ک  ڑ   ڑ  ژ  ژ  ڈ  زب  تعاىل:  اهلل  قال  كما  الطيبة، 
ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   گگ  گ  گ  ک 
الأغ��اين  وروح��ه  قلبه  غ��ذاء  ال��ذي جعل  والفتى  النحل: 97(،   ( ڱ رب 
والطرب واللهو ومتابعة الربامج ال�شاقطة، فاإّن هذا من عدم �شكر نعمة 
اهلل، والواقع اأنه يفقد لذة العي�ض وال�شعادة الروحية ويعي�ض حياة �شنًكا، 

كما قال اهلل - عّز وجّل - : زب ۆئ ۈئ  ۈئ  ېئ ېئ ېئ  ىئ ىئ 
ىئ ی یی ی رب )طه: 124(.

والأغ��اين،  بالطرب  القلوب  ملوءا  الفتيان  من  كثرًيا  اأّن  والواقع 
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ومتابعة احلفالت الفنية والربامج الغنائية. 
ال�شاقطة  الغنائية  وال��ربام��ج  وال��ط��رب  الأغ���اين  اإّن  الفتى:  اأيها 

ت�شرفك عن ذكر اهلل، وتثري الأهواء والغرائز، ويف هذا خطر عليك. 
اأجملَها ونحُن نتفياأُ ظالَل العلوم  اأ�سعَدها من حلظات! وما  ما 
ونح�سُّ بحالوِة العلم, ونذّوُق طعَم طلِبِه وال�سعِي من اأجِلِه! فنحُن هنا 

اليوم .. لنعلَن بدايَة م�سريٍة يوٍم جديدٍة من م�سريِة التعلُّم..
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكم  "وال�سالم 
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البرنامج اإلذاعي )22(

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل الذي كان بعباده خبرًيا ب�سرًيا, وتبارك الذي جعل يف 
ال�سماء بروًجا وجعل فيها �سراًجا وقمًرا منرًيا, وهو الذي جعل الليل 
والنهار ِخْلَفة ملن اأراد اأن يّذكر اأو اأراد �سكوًرا, اأر�سل اإلينا حممًدا هادًيا 
ومب�سًرا ونذيًرا, فبّلغ الر�سالة, واأّدى الأمانة, ون�سح الأمة, وجاهد يف 
اهلل حق جهاده, وتركنا على املََحّجة البي�ساء, ليلها كنهارها, ل يزيغ 

عنها اإّل هالك, فجزاه اهلل عن اأّمة الإ�سالم خري اجلزاء. اأما بعد:
مديري الفا�سل, اأ�ساتذتي الكرام, اإخواين وزمالئي الطالب.

ي�سرنا اأن نهدي اإليكم يف هذا ال�سباح, �سالًما رقيًقا, وحًبا عميًقا, 
وترحيًبا اأنيًقا, و�سوًقا رفيًقا؛ فال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

فمع اإ�سراقة هذا ال�سباح اجلميل ليوم )        ( املوافق )                    ( 
قام طالب جماعة الإذاعة بزيارة لأحد ب�ساتن العلم واملعرفة, وجمعنا 

باقة من الورود والأزهار.

ال��وردة الأوىل: وردة عطرة يف��وح اأريجها ليبعث الطماأنينة يف 
كر احلكيم يتلوها عليكم الطالب: قلوبنا متمثلة يف اآٍي من الذِّ

القرآن الكريم

ڃ   ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  زب  ت��ع��اىل:  ق��ال 
ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍڍ   ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  چ  چ   چ  چ  ڃ 
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گ  گ  کک  ک  ک  ڑ  ڑ   ژ  ڈژ  ڈ 
ں  ں   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  
ے  ھ  ھ  ھ  ھ   ہہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻڻ 
ۆ  ۆ  ۇۇ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۓ  ۓ  ے 
ى  ې  ېې   ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۈٴۇ  ۈ 
ۈئېئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ   وئ   وئ  ەئ   ەئ   ائ  ائ  ى 
 ېئ ېئ ىئ  ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ  رب 

) اآل عمران: 48- 52(.

ال��وردة الثانية: وردة نرج�صية فواح��ة يبقى �صذاها مالزًما لنا 
متمثلة يف مقتطفات من احلديث النبوي ال�صريف:

الحديث

»اإين  ملسو هيلع هللا ىلص قال:  النبي  اأّن  ؛  اأن�ض بن مالك - ر�شي اهلل عنه -  عن 
يف  فاأجتوز  ال�شبي،  بكاء  فاأ�شمع  اإطالتها  اأريد  واأنا  ال�شالة،  يف  لأدخل 

ه من بكائه« متفق عليه. �شالتي، مما اأعلم من �شّدة َوْجد اأمِّ

الوردة الثالثة: وردة من اليا�صمني ت�صرُّ الناظرين ويدوم عبقها 
طوياًل متمثلة يف ق�صة بيتني جميلني فهيا ن�صتمع اإىل هذه الق�صة: 

ماذا ترى؟

تلك الق�شة مّتت حكايتها مرات ل ح�شر لها، بطرق ل ح�شر لها، 
على مدار قرون عديدة. وقد حدثت كالتايل:
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وقبل  بالأ�شوار.  حماطة  كبرية  مدينة  من  امل�شافرين  اأحد  اقرتب 
اأن يدخل من اأبواب املدينة، توّقف ليتحدث مع رجل عجوز يجل�ض حتت 

�شجرة. 

�شاأل امل�شافر: "كيف حال النا�ض يف هذه املدينة؟". 

ورّد العجوز مت�شائاًل بدوره: "كيف كان حال النا�ض يف املكان الذي 
جئت منه؟". 

اإىل  "كانوا و�شعاء، حقراء، بغ�شاء  امل�شافر �شاكًيا متاأفًفا:  اأجاب 
حد كبري من جميع النواحي". 

ا على نف�ض ال�شاكلة". حينها قال العجوز: "�شتجدهم هنا اأي�شً

ا كان يف طريقه نحو املدينة  وبعدها بقليل، مّر م�شافر اآخر. هو اأي�شً
ا وقف لي�شاأل العجوز عن اأهل املدينة الذين يكاد يلتقي  الكبرية، وهو اأي�شً

بهم. 

كان  "كيف  الأول.  امل�شافر  على  طرحه  الذي  ال�شوؤال  العجوز  كّرر 
حال النا�ض يف املكان الذي جئت منه؟".

واأجاب امل�شافر الثاين: "لقد كانوا لطفاء، كرماء، حمبني".

ا على نف�ض ال�شاكلة".  ورّد العجوز: "�شتجدهم هنا اأي�شً
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الوردة الرابعة: وردة من املِ�صك املنع�س لأنه يبقى طوياًل ينع�س 
امل��كان حت��ى بعد رحيله عّن��ا، وهي متمثل��ة يف كلمات ب�صيطة يف كلمة 

�صباحية:

نفحات في السَّعي للعمل الصالح

رب  ۋ  ٴۇ   ۈ  ۈ  ۆ   ۆ  ۇ  ۇ  زب  ت��ع��اىل:    ق���ال 
) البقرة: 185(.

ع�شر  ل  مي�شرة  فهي  كلها؛  العقيدة  تكاليف  يف  كربى  قاعدة  هذه 
اأخذ احلياة  فيها، وهي توحي للقلب الذي يتذّوقها بال�شهولة والي�شر يف 
كلها، وتطبع نف�ض امل�شلم بطابع خا�ض من ال�شماحة التي ل تكلف فيها 

ول تعقيد.
رب  ڦڦ  ڦ  ڤڦ   ڤ  ڤ  ڤ  زب  ت����ع����اىل:   ق������ال 

) البقرة: 148(.
الأمر بال�شتباق اإىل اخلريات قدر زائد على الأمر بفعل اخلريات؛ 
الدنيا  يف  �شبق  ومن  اإليها،  واملبادرة  فعلها  يت�شّمن  اإليها  ال�شتباق  فاإّن 
ات، واخلريات ت�شمل جميع  اإىل اخلريات فهو ال�شابق يف الآخرة اإىل اجلنهَّ
ونفع  والنوافل، من �شالة و�شيام وزكاة وحج وعمرة وجهاد،  الفرائ�ض 

متعد وقا�شر.
قوله تعاىل: زب ى ىائ ائ ەئەئوئ وئ ۇئۇئ 
هذا  من  اهلل  وهبك  ما  ا�شتعمل  اأي:   .)77 الق�ش�ض:   ( رب  ۆئۈئ  ۆئ 
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املال اجلزيل والنعمة الطائلة يف طاعة ربك، ول تن�ض ن�شيبك من الدنيا، 
مما اأباح اهلل لك من املاآكل وامل�شارب واملالب�ض؛ فاإّن لربك عليك حًقا، 

ا. ولنف�شك عليك حقهَّ
ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ   ى  زب  ت��ع��اىل:   ق��ال 

ۇئ ۆئۆئرب ) البقرة: 125(. 
اأ�شاف الباري البيت اإليه لفوائد؛ منها اأن ذلك يقت�شي �شدة اهتمام 
اإبراهيم واإ�شماعيل بتطهريه؛ لكونه بيت اهلل، فيبذلن جهدهما يف ذلك. 
ومنها: اأّن الإ�شافة تقت�شي الت�شريف، ففي �شمنها اأمر عباده بتكرميه. 

ومنها: اأّن الإ�شافة هي ال�شبب اجلاذب للقلوب اإليه.

الوردة اخلام�صة: اأح�صرناها متفّتحة، وبعبق رائحتها منت�صرة، 
ن�صتن�صق رائحتها مع فقرة بعنوان )معلومة خاطئة(

معلومة خاطئة

يقال: ل جدوى من التوقُّف عن التدخني!.
ال�شارة  بها ملوا�شلة عادتهم  التذّرع  اأكذوبة يحاول املدخنون  هذه 
للغاية. والكثري من املدمنني على التدخني، وكذلك من ي�شرفون يف تناول 
�شمائرهم  يداعبون  امل�شكرة،  امل�شروبات  احت�شاء  اأو  ال�شارة  الأغذية 
ال�شيئة  العادات  هذه  ميار�شون  الذين  اأ�شباههم  من  الكثري  اإّن  مبقولة: 
اأّن طول عمر بع�ض هوؤلء املهملني يف  اأثبت  يعي�شون طويال. لكن الطب 
حق �شحتهم، اإمنا يعود يف الكثري من الأحوال اإىل عوامل وراثية ل تتوافر 
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الفئة  هذه  اأّن  ا  اأي�شً الإح�شائيات  تثبت  كما  زمالئهم.  عند  بال�شرورة 
"املحظوظة" من املهملني املعّمرين اإمنا ت�شّكل قّلة قليلة، ول ميكن بالقطع 

ا�شتنباط قاعدة معّينة من هذه الظاهرة وتعميمها على اجلميع.

الوردة الأخرية: كان��ت فاقعة اللون، جتذب الناظرين، تعطينا 
النتعا�س كما تعطينا هذه الفقرة املعلومات: 

شاهد عيان

"كنت  الأجنبية:  املجالت  اإحدى  يف  بوزويل  اإدوارد  الدكتور  يقول 
عائلة  عند  واأ�شكن  ا�شكتلندا،  يف  كال�شكو  جامعة  يف  طبًيا  بحًثا  اأعمل 
الأ�شرة  ربة  اأّن  فوجئت  اليهودي  الف�شح  عيد  من  اأ�شبوع  قبل  يهودية. 
ب�شري - مما  لها كي�ض دم  اأجلب  اأن  وا�شمها مدام ماكواير تطلب مني 
يف  البحث  يف  اأق��وم  التي  امل�شت�شفى  من   - للمر�شى  الدم  لنقل  ي�شتعمل 

خمترباتها. مل تف�ّشر �شبب هذا الطلب رغم �شوؤايل عن ذلك.
فجلبت لها كمية من دم الأرانب والفئران من خمتربنا وقلت لها 

اإنه دم اإن�شاين. 
ثم  اأقاربهم  مع  اجتمعوا  وقد  بعيدها  العائلة  احتفلت  اأ�شبوع  وبعد 
منها  قطعة  اأعطوين  كبري.  ب�شغف  يقطعونها  ب��داأوا  كبرية  بكعكة  جاءوا 
وقد لحظت خطوًطا �شوداء يف ثنايا ذلك الكعك لها طعم غريب ف�شاألت 
عن ماهيته؟ ف�شحكوا جميًعا وقالت ربة الأ�شرة: اإنها م�شاركتك يف �شنع 

كعك العيد هذا، اإنه الدم الب�شري الذي جلبته لنا.  
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يقول: عندها ب�شقت قطعة الكعك من فمي وغادرت املكان. 
رين  متح�شّ اأنف�شهم  يعتربون  اأنا�ض  ميار�ض  اأن  اإطالًقا  اأت�شّور  مل 

هذا العمل - خلط الدم الإن�شاين مع مكّونات كعك الأعياد -. 
بعدها عرفت اأنها عادة قدمية من زمن اأنبيائهم حيث كانوا ي�شعون 
م�شامري  فيه  تغر�ض  ال�شكل،  �شدا�شي  خ�شبي  �شندوق  يف  ر�شيًعا  طفاًل 
طويلة حادة من اخلارج اإىل الداخل، واأثناء ما هم يحتفلون ويرق�شون 
ذراع  بوا�شطة  باإدارته  يقومون  ال�شندوق،  رق�شاتهم اخلا�شة من حول 
كالدولب حتى يتمّزق ج�شد الطفل يف الداخل وتنزف دماوؤه من خالل 

فتحات يف اخل�شب اإىل اخلارج.
كعك  مكّونات  كاأحد  ُي�شتخدم  وع��اء  يف  النازف  ال��دم  جمع  وبعد 

الف�شح اليهودي.
وبعد؛ فهذا ما جاد به الوقت, وو�سعه اجلهد, قدمناه بن اأيديكم 
راجن اأن تعّم فيه الفائدة, ف�سكًرا لكم على اإن�ساتكم, ون�سكر من �ساهم 
يف اإجناح اإذاعتنا لهذا اليوم, فال تن�سونا من الدعوة ال�ساحلة .. واآخر 

دعوانا اأْن احلمد هلل رب العاملن. 
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكم  "وال�سالم 
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ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل الذي رفع مبكارم الأخالق اأقواًما فكانوا من املتقن, 
اأحمده  املر�سلن,  لهدي  املخالفن  من  فكانوا  ب�سيئها  اآخرين  وح��ط 
اإّي��اه:  م��ادًح��ا  ب��ال��ق��راآن, فقال عنه ربنا  نبّيه   اأدب  ال��ذي   �سبحانه وه��و 
اإل اهلل وحده ل  اإله  اأن ل  )القلم:4(, واأ�سهد  زب ڱ ڱڱ ں رب 

القومي,  اخللق  �ساحب  ور�سوله  عبده  حمّمًدا  اأّن  واأ�سهد  له,  �سريك 
�سلى اهلل عليه وعلى اآله و�سحبه و�سلِّم ت�سليًما كثرًيا. اأما بعد:

من جمال اخلط العربي ي�سّرنا اأن نقدم لكم اإذاعتنا ال�سباحية 
لهذا اليوم )        ( املوافق )                    (.

الأ�سيلة,  العربية  اخلطوط  باأنواع  براجمنا  لكم  �سنكتب  حيث 
و�سنعطيكم الفر�سة لأن تتذّوقوا جمال وروعة هذه اخلطوط الباهرة, 

بقوالب الفقرات واملعلومات املليئة بالعلم والنور. 

خط الن�صخ هو اأ�صل اخلط العربي، اإذ قواعده هي قواعد اخلط 
العرب��ي الأ�صيل��ة، وي�صتعمل دائًما يف الكتاب��ات الوا�صحة للن�صر مثل 

القراآن الكرمي، ومع القراآن الكرمي:

www.alukah.net
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پ   پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ   ٱٻ  زب  ت��ع��اىل:  ق��ال 
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ   ٺ  ڀٺ  ڀ  ڀ  ڀ  پ 
ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ 
چ  چ  چ   چ  ڃ  ڃڃ  ڃ  ڄڄ  ڄ  ڦڄ 
ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ 
ژ ڑ  ڑ ک ک ک ک گ گ گ  گ 
ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ   ڱ  ڱڱ  ڳ  ڳڳ  ڳ  

ۀ ۀ رب ) اآل عمران: 53- 58(.

لث هو اأجم��ل اخلطوط العربية خا�ص��ة عند تداخله،  خ��ط الثُّ
وُي�صتخ��دم يف اللوح��ات اخلطي��ة واأغلف��ة الكت��ب وُيكت��ب يف بع���س 

امل�صاجد من الداخل، وها نحن نكتب به حديثنا النبوي لهذا اليوم:

الحديث

عن اأبي م�شعود الأن�شاري - ر�شي اهلل عنه - ؛ قال: جاء رجل اإىل 
ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فقال: يا ر�شول اهلل، اإين واهلل لأتاأخر عن �شالة الغداة، 
اأ�شّد  ملسو هيلع هللا ىلص قط  النبي  راأي��ت  فما  قال  فيها،  بنا  يطيل  اأج��ل فالن مما  من 
اإّن منكم منفرين،  »اأيها النا�ض،  غ�شًبا يف موعظة منه يومئذ، ثم قال: 
فاأيكم ما �شلى بالنا�ض فليوجز، فاإّن فيهم الكبري وال�شعيف وذا احلاجة« 

متفق عليه.
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خط الرقعة هو خط الكتابة العتيادية لبالد الدول العربية 
يف املدار�س واملرا�صالت، ب�صبب �صرعته و�صرعة كتابته وقّلة قواعده، 

ولهذا ا�صتخدمناه لكتابة حكمتنا ال�صريعة لهذا اليوم:

كلمات مأثورة لألمير شكيب أرسالن
1- ل يجوز اأن يتطّرق الياأ�ض اإىل قلب اأحد ل عقاًل ول �شرًعا، ول 

�شيما امل�شلم، الذي يخربه دينه باأّن الياأ�ض هو الكفر بعينه.
�شّل  ال��ذي  هو  العامة  الق�شايا  على  ب��الأم��وال  امل�شلمني  �شن   -2
حركتهم ال�شيا�شية، وفّت يف ع�شد قوميتهم، اإىل اأن �شارت الأمم الغالبة 

على اأمرهم ل حت�شب لهم اأدنى ح�شاب.
3- من �شنن اهلل يف اأر�شه اأّن الذل يردفه الفقر، واأّن العّز يردفه 

الرثاء.
ل  والكمية  النوع،  بجودة  تقرتن  اإن مل  تفيد  ل  بنف�شها  الكرثة   -4

تغني عن الكيفية.
5- عّلة العلل يف �شعف امل�شلمني اليوم هو اجلنب والبخل.

اخل��ط الدي��واين ه��و اأروع اخلط��وط العربي��ة وكان ُي�صتخ��دم 
قدمًيا يف الر�صائل التي تر�صل اإىل امللوك والأمراء، اأما الآن فُي�صتخدم 
يف الإعالن��ات الدعائي��ة والالفت��ات التجاري��ة واملعار���س، ل��ذا نح��ن 

ن�صتخدمه الآن لرن�صل لكم كلمتنا ال�صباحية:

اإلسالم دينٌ عالمي

قال تعاىل: زب ڤ ڤ ڤ ڤ ڦڦ ڦ ڦ ڄ  ڄ 
ڌ  ڍڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چڇ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ 
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ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ رب )اآل عمران: 64(.
من  على  �شالم  الروم  عظيم  هرقل  اإىل  اهلل  ر�شول  حمّمد  "من 
واأ�شلم  ت�شلم  اأ�شلم  الإ�شالم؛  بدعاية  اأدع��وك  فاإين  بعد  اأما  الهدى  اتبع 

يوؤتك اهلل اأجرك مرتني فاإن توليت فاإّن عليك اإثم الإري�شيني".
هكذا اأمر اهلل نبّيه ملسو هيلع هللا ىلص اأن يدعو اإىل الإ�شالم خارج جزيرة العرب، 
على  كان  وقد  العرب،  اإىل غري  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  ر�شائل  من  واح��دة  وهذه هي 
�شاكلتها ر�شائل اإىل ك�شرى ملك الفر�ض واملقوق�ض حاكم م�شر والنجا�شى 
اأّن الإ�شالم مل يكن للجزيرة العربية فقط بل  لنا  ليتاأكد  ملك احلب�شة، 

للعامل اأجمع.
ولقد فهم امل�شلمون الأوائل هذا وا�شتوعبوه جيًدا، فبعد وفاة النبي 
ال�شديق - ر�شي اهلل عنه - اجليو�ض  اأبو بكر  الأول  اأر�شل اخلليفة  ملسو هيلع هللا ىلص 
والبعوث لعر�ض الإ�شالم على الروم والفر�ض والقبط والرببر، ومن اأبى 
الإ�شالم كانت الأوامر �شريحة باأن يدفع اجلزية للم�شلمني، ومن ا�شتمر 

على اإبائه كان ال�شيف هو الفا�شل بني الإ�شالم والكفر.
و�شار على هذا النهج اخلليفة الثاين عمر بن اخلطاب - ر�شي اهلل 
عنه - ، وتبعه اخللفاء من بعد ذلك؛ فقد كان وا�شًحا لهم و�شوح ال�شم�ض 

اأّن الإ�شالم دين عاملي يجب عليهم اأن ين�شروه.
واإذا كانت هذه الر�شالة غري حمّددة بع�شر ول جيل، فهي كذلك 

غري حمّددة مبكان ول باأّمة ول ب�شعب ول بطبقة.
وكل  الأجنا�ض  وكل  الأمم  كل  تخاطب  التي  ال�شاملة  الر�شالة  اإنها 
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ال�شعوب وكل الطبقات.
اإنها لي�شت ر�شالة ل�شعب خا�ض يجب اأن يخ�شع له جميع النا�ض.

الأر�ض  اأقاليم  باقي  له  اأن تدين  ولي�شت ر�شالة لإقليم معنّي يجب 
وجتبى اإليه ثمراتها واأرزاقها.

الأخرى  الطبقات  ت�شّخر  اأن  مهّمتها  معّينة  لطبقة  ر�شالة  ولي�شت 
خلدمة م�شاحلها، اأو اتباع اأهوائها اأو ال�شري يف ركابها، �شواء اأكانت هذه 
الطبقة امل�شيطرة من الأقوياء اأم من ال�شعفاء، من ال�شادة اأم من العبيد، 
ولي�شت  ر�شالتهم جميًعا  اإنها  وال�شعاليك،  الفقراء  من  اأم  الأغنياء  من 

مل�شلحة طائفة منهم دون �شواها.
ولي�ض فهمها اأو تف�شريها اأو الدعوة اإليها حكًرا على طبقة خا�شة 

كما قد يتّوهم كثري من النا�ض.
اإنها هداية رّب النا�ض لكل النا�ض ورحمة اهلل لكل عباد اهلل. وهذا ما 

حه القراآن منذ العهد امللكي، نقراأ يف ذلك: زب ک ک گگ  و�شهَّ
ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ   وزب   .)107 )الأنبياء:  رب  گ  گ 
ہ ہ رب)الأعراف: 158(. وزب ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ 
ۆ ۈ ۈ  ٴۇ رب )الفرقان: 1(. وزب ٹ  ڤ ڤڤڤڦ رب 

)�ض: 87(.
نذكر هنا مقولة العامِل امل�شيحي ن�شري �شلهب اللبناين: "الإ�شالم 
للم�شلمني  لي�ض  فهو  ال�شعوب  جلميع  اأع��ّد  وق��د  جميعها  الأزم��ن��ة  دي��ن 
فح�شب، ول لعرب اجلزيرة الذين عاي�شوا النبي ملسو هيلع هللا ىلص وعا�شروه فح�شب، 
موؤمن  كل  نبي  هو  بل  فح�شب،  وامل�شلمني  العرب  نبي  نف�شه  النبي  ولي�ض 
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باهلل واليوم الآخر والنبيني والكتب املنزلة".

اخلط الكويف هو- من ا�صمه - منتٍم اإىل الكوفة يف املن�صاأ والأ�صل، 
وه��و خط �صخم لذا ُي�صتخ��دم يف الكتابات والعناوي��ن ال�صخمة - اأي 
لي�ص��ت الكب��رية - واإمنا الكب��رية املهّذبة التي لها عالق��ة بالدين، ومن 

هنا نقف مع هذه الفقرة الإ�صالمية:

إطالق اسم "المنتقم" على اهلل - عزّ وجّل -
املنتقم لي�ض من اأ�شماء اهلل؛ لأّن اهلل تعاىل مل يذكر هذا الو�شف 
لأّن  اأ�شماء اهلل؛  لي�ض من  اإّل مقّيًدا، وكل و�شف جاء مقّيًدا فهو  لنف�شه 
�شبحانه   - واهلل  تقييد،  على  حتتاج  ل  الإط��الق  على  كمال  اهلل  اأ�شماء 

 وتعاىل - اإمنا ذكر املنتقم يف مقابلة الإجرام فقال: زب ٿ ٹ ٹ
اهلل  اأ�شماء  من  املنتقم  يكون  ل  وحينئذ؛   ،)22 ال�شجدة:   ( رب  ٹ 

تعاىل.

اخل��ط احل��ر ه��و خ��ط يخ��رج ع��ن القواع��د، يعتمد عل��ى ذوق 
اخلطاط، لذا خرجت لكم هذه الفقرة ب�صكل حر:

من مظاهر هذا الشرك المنتشرة في كثير من بالد 
المسلمين

زب ژ  يقول:  واهلل  اهلل  لغري  الّذبح  الأكرب  ال�شرك  من مظاهر 
وقال  اهلل،  ا�شم  وعلى  هلل  اأنحر  اأي:   .)2 الكوثر:   ( رب  ڑڑ   ژ 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »لعن اهلل من ذبح لغري اهلل« رواه م�شلم. وقد يجتمع يف الذبيحة 
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حمرمان وهما الذبح لغري اهلل والذبح على غري ا�شم اهلل وكالهما مانع 
لالأكل منها، ومن ذبائح اجلاهلية - ال�شائعة يف ع�شرنا - "ذبائح اجلن" 
وهي اأنهم كانوا اإذا ا�شرتوا داًرا اأو بنوها اأو حفروا بئرا ذبحوا عندها اأو 

على عتبتها ذبيحة خوًفا من اأذى اجلن.
ومن اأمثلة ال�شرك الأكرب العظيمة ال�شائعة حتليل ما حّرم اهلل اأو 
حترمي ما اأحّل اهلل اأو اعتقاد اأّن اأحًدا ميلك احلق يف ذلك غري اهلل - عّز 
واختيار  ر�شا  والقوانني اجلاهلية عن  املحاكم  اإىل  التحاكم  اأو   ،- وجّل 
 واعتقاد بجواز ذلك، وقد ذكر اهلل عّز وجّل هذا الكفر الأكرب يف قوله: 
)التوبة:  رب  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ   ۇ  زب 
31(، وملا �شمع عدي بن حامت - ر�شي اهلل عنه - نبي اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يتلوها قال: 
فقلت: اإنهم مل يكونوا يعبدونهم قال: »اأجل ولكن يحّلون لهم ما حّرم اهلل 
في�شتحّلونه ويحّرمون عليهم ما اأحّل اهلل فيحّرمونه فتلك عبادتهم لهم« 

زب ڌ ڎ ڎ ڈ  ڈ  رواه البيهقي. وقد و�شف اهلل امل�شركني باأنهم: 
ژ ژ ڑ ڑ ک رب )التوبة: 29(، وقال اهلل - عّز وجّل - : 

ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  زب 
ھ ھھ ھے ے  ۓ ۓ رب )يون�ض: 59(.

اأ�سمائها,  م��ن  �سيًئا  �سمعتم  ق��د  العربية  لغتكم  خطوط  هاهي 
وتعّرفتم على بع�س خ�سائ�سها, بقالٍب جديد يدفعكم اإىل الرتكيز مع 

فقرات اإذاعتكم ال�سباحية.
فلكم ال�سكر على الإن�سات, ولكم منا الدعاء بالتوفيق وال�سداد.

"وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته".

www.alukah.net
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ٱ ٻ ٻ

وال�سلطان,  واجل����روت  ال��ق��وة  ذي  ال�����س��اأن,  العظيم  هلل  احل��م��د 
والرحمة وال�سرت والغفران, اآثاُرُه اأنارت العقول والأذهان, واآلوؤُه َعلَّق 
من  عندُه  مبا  ورغبت  العظيم,  خلالقها  فذّلت  والأب���دان,  القلوب  به 
الأجر واخلري العميم, وما من �سيء اإّل ي�سبح بحمده, وما من خملوق 
اإّل �سجد لعظمته, واأ�سهد اأّن حمّمًدا عبده ور�سوله, و�سفّيه من خلقه, 
وحبيبه وخليله, �سلى اهلل عليه وعلى اآله و�سحبه, ومن تبعهم باإح�سان 

اإىل يوم الدين, و�سلِّم ت�سليًما كثرًيا. اأما بعد:
مع هذا ال�سبح, نهل عليكم م�سلمن؛ فال�سالم عليكم ورحمة اهلل 

وبركاته.
اإذا كان �سعاع ال�سم�س ي�سيء هذه ال�ساحة؛ فاإّن �سياء وجوهكم, 

واإن�سات قلوبكم, هو ما ينري هذه الإذاعة.
فلكم منا يف هذا اليوم )        ( املوافق )                    ( اأن نطرق 
�سبعة اأبواب, لنفتح لكم �سبع فقرات, فيها �سبع معارف, ويلقيها �سبعة 

طالب, وي�ستمع اإليها كل من يعطينا اأذنه بكل اإ�سغاء. 

هن��ا نحن الآن اأمام ب��اب القراآن الكرمي، ندخ��ل اإليه متو�صئني، 
ونفتحه مطمئنني، ونقروؤه مرّتلني: 
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ۓ  ۓ  ے  ے  ھھ  ھ   ھ  ہہ  ہ   ہ   زب  تعاىل:  قال 
ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ   ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ   ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭڭڭڭ 
ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ائەئ  ائ  ىى  ې  ې  ې  ې 
ٻ  ٻ  ٱ   ىئ   ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ   ۇئ  
ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺٺٺ  ٺ  ڀ  ڀڀ  ڀ  پ  پ  پ  ٻپ  ٻ 
ڄ  ڄ   ڦ  ڦ  ڦڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ   ٹ  ٹ 
ڌ  ڍڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چڇ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ 
ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈڈ  ڎ  ڎ  ڌ 
ڱ  ڳڱ  ڳڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  کک 
ہھ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ 
ۆۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۓ  ۓ  ے  ھے  ھ  ھ 

ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ رب )اآل عمران: 59- 67(.

وننتق��ل اإىل بواب��ة عط��رة، عطرها يفوح من اأول ي��وٍم ُولد فيها 
خ��امت الأنبي��اء عليه ال�ص��الة ال�ص��الم، اإىل اأن ي��رث اهلل الأر�س ومن 

عليها:

الحديث

ملسو هيلع هللا ىلص  ؛ قال: �شمعت ر�شول اهلل  اأبي هريرة - ر�شي اهلل عنه -  عن 
وع�شرين  بخم�شة  وح��ده،  اأحدكم  �شالة  اجلميع  �شالة  »تف�شل  يقول: 
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ثم  الفجر«.  �شالة  يف  النهار  ومالئكة  الليل،  مالئكة  وجتتمع  ج��زًءا، 
رب  چ  ڃچ   ڃ  ڃ   زب  �شئتم:  اإن  ف��اق��راأوا  هريرة:  اأب��و   يقول 

)الإ�شراء: 78( متفق عليه.

عات: ونطرق باب التوقُّ

ـعـات تــوقُّ

تتوّقع الأمم املتحدة ارتفاع تعداد �شكان العامل اإىل )9.1( مليارات 
الوقت  يف  ن�شمة  مليارات   )6.5( مقابل  )2050م(،  عام  بحلول  ن�شمة 
ال�شكان  تعداد  بينما  النامية،  الدول  النمو �شيرتكز يف  الراهن، وغالبية 
يف الدول املتقدمة �شيبقى م�شتقًرا عند )1.2( مليار ن�شمة، كما �شتتفوق 
الهند على ال�شني ح�شب التقرير كاأكرث الدول تعداًدا لل�شكان بحلول عام 
)2030م(، ويتوقع التقرير ارتفاع تعداد ال�شكان يف اأفقر )50( دولة يف 

العامل مبا يتجاوز ال�شعف بحلول عام )2050م(. 

ونقف الآن مع باب الكلمة:

دينُ المحبة

وحتتي  فخذه  م��ايل  �شطر  فانظر  م��اًل  املدينة  اأه��ل  اأك��رث  "اأنا 
اأيتهما اأعجب لك حتى اأطّلقها وتتزّوجها، بارك اهلل يف  امراأتان فانظر 

اأهلك ومالك ولكن دّلني على ال�شوق".
هذا احلوار مل يكن بني اثنني جمعهما ن�شب اأو م�شاهرة؛ بل كان 
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بني من جمعتهما الأخّوة يف اهلل، فقد عّلمهما الإ�شالم املحبة بال مقابل 
والعطاء بال حدود، حتى كانت حياة امل�شلم فداًء لأخيه من اأجل �شربة ماء 
يوؤثره بها على نف�شه، وذلك اأنه كان يف موقعة الريموك قتال �شديد نتج 
عنه �شقوط جرحى بني امل�شلمني اأو�شك معظمهم على الهالك، فعندما 
ياأتيهم ال�شاقي باملاء ياأخذ اأحدهم املاء لي�شرب في�شمع اأخاه يطلب املاء 
فياأمر ال�شاقي بالذهاب اإليه ويوؤثره على نف�شه، فما يهم الثاين بال�شرب 
حتى ي�شمع اأًخا له يطلب املاء فيوؤثره على نف�شه، وهكذا حتى و�شل ال�شاقي 
اإليه ال�شاقي فيجده قد  اإىل اآخرهم فيجده يوؤثر اأخاه الأول باملاء فيعود 
مات وكذا الثاين والثالث وجميعهم مات، ومل يهناأ اأحد منهم ب�شربة ماء 
واأخوه امل�شلم يحتاج اإليها. اإنها لي�شت متثيلية درامية من وحى اخليال، 
بل اإّن هذه الق�شة واقع حدث و�شجله التاريخ دلياًل على اأّن الإ�شالم دين 

املحبة، ولقد اأكد القراآن الكرمي على هذا املعنى، فقال تعاىل: زب ڃ 
رب  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ   ڇ   ڇ  چڇ  چ  چ  چ  ڃ 

زب ٺ ٺٺٿ  ملسو هيلع هللا ىلص:  نبيه  تعاىل خماطًبا  وقال  )اآل عمران: 103(، 
ٿٿ  ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ  ڦ ڦ ڦڦ 

ڄ  ڄ  ڄ ڄ رب )الأنفال: 63(.
وي�شع النبي ملسو هيلع هللا ىلص اأ�ش�ًشا ويو�شى بو�شايا تدمي املحبة بني امل�شلمني، 
ملسو هيلع هللا ىلص: »امل�شلمون تتكافاأ دماوؤهم وهم يد على من �شواهم  ومن ذلك قوله 

ي�شعى بذمتهم اأدناهم ويرد على اأق�شاهم« رواه ابن ماجه.
وقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »لينوا يف اأيدي اإخوانكم« رواه اأحمد.
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مثل  وتعاطفهم  وتراحمهم  تواّدهم  يف  املوؤمنني  »مثل  ملسو هيلع هللا ىلص:  وقوله 
اجل�شد: اإذا ا�شتكى منه ع�شو تداعى له �شائر اجل�شد بال�ّشهر واحلّمى« 

رواه م�شلم. 
اإذا  ي�شلِّم عليه  املعروف �شت  امل�شلم من  »للم�شلم على  ملسو هيلع هللا ىلص:  وقوله 
لقيه وي�شمته اإذا عط�ض ويعوده اإذا مر�ض ويجيبه اإذا دعاه وي�شهده اإذا 

توفى ويحب له ما يحب لنف�شه وين�شح له بالغيب« رواه اأحمد.
وقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »امل�شلم اأخو امل�شلم ل يظلمه ول يخذله ول يحقره« رواه 

م�شلم. 
وقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »ل يوؤمن اأحدكم حتى يحّب لأخيه ما يحبُّ لنف�شه« رواه 

البخاري. 
وقوله ملسو هيلع هللا ىلص : »من ا�شتطاع منكم اأن ينفع اأخاه فليفعل« رواه م�شلم.

ملسو هيلع هللا ىلص: »املوؤمن اأخو املوؤمن فال يحل للموؤمن اأن يبتاع على بيع  وقوله 
اأخيه ول يخطب على خطبة اأخيه حتى يذر« رواه م�شلم.

وقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »اإذا ا�شت�شار اأحدكم اأخاه فلي�شر عليه« رواه ابن ماجة.
وقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »اإذا اأحّب الرجل اأخاه فليخربه اأنه يحبُّه« رواه اأبو داود.

ونفق مع باٍب بعنوان:

هل تعلمون؟

هل تعلمون اأّن جابر بن حّيان هو خمرتع الكيمياء احلديثة، واإليه 
يعود الف�شل يف �شناعة كل اأجهزة التقطري والفلرتة والتبخري والتطهري 



178

والأك�شدة امل�شتخدمة هذه الأيام؟. 
هل تعلمون اأّن املهند�ض اجلزاري اأول من �شمم اأهم الخرتاعات 
عرفها  �شمامات  اأول  �شّمم  الذي  فهو  الإن�شانية.  تاريخ  يف  امليكانيكية 
الآليات  علم  اأبو  وهو  امليكانيكية  ال�شاعات  اخرتع  الذي  وهو  الإن�شان، 
ا  اأي�شً وللتذكري  احلديثة.  ال�شناعات  عليه  تقوم  الذي  الذاتي  والت�شيري 
فهو اأول من اخرتع القفل الرقمي الذي نراه الآن م�شتخدًما يف احلقائب 

واخلزائن؟. 
وهم  امل�شلمون.  هم  العازلة  امل��واد  �شنع  من  اأول  اأن  تعلمون  هل 
يرتديها  ومازال  كان  التي  عازلة  مبواد  املح�شوة  الألب�شة  ابتكروا  الذين 

الع�شكريون. 
الأقوا�ض  �شّمم  من  اأول  هم  امل�شلمني  املهند�شني  اأّن  تعلمون  هل 
البناء؟  هند�شة  علم  يف  بعد  فيما  الغرب  عنهم  اأخذها  التي  الهند�شية 
ولول العلوم الهند�شية الإ�شالمية ملا �شاهدنا الكثري من القالع والق�شور 

املنيفة والأبراج الهائلة يف الأ�شقاع الغربية.

وقبل حلول الظالم و�صلنا اإىل باب ي�صّمى بباب:

غرائب مع الكتّاب والعلماء

الكاتب الإجنليزي ال�شهري الذي اأبدع يف و�شف حياة البوؤ�شاء من 
والنبوغ،  العبقرية  من  ثائر  بركان  وكاأنها  تبدو  رواياته  وكانت  النا�ض، 
ُعرف عنه غرابة اأطواره و�شرعة غ�شبه وت�شّدده يف تربية اأبنائه.. اأحياًنا 
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كان يغادر منزله يف منت�شف الليل ويظل �شائًرا يف الطريق بال هدف، 
واأحياًنا يدخل بيوت اأ�شدقائه من نوافذها وهو يرتدي مالب�ض البحارة، 
وحدث ذات مرة اأنه ُدعي اإىل تناول الطعام يف حفل عام، فاإذا به يتوقف 
ح به �شعره وحليته  عن تناول الطعام ويخرج من جيبه )م�شًطا( راح ي�شرِّ

و�شاربه على مراأى من احلا�شرين وهم يف ده�شة من ت�شرفاته.

اأم��ا اآخر اأبوابن��ا فكان هو املفاج��اأة؛ لأننا وجدن��اه مفتوًحا ول 
يغلق؛ فهل عرفتم ما هو؟ اإنه باب الن�صيحة: 

نصيحة إلى هذا الجيل

ليتنا جميًعا ننتبه اإىل ذلك اجليل الذي يتفتح وي�شنع غًدا م�شتقباًل، 
نود من كل قلوبنا اأن يكون مزدهًرا ومليًئا بعلماء وفقهاء يف الدين.. فاإننا 
يف ظل ذلك الجتياح )العوملي( املريع، وما اآلت اإليه الأحداث على ال�شاحة 
العاملية.. والهجمات ال�شر�شة على الإ�شالم.. نحتاج لأنوار ت�شطع.. وقوة 
كلمة ُت�شمع.. حتى يتبّدد الظالم.. ونرّد كيد الكائدين.. ونعلي كلمة احلق 
والدين.. فكم من فتيان م�شلمني ولكنهم يجهلون باأمور دينهم احلنيف.. 
يحتاجون اإىل كل يد تاأخذهم اإىل بّر الأمان.. وتريهم احلق حًقا والباطل 
باطاًل.. حتى ل نرتكهم فري�شة �شهلة يف اأيدي اأعداء الإ�شالم امللعونني.. 

وخا�شة من يعي�شون يف بالد غربية ت�شودها احلرية.. 
من  واخل��وف  الواجب  ذل��ك  من  كبري  جانب  علينا  جميًعا  ونحن 

ال�شوؤال اأمام الواحد الدّيان.
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فهيا مًعا نتكاتف اأحبائي يف اهلل، واإن كنا ل نقدر اأن نحمل اأ�شلحتنا 
ولرمبا  والن�شيحة  القلم  �شالح  فيكفينا  اجلهاد(،  على  )حّي  ومن�شي 
»املوؤمن  ملسو هيلع هللا ىلص:  الكرمي  النبي  قول  مًعا  نن�شد  وهيا  )قلٌم خرٌي من �شالح(، 

ا« متفق عليه. للموؤمن كالبنيان ي�شدُّ بع�شه بع�شً
منا  فلكم  ك��ث��رًيا,  بها  وا�ستمتعنا  ا,  �سويًّ طرقناها  اأب���واب  �سبعة 
ال�سكر والعرفان على اإن�ساتكم لنا, واإ�سغائكم اإلينا, وجزى اهلل جميع 

من �سارك يف هذه الإذاعة خري اجلزاء.
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكم  "وال�سالم 
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البرنامج اإلذاعي )25(

ٱ ٻ ٻ

التي ل حُت�سى, تباَرك  باآلئه  العباد  اأنعم على  احلمد هلل الذي 
���س��يء, ل  ك��ل  وربُّ  ��ن��ا  ربُّ ه��و  احُل�سنى,  الأ���س��م��اء  فله  �س  وتقدَّ ربنا  ا�سم 
ُنح�سي ثناًء عليه, هو كما اأثنى على نف�سه ب�سفاته الُعلى, فاحلمد هلل 
يف الآخرة والأوىل, واأ�سهد اأن ل اإله اإل اهلل وحده ل �سريك له �سهادة 
اإخال�ٍس اأدَِّخرها ليوٍم ل ينفع فيه اإّل التقوى, واأ�سهد اأنَّ نبيَّنا و�سيِّدنا 
وب��اِرك على عبدك  و�سلِّم   اللهّم �سلِّ  املُجتبى,  حمّمًدا عبده ور�سوله 

ور�سولك حمّمد, وعلى اآله و�سحبه اأعالم الهدى. اأما بعد: 
من ابت�سامة هذه ال�سم�س اجلميلة, و�سحك هذا ال�سبح املنت�سر, 
 يف هذه املدر�سة الرتبوية, نقف اأمامكم يف هذا اليوم )        ( املوافق 

)                    (, حاملن معنا اجلديد واملفيد من املعارف والعلوم.

خري ما ن�صتهل به براجمنا القراآن الكرمي:

القرآن الكريم

ى  ې  ې  ې  ۉې  ۉ  ۅ  زب  ت���ع���اىل:   ق����ال 
ېئ   ۈئ   ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  ەئوئ  ەئ  ائائ  ى 
حئ  جئ  ی  ی   ی  ی  ىئ  ىئىئ  ېئ  ېئ 
مئىئ يئ جب حب  ٱ ٻ ٻ ٻ  ٻ پ پ 
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پ  پ ڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ  ٺٿ ٿ ٿٿ 
ڄ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ 
ڌ  ڍڍ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  
گگ  گگ  ک  ک  ک  ک   ڑ  ژڑ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  
ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻڻڻ ۀ 
ڭ  ڭ   ڭ  ۓڭ  ۓ  ے  ھے  ھ  ھ  ھ  ہ   ہ  ہ  ہ  ۀ 
ې  ۉ  ۉ   ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ 

ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ رب )اآل عمران: 68- 76(.

ون�صتمع اإىل نوٍر من الأحاديث النبوّية:

الحديث
قال: دخل  ؛   - ر�شي اهلل عنه   - اأبي عمرة  بن  الرحمن  عن عبد 
اإليه.  فقعدت  فقعد وحده.  املغرب.  بعد �شالة  امل�شجد  بن عفان  عثمان 
الع�شاء يف  �شّلى  »من  يقول:  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  ر�شول  �شمعت  اأخ��ي!  ابن  يا  فقال: 
فكاأمنا  جماعة  يف  ال�شبح  �شّلى  ومن  الليل.  ن�شف  قام  فكاأمنا  جماعة 

�شّلى الليل كله« متفق عليه.

والتنبيهات ت�صبق الكلمات:

تنبيهات مهمّة مفتتحة بـ"ال"
- ل تعتقد اأّن اأحًدا غري اهلل تعاىل يعلم الغيب، فهو وحده �شبحانه 
وتعاىل عامل الغيب وال�شهادة، ول يخفى عليه �شيٌء يف الأر�ض ول يف ال�شماء.
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قال تعاىل: زب ٹ ٹ  ٹڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ  ڦڦ ڄ ڄڄ 
ڄ ڃ رب )النمل: 65(.

- ل تلب�ض اأو تعلِّق عليك اأو على ولدك اأو مركوبك اأو منزلك اأو غري 
ر. ذلك حلقًة اأو خيًطا اأو قالدًة جللب نفع اأو دفع �شُ

عن اأبي ب�شري الأن�شاري - ر�شي اهلل عنه - اأنه كان مع ر�شول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص يف بع�ض اأ�شفاره، فاأر�شل ر�شوًل: »اأن ل يبقنيهَّ يف رقبة بعري قالدٌة من 

وتٍر اأو قالدٌة اإلهَّ ُقطعت« متفق عليه.
- ل تعلِّق متيمًة اأو خرزًة اأو ودعًة بق�شد دفع البالء اأو منع وقوعه.

عن عبد اهلل بن عكيم - ر�شي اهلل عنه - ، قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »من 
تعلهَّق �شيًئا وِكَل اإليِه« رواه الرتمذي.

ولَة �ِشرك« رواه اأبو داود. قى، والتهَّمائم، والتِّ ويف رواية: »اإنهَّ الرُّ

وهاهي الكلمة تقرتب من مكربِّ ال�صوت:

خوف الصحابة - رضوان اهلل عليهم -
"ليتني  ال�شديق - ر�شي اهلل عنه - قال لطائر:  بكر  اأبا  اأّن  ُروي 
اأّن اإحدى قدمّي داخل  مثلك يا طائر ومل اأخلق ب�شًرا"، وكان يقول: "لو 

اجلنة، والأخرى خارجها، ما اأمنت مكر اهلل".
وّروي اأّن عمر بن اخلطاب - ر�شي اهلل عنه - كان ي�شقط مغ�شيًّا 
�شمع  عندما  عليه  فاأغ�شى  القراآن،  من  اآي��ة  �شمع  اإذا  اخل��وف  من  عليه 
ومر�ض   .)10 )التكوير:  رب  ڃ  ڃ   ڃ  ڄ  زب  تعاىل:  اهلل  ق��ول 
زب ۓ  ۓ ڭ ڭ ڭ رب  تعاىل:  اهلل  قول  �شمع  �شهًرا عندما   وعادوه 
من  اأ�شودان  خطان  وجهه  يف  كان  حتى  كثرًيا  يبكى  وكان   .)7 )الطور: 
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التبنة  هذه  كنت  "ياليتني  فقال:  الأر���ض  من  تبنة  يوًما  واأخ��ذ  الدمع، 
ياليتنى مل اأك �شيًئا مزلة، ياليتنى كنت ن�شًيا من�شًيا".

فقال عثمان بن عفان - ر�شي اهلل عنه - : "وددت اأين اإذا مت ل 
اأبعث".

وذكر علي بن اأبي طالب - ر�شي اهلل عنه - اأحوال ال�شحابة وقد 
باتوا هلل �شّجًدا وقياًما يتلون كتاب اهلل يرّوحون بني جباهم واأقدامهم، 
فاإذا اأ�شبحوا ذكروا اهلل فيمادوا كما مييد ال�شجرة يف يوم الريح، وهملت 
اأعينهم بالدموع حتى تبل ثيابهم، واهلل فكاأّن القوم باتوا غافلني، ثم قام 

فما روؤي بعد ذلك �شاحًكا حتى ا�شت�شهد.
وقالت عائ�شة - ر�شي اهلل عنها - : "وددت اأنى كنت ن�شًيا من�شًيا".

قال اأبو ذر - ر�شي اهلل عنه - : "وددت لو اأنى �شجرة تع�ض".
وقال عمران بن ح�شني - ر�شي اهلل عنه - : "وددت اأن اأكون رماًدا 

تن�شفني الرياح يف يوم عا�شف".
وقال اأبو عبيد ة بن اجلراح - ر�شي اهلل عنه - : "وددت اأين كب�ض 

فيذبحني اأهلي، فياأكلون حلمي، ويح�ش���ون مرق��ي".
وبكى عبد اهلل بن رواحة - ر�شي اهلل عنه - فقيل له: ما يبكيك؟ 

فقال: اأنباأين اهلل اأنى وارد النار ومل ينبئني اأنى خارج منها.
وقال معاذ بن جبل - ر�شي اهلل عنه - : "اإّن املوؤمن ل ي�شكن روعه 

حتى يرتك ج�شر جهنم وراءه".
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ومن باب التجديد اأخرجنا لكم هذه الفقرة:

وسائل وتقنيات إلدارة الحياة

كل  اكتب  ك��ب��رية،  واح���دة  �شفحة  على  مهامك  قائمة  اكتب   -1
املهام، دون الهتمام بالت�شل�شل املنا�شب، بعد ت�شجيل كل املهمات، حّلل 3 
جمموعات خمتلفة من املهام )اأ، ب، ج( با�شتخدام اأقالم التعليم امللونة، 
مبجرد تق�شيمهم، ميكنك اإعادة ترتيبهم بالت�شل�شل ال�شحيح ب�شهولة يف 
خمططك اليومي، وبهذه الطريقة �شتتعرف يف بداية العمل كل يوم على 

املهمات ال�شعبة التي �شتواجهك.
مهام  بخطة  معك  احتفظ  مًعا،  الهامة  �شجالتك  كل  اجمع   -2
ليوم واحد فقط، ومن الأف�شل اأن تكون قائمة املهمات جزًءا من جدول 
اأعمالك. احتفظ بامللفات الدائمة وجتّنب و�شع املالحظات على الأظرف 
كل  لتدوين  خططك  ملف  وا�شتخدم  ال�شغرية،  ال��ورق  ق�شا�شات  اأو 
نق�ض  فر�شة  من  تزيد  خطة  من  اأكرث  ا�شتخدام  وحماولة  املالحظات، 

الإنتاج، كما اأنك بنقل البيانات تخاطر بفقد عن�شر اأو خطوة مهمة.

ول تذهبوا فما زال لدينا املزيد، ومع هذه الفقرة:

بارك كّل يوم من أيامك بفعل كريم

يقول "ت�شارلز كينجريل": )�شع قاعدة وادُع اهلل اأن ي�شاعدك على 
اأن  دون  الليل  اأبًدا يف  فرا�شك  اإىل  تاأو  اأمكنك، فال  اإذا  عليها:  احلفاظ 
اأكرث  اأو  اأكرث حكمة،  ا ما  "لقد جعلت �شخ�شً تقول:  اأن  قادًرا على  تكون 
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�شعادة، اأو على الأقل اأف�شل حاًل هذا اليوم(.
- ترّبع بلرت من الدم كل عام.

الهائلة  النتائج  اأفكر يف  اأحياًنا، عندما  بارتون":  "برو�ض  يقول   -
املرتتبة على اأ�شياء ب�شيطة، اأكاد اأت�شّور اأنه لي�ض هناك �شيء �شغري. 

الثالثة  ال�شنوات  خ��الل  تلب�شها  مل  التي  املالب�ض  بجميع  ت��رّبع   -
املا�شية ملوؤ�ش�شة خريية. 

- اإذا كنت ل ت�شنع املعروف ول تعطي ال�شدقات، فاإنك م�شاب 
باأ�شواأ اأنواع مر�ض القلوب. "بوب هوب".

- اح�شب ثروتك مبا �شيتبقى لديك اإذا فقدت كل مالك.
- يقول "اأيزما توما�ض": لو اأّن ما �شيذكرين به النا�ض هو اأنني كنت 

لعب كرة �شلة جيًدا، فاإنني اأكون بذلك قد اأهدرت بقية حياتي. 
تكون  بحيث  طريفة  نكات  ثالث  تعّلم  فوجلام":  "روبرت  يقول   -

م�شتعًدا دائًما لإمتاع الأطفال.
- ال�شحكة هي اأف�شل ما ميكن م�شاركته على الإطالق. 

وا�صتمعوا اإىل هذه الفقرة التي بعنوان )جواب دبلوما�صي(

جواب دبلوماسي

خرج اأمري لل�شيد مع خادم له، وبينما هما يقطعان اإحدى الغابات، 
اإذا بنمر ينق�ض عليهما، فيتلقاه الأمري بقلب كال�شخر، وملا �شعف النمر، 
وتال�شت قواه، اأمر الأمري اخلادم اأن يقرتب من النمر ويجهز عليه فاأبى 
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وملا �شاأله الأمري يف ذلك، قال: ملا راأيت الأ�شد ي�شارع النمر، قلت واجب 
الهررة، املحافظة على احلياد!.

اجلنة  برياحن  تعود, معّطرة  عليكم  والأي��ام  وع��ود,  بخور  �سّلة 
ُوفقنا  كنا  اإن  املتابعة  ن�سكر اجلميع على  له ح��دود,  واأج��ر ما   , وورود 

فمن اهلل, واإن ق�سّرنا فمنا ومن ال�سيطان, ويف اأمان اهلل.
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البرنامج اإلذاعي )26(

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل املنعم على عباده مبا هداهم اإليه من الإميان, احلمد 
هلل املتمم اإح�سانه مبا اأقام لهم من جلي الرهان, الذي حمد نف�سه مبا 
و�سراًجا  باإذنه  اهلل  اإىل  وداعًيا  ا  ونذيًرً ب�سرًيا  ليكون  القراآن  اأن��زل من 
اإىل معرفة عّزته  دلياًل على وحدانيته, ومر�سًدا  كتابه  منرًيا, وجعل 
وعظيم  �ساأنه  وع��ل��ّو  ج��الل��ه  و�سفات  اأ�سمائه  ع��ن  ومف�سًحا  وعلمه, 
ا على �سدقه وبينًة  �سلطانه, وجعله حجًة لر�سوله الذي اأر�سله به, وَعلَمً

على اأنه اأمينه على وحيه. اأما بعد:
ن�سق  يف  القدمي,  كالعرجون  بعدها  يعود  منازل,  القمر  اأّن  كما 
اإلهي عجيب, �سوف نبحر معكم يف برناجمنا لهذا اليوم )        ( املوافق 

)                    ( بن منازل القمر, فنتعّرف عليها, وننظر يف اأ�سرارها.

ق�ّص��م الع��رب القدم��اء حرك��ة القم��ر اليومي��ة اإىل )28( موقًعا 
مت�صاوية الأبعاد تقريًبا يبقى القمر يف كل موقع ليلة واحدة، اأما نحن 

فنبقى يف هذا املوقع كبداية لنطالقة القراآن الكرمي من هذا املنرب:

القرآن الكريم

ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ   زب  تعاىل:  ق��ال 
ىئ  مئ  حئ  جئ   ی   ی  ی  ی  ىئ  ىئ   ىئ  ېئ  ېئېئ 
يئ جب  حب خب مب  ٱ ٻ  ٻ ٻ ٻ پ 
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ٿ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پپ 
ڦڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ 
چ  چچ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄڃ  ڄ  ڄ  ڄ 
ژ  ڈ  ڎڈ  ڌڎ  ڌ  ڍڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  
ڳ  ڳ  گڳ  گ  گگ  ک  کک   ک  ڑ  ڑ   ژ 

ڳ ڱ  رب  )اآل عمران: 77- 80(.

والفرتة الزمنية للمنزلة الواحدة ت�صاوي )24( �صاعة مق�صومة 
على )28( يوًما، وها نحن نق�ّصم لنا ن�صيًبا من الأحاديث النبوّية:

الحديث
عن اأبي مو�شى - ر�شي اهلل عنه - ؛ قال: قال النبي  ملسو هيلع هللا ىلص: »اأعظم 
النا�ض اأجًرا يف ال�شالة اأبعدهم فاأبعدهم مم�شى، والذي ينتظر ال�شالة، 
حتى ي�شليها مع الإمام، اأعظم اأجًرا من الذي ي�شلي ثم ينام« متفق عليه.

يظه��ر من املن��ازل )14( ويختف��ي )14( وكلما غاب��ت منزلة يف 
ا  الأفق الغربي طلعت يف الأفق ال�صرقي منزلة ت�صّمى "الرقيب"، واأي�صً

نبقى نحن مع فقرة ت�صّمى )اأق�صام علم احلديث(

أقسام علم الحديث
راية. ينق�شم علم احلديث النبوي اإىل ق�شمني: علم الرواية وعلم الدِّ

علم احلديث رواية:
تعريفه: علم ي�شتمل على اأقوال النبي ملسو هيلع هللا ىلص اأو ال�شحابي، اأو التابعي 
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وهو الذي عليه الأكرث واأفعاله، وتقريراته، و�شفاته، وروايتها، و�شبطها، 
وحترير األفاظها.

اأقواله  ملسو هيلع هللا ىلص من حيث  مو�شوعه: مو�شوع هذا العلم هو: ذات النبي 
واأفعاله وتقريراته و�شفاته ملسو هيلع هللا ىلص.

واأفعاله  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  اأق���وال  نقل  يف  اخل��ط��اأ  ع��ن  الع�شمة  فائدته: 
وتقريراته و�شفاته.

غايته: الفوز بال�شعادة يف الدارين.
النبي  اتباع  كيفية  به  ُتعرف  لأن��ه  العلوم،  اأ�شرف  من  هو  ف�شله: 

زب ۅ ۉ  ق��ول��ه:  ب��ات��ب��اع��ه يف  ت��ع��اىل  اأم��رن��ا اهلل  ال���ذي  ملسو هيلع هللا ىلص 
ڦ   ڦ  ڦ  زب  ت��ع��اىل:  وق��ول��ه   .)158 )الأع������راف:  رب   ۉ 
رب   چ   چ  چ  ڃڃڃ  ڃ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ    ڦ 

)اآل عمران: 31(.
علم احلديث دراية:

تعريفه: علم بقوانني يعرف بها اأحوال ال�شند واملنت.
املقبول  معرفة  اإىل  التو�شل  حيث  من  واملنت  ال�شند  هو  مو�شوعه: 

واملردود.
فائدته: معرفة ما يقبل وما يرد من الأحاديث .

�ض والفرتاء. غايته: حفظ احلديث النبوي من اخللط والدهَّ
ما الفرق بني علم احلديث رواية وعلم احلديث دراية ؟
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من  املقبول  معرفة  اإىل  يو�شل  دراي��ة  احلديث  علم  اإّن  اجل��واب: 
املردود ب�شكل عام، اأي بو�شع قواعد عامة. اأما علم رواية احلديث فاإنه 
يبحث يف هذا احلديث املعني الذي تريده، فيبني بتطبيق تلك القواعد اأنه 
بحًثا جزئًيا  يبحث  اإذن  فهو  و�شرحه،  روايته  وي�شبط  اأو مردود،  مقبول 
تطبيًقا ، فالفرق بينهما كالفرق بني النحو والإعراب، وكالفرق بني اأ�شول 

الفقه وبني الفقه.
م�شطلح احلديث خ�شي�شة للم�شلمني:

وملا جعل اهلل هذا الدين خامتة الر�شالت والأديان وتعّهد بحفظه 
و�شونه، اخت�ض هذه الأمة باأن وفقها حلفظ كتاب ربها و�شيانة حديث 
منهج  اأدق  على  امل�شطلح  قواعد  تبتكر حلفظ احلديث  بها  فاإذا  نبّيها. 

علمي ميكن اأن يوجد لال�شتثبات من الن�شو�ض املروية ومتحي�شها.

تق��ع )14( م��ن املنازل ال���)28( �صمال خط ال�صت��واء ال�صماوي 
وت�صّمى "املنازل ال�صامية"، لنقف هنا مع هذه الفقرة:

سؤال الناس المال من غير حاجة

عن �شهل بن احلنظلية - ر�شي اهلل عنه - قال: قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 
»من �شاأل وعنده ما يغنيه فاإمنا ي�شتكرث من جمر جهنم قالوا: وما الغنى 
اأبو داود،  الذي ل تنبغي معه امل�شاألة؟ قال: قدر ما يغديه ويع�شيه« رواه 
وعن ابن م�شعود - ر�شي اهلل عنه - قال: قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »من �شاأل 
وله ما يغنيه جاءت يوم القيامة خدو�شا اأو كدو�شا يف وجهه« رواه الإمام 
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يقطعون  اهلل  خلق  اأم��ام  امل�شاجد  يف  يقفون  ال�شحاذين  وبع�ض  اأحمد. 
ا،  الت�شبيح ب�شكاياتهم وبع�شهم يكذبون ويزّورون اأوراًقا ويختلقون ق�ش�شً
من  وينتقلون  يجمعونهم  ثم  امل�شاجد  على  الأ�شرة  اأف��راد  يوزعون  وقد 
م�شجد لآخر وهم يف حالة من الغنى ل يعلمها اإل اهلل، فاإذا ماتوا ظهرت 
الرتكة. وغريهم من املحتاجني احلقيقيني يح�شبهم اجلاهل اأغنياء من 

التعّفف ل ي�شاألون النا�ض اإحلاًفا ول يفطن لهم فيت�شدق عليهم.

وتقع )14( منها جنوب خط ال�صتواء ال�صماوي وت�صّمى "املنازل 
اليمانية" ولنقف هنا مع هذه الفقرة:

نهايات عجيبة لعباقرة العالم

1- ال�شاعر الإغريقي اأناكريون الذي عا�ض يف القرن ال�شاد�ض قبل 
امليالد كان ياأكل العنب، فانح�شرت حبات يف حلقه فمات!

2- وال�شاعر تربنادر رماه اأحد اأ�شدقائه بحبة من التني، فا�شتقرت 
يف فمه و يف حلقه فمات!

ن�شر  حّلق  عندما  البيت  اأم��ام  يجل�ض  كان  اأ�شكيلو�ض  والأدي��ب   -3
فمات  الأديب  راأ�ض  على  فنزلت  فاأ�شقطها  خمالبه،  بني  �شلحفاة  يحمل 

فوًرا 
4- واملوؤّلف امل�شرحي يوربيد�ض هاجمته الكالب فمزقته ومات!

باأّن  اإمياًنا  راأ�شه،  على  يدفن  اأن  طلب  ذيوجان�ض  والفيل�شوف   -5
العامل �شوف ينقلب، فاإذا انقلب �شار واقًفا على قدميه! 
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وكما اأّن القمر ينتقل من منزلة اإىل اأخرى يف يوم وليلة، ها نحن 
ننزل بكم اإىل اآخر فقرة:

دليل التقدم

الأول: لقد اكت�شفت اأّن اأجدادنا كانوا متقدمني. 
الثاين: كيف ذلك؟ 

اأّن  فعرفت  �شلًكا،  وجدنا  حديقتنا  يف  بئًرا  حفرنا  عندما  الأول: 
اأجدادنا كان ي�شتعملون الهاتف. 

الثاين: بل هم اأكرث تقدًما بكثري. 
الأول: كيف؟ 

الثاين: عندما حفرنا نحن بئًرا يف حديقتنا مل جند �شلًكا، فعرفت 
اأنهم كانوا ي�شتعلمون الال�شلكي. 

اأخذنا جولة حول منازل القمر, وتعّرفنا على �سيٍء من  اأن  بعد 
اأن نحّلق  اأمل  القدمي, على  القمر كالعرجون  اأ�سراره, نعود كما يعود 

كالبدر يف ال�سماء يف براجمنا الإذاعية القادمة اإن �ساء اهلل.
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكم  "وال�سالم 
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البرنامج اإلذاعي )27(

ٱ ٻ ٻ

اخللُق  له  النا�س,  وم��ن  ر�ساًل  املالئكة  من  ي�سطفي  هلل  احلمد 
العزيز  وه��و  ي�ساء,  م��ا  ويحكم  �ساء  م��ن  ل  يف�سّ احل��ك��م,  ول��ه  والأم����ر, 
اأّن  واأ�سهد  واأ�ستغفره,  عليه  واأث��ن��ي  واأ���س��ك��ره,  تعاىل  اأح��م��ده  احلكيم, 
ا  حمّمًدا عبده ور�سوله, رفع اهلل قدَره على النا�س, جَعل اهلل له حقوًقً
على النا�س, وجَعل يف هدِيه و�سّنَته الهدى والنِّرا�س, �سّلى اهلل عليه 
وعلى �سحابته واآله واأزواِجه املطّهرين من الدَن�ِس والأَرَجا�س. اأما بعد:
من رحيق الأزه��ار, وع��ذب الأنهار, و�سفاء الأل��وان, جمعنا لكم 

كاأ�ًسا من املعلومات, مليئة بال�سكريات, ومنع�سة بالنكهات.
علها يطيب لكم مذاقها يف هذا اليوم )        ( املوافق )                    (.

كر احلكيم: وخري كاأ�س ما قرئت عليها اآيات من الذِّ

القرآن الكريم

ڻ   ڻ  ڻڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  زب  ت��ع��اىل:  ق��ال 
ے  ھے  ھھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ 
ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۇۆ  ۇ  ڭڭ   ڭ  ڭ  ۓ  ۓ 
ى  ى   ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ   ۋ 
ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ 
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پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ېئ   ېئ  ۈئ 
ٿ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 

ڦ  ڦ  ڤ  ڤ   ڤ  ٹڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ 

رب  چ   چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄڄ  ڦ   ڦ 

)اآل عمران: 81- 85(.

ولن جند اأ�صفى من كاأ�س النبّوة:

الحديث

عن اأبي قتادة - ر�شي اهلل عنه - ؛ قال: ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »اإذا اأقيمت 
ال�شالة، فال تقوموا حتى تروين، وعليكم بال�شكينة« متفق عليه.

ولكوؤو�س احلكماء طعم خا�س:

كلمات مأثورة لألمير شكيب أرسالن

1- من �شنن اهلل يف خلقه اأّن الإفراط يف حبِّ الدنيا يحرم الإن�شان 
زيادة  عاقبته  تكون  احلياة  على  املحافظة  يف  الغلو  واأّن  بها،  التمتع  من 

التعّر�ض للهالك.
2- القراآن الكرمي ياأمر امل�شلم باأن يحتقر احلياة واملال وكل عزيز 
اأن يثبت ول يياأ�ض، واأن ي�شرب ول يتزلزل،  يف �شبيل اهلل، وياأمر امل�شلم 

مهما اأ�شيب.
ال�شالمة ازدادوا موًتا، وكلما احتقروا  اآثروا  اإّن امل�شلمني كلما   -3
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احلياة ازدادوا حياة.
4- اإّن عدم الإنفاق يف �شبيل اهلل هو التهلكة بعينها، وقد اأ�شابت 

امل�شلمني تهلكة عدم الإنفاق، و�شدق فيهم ما حّذرهم اهلل منه.
5- من اأكرب عوامل انحطاط امل�شلمني اجلمود على القدمي.

ا �صائغة لل�صاربني: الكلمة هي اأي�صً

همسات في أسراِر القيادة والتأثير

ُر  َة الإ�شالِم اليوم اإىل رجاٍل تتوفهَّ اأيُّها الأبراُر الأكارم؛ ما اأحوَج اأمهَّ
ت�شتعيَد  اأن  اإىل  بحاجٍة  هَي  بل  الِقيادة؛  واأخ��الُق  التاأثرِي  فاُت  �شِ فيِهم 
احِلكمة  وانِقداِح  الذهِن  بُن�شِج  يتمتهَّعوَن  اأنا�ٍض  الأمم عرَب  بنَي  �شدارَتها 

والب�شريِة.
اِت، وراأ�ِض  اإّن ق�شية �شناعَة القادة يجُب اأن تكوَن يف قائمِة الأولويهَّ
العاملنيَ   عاِة  الدُّ على  وينبغي  واملُ�شلحني،  العظماِء  عنَد  الهتمامات 
ِة قادًة اأفذاًذا ل يعرفوَن معنًى للعجِز  ئوا لالأمهَّ نَي الناجحني اأن ُيهيِّ واملربِّ
والك�شل، ول ُيعيُقهم عائٌق عِن البذِل والعطاء، ل يعرفوَن للراحِة طعًما، 

اأو للَخَوِر �شبياًل.
الهم�شُة الأوىل: اإنهَّ من �شفاِت القائِد املُ�شلِم اأن يكوَن موؤمًنا باهلِل 

زب ڭ ڭ ڭ  تعاىل:   قال  العمل؛  لُه  ا  لأوام��ِره، خمل�شً تعاىل، طائًعا 
ڭ ۇ ۇ ۆ  ۆ ۈ ۈ رب  )الأنعام: 162(.  

و�شمّو  ِة،  الِهمهَّ عُلوُّ  الناجح  القائِد  �شفاِت  من  اإّن  الثانية:  الهم�شُة 
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تعاىل:  قال  املُعَتَقد؛  وطهارِة  املق�شِد،  و�شالمِة  املنهِج،  وو�شوُح   الغاية، 
ۀۀ  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  زب 

ہ ہ  ہ ہ رب )البينة: 5(.

فاإن  �شخ�ض؛  لكلِّ  والهتماِم  التقديِر  منُح  كذلك  الثالثة:  الهم�شُة 
وطلِب  التقدير  وُحبِّ  الثناِء  الرغبُة يف  الب�شرّي  التفوُِّق  اأ�شرار  اأقوى  من 

عايِة واحلر�ض.  الرِّ
ر؛ جُمانبُة النقِد،  الهم�شُة الرابعة: ومن اأ�شراِر القائِد الناجِح املُوؤثِّ
ما  كلِّ  والبتعاَد عن  النفوَر  ة  الب�شريهَّ النف�ِض  فاإنهَّ طبيعَة  الِعتاب،  واإقالُل 

يخِد�ُض ذاتها، اأو يجرُح كربياءها.
اخلرِي  ُة  حمبهَّ ر؛  املُوؤثِّ القائِد  اأخ��الِق  اأه��مِّ  ومن  اخلام�شة:  الهم�شُة 
العاّمة  الأم���ِة  م�شاِلِح  وت��ق��دمُي  حوائجهم،  لق�شاِء  وال�شعِي  للجميع، 

وحاجاتها على م�شاِلِح نف�ِشه.
تفوُِّقه  اأ�شراِر  من  الن�شيحة  قي  القائِد  �شدُق  ال�شاد�شة:  الهم�شُة 
على  حِر�َض  عليهم  �شفقِته  ِة  ��دهَّ و���شِ للُمرتبِّني  ه  ُحبِّ ِلفْرِط  فهَو  وت��اأث��رِيه؛ 

ن�شيحِتِهم وِدللِتهم.
والأثقال،  الأحقاد  من  وطهارِته  ال�شدِر  �شالمُة  ال�شابعة:  الهم�شُة 

ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  زب  تعاىل:  ق��ال  والتناُزع،  اخل�شومَة  ��ِب  وجت��نًُّ
ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پپپ  پ  ٻ 

ٺٺ ٿ ٿ ٿ ٿ  ٹ ٹ ٹ رب )احل�شر: 10(.

الهم�شُة الثامنة: ال�شرُب وما اأدراكم ما ال�شرب؛ فالقائُد بال �شرٍب 
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كال�شمِك حنَي يخُرُج من املاء .. هل ي�شتطيُع العْي�ض؟ 
تكوَن  اأن  عليكَ   عظيًما  ناجًحا  قائًدا  تكوَن  كي  التا�شعة:  الهم�شُة 

ُم�شتِمًعا جيًدا وحُماِوًرا حُتاوُر الآخريَن باإقناع.
اإنهَّ من �شفاِت القائِد الفّذ؛ خوُفُه من  اأخرًيا ..  الهم�شُة العا�شرة: 
ُ اإليه، وانِك�شارُه بنَي يديه، وحما�شبُتُه ِلنف�ِشِه، وتاأنيِبِه لها، قاَل  ه، وتذهللًُّ ربِّ

�شعيُد بُن امل�شيِّب: "مِن ا�شتغنى باهلل ِافتقَر النا�ُض اإليه". 

ونرتككم لتتذّوقوا فقرة بعنوان )درو�س من رحيق احلياة(

دروس من رحيق الحياة

- تعّلمت اأّن العقل كاحلقل، وكل فكرة نفكر فيها لفرتة طويلة هي 
مبثابة عملية ري، ولن نح�شد �شوى ما نزرع من اأفكار، �شلبية اأو اإيجابية 
نواجه  ثم  ال��درو���ض  نتعّلم  اجلامعة  اأو  املدر�شة  يف  اأن��ه  تعّلمت   -
المتحانات، اأما يف احلياة فاإننا نواجه المتحانات وبعدها نتعّلم الدرو�ض. 
- تعّلمت اأنه ل يهم اأين اأنت الآن؟ ولكن املهم هو اإىل اأين تتجه يف 

هذه اللحظة؟ 
- تعّلمت اأنه خري لالإن�شان اأن يكون كال�شلحفاة يف الطريق ال�شحيح 

خري من اأن يكون غزاًل يف الطريق اخلطاأ. 
- تعّلمت اأنه يف كثري من الأحيان خ�شارة معركة تعلِّمك كيف تربح 

احلرب. 
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وننع�صكم بكاأ�س اأخرى بعنوان )ال�صتدانة بدين ل يريد وفاءه(

االستدانة بدَيْن ال يريد وفاءه

اهلل  حق  من  ال�شخ�ض  يخرج  وقد  عظيمة  اهلل  عند  العباد  حقوق 
بالتوبة، ولكن حقوق العباد ل منا�ض من اأدائها قبل اأن ياأتي يوم ل يتقا�شى 
�شبحانه  واهلل  وال�شيئات  باحل�شنات  ولكن  بالدرهم،  ول  بالدينار  فيه 
وتعاىل يقول: زب ۆۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ  ۅ رب )الن�شاء: 58(، 
ومن الأمور املتف�ّشية يف املجتمع الت�شاهل يف ال�شتدانة وبع�ض النا�ض ل 
ي�شتدين للحاجة املا�شة، واإمنا ي�شتدين رغبة يف التو�شع وجماراة الآخرين 
يف جتديد املركب والأثاث، ونحو ذلك من املتاع الفاين واحلطام الزائل، 
وكثرًيا ما يدخل هوؤلء يف متاهات بيوع التق�شيط التي ل يخلو كثري منها 

من ال�شبهة اأو احلرام.
والت�شاهل يف ال�شتدانة يقود اإىل املماطلة يف الت�شديد اأو يوؤدي اإىل 
ملسو هيلع هللا ىلص حمذًرا من عاقبة  النبي  قال  واإتالفها، وقد  الآخرين  اأموال  اإ�شاعة 
هذا العمل: »من اأخذ اأموال النا�ض يريد اأداءها اأدى اهلل عنه ومن اأخذ 

يريد اإتالفها اأتلفه اهلل« رواه البخاري.
عند  وهو  هيًنا  ويح�شبونه  كثرًيا  الّدْين  اأمر  يف  يت�شاهلون  والنا�ض 
ال�شهيد مع ماله من املزايا العظيمة والأجر اجلزيل  اإّن  اهلل عظيم، بل 
»�شبحان  ملسو هيلع هللا ىلص:  قوله  ودليل ذلك  الّدين  تبعة  ي�شلم من  العالية ل  واملرتبة 
اهلل ماذا اأنزل اهلل من الت�شديد يف الدين والذي نف�شي بيده لو اأّن رجاًل 
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ُقتل يف �شبيل اهلل ثم اأحيي ثم ُقتل ثم اأحيي ثم ُقتل وعليه َدْين ما دخل 
اجلنة حتى ُيق�شى عنه دينه« رواه الن�شائي. فهل بعد هذا يرعوي هوؤلء 

املت�شاهلون املفرطون؟!

ونختم بهذه الفقرة:

فالشات

ُيقتل  حيث  نيكاراغوا،  يف  هو  العامل  يف  قتل  جرائم  معّدل  اأعلى 
ثالثون اإن�شاًنا من كل مئة األف اإن�شان يف جرائم قتل خمتلفة كل عام. اأما 
اأقل مكان من حيث عدد جرائم القتل، فقد �ُشجل يف ولية ت�شّمى هرتا 
يف ك�شمري، حيث مل ت�شجل خالل اخلم�ض وال�شبعني �شنة املا�شية اإّل حالة 

واحدة.
قد  نفو�سكم  تكون  اأن  كوؤو�سنا,  اآخ��ر قطرة من  انتهاء  بعد  ناأمل 

رناه, ول نّدعي الكمال. طابت ملا قدمناه, وابتهجت مبا ح�سّ
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكم  "وال�سالم 
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البرنامج اإلذاعي )28(

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل الذي جعل ملن لذ به من كل �سائقة خمرًجا, واأعقب 
اهلل وحده  اإل  اإل��ه  ل  اأن  واأ�سهد  فرًجا,  عليه  توكل  ملن  ال�سدائد  �سيق 
اأ�سبح قلبه بالإميان باهلل واأ�سمائه و�سفاته  ل �سريك له, �سهادة من 
مبتهًجا, واأ�سهد اأّن نبّينا حمّمًدا عبده ور�سوله العبد املجتبى, والنبي 
اأقطار الأر���س وال�سماء, و�سلِّم  امل�سطفى, �سلى اهلل عليه �سالة متالأ 

ت�سليًما كثرًيا. اأما بعد:
نقدم  املعطاة,  واإذاعتنا  امل�سباح,  و�سباحنا  ال�سداح,  منرنا  من 
لكم براجمنا لهذا اليوم )        ( املوافق )                    ( من زوايا متعددة, 

واجتاهات خمتلفة, عّلنا نوفق للتجديد, وجند التفاعل والتاأثري.

اأوىل  زوايان��ا ه��ي زاوي��ة الق��راآن الك��رمي، املليئ��ة باملعج��زات 
والأعاجيب:

القرآن الكريم

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

ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   گ  گ  گ  گ 

ھ  ہہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ںں  ڱ 
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ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ 

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

ۆئ  ۆئ  ۇئۇئ  وئوئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې 

ۈئ ۈئېئ ېئ ېئ ىئ ىئ  رب )اآل عمران: 86- 91(.

ول�شّنة النبي ملسو هيلع هللا ىلص زاوية عطرة، مليئة بالتفاوؤل والإميان:

الحديث
ملسو هيلع هللا ىلص  ؛ قال: �شمعت ر�شول اهلل  اأبي هريرة - ر�شي اهلل عنه -  عن 
عليكم  مت�شون،  واأتوها  ت�شعون،  تاأتوها  فال  ال�شالة  اأقيمت  »اإذا  يقول: 

لوا، وما فاتكم فاأمّتوا« متفق عليه. ال�شكينة، فما اأدركتم ف�شّ

ور�صمن��ا لكم بهند�صتنا الإذاعية ث��الث زوايا .. الزاوية الأوىل 
بعنوان )مفاهيم طبية خاطئة لدى عامة النا�س(

مفاهيم طبية خاطئة لدى عامة الناس
احلقيقة العلمية بهذا ال�شدد تقول: اإن الطفل يف ال�شنوات الأوىل 
من عمره، تكون الأع�شاء عنده يف طور النمو والن�شج، ومنها الرئتان فاإن 
كان هناك ما يعيق منو تلك الأع�شاء يف تلك املرحلة من عمر الطفل، 
اأو �شمورا يف منوها ي�شعب تعوي�شه يف مرحلة  فقد يحدث ذلك نق�شا 
تختفي  امل�شابني،  الأطفال  من  كبرية  ن�شبة  اأّن  كما  حياته،  من  لحقة 
الفنتولني وغريه  البلوغ. فعالج  �شن  الربو عند و�شولهم  اأعرا�ض  لديهم 
من مو�شعات ال�شعب الهوائية ل ي�شبب الإدمان اأو العتياد على العالج، 
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ا �شبب  ولكنه �شبب ورحمة لهوؤلء املر�شى يف ال�شفاء، وهو باإذن اهلل اأي�شً
يف النمو الطبيعي وو�شول الأك�شجني اإىل اأنحاء اجل�شم واأع�شائه املختلفة 
وقت حدوث الأزمة، بل اإن بع�ض الأدوية املرافقة له مثل الكورتيزون هي 

�شبب يف التقليل من عدد املرات التي قد تتكرر على الطفل املري�ض. 

وزاويتنا الثانية بعنوان )اأنا اأدعو اهلل ول يتقّبل مني.. ملاذا؟(

أنا أدعو اهلل وال يتقبّل مني.. لماذا؟
زب ڀ  ت��ع��اىل:   ق���ال  اإىل اهلل،  ال��ق��رب��ات  اأف�����ش��ل  ال��دع��اء م��ن 
ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ   ٺٿ   ٺ  ٺ  ٺ 
من  �شاء  مبا  يدعو  اأن  ولالإن�شان   .)60 )غافر:  رب   ڤ  ٹڤ 
خريْي الدنيا والآخرة، ويحرم اأن يدعو باإثم اأو قطيعة رحم، وكلما كان 

زب ۇ ۆ ۆ  اأحرى لإجابته، قال تعاىل:  الإن�شان م�شطًرا، كان 
ى  ې  ېې  ۉې  ۅۉ  ۅ  ۋ  ۋ  ۈٴۇ  ۈ 

ى ائ رب )النمل: 62.( 

لأنه  عبادته؛  ح�شن  على  عالمة  هذه  كثرًيا،  يدعو  الإن�شان  وكون 
اأيقن اأّن هناك رًبا هو رب كل �شيء ومالكه ومليكه، واإليه املرجع واملاآب.

اأنا اأدعو اهلل ول يتقّبل مني.. ملاذا؟
الإجابة عن هذا ال�شوؤال حتتمل عّدة اأمور:

»ي�شتجاب  ق��ال:  اأن��ه  ملسو هيلع هللا ىلص  عنه  �شحهَّ  ال��دع��اء:  يف  ال�شتعجال  اأوًل: 
لأحدكم ما مل يعجل، يقول: قد دعوت ربي فلم ي�شتجب يل« رواه البخاري، 

فال ت�شتعجل، ا�شرب.



204

ثانًيا: الدعاء باإثم اأو قطيعة رحم: �شحهَّ عنه ملسو هيلع هللا ىلص اأنه قال: »ل يزال 
ُي�شتجاب للعبد ما مل يدُع باإثم اأو قطيعة رحم، ما مل ي�شتعجل، قيل: يا ر�شول 
اهلل ما ال�شتعجال؟ قال: يقول: دعوت فلم اأر ي�شتجيب يل، في�شتح�شر عند 

ذلك، ويدع الدعاء« رواه م�شلم. فاحذر اأن تدعو ب�شيء حرام.
ثالًثا: الإقامة على احلرام: �شحِّ عنه ملسو هيلع هللا ىلص اأنه قال يف الرجل: »ميد 
وملب�شه  وم�شربه حرام  يا رب! ومطعمه حرام  يا رب!  ال�شماء:  اإىل  يده 
حرام وغذي باحلرام فاأنى ي�شتجاب له؟« رواه م�شلم، فافهم ذلك جيًدا، 

وفتِّ�ض عن نف�شك، اأين اأنت من احلرام؟
رابًعا: ترك الأمر باملعروف والنهي عن املنكر: �شحِّ عنه ملسو هيلع هللا ىلص اأنه قال: 
»والذي نف�شي بيده لتاأمرّن باملعروف ولتنهون عن املنكر، اأو ليو�شكن اهلل 
اأن يبعث عليكم عقاًبا منه، ثم تدعونه فال ُي�شتجاب لكم« رواه الرتمذي.

ل  اهلل  اأّن  »واعلموا  قال:  اأنه  ملسو هيلع هللا ىلص  عنه  �شحِّ  القلب:  غفلة  خام�ًشا: 
ي�شتجيب دعاًء من قلٍب غافٍل لٍه« رواه الرتمذي. فهل اأنت يف غفلة عن 

اأمر دينك.
�شاد�ًشا: حكمة ربانية: باأن ي�شرف اهلل تعاىل عن الداعي من ال�شوء 
خر له من الأجر مثلها مع عدم ح�شول ا�شتجابة الدعاء. مثل دعوته، اأو اأن يدهَّ
�شحهَّ عنه ملسو هيلع هللا ىلص اأنه قال: »ما على الأر�ض م�شلم يدعو اهلل تعاىل بدعوة 

اإّل اآتاه اهلل اإياها، اأو �شرف عنه من ال�شوء مثلها« رواه الرتمذي.
ر، واعلم اأّن اخلري ما اختاره  فاحمد اهلل تعاىل على ما ق�شى وقدهَّ

اهلل لك.
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وزاويتنا الثالثة بعنوان )حلظاتهم الأخرية(

لحظاتهم األخيرة

اأو  اأو فعل  يف حلظات املوت الأخ��رية، قد ي�شدر عن املرء قول ما 
ب واحلرية.. وهذا بع�ض ما �شدر عن  اإمياءة، تكون ماأثورة اأو مثرية للتعجُّ

بع�ض امل�شاهري يف تلك اللحظات: 
- نظر الإمرباطور الأملاين )فريدريك الأكرب( اإىل وزرائه قائاًل: ل 

�شيء.. لقد كنا فوق اجلبل.. والآن ننحدر اإىل ال�شفح. 
راأ�شه  اأن يقطعوا  قبل  قال  ال�شاد�ض ع�شر(  - ملك فرن�شا )لوي�ض 

اإعداًما: ليكن دمي �شبًبا يف  �شعادة ال�شعب الفرن�شي: 
- الفيل�شوف الإجنليزي )توما�ض هوبز( قال: الآن �شوف اأقفز اأكرب 

قفزة يف حياتي. 
خمدًرا  تتعاطى  اأن  )ماريا(  النم�شاوية  الإم��رباط��ورة  رف�شت   -

يخفف اأملها قبل املوت وقالت: بل اأريد اأن األقى اهلل يف كامل وعيي. 

ونختم زوايانا الإذاعية بهذه الزاوية الأخرية:

الرافضة

ماذا تعرف عن ال�شيعة الراف�شة؟
ال�شيعة: هم الذين يت�شّيعون لأهل البيت ويزعمون اأّن علًيا هو الو�شي 
وال�شحابة  وعثمان،  وعمر،  اأبابكر،  واأن  اخلالفة  على  ملسو هيلع هللا ىلص  الر�شول  بعد 
منه..  اخلالفة  واغت�شبوا  علًيا،  ظلموا   ،- اأجمعني  عنهم  اهلل  ر�شي   -
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هكذا يقولون وقد كذبوا يف ذلك، لأّن ال�شحابة اجمعوا على بيعة اأبي بكر 
ومنهم علي - ر�شي اهلل عنه � حيث بايع لعمر، وبايع عثمان.

روا ال�شحابة - ر�شوان اهلل عليهم - ، و�شاروا يلعنون اأبا  وقد كفهَّ
بكر وعمر ويلقبونهما "ب�شنمْي قري�ض" والعياذ باهلل.

ومن مذهبهم: اأنهم ُيغلون يف الأئمة من اأهل البيت، ويعطونهم حق 
ف وُنق�ض، حتى اآل بهم  الت�شريع ون�شخ الأحكام ويزعمون اأّن القراآن قد ُحرهَّ
الأمر اإىل اأن اتخذوا الأئمة اأرباًبا من دون اهلل، وبنوا على قبورهم الأ�شرحة 

و�شّيدوا عليها القباب و�شاروا يطوفون حولها ويذبحون وينذرون لها.
وبع�شها  بع�ض  من  اأخف  بع�شها  كثرية  فرق  اإىل  ال�شيعة  وتفّرقت 
اأ�شد من بع�ض، منهم "الزيدية" ومنهم "الفاطمية" ومنهم" القرامطة" 

ومنهم... ، ومنهم...، عدد كبري، وفرق كثرية.
وهكذا كل من ترك احلق فاإنهم ل يزالون يف اختالف وتفّرق. قال 

کگ  ک  ک  ک   ڑ  ڑ  ژژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  زب  تعاىل: 
گ گگ ڳ ڳ ڳڳ رب )البقرة: 137(.

قد  واأمامكم  ُر�سمت,  قد  الإذاعية  زوايانا  هذه  نقول:  اخلتام  يف 
ُعر�ست؛ فاإن كان من زلل فهو لبد اآِخٌذ ن�سيبه من كٍل عمٍل ب�سري, 

واإْن كان من �سواب فهو من اهلل الكرمي الرحمن.
وعلى اآله و�سحبه اأجمعن". حمّمد,  نبيِّنا  على  اهلل  "و�سلى 
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البرنامج اإلذاعي )29(

ٱ ٻ ٻ

القّهار, مذل اجلبابرة, قا�سم  املنتقم  القوي اجلّبار,  احلمد هلل 
الأكا�سرة, مهلك القيا�سرة, ل يعجزه �سيء يف الأر�س ول يف ال�سماء, 
وال�سالة وال�سالم على قائد املجاهدين, حمب ال�ست�سهادين, مبغ�س 

املنافقن, وعلى اآله و�سحبه الطيبن املجاهدين. اأما بعد:
م��ن حم��ط��ات ال��وق��ود ت���ت���زّودون ب��ال��وق��ود, وم���ن حم��ط��ات امل��ي��اه 
تتزّودون باملاء, وهنا ل بد لنا من حمطة تتزّودون منها العلوم واملعارف 

اجلديدة واملفيدة.
وها نحن نقدم لكم يف هذا اليوم )        ( املوافق )                    ( 

حمطتنا ال�سباحية؛ حمطة الإذاعة املدر�سية.
ب��اآي��ات  ي��زّودوك��م  الإذاع����ة لكي  اإخ��وان��ك��م م��ن جماعة  يقف فيها 
القراآن, واحلديث, والكلمة, ومن العجائب والغرائب ما يده�س ويبهر.
لذا؛ �ستكون باإذن اهلل اإذاعتنا لهذا اليوم جديدة وفيها معلومات 

مفيدة باإذن اهلل.

حمطتنا الأوىل هي حمطة القراآن الكرمي:

القرآن الكريم

قال تعاىل: زب ٱ ٻ ٻ  ٻ ٻ پ پپ پ ڀ ڀڀ  ڀ 
ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ  ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤڤ 
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ڦ ڦ ڦ ڦ ڄڄڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چچ  چ 
ژڑ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ   ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇڇ  چ 
ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ   گ  گ   ک  کک   ک   ڑ 
ہ   ہ  ہ  ۀۀہ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱڱ 
ۈ  ۈ  ۆ  ۇۆ  ۇ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۓۓ  ے  ے   ھ  ھ  ھھ 

ٴۇ ۋ رب )اآل عمران: 92- 97(.

وحمطتنا الثانية هي حمطة ال�صّنة النبوّية:

الحديث

عن اأن�ض بن مالك - ر�شي اهلل عنه - ؛ عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »�شّووا 
�شفوفكم، فاإّن ت�شوية ال�شفوف من اإقامة ال�شالة« متفق عليه.

ون�صل اإىل حمطة الأعالم وامل�صاهري:

من األعالم والمشاهير

اأبوها  )1925م(،  عام  ُول��دت  اإجنلرتا،  وزراء  رئي�شة  تات�شر:   -1
در�شت  درا�شتها،  يف  تفّوقت  �شارمة،  تربية  ترّبت  خياطة.  واأمها  بقال 
تات�شر، عملت  القانون، تزّوجت ال�شابط دني�ض  باأك�شفورد، ثم  الكيمياء 
راأ�شت حزب  للتعليم،  وزيرة  �شارت  العموم،  دخلت جمل�ض  بال�شيا�شية، 
)1979حتى  عام  من  لبالدها  وزراء  رئي�شة  اأول  اأ�شبحت  املحافظني، 

1990م( ُعرفت باملراأة احلديدية.
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اإىل 1975م(،  اإجنليزي عا�ض من عام )1889  توبنبي: موؤّرخ   -2
ُولد بلندن، ولقب باأفالطون القرن الع�شرين، واين�شتاين الأدب، كما مثل 
بالده يف موؤمترات عاملية، وا�شتهر مبقالته يف �شحيفة الأبزرفر على مدى 
)20عاًما(، اآمن بنظرية �شقوط احل�شارات، وتنباأ بزوال اإ�شرائيل، ودعا 
ون�شف  التاريخ،  درا�شة  كتبه:  من  العاملية،  احلكومة  واإىل  ال�شالم  اإىل 

العامل، و�شخ�شيات عرفتها.

وحمطتنا الرئي�صة لهذا اليوم هي حمطة الكلمة ال�صباحية:

من األسباب التي تعين على إجابة الدعاء
1- اجلزم يف الدعاء، واليقني على اهلل بالإجابة.

2- الإحلاح يف الدعاء، فاأكرْث منه، ول ت�شتعجل وتقول: مل ُي�شتجب 
يل.

3- التوبة ورّد املظامل.
4- الدعاء يف كل الأحوال، يف ال�شّراء وال�شّراء، يف الرخاء وال�شدة.

5- الو�شوء قبله.
6- ا�شتقبال القبلة.

7- رفع اليدين.
8- خف�ض ال�شوت وجعله بني املخافتة واجلهر.

ع واخل�شوع اأثناء الدعاء. 9- الت�شرُّ
10- البكاء يف الدعاء.
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11- اإظهار الفتقار اإىل اهلل - تعاىل-، وال�شكوى اإليه من ال�شعف 
والبالء.

12- العرتاف بالذنب واخلطيئة.
13- �شوؤاله - جّل وعال- وحده وعدم �شوؤال غريه.

14- �شوؤاله جّل وعال باأ�شمائه احل�شنى و�شفاته العلى.
15- عدم تكّلف ال�ّشجع يف الدعاء.

16- ترك الدعاء باحلرام.
17- الدعاء ب�شالح الأعمال.

18- افتتاحه باحلمد والثناء، واختتامه كذلك.
19- تكرار الدعاء ثالًثا.

20- ال�شالة على النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف الدعاء.
21- اغتنام الأوقات وخمتلف الأحوال، واملوا�شع التي ُي�شتجاب فيها 
الدعاء، مثل: اآخر الليل، وبني الأذان والإقامة، ويف ال�شجود، وبعد ال�شلوات 
املكتوبة، واآخر �شاعة بعد ع�شر يوم اجلمعة، وعند نزول املطر، ويف ال�شفر، 

وع�شر يوم عرفة، وعند اإفطار ال�شائم، وليلة القدر، ونحو ذلك.

ومبا اأنكم ا�صتمعتم ملحطاتنا �صوف نكافئكم بهذه املحطة:

من المنهيّات في العقيدة

الّنهي اأن ُيحكم على اأحد من اأهل الدين بالنار، وعن تكفري امل�شلم 
وعن  الدنيا،  اأمور  اأمًرا من  اهلل  بوجه  ال�شوؤال  وعن  �شرعية،   بغري حّجة 
وذاك  اإث��ًم��ا  يكن  مل  م��ا  يعطى  ب��ل  اهلل  ب��وج��ه  اأو  ب��اهلل  ���ش��األ  م��ن   منع 
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تعظيًما حلق اهلل تعاىل.
والّنهي عن �شّب الدهر لأّن اهلل هو الذي ي�شرفه والّنهي عن الطرية 

وهي الت�شاوؤم.
وعن  الكافر  م�شاكنة  وعن  امل�شركني  بالد  اإىل  ال�شفر  عن  والّنهي 
دون  من  اأولياء  اهلل  اأع��داء  من  والن�شارى  اليهود  من  الكافرين  اتخاذ 
والّنهي  واملودة،  للم�شاورة  فيقربون  بطانة  الكفار  اتخاذ  وعن  املوؤمنني، 

عن اإبطال الأعمال كما اإذا ق�شد الرياء وال�شمعة واملن.
الثالثة،  امل�شاجد  اإّل  فيها  للعبادة  بقعة  اإىل  ال�شفر  عن  والّنهي 
على  البناء  وعن  الأق�شى  وامل�شجد  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  وم�شجد  احلرام  امل�شجد 

القبور واتخاذها م�شاجد.

وهاه��ي ناقل��ة البنزين تقدم اإىل حمطتنا بكام��ل حمولتها ومع 
فقرة )مزارعان ل ينامان(

مزارعان ال ينامان
امل�شت�شفيات  اأحد  من  خرج  اإ�شباين  بون�ض" مزارع  مدينا  "فلنتني 
يف مدريد، وبيده �شهادة طيبة موّقعة من اإدارة امل�شت�شفى باأنه يف �شحة 

جيدة متاًما.
وبون�ض هذا مل يعرف طعم النوم اأبًدا منذ كان عمره ثالث �شنوات، 
وهو � اأثناء اإعداد اخلبز - يف الرابعة وال�شتني من العمر، ول ي�شعر بحاجة 
اأح�ّض بالتعب فاإنه ي�شتلقي على ظهره.  اأن  واإذا �شادف  اأبًدا.  النوم  اإىل 
يومًيا.  �شت وجبات  ياأكل  لكنه  يقظة؛  اإن�شان حي  اأكرث  اأنه  نف�شه  ويعترب 
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ينم يف  ولكنه مل  �شنة،  بيزنت" فاإنه عا�ض )82(  "يو�شتا�ض  املزارع  اأما 
اأبًدا  اخلم�شني �شنة املا�شية من عمره �شوى �شبع �شاعات، وهو ل ي�شكو 

من ال�شداع، ومل ي�شب  قط بزكام.

ومبا اأّن اإغالق املحطات واجب وقت ال�صالة، ها نحن نختم بهذه 
املحطة:

نصيحة مهمّة
ال�شخ�ض  هو  الناجح  وال�شخ�ض  ق�شية،  يحل  ل  الهروب  اأّن  اعلم 
الذي يتغّلب على م�شكالته بحل واقعي، ول يلجاأ اإىل الطرق ال�شلبية واحلل 
عن  للرتفيه  بديلة  و�شائل  ال�شخ�ض  يتعّلم  اأن  وينبغي  واملدّمر،  ال�شريع 
ي�شبب  الذي  والتفكري  ل  والتاأمُّ الراحة،  الذي يحدث  نف�شه، وال�شرتخاء 
التعامل  اأو  تف�شريه  ي�شتطيع  ل  ما  ال�شطراب  من  اأ�شابه  واإذا  الهدوء، 

معه، فليلجاأ اإىل اأهل التخ�ش�ض مل�شاعدته على اجتياز م�شكلته. 
�شهلة  فري�شة  تكون  ا�شطرابك  اأو  �شعفك  حالة  يف  اأن��ك  واعلم 

ل�شياطني الإن�ض واجلن، فاحذر من ن�شائحهم وقتها. 
ا  اأي�سً اأّن لرتات الوقود حترقها املحّركات,  يف اخلتام نقول: كما 
نحن خمزوننا من الفقرات نحرقه يف الرامج ال�سباحية ل ليذهب 

بل؛ لي�ستعل فينري لكم الطريق.
وعلى اآله و�سحبه اأجمعن". حمّمد,  نبّينا  على  اهلل  "و�سلى 
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البرنامج اإلذاعي )30(

ٱ ٻ ٻ

واأم��ر بتوحيده  بال�سداد والفالح لأهل الإمي��ان  احلمد هلل حكم 
وطاعته, وحكم بالذل واخل�سران لأهل الكفر والطغيان. واأ�سهد اأن ل 
اإله اإّل اهلل وحده ل �سريك له, ومن اتقاه وعمل مبا اأنزل وقاه وحماه, 
ومن اأعر�س عنه وعمل بغري ما اأنزل اأذله واأ�سقاه. واأ�سهد اأّن حمّمًدا 
اأّمته به. وما من �سر  اإّل دّل عليه ون�سح  عبده ور�سوله, ما من خري 
اآله و�سحابته  اإّل حّذرها ونهاها عنه, �سلى اهلل عليه وعلى  اأو هالك 

والتابعن ومن مت�ّسك ب�سّنته اإىل يوم الدين. اأما بعد:
كما نغم�س عيًنا نفتح الأخرى, وكما نغلق باًبا نفتح اآخر, وكما 
نختم اإذاعة نبداأ باأخرى, ومن هذا اليوم )        ( املوافق )                    ( 
نعر�س لكم اإذاعتنا اجلميلة بن الأنوار اخلافتة, وال�ساطعة, يف �سكٍل 

من الأ�سكال اجلذابة, ونوٍع من اأنواع التجديد الذي اعتدنا عليه.

م��ع هذا النور الأبي�س امل�صيء كالقمر نق��راأ القراآن الكرمي بكل 
ترتيل:

القرآن الكريم

ى  ى  ې   ې  ېې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  زب  تعاىل:  قال 
ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ   ۇئ   وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ 
يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی   ی   ىئ  ىئىئ  ېئ  ېئ 
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ٻ  ٱ  ختمتىت   حت  جت  يب  ىب  مب  خب  حب  جب  
ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  پڀ  پ   پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 
ڦ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٺ 
چ  ڃ  ڃ  ڃڃ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ 
ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ   ڇ   ڇ  چڇ  چ  چ 
رب  گگ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑڑ  ژژ  ڈ   ڈ 

)اآل عمران: 98- 103(.

وهذا نور اأخ�صر، اإنه نور ال�صّنة املحمدّية ال�صريفة:

الحديث
عن اأن�ض بن مالك - ر�شي اهلل عنه - ؛ اأّن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »اأقيموا 

ال�شفوف، فاإين اأراكم خلف ظهري« متفق عليه.
ويف رواية عند البخاري - ر�شي اهلل عنه - ؛ اأنه قدم املدينة، فقيل 
له: ما اأنكرت منا منذ يوم عهدت ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص؟ قال: ما اأنكرت �شيًئا اإل 

اأنكم ل تقيمون ال�شفوف. رواه البخاري.

وم��ن نورن��ا الزه��ري القادم نخ��رج لكم فق��رة بعن��وان )و�صائل 
وتقنيات لإدارة احلياة(

وسائل وتقنيات إلدارة الحياة

اإىل املو�شوع مبا�شرة جتّنب  الهاتفية ادخل  1- يف كل الت�شالت 
الرثثرة امل�شيعة للوقت، اجعل ر�شالتك خمت�شرة ومفيدة بقدر الإمكان، 
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ر واحرتم وقت الآخرين و�شيعاملونك باملثل. ادخل يف لب املو�شوع، قدِّ
2- اأن�شئ �شجالت اإلكرتونية لواجباتك وم�شئولياتك. اإذا اعتمدت 
اأم  عاجاًل  فاإنك  با�شتمرار  للت�شجيل  الآيل  احلا�شب  على  خا�ض  ب�شكل 
ينجح  اأن حتطم كل �شيء، وقد  التي ميكن  الإحباط  �شتنهي حالة  اآجاًل 
ا�شتعمال احلا�شب الآيل اأو يف�شل، واإذا كان كل ما متلكه م�شجل فقط على 
الإحباط  تواجه  قد  عندها  مكتوب،  مرجع  امتالك  دون  الآيل  احلا�شب 
�شيكون عندك مرجع ملنع  وبالتايل  الورق،  احلقيقي، اعمل م�شودة على 

اأي �شياع للمعلومات.

وهذه كلمتنا ال�صفراء فاقٌع لونها جتذب الناظرين:

الشتاء بستان الطاعة وميدان العبادة

ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  زب  كتابه:  حمكم  يف  القائل  �شبحانه  اأحمده 
ٻ رب )الرحمن: 17(.

َتاِء  ال�شِّ يِف  ْم�ِض  ِلل�شهَّ زب ٱ ٻ رب   :  - قال جماهد - رحمه اهلل 
ْيِف. َتاِء َوال�شهَّ ْيِف؛ زب ٻ ٻ رب َمْغِرُبَها يِف ال�شِّ َم�ْشِرٌق َوَم�ْشِرٌق يِف ال�شهَّ
واهلل �شبحانه رّب الدهر كله وحديثنا �شيكون عن ال�شتاء والكالم 
عن ال�شتاء يطول واحلديث فيه ذو �شجون، فاإذا اأقبل ال�شتاء فحيا هاًل 
ب�غنيمة العابدين وربيع املوؤمنني؛ اأمل تعلموا اأّن ال�شوم يف ال�شتاء غنيمة 

باردة.
فقد روى الرتمذي يف �شننه عن عامر بن م�شعود - ر�شي اهلل عنه - 



216

َتاِء«، وكان اأبو هريرة  ْوُم يِف ال�شِّ ِبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: »اْلَغِنيَمُة اْلَباِرَدُة ال�شهَّ َعْن النهَّ
بلى،  قالوا:  الباردة،  الغنيمة  اأدّلكم على  »األ  يقول:  - ر�شي اهلل عنه - 

فيقول: ال�شيام يف ال�شتاء« �شححه الألباين - رحمه اهلل -.
تنال  ل  العط�ض  ح��رارة  ولأّن  ال�شهلة  اأي  الباردة:  الغنيمة  ومعنى 

ال�شائم فيه.
قال ابن رجب - رحمه اهلل - : "قيام ليل ال�شتاء يعدل �شيام نهار 

ال�شيف".
وثبت عن عمر بن اخلطاب - ر�شي اهلل عنه - اأنه قال: "ال�شتاء 

غنيمة العابدين". رواه اأبو نعيم باإ�شناد �شحيح.
وجاء يف حديث ح�شن لغريه: "ال�شتاء ربيع املوؤمن: طال ليله فقامه، 

وق�شر نهاره ف�شامه".
قال ابن رجب - رحمه اهلل - : "اإمنا كان ال�شتاء ربيع املوؤمن؛ لأّنه 
يف  قلبه  ه  وُيْنزِّ العبادات  ميادين  يف  وي�شرح  الطاعات  ب�شاتني  يف  يرتع 

ريا�ض الأعمال املي�ّشرة فيه".
اهلل  ر�شوان  ال�شحابة  راأ�شهم  وعلى  ذلك  على  ال�شلف  اأك��د  وقد 
عليهم اأجمعني، وكانوا يعتنون بال�شتاء ويرّحبون بقدومه ويفرحون بذلك 

ويحّثون النا�ض على اغتنامه.
بال�شتاء،  "مرحًبا  قال:  اأنه   - عنه  اهلل  ر�شي   - م�شعود  ابن  فعن 

تنزل فيه الربكة ويطول فيه الليل للقيام ويق�شر فيه النهار لل�شيام".
وهلل درُّ احل�شن الب�شري من قائل: "نعم زمان املوؤمن ال�شتاء ليله 

طويل يقومه، ونهاره ق�شري ي�شومه".
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وال�شيف  اللقاح  وفيه  َذْكر  "ال�شتاء  قال:  اأّنه  ا  اأي�شً احل�شن  وعن 
اأنثى وفيه النتاج".

وعن عبيد بن عمري- رحمه اهلل - : اأنه كان اإذا جاء ال�شتاء قال: 
"يا اأهل القراآن! طال ليلكم لقراءتكم فاقراأوا، وق�شر النهار ل�شيامكم 

ف�شوموا".
فاإذا مل ن�شم �شيام داود "وهو اأن ن�شوم يوًما ونفطر يوًما" اأفال 
ن�شوم الثنني واخلمي�ض، واإذا كان ذلك �شعًبا علينا يف هذا الزمان اأفال 
ن�شوم الأيام البي�ض، وهي الثالث ع�شر والرابع ع�شر واخلام�ض ع�شر من 
كل �شهر قمري، بل اإّن »من �شام ثالثة اأيام من كل �شهر فقد �شام الدهر 

كله« �شواء كان من اأول ال�شهر اأو و�شطه اأو اآخره.
العاملني،  رب  اهلل  من  الأج��ر  يبتغي  ال��ذي  للُمَتنّفل  ذهبية  فر�شة 
وغنيمة باردة له وملن عليه ق�شاء من اأهل الأعذار اأو من عليه كفارات، 

هوؤلء يغتنمون جميًعا هذه الغنيمة الباردة.

وم��ن حت��ت هذه الأ�ص��واء البنف�صجي��ة اخلافتة نق��ف مع فقرة 
)من اأنواع الأ�صجار بالتف�صيل(

من أنواع األشجار بالتفصيل

ال�شف�شاف: نبات موطنه الأ�شلي ن�شف الكرة ال�شمايل، ويوجد 
نحيل �شامر  الأن��واع  بع�ض هذه  ي�شعب متييزها.  نوع  مئتي  منه حوايل 
النوع  الأبي�ض  ال�شف�شاف  ويعترب  العالية.  املناطق  ومناخ  الربد  يقاوم 
املعروف  ال�شنف  اأم��ا  اأوروب���ا.  يف  �شيوًعا  والأك��رث  بينها،  حجًما  الأك��رب 
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الذي  الباكي  ال�شف�شاف  وي�شّمى  بابل،  ال�شف�شاف  فهو  لدى اجلميع، 
يتمّيز بفروعه الطويلة املتدّلية، وهو نبات مزروع ويذكر اأّن رفاق ال�شاعر 
قرب  منه  �شجرة  بزرع  وفاته  بعد  قاموا  مو�شّيه  الفرن�شي  الرومنطيقي 
�شريح ال�شاعر، تلبية لو�شية هذا الأخري يف اإحدى مقطوعاته ال�شعرية 
ع�شر  ال�شاد�ض  القرن  فمنذ  طبية.  خ�شائ�ض  ولل�شف�شاف  احلزينة. 
اأ�شار مايثول اإىل فائدة اأوراق النبتة يف معاجلة الأرق. ويف القرن ال�شابع 
ع�شر ا�شتعملت ق�شرة ال�شف�شاف كمقاوم للحمى، وفعاليته اليوم يف غنى 
النبتة بحام�ض ال�شالي�شيليك، الذي يعترب اأحد الأودية الأكرث ا�شتعماًل يف 

العامل واملعروف لدى اجلميع با�شمه امل�شجل: الإ�شربين.

ومن فوق الأنوار الربتقالية ال�صارخة نقدم هذه الفقرة:

من آداب الصالة

اجللو�ض  حالة  نظره يف  يكون  اأن  ال�شالة:  املرعية يف  الآداب  من 
للت�شهد اأو بني ال�شجدتني اإىل ا�شبعه ال�شبابة وهو يحّركها. ففي احلديث: 
»واأ�شار بال�شبابة ومل  يجاوز ب�شره اإ�شارته« رواه الإمام اأحمد، وورد عند 
م�شلم يف �شفة اجللو�ض يف ال�شالة، اأنه كان اإذا قعد يدعو اأ�شار با�شبعه 

ال�شبابة، وهذا اأمر مهم ينبغي اأّل يهمل.
ومن الآداب املرعية يف  ال�شالة: املحافظة على الدعاء يف الت�شهد 

الأخري. 
حتى  منها  باهلل  ن�شتعيذ  اأن  اأمرنا  التي  الأربعة  الأم��ور  وخ�شو�شا 
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»اأمر  احلديث:  ففي  لأهميته،  ال�شالة  يف  واج��ب  الدعاء  هذا  اإّن  قيل: 
امل�شلمني اأن ي�شتعيذوا يف ت�شهدهم من عذاب القرب، وعذاب النار، وفتنة 

املحيا واملمات، وفتنة امل�شيح الدجال« رواه م�شلم.
واملمات  املحيا  فتنة  من  باهلل  اأ�شتعيذ  كنت  الف�شالء:  بع�ض  يقول 
بقلب من�شرف، ول اأح�ّض بقيمة هذه الدعوة كما ينبغي، فلما راأيت فتًنا 
اأ�شبحت  قلتها  واإذا  الدعوة،  هذه  عظيم  اأدرك��ت  جليلة،  وحمًنا  عظيمة 
تقابل  فنت  اأعظم  هي  الأرب��ع��ة  الفنت  وه��ذه  معناها،  واأ�شت�شعر  اأقولها 
فاإّن كثرًيا  اأعظم الهتمام،  اأن تعطى  والآخ��رة، فينبغي  الدنيا  العبد يف 
من امل�شلني من ي�شتعيذ باهلل منها بقلب من�شرف ول يح�ض بقيمة هذه 
الدعوات. نعوذ باهلل من فتنة النار وعذاب النار، ومن فتنة القرب ومن 
وقد  الدّجال.  امل�شيح  فتنة  واملمات، ومن  املحيا  فتنة  القرب، ومن  عذاب 
الثبات على  القيامة ومقومات  ب�شطت احلديث عنها يف كتابي م�شاهدة 

الهداية حتت مبحث تذّكر الآخرة.

واآخر اأنوارنا هو نور ال�صماء ال�صماوي ومع هذه الفقرة:

عشرة أنشطة إيجابية للفرد المسلم

1- ا�شت�شعار ف�شل كل عمل تفعله.
2- �شناعة فر�ض خري لالآخرين.

3- الإيجابية يف احلياة.
4- زيارة ت�شجيالت اإ�شالمية.
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5- اغتنام الوقت يف اأكرث من عبادة.
6- ت�شخري القدرات والإمكانيات خلدمة الإ�شالم.

7- ال�شرتاك يف جملة اإ�شالمية.
8- امل�شاهمة يف دعم الأن�شطة الدعوية مادًيا.

9- الإكثار من النّيات احل�شنة يف الطاعة الواحدة.
10- ال�شتعداد للمنا�شبات الإ�شالمية والتخطيط لها.

هذه اأنوارنا قد اأ�ساأناها اأمامكم, وهذا متاعنا قد اأعطيناكم اإّياه, 
فلم يتبّق اإّل اأن نقول لكم باأّن نور وجوهكم املليء بالإميان والعلم هو 

ما نختم به هذه اخلامتة الإذاعية.
وبركاته". اهلل  ورحمة  وعليكم  "وال�سالم 
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البرنامج اإلذاعي )31(

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل املطلع على ما تكنه النفو�س وال�سمائر, الذي اأحاط 
علمه بكل �سيء باطنه وظاهره, واأ�سهد اأن ل اإله اإل اهلل وحده ل �سريك 
له �سهادة عبد يرجو بها النجاة يوم يلقى ربه, واأ�سهد اأّن حمّمًدا عبده 
ور�سوله ما ترك خرًيا اإل دّلنا عليه ول �سًرا اإّل حّذرنا منه, �سلى اهلل 

عليه وعلى اآله و�سحبه و�سلِّم ت�سليًما كثرًيا. اأما بعد:
ا اأعددنا لكم اإذاعتنا  كما اأّن اأيام الأ�سبوع هي �سبعة اأيام, نحن اأي�سً
ال�سباحية لهذا اليوم )        ( املوافق )                    ( من �سبعة حقول 
من حقول املعرفة, ومن �سبعة ب�ساتن من ب�ساتن العلم, ومن �سبعة 

كتب من كتب احلكمة.

ا اأول برنامج  وكم��ا اأّن اأول يوٍم من اأيام الأ�صب��وع هو ال�صبت، اأي�صً
من براجمنا هو القراآن الكرمي:

القرآن الكريم

قال تعاىل: زب ڳ ڳ ڳ  ڳ ڱ ڱ  ڱ ڱں 
ھ  ہ  ہ  ہ  ہ   ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻڻ  ں 
ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ےۓ   ے  ھ  ھ  ھ 
ې  ۉې  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۆۈۈ 
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ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئەئ  ائ  ائ  ى  ېى  ې 
ٻ  ٻ  ٱ  حئ   جئ  ی  ی  ی  ی  ىئىئ  ىئ  ېئ  ېئېئ  ۈئ  ۈئ 
ٻ ٻ پ پپ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 
ڤ  ڤ   ڤ  ٹڤ  ٹ  ٹ   ٹ  ٿٿ  ٿ 
رب  ڃ  ڃ  ڄڄ  ڄ  ڦڄ  ڦ  ڦ  ڦ 

)اآل عمران: 104- 110(.

ويومن��ا الثاين ه��و الأحد، لينقلنا اإىل فقرتن��ا الثانية احلديث 
ال�صريف:

الحديث
عن جابر - ر�شي اهلل عنه - ؛ قال: خرجنا مع ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف 

�شفر، فمطرنا. فقال: »لي�شّل من �شاء منكم يف رحله« رواه م�شلم.

اأما الثنني فهو حافل بالتنبيهات:

تنبيهات مهمّة مفتتحة بـ"ال"
ا لباب ال�شرك وح�شًما ملادته. - ل ُت�شلِّ يف م�شجٍد به قرب، �شدهًَّ

رب  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ   زب  ت���ع���اىل:   ق����ال 
)اجلن: 18(.

- ل ت�شلِّ على القبور اأو عندها طلًبا للربكة، اأو تعتقد اأّن الدعاء 
رك  بقربها اأف�شل وال�شالة حولها اأكمل، وذلك حذًرا من الوقوع يف ال�شِّ

واأ�شبابه.
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ملسو هيلع هللا ىلص: »لعنُة  عن عائ�شة - ر�شي اهلل عنها - قالت: قال ر�شول اهلل 
اهلل على اليهود والن�شارى اتخذوا قبور اأنبيائهم م�شاجد« متفق عليه.

اأنبيائهم  قبور  يتخذون  كانوا  قبلكم  كان  من  واإنهَّ  »األ  رواي��ة:  ويف 
م�شاجد، األ فاَل تتخذوا القبور م�شاجد، فاإين اأنهاكم عن ذلك« رواه م�شلم
ه، وهي عماد الدين،  - ل ترتك ال�شالة، فهي ال�شلة بني العبد وربِّ

ول حظهَّ يف الإ�شالم ملن ترك ال�شالة.
عن جابر بن عبد اهلل - ر�شي اهلل عنهما - قال: �شمعت ر�شول اهلل 

رك والكفر ترَك ال�شالِة« رواه م�شلم. جل وبني ال�شِّ ملسو هيلع هللا ىلص: »اإنهَّ بني الرهَّ

وتختار كلمتنا ال�صباحية يوم الثالثاء كميعاٍد لها:

ال تباِل بكالم الخلق

عبارة  اأعجبتني   :  - اهلل  حفظه   - العريفي  حممد  ال�شيخ:  يقول 
رّددها ابني عبد الرحمن يوًما، واأظنه يف تلك ال�شن مل يكن يفقه معناها.

�ض تِع�ض َت�ْن�َت�ِع�ض. كان يقول: طنِّ
تاأّملت يف هذه العبارة واأنا األحظ حويل انتقادات النا�ض، واآراءهم، 

واأحاديثهم؛ فوجدت اأّن النا�ض يف كالمهم وذّمهم لنا يتنّوعون.
وبالتايل  الن�شيحة،  فن  يتقن  ل  ال��ذي  ال�شادق  النا�شح  فيهم 

يحزنك باأ�شلوب ن�شحه اأكرث مما يفرحك.
وفيهم احلا�شد الذي يق�شد حزنك وهمك.
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وفيهم قليل اخلربة الذي يهذي مبا ل يدري، ولو �شكت لكان خرًيا 
له.

وفيهم من طبيعته النتقاد اأ�شاًل؛ فهو ينظر للحياة بنظارة �شوداء، 
وقدمًيا قيل: لو احتدت الأذواق لبارت ال�شلع.

ذكروا اأّن جحا ركب على حمار، وولده مي�شي بجانبه، فمّروا بنا�ض 
فقال النا�ض: انظروا لهذا الأب الغليظ يركب مرتاًحا، ويدع ولده مي�شي 

يف ال�شم�ض.
�شمعهم جحا؛ فاأوقف احلمار ونزل، واأركب ولده.

ثم م�شيا .. وجحا ي�شعر بنوع من الّزهو؛ فمّرا بقوم اآخرين فقال 
اأحدهم: انظروا اإىل هذا البن العاق، يركب ويدع اأباه مي�شي يف ال�شم�ض.
�شمعهم جحا: فاأوقف احلمار، ثم ركب مع ولده ليتقوا كالم النا�ض 

وانتقاداتهم.
فمّرا بقوم فقالوا: انظروا اإىل هذين الغليظني، ل يرحمون احليوان.

فنزل جحا .. وقال: يا ولدي .. انزل.
فنزل الولد وجعل مي�شي بجانب اأبيه، واحلمار لي�ض فوقه اأحد.

فمّرا بقوم .. فقالوا: انظروا اإىل هذين ال�شفيهني، مي�شيان واحلمار 
فارغ؛ وهل ُخلق احلمار اإّل لرُيكب؟!

ف�شرخ جحا وجّر ولده معه، ودخال حتت احلمار وحماله.
ت�شاء،  ما  افعل   .. القلب  يا حبيب  له:  لقلت  وقتها  راأيت جحا  ولو 
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ول تبال بكالم اخللق؛ فر�شا النا�ض غاية ل تدرك، ومن الذي ينجو من 
النا�ض �شاملًا؟ ولو غاب عنهم بني خافيتي ن�ض؟

بع�ض النا�ض .. ل يفكر يف راأيه قبل اأن يطرحه، ياأتيك بعدما تتزّوج 
ويقول: ملاذا تخطب فالنة؟

وكاأين بك .. تتمنى اأن ت�شرخ يف وجهه وتقول: يا اأخي تزّوجت .. 
خال�ض .. انتهى املو�شوع .. ما اأحد طلب منك اقرتاحات.

كان  فالن   .. اأخربتني  ليتك  فيقول:  �شيارتك  بعت  وقد  ياأتيك  اأو 
�شيعطيك اأكرث.

يا اأخي .. فقط.. الرجل باع �شيارته .. خال�ض وانتهى .. ل ت�شغله 
باللتفات وراءه.

ولو �شد  من  امل��رء  يخلو  لي�ض   .. وعموًما 
ج��ب��ل راأ������������ض  يف  ال�����ع�����زل�����ة  ط����ل����ب 

فال تعّذب نف�شك.

��ا فقرتنا  كم��ا اأّن الأربع��اء ي��وٌم حمّب��ب يف نفو�س الط��الب، اأي�صً
القادمة حمّببة اإىل النفو�س:

طريقة برايل فكرة عربية

روى ال�شفدي يف كتابه "نكت الهيمان" يف ترجمته لعلي بن اأحمد 
الآمدي املتوفى عام )712( ه�؛ اأنه له خربة عجيبة بكتبه؛ فاإذا مرر يده 
وفيها  �شطًرا،  وكذا  كذا  ال�شفحة  هذه  اأ�شطر  عدد  قال:  ال�شفحة  على 
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اأو ثالثة قال: اختلف  اأنها ُكتبت بخطني  بالقلم العري�ض كذا، واإن اتفق 
اأخذ  معلوم  ب�شيء  كتاًبا  ا�شرتى  اإذا  كان  واإن��ه  هنا،  اإىل  هنا  من  اخلط 
قطعة من ورٍق وفتل منها فتيلة لطيفة، و�شنعها حرًفا اأو اأكرث من حروف 
علة طرف  يل�شق ذلك  ثم  بح�شاب اجلمل،  الكتاب  مثّمن  لعدد  الهجاء 
البارزة  العالمات  ا�شتخدام  يف  الفكرة  وهذه  الداخل،  من  الكتاب  جلد 
اإليها الآمدي لوي�ض  والتي و�شعها برايل للعميان، هي فكرة عربية �شبق 

برايل بنحو )700( عام.

اخلمي���س ه��و ي��وم يواف��ق فق��رة )الأ�صخا���س الذي��ن يرهقون 
اأنف�صهم بكرثة العمل ل يتقدمون(

األشخاص الذين يرهقون أنفسهم بكثرة العمل ال 
يتقدّمون

اإّن الأ�شخا�ض الذين يرهقون اأنف�شهم بالعمل الكثري ل يكونون قادة 
اأنهم  ما  مثلهم،  املوظفني  كل  يت�شرف  اأن  يتوّقعون  لأنهم  وذلك  اأكفاء، 
بوجه عام ل ي�شتقدمون اإّل املوظفني اأو الأفراد الذين ي�شبهوهم. اإّن هوؤلء 
اأن تتوقع ذلك، فهم  الأ�شخا�ض يحققون النتائج ق�شرية املدى. ميكنك 

اأ�شخا�ض يعملون بجد ويعملون ل�شاعات طوال، وباأ�شلوب
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اأدبي فاإنهم يجعلون حياة الأ�شخا�ض الذين يعملون معهم جحيًما 
مت�شاًل. اإّن مثل هذا النوع من ال�شلوك ل ي�شتمر.

اجلمعة هو يوم عيد امل�صلمني، وهو اآخر فقراتنا الإذاعية:

أسئلة

�ض: َمن الأديب والعامِل الفرن�شي الذي اخرتع اأول اآلة حا�شبة؟
)اأ( موليري.

)ب( با�شكال. √
)ج( لفوتني.
)د( لي�شني.

�ض: ما اأكرث مدن العامل ارتفاًعا عن �شطح البحر؟
)اأ( لباز. √

)ب( جونتربج.
)ج( كيتو.
)د( ليما.

�ض: ما اأطول اأنهار اأوروبا؟
)اأ( الدانوب. √

)ب( الفوجلا.
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)ج( الراين.
)د( امل�شيب�شي.

الأ�سبوع,  اأي��ام  مع  الأ�سبوعية  الرحلة  ه��ذه  بعد  رف��اق  يا   ال���وداع 
ذك��ري��اٍت  منها  وحملنا  ���س��وًي��ا,  فيها  و���س��رن��ا  جميًعا,  بها  م��ررن��ا   ال��ت��ي 

كثرية.
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكم  "وال�سالم 
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البرنامج اإلذاعي )32(

ٱ ٻ ٻ

و�سملت  ال��وج��ود,  بحكمته  ع��مَّ  املعبود,  احل��ق  الواحد  احلمد هلل 
رحمته كل موجود, اأحمده �سبحانه واأ�سكره فهو �سبحانه اأحق حممود, 
اأّن �سّيدنا ونبّينا  واأ�سهد  اإل اهلل وحده ل �سريك له,  اإله  اأن ل  واأ�سهد 
امل��ورود, �سلى  املحمود واحلو�س  املقام  حمّمًدا عبده ور�سوله �ساحب 
اآله واأ�سحابه الركع ال�سجود, والتابعن  اهلل و�سلم وبارك عليه وعلى 

ومن تبعهم باإح�سان اإىل اليوم املوعود. اأما بعد:
نحييكم بتحية اأهل اجلنة؛ ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

ها هو اللقاء يتجّدد بكم, وها هي الب�سمات تلتقي بيننا وبينكم, 
وتلك روح العلم تنع�س املكان, وحتيي فيه روح الإميان والتفكري.

اأنتم يف هذا اليوم )        ( املوافق )                    ( باإذن اهلل �ست�ستمعون 
اإىل القلب, جمعناها من حقل وب�ستان, و�سجر  اإىل ر�سائل من القلب 

واأغ�سان, وبحر واأنهار.

اأوىل ر�صائلنا القراآن الكرمي:

القرآن الكريم

ڇ  ڇ  چ  چچ   چ   ڃ  ڃ  زب  ت���ع���اىل:  ق����ال 
ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈڈ  ڎ  ڎ  ڌ   ڍڌ  ڍ  ڇ  ڇ  
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ڱ  ڱ   ڳڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک 
ہ  ہہ  ۀ  ڻۀ  ڻ   ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ 
ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ھے   ھ  ھ  ھ  ہ 
ۅۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ 
ائ  ائ  ى  ى  ې  ېې   ې  ۉ  ۉ 
رب  ېئ   ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئۆئ  ۇئۇئ  وئوئ  ەئ   ەئ 

)اآل عمران: 111- 115(.

ومن ر�صائل النبّوة الكرمية هذه الر�صالة:

الحديث

عن عائ�شة - ر�شي اهلل عنه - ؛ عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص اأنه قال: »اإذا و�شع 
الع�شاء، واأقيمت ال�شالة، فابداأوا بالع�شاء« متفق عليه. 

وعلى بريد الإذاعة و�صلت لنا هذه الفقرة:

نفحات في السلوك واألخالق

امل��راأة  زينة  كمال  به  يح�شل  ع��دد  ب��اأي  الفتاة  اأذن  ثقب  يجوز   -
الأمل؛  و�شائل منع  توافر  ي�شريا، هذا مع  لكونه  تعذيبا؛  ُيَعد  ول  باحللي، 
يف  وخفائه  ل�شغره  مثله  ُيَعد  ل  كما  احلديثة،  والآلت  املو�شعي  كالبنج 
الأذن، وقد ثبت فعل الن�شاء له يف عهد النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وهذا اإقرار منه على 

جوازه. 
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العني، هو من  اأو دنياه خوًفا من  امل�شلم ملا ينفعه يف دينه  - ترك 
و�شو�شة اإبلي�ض، وامل�شروع يف ذلك مبادرة امل�شلم اإىل ما ينفعه وينفع اأمته 
يف الدين والدنيا، وي�شتعني باهلل، ويحتمي به من كل �شيء يخ�شاه، وذلك 
ل على اهلل، ودعائه باحلفظ والتوفيق، واملداومة على الأوراد.  بح�شن التوكُّ
اإ�شبعها  فانقطعت  اأنها عرثت،  العابدات  ام��راأة من  يحكى عن   -
اإ�شبعك؟  انقطعت  وقد  اأت�شحكني  بع�ض من معها:  لها  فقال  ف�شحكت، 

فقالت: "حالوة اأجرها اأن�شتني مرارة ذكرها". 

وها هو حمامنا الزاجل يو�صل اإلينا هذه الكلمة:

الشجاعة

يقول ال�شيخ: حممد العريفي - حفظه اهلل - : قال يل بعدما خرجنا 
من الوليمة: ت�شّدق كنت اأعرف ا�شم ال�شحابي الذي تكّلمتم عنه.

قلت: عجًبا! ملاذا مل تذكره .. وقد راأيتنا متحرّيين؟!
خف�ض راأ�شه وقال: خجلت اأن اأتكّلم.

قلت يف نف�شي: تًبا للُجنب.
واآخر كان يدر�ض يف ال�شنة الأخرية من الثانوية .. التقيت به يوًما 
فقال يل: قبل يومني دخلت الف�شل، فراأيت الطالب واجمني، واملدر�ض 
جال�ض على كر�شّيه بدون �شرح .. جل�شت و�شاألت الذي بجانبي: ما اخلرب؟!

قال: زميلنا ع�شاف مات البارحة.
كان يف الف�شل عدد من اأ�شدقاء ع�شاف تاركون لل�شالة، والغون 
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يف عدد من املحّرمات .. كان تاأثري اخلرب عليهم وا�شًحا، حدثتني نف�شي 
الولدين،  وبّر  ال�شالة،  على  فيها  اأحّثهم  وعظية  كلمة  عليهم  األقي  اأن 

واإ�شالح النف�ض.
قلت له: ممتاز .. هل فعلت؟
قال: ب�شراحة؛ ل .. خجلت.

�شكت .. وكظمت غيظي واأنا اأقول يف نف�شي: تًبا لل�ُجنْب.
امراأة ت�شاألها: ملاذا مل ت�شارحي زوجك باملو�شوع؟

فتقول: اأ�شتحي.. خفت يزعل.. خفت يهجرين .. خفت.
�شاب ت�شاأله: ل�َم مل تخرب اأباك بامل�شكلة قبل اأن تتفاقم؟!

فيقول: اأخاف .. ما اأجتراأ. 
اأو رمبا رفع اأحدهم �شغطك بقوله: اأ�شتحي اأبت�شم .. اأخجل اأثني 

عليه.
اأخاف يقولون يجامل .. ي�شتخف دمه.

اأ�شمع هذه الت�شرفات كثرًيا .. فاأمتنى اأن اأ�شرخ فيهم: يا جبناء 
.. اإىل متى؟!

اجلبان ل يبني جمًدا، هو �شفر على ال�شمال دائًما.
اإن ح�شر جمل�ًشا تلّحف ب�ُج�ْبنه ومل ي�شارك براأي، اأو ينطق بكلمة، 
واإن ذكروا نكتة �شحكوا وعّلقوا ومل ي�شتطع اأن يزيد على اأن خف�ض راأ�شه 

وتب�ّشم.
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واإن ح�شر جمل�ًشا مل ينتبه اأحد لوجوده، والأعظم من ذلك اإن كان 
اأًبا، اأو زوًجا، اأو مديًرا، اأو حتى زوجة اأو اأًما .. النا�ض يكرهون اجلبان، 

ولي�ض له قدر.
 .. النُّ�شح  ال�شجاعة يف   .. الإلقاء  ال�شجاعة يف  على  نف�شك  فعّود 

ال�شجاعة يف تطبيق مهارات التعامل مع النا�ض.

كالربق ت�صل على بريدنا الإلكرتوين ر�صالتنا الأوىل بعنوان:

إنهم يحترقون، ولديهم أسوأ رؤساء للعمل يمكن أن 
تتخيّلهم

يقول توم ماركرت:
كنا  فقد  النوع.  �شخ�ض من هذا  مع  �شنوات  منذ عدة  لقد عملت 
مكاملات  تاأتيني  وكانت  الأ�شبوعية،  العطالت  اأثناء  يف  اجتماعات  نعقد 
هاتفية يف منت�شف الليل، كما كان هناك اإفطار عمل وع�شاء عمل. ومل 
يكن اأي من العاملني مع هذا ال�شخ�ض �شعيًدا اأو لديه احلافز. وبعد �شتة 
تبقى  ومن  كبري،  ب�شكل  الإنتاج  معّدل  انخف�ض  الإدارة  توليه  من  اأ�شهر 
اأّن  اإّل  معنا من املوظفني يف العمل كانوا يفكرون كل دقيقة يف الرحيل، 

الإدارة ا�شتيقظت وف�شلته من العمل موؤخًرا.
وقبل اأن يغادر طلبني يف مكتبه، و�شاألني اإذا ما كنت اأدعمه اأم ل؟ 
فاأخربته باحلقيقة، وهي اأّن اأ�شلوبه يف الإدارة كان عقيًما و�شلبًيا وق�شري 
الأجل، ومل اأحتدث اإليه مطلًقا منذ اأن توّقف عن اإر�شال بطاقات املعايدة. 
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ح�شًنا فاإّن احلقيقة �شوف تظهر يوًما ما.
وال�شعادة.  ال��ت��وازن  اإىل  بحاجة  فاإنك  ا،  حقهَّ ناجًحا  تكون  ولكي 
بع�ض  �ض  فخ�شّ ذلك.  لك  يوفروا  اأن  ي�شتطيعون  واأ�شدقاوؤك  فعائلتك 
الوقت من اأجلهم، �شعهم �شمن اأولويات اهتماماتك، ان�ض العمل عندما 
تكون معهم، ول جتعل عملك يحل حمل اأ�شرتك اأبًدا، ولكن اجعل اأ�شرتك 

جزًءا من اأعمالك.

وثانية ر�صائل الربيد الإلكرتوين هي بعنوان:

من القائل؟

ك���ري���ه���ة احل�����ي�����اة  اإن  ل����ه����ا  ق�����ال�����وا 
ب����غ����رام  م�����ع�����م�����ورة  ت����ك����ن  مل  اإن 

وح������ق������ارٍة خ�������ش���ة  يف  ل����ه����ا  ق������ال������وا 
ح����ت����ى م����ت����ى ت���ب���ل���ى ب���ل���ب�������ض خ���ي���ام 

�����ة ق�������ال�������وا ن������ري������د لأخ�����ت�����ن�����ا ح�����ريِّ
ظ��الم  ع�����ش��ر  ���ش��ت��ع��ي�����ض  م��ت��ى  واإىل 

ق���ال���وا م���ن ال��ظ��ل��م ال�����ذي ل ي��رت�����ش��ي
مت���ام ب�����در  اجل���ل���ب���اب  ي����رت����دي  اإذا 

خ����دع����ت ب����ن����ات امل�������ش���ل���م���ني ب���دع���وة
م�������ن ث�����ل�����ة م���������اأج���������ورة الأق�����������الم

www.alukah.net
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حقيقة وج����ه  الأوه��������ام  ل��ه��ا  ���ش��اغ��ت 
الأوه��������ام  اإىل  وع������ي  ب����ال  ف�����ش��ع��ت 

وب��������دت ف����ت����اة احل������ق ����ش���ل���ع���ة ف���ك���رة
ال�������ه�������دام  ف�����ك�����ره�����ا  يف  مل�����ج�����ل�����ة 

م���ع���رب���ًدا اأن  ظ���ن���ن���ت  ك���ي���ف  اأخ�����ت�����اه 
ي�������ش���ع���ى مب�����وؤم�����ن�����ة لأم����������ر ����ش���ام

اأخ����ت����اه ك���م ي���رج���و ال��ل��ئ��ي��م خ��روج��ه��ا
ل���ت���ك���ون ن���ه���ًب���ا ل����ل����ف����وؤاد ال���ظ���ام���ي !

ن���اج���ح دواء  ي�����رج�����ى  ل  اأخ�������ت�������اه 
م���ن ك���ف م���ن ي�����ش��ك��و م���ن الأ����ش���ق���ام

ق����د ي���دع���ي م��ع��ن��ى ال���ع���ف���اف خم����ادع
وي�������ش���وغ ف��ل�����ش��ف��ة الأم��������ان ح���رام���ي 

اجلواب: ال�شاعر/ د. نا�شر بن م�شفر الزهراين.

وتبقى ر�صائل الدعاء ل تغيب عن قلب كل موؤمٍن باهلل:

دعاء

"اللهم ل جتعل بيننا وبينك يف رزقنا اأحًدا �شواك، واجعلنا اأغنى 
ل  و�شحة  يطغينا،  ل  غنى  لنا  وه��ْب  اإليك،  عبادك  واأفقر  ب��ك،  خلقك 
الدنيا  من  كالمنا  اآخر  واجعل  عنا،  اأغنيته  عّمن  اللهّم  واغننا  تلهينا، 
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�شهادة اأن ل اإله اإل اهلل واأّن حمّمًدا ر�شول اهلل، وتوّفنا واأنت را�ٍض عنا، 
غري غ�شبان". 

كما اأو�سلنا ر�سائلنا اإليكم, وا�ستمعتم اإليها, نو�سيكم باأن ت�سريوا 
على هذا النهج طوال حياتكم .. فاأر�سلوا ر�سائل اخلري اإىل النا�س كافة, 
وا�ستمعوا لر�سائل اخلري من النا�س كافة, وكونوا على حّذر من ر�سائل 
ال�سيطان, واإياكم اأن تكونوا عوًنا لل�سيطان فيها, ل يف ا�ستماعها, ول 

يف اإر�سالها.
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكم  "وال�سالم 
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البرنامج اإلذاعي )33(

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل, اأمر بالتحّلي بالف�سائل, ونهى عن الوقوع يف مهاوي 
ې  ې  زب  احلكيم  العليم  ه��و  اإّل  اإل��ه  ل  وال��رذائ��ل,  النقائ�س 
ۆئۈئ  ۆئ  ۇئ  وئۇئ  ەئوئ  ەئ   ائ  ائ  ى  ېى  ې 

فتح  ور�سوله,  عبده  حمّمًدا  اأّن  واأ�سهد  )البقرة:269(.  ۈئ ېئ  رب 

اهلل لنا ب�سّنته اأبواب الّرقي وال�سعادة, اللهّم �سلِّ و�سلِّم  عليه, وعلى اآله 
واأ�سحابه, اأويل الراأي والفكر والنجابة, وعلى من �سار على طريقهم 

واتبع نهجهم اإىل يوم القيامة. اأما بعد:
لكم؛  فنقول  نحييكم  نبّيه,  على  و�سّلينا  اهلل,  حمدنا  اأن  بعد 

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته. 
وي�سعدنا اأن نكون اأمامكم حاملن لكم عدًدا من الألوان املختلفة 
من الفقرات, والتي جمعناها يف برناجمنا لهذا اليوم كقو�س قزح املليء 

بالألوان الباهرة, والباعثة على الن�سراح والهدوء.
ك�ل ه�ذه الأل�وان �ست�ساهدونها باإذن اهلل يف ب�رناجمنا له�ذا اليوم 

)        ( املوافق )                    (.

وم��ع اأول الأل��وان، ال��ذي يعج��ز البي��ان ع��ن و�صفه لأن��ه جامع 
البيان، مع القراآن الكرمي:
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القرآن الكريم

پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  ٱ  زب  ت����ع����اىل:  ق�����ال 
ٹ  ٹ  ٹ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ڀڀ  ڀ  پڀ 
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ 
ڇڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ   ڃڃ 
ک   ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ   ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ 
ں   ں  ڱ   ڱ  ڱڱ  ڳ  ڳ  ڳ  گڳ  گ  گ   گ  ک  ک 
ھ  ھ  ہ  ہہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ 
ۈ  ۈ  ۆ  ۆ   ۇۇ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۓۓ  ے  ے  ھ  ھ 
ى  ېى  ې   ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ٴۇۋ  
 ائ ائ ەئ ەئ وئ وئۇئ  ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ رب 

)اآل عمران: 116- 120(.

وها هي األوان ال�صّنة املحمدّية الطاهرة تزّين لنا احلياة:

الحديث

عن اأبي هريرة - ر�شي اهلل عنه - ؛ اأّن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »خري يوم 
طلعت عليه ال�شم�ض، يوم اجلمعة. فيه ُخلق اآدم. وفيه اأُدخل اجلنة وفيه 

اأُخرج منها. ول تقوم ال�شاعة اإّل يف يوم اجلمعة« رواه م�شلم.

www.alukah.net
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وحكمتنا لهذا اليوم مليئة بالألوان: 

كلمات مأثورة لألمير شكيب أرسالن

1- امل�شلم اجلامد هو الذي مّهد لأعداء املدنية الإ�شالمية الطريق 
الإ�شالمي  العامل  عليه  الذي  ر  التاأخُّ باأّن  حمتّجني  املدنية،  هذه  ملحاربة 

اإمنا هو ثمرة تعاليمه.

امل�شلمون، لأنه  به  ابتلي   الذي  الفقر  امل�شلم اجلامد هو �شبب   -2
جعل الإ�شالم دين اآخرة فقط.

اإّن الإ�شالم هو دين دنيا واآخرة، واإّن هذه مزية له على �شائر   -3
الأديان، فال ح�شر ك�شب الإن�شان فيما يعود للحياة التي وراء هذه، كما 
وجمدها،  وملكها  الدنيا  مال  يف  زهده  ول  وال�شني،  الهند  ديانات  هي 
كتعاليم الإجنيل، ول ح�شر �شعيه يف اأمور هذه املعي�شة الدنيوية كما هي 

مدنية اأوروبة احلا�شرة.

والريا�شية  الطبيعية  العلوم  على  احلرب  �شهر  الذي  اجلامد   -4
ثمرات  الإ�شالم  الكفار حّرم  علوم  اأنها من  بحّجة  و�شناعاتها،  وفنونها 

هذه العلوم، واأورث اأبناءه الفقر الذي هم فيه.

اإّن العلوم الطبيعية هي العلوم الباحثة يف الأر�ض، والأر�ض ل   -5
تخرج اأفالذها اإّل ملن يبحث فيها.
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اأما �ص��كل كلمتن��ا ال�صباحية فه��و كال�صطر م�صتقيًم��ا، وكال�صبح 
و�صوًحا:

الجاهليـة

من  الإ�شالم؛  قبل  العرب  عليها  كانت  التي  احل��ال  هي  اجلاهلية 
اجلهل باهلل ور�شله، و�شرائع الدين، واملفاخرة بالأن�شاب، والكرب والتجرب، 
وغري ذلك   ، ِن�شبًة اإىل اجلهل الذي هو عدم العلم، اأو عدم اتباع العلم، 
قال �شيُخ الإ�شالم ابن تيمية - رحمه اهلل-  :   " فاإنهَّ من مل يعلم احلق فهو 
جاهل جهاًل ب�شيًطا، فاإن اعتقد خالفه فهو جاهل جهاًل مركًبا، فاإن قال 
ا، فاإذا تبنّي ذلك  خالف احلق عاملًا باحلق، اأو غري عامل، فهو جاهل اأي�شً
فالنا�ض قبل بعث الر�شول ملسو هيلع هللا ىلص كانوا يف جاهلية من�شوبة اإىل اجلهل، فاإّن 
ما كانوا عليه من الأقوال والأعمال، اإمنا اأحدثه لهم جاهل، واإمنا يفعله 
جاهل، وكذلك كل ما يخالف ما جاء به املر�شلون، من يهودية ون�شرانية، 

فهو جاهلية، وتلك كانت اجلاهلية العامة .  
كما  م�شر،  دون  م�شر  يف  تكون  فقد  ملسو هيلع هللا ىلص  الر�شول  بعث  بعد  فاأما 
اأن  هي يف دار الكفار، وقد تكوُن يف �شخ�ض دون �شخ�ض، كالرجل قبل 
مطلق  زمان  يف  فاأما  الإ�شالم،  دار  يف  كان  واإن  جاهلية،  يف  فاإنه  ي�شلَم 
فال جاهلية بعد مبعث حممد ملسو هيلع هللا ىلص؛ فاإنه ل تزال من اأّمته طائفة ظاهرين 
على احلق اإىل قيام ال�شاعة، واجلاهلية املقّيدة قد توجد يف بع�ض ديار 
امل�شلمني، ويف كثري من الأ�شخا�ض امل�شلمني، كما قال ملسو هيلع هللا ىلص:  » اأربع يف اأّمتي 
من اأمر اجلاهلية .  .  «  رواه م�شلم ،  وقال لأبي ذر - ر�شي اهلل عنه -  :   » اإنك 

www.alukah.net
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امروؤ فيك جاهلية « رواه البخاري"ا.ه�. 
العلم،  عدم  وهو  اجلهل،  اإىل  ن�شبة  اجلاهلية :   اأّن  ذلك :   وملخ�ض 

واأنها تنق�شم اإىل ق�شمني :  
ملسو هيلع هللا ىلص  الر�شول حممد  مبعث  قبل  كان  ما  وهي  العامة :   1- اجلاهلية 

وقد انتهت ببعثته .  
2- جاهلية خا�شة ببع�ض الدول، وبع�ض البلدان، وبع�ض الأ�شخا�ض، 
هذا  يف  اجلاهلية  ُيعّمموَن  من  خطاأ  يت�شح  وبهذا  باقية،  تزال  ل  وهذه 
وما  الع�شرين،  القرن  جاهلية  اأو  القرن  هذا  جاهلية  فيقولون :   الزمان 
�شابه ذلك، وال�شواب اأن ُيقالَ :  جاهلية بع�ض اأهل هذا القرن، اأو غالب 
اأهل هذا القرن؛ واأما التعميم فال ي�شحُّ ول يجوُز؛ لأنه ببعثة النبي ملسو هيلع هللا ىلص 

زالت اجلاهلية العامة .  

واخرتنا لكم هذا اللون:

 من مظاهر الشِّرك المنتشرة 
في كثير من بالد المسلمين

حر والكهانة والعرافة: من اأنواع ال�شرك املنت�شرة ال�شِّ
ول  ي�شر  وهو  املوبقات  الكبائر  ال�ّشبع  ومن  كفر  فاإنه  حر  ال�شِّ اأّما 
زب ڈ  ژ ژ ڑ ڑک رب   تعلُّمه:  ينفع قال اهلل تعاىل عن 
)البقرة: 102(، وقال �شبحانه: زب ڌ  ڎ ڎڈ ڈ  رب )طه: 69(، 

حر كافر قال اهلل تعاىل: زب پ ڀ  ڀ ڀ  والذي يتعاطى ال�شِّ
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ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ   ٺ  ڀٺ 
رب  ڄڄ   ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹٹ    ٹ 

)البقرة: 102(.
وحكم ال�شاحر القتل وك�شبه حرام خبيث ، واجلهال والظلمة و�شعفاء 
اأو  اأ�شخا�ض،  على  به  يعتدون  �شحر  لعمل  ال�ّشحرة  اإىل  يذهبون  الإميان 
ينتقمون منهم، ومن النا�ض من يرتكب حمّرما بلجوئه اإىل ال�ّشاحر لفك 
ال�ّشحر، والواجب اللجوء اإىل اهلل وال�شت�شفاء بكالمه كاملعوذات وغريها. 
اأما الكاهن والعّراف فكالهما كافر باهلل العظيم لدعائهما معرفة 
لأخذ  ال�شّذج  ي�شتغفل  ه��وؤلء  من  وكثري  اهلل،  اإل  الغيب  يعلم  ول  الغيب 
�شرب  اأو  الرمل،  يف  التخطيط  من  كثرية  و�شائل  وي�شتعملون  اأموالهم، 
الودع اأو قراءة الكف والفنجان، اأو كرة الكري�شتال واملرايا، وغري ذلك، 
واإذا �شدقوا مرة كذبوا ت�شًعا وت�شعني مرة، ولكن املغّفلني ل يتذّكرون اإّل 
امل�شتقبل  ملعرفة  اإليهم  فيذهبون  الأّفاكون،  هوؤلء  فيها  �شدق  التي  املرة 
وال�شعادة وال�شقاءة يف زواج اأو جتارة، والبحث عن املفقودات، ونحو ذلك 
وحكم الذي يذهب اإليهم اإن كان م�شّدًقا مبا يقولون فهو كافر خارج عن 
املّلة، والدليل قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »من اأتى كاهًنا اأو عّراًفا ف�شّدقه مبا يقول فقد 
الذي يذهب  اإن كان  اأما  اأحمد.  الإم��ام  رواه  اأنزل على حمّمد«  كفر مبا 
للتجربة ونحوها  ولكنه يذهب  الغيب،  يعلمون  باأنهم  اإليهم غري م�شّدق 
فاإنه ل يكفر، ولكن ل تقبل له �شالة اأربعني يوًما والدليل قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »من 
اأتى عّراًفا ف�شاأله عن �شيء مل ُتقبل له �شالة اأربعني ليلة« رواه م�شلم، هذا 

مع وجوب ال�شالة والتوبة عليه.
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ومن بني الألوان الفاقعة اخرتنا لكم هذا اللون:

معلومات خاطئة

يعتقد الكثري منا اأّن لدغة العقرب قاتلة، واحلقيقة اأن اأ�شّد العقارب 
�شمية ل تقتل الإن�شان العادي، ولكن قد تت�شبب مبوت الطفل الر�شيع اأو 

كبري ال�شن ومري�ض القلب اإذا مل يتم العالج. 
الوفاة  ت�شبب  ل  باأنها  اع��رف  اهلل،  ق��ّدر  ل  العقرب  لدغة  فعند 
وبالتايل ل تخف وحافظ على هدوئك واذهب لأقرب م�شت�شفى. معظم 

وفّيات لدغات العقارب حتدث ب�شبب ال�شكتة القلبية من اخلوف.

وبقي لنا لون واحد:

ال للعداوات

يقول ال�شيخ: حممد العريفي - حفظه اهلل - : جتد اأّن النا�ض عند 
التعامل معهم لهم طبائع .. منهم الغ�شوب، ومنهم البارد، ومنهم الذكي، 

ومنهم الغبي، واملتعّلم، واجلاهل.
ومنهم ح�شن الظن، و�شيئ الظن .. و :

     من عامل النا�ض لقى منهم ن�شًبا
ف����اإن �َشْو�َشهم ب����غٌي وط����غ����ي������ان     

اأنه  اأعدل النا�ض، والغبي يرى  اأنه  فالظامل؛ يغفل عن ظلمه ويرى 
اأذكى النا�ض، والأخرق ال�شفيه يرى اأنه حكيم زمانه.
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اأذكر ملا كنت �شاًبا - واأظنني ل اأزال كذلك - اأعني ملا كنت يف اأوائل 
درا�شته  اأكمل  هل  اأدري  ل  ثقيل،  �شيف  علينا  اأقبل   .. الثانوية  الدرا�شة 

البتدائية اأم ل؟ لكن الذي اأجزم به اأنه يقراأ ويكتب.
وكنت م�شغوًل وقت دخوله مب�شاألة �شرعية مل اأجد لها جواًبا.

و�شعت له ما يو�شع لل�شيف من ِقرى، ثم تناولت الهاتف وجعلت 
اأكرر الت�شال بال�شيخ ابن باز - رحمه اهلل - ل�شوؤاله عنها.

مل اأجد ال�شيخ .. راآين �شاحبي من�شغاًل اإىل هذا احلد .. ف�شاألني: 
مبن تت�شل؟

قلت: بال�شيخ ابن باز .. عندي ا�شتفتاء مهم.
فبادرين قائاًل بكل ثقة: �شبحان اهلل .. ابن باز .. واأنا موجود؟!

بلطف،  وعاملهم  ثقلهم،  فتحّمل  كذلك،  كثريين  النا�ض  من  جتد 
واك�شبهم.

عليهم  تبعث  فلم  ع��داوات؛  تك�شب  ل  اأن  ا�شتطاعتك  بقدر  ح��اول 
وكياًل، اأنقذ ما ميكن اإنقاذه، ول تعّذب نف�شك.

ها هو عقدنا امللّون قد اكتمل, وخرزاته قد ا�سطّفت, حتى اأ�سبح 
كقو�س قزح ي�سيء اأمامكم بالألوان.

ومل يتبّق لنا اإّل اأن نختم مبا بداأنا به.
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكم  "وال�سالم 
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البرنامج اإلذاعي )34(

ٱ ٻ ٻ

وباريها, ورافع  الأك��وان  احلمد هلل احلمد هلل, احلمد هلل فاطر 
الأنف�س وم�سويها,  وداحيها, وخالق  الأر���س  وبا�سط  ال�سماء ومعليها, 
فاإمنا  �سيًئا  اأراد  اإذا  اإله عظيم  �سبحانه من  الأرزاق وجمريها,  وكاتب 
ل��ه, وم��ن ي�سلل فلن  ف��ال م�سّل  م��ن يهده اهلل  ك��ْن فيكون,  ل��ه  يقول 
جتد له ولًيا مر�سًدا, واأ�سهد اأّن حمّمًدا عبده ور�سوله, �سلى عليه ربه 
اآله الطيبن  العاملن, ور�سي اهلل عن  املكنون, ورفع ذكره يف  يف كتابه 

و�سحابته امليامن. اأما بعد:
املده�سة,  الع�سافري  �سق�سقة  وم��ع  العذبة,  ال�سباح  اأ���س��وات  مع 
وم��ن ه��ذا امل��ك��ان ال��ه��ادئ, ن��رح��ب بكم يف ه��ذا ال��ي��وم )        ( امل��واف��ق 
)                    ( لنخرج لكم عدًدا من الأ�سوات الندية, املليئة باملعاين 

النبيلة, والهم�سات ال�سجّية.

ومع خري الأ�صوات التي نزّين بها قلوبنا، اإنه �صوت القراآن:

القرآن الكريم

یی  ی  ی  ىئىئ  ىئ  ېئ  ېئ  زب  ت��ع��اىل:  ق��ال 
ڀ   پپ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ىئ   مئ  حئ  جئ 
ٹ  ٹ  ٹ  ٿٿ  ٿٿ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ 
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ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ 
ڍ  ڇڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  ڃچ  ڃ  ڃڃ 
ک  ڑک  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ   ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ 
ںں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گگ   گگ  ک  ک 

ڻ ڻڻ ڻ ۀ ۀ ہ رب )اآل عمران: 121- 127(.

ونعّطر لقاءنا بقب�صات من النبّوة:

الحديث

عن اأبي هريرة - ر�شي اهلل عنه - ؛ اأنه �شمع ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: 
»نحن الآخرون ال�شابقون يوم القيامة، بْيد اأنهم اأوتوا الكتاب من قبلنا، 
ثم هذا يومهم الذي فر�ض عليهم فاختلفوا فيه، فهدانا اهلل، فالنا�ض لنا 

فيه تبع: اليهود غًدا والن�شارى بعد غد« متفق عليه.

ون�صتمع اإىل �صوٍت من الفقه:

الفسـق

الف�شق لغة :  اخلروج، واملراد به �شرًعا :  اخلروج عن طاعة اهلل، وهو 
فيقال  اجلزئي؛  واخل��روج  فا�شق،  للكافر :   فيقاُل  الكلي؛  اخلروج  ي�شمل 

للموؤمن املرتكب لكبرية من كبار الذنوب :  فا�شق .  
الكافُر  ى  الكفر، في�شمهَّ املّلة، وهو  ينقل عن  فالف�شق ف�شقان :  ف�شق 

رب  ہھ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ   زب  فقال :   اإبلي�َض  اهلل  ذكر  فقد  فا�شًقا، 
)الكهف: 50(، وكان ذلك الف�شق منه ُكفًرا .  
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وقال اهلل تعاىل :  زب ې ې ى  ى ائائ رب )ال�شجدة: 20( ، 
يريد الكفار، دلهَّ على ذلك قوله :  زب ەئ ەئ وئ وئ ۇئۇئ ۆئ ۆئ  

ۈئ ۈئ ېئ ېئ  ېئ ىئ ىئ ىئ رب )ال�شجدة: 20(.

ف�شُقُه  ُيخرجُه  ومل  فا�شًقا،  امل�شلمني :   من  الكبرية  مرتكب  ى  وُي�شمهَّ
گگ   ک  ک  کک   ڑ  ڑ  زب  تعاىل :   اهلل  قال  الإ�شالم،  من 
رب  ڻ  ں  ں   ڱ  ڱڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   گگ 

ڀ  ڀ  ڀ   پ  پ  پ  پ  ٻ  زب  تعاىل :   وق��ال   ،)4 )ال��ن��ور: 
الف�شوق  تف�شري  يف  العلماء  وقال   ،)197 )البقرة:  رب  ٺٺ  ٺ  ڀٺ 

هنا :  هو املعا�شي.

ونرتك املجال مفتوًحا ل�صوت الكلمة ال�صباحية ال�صادح:

خوف السّلف
زب ۉ ېې  الآي���ة:  ه��ذه  ال�شالة  اأوق���ي يف  اأب��ى  ب��ن  زرارة  ق��راأ   - 

ېې رب )املدثر: 8( ؛ فخّر ميًتا.

"فر�ض يجدها اخلائفون  بعابد يبكى ف�شاألوه فقال:  - ووقف قوم 
 - اهلل  على  بالعر�ض  النداء  "روعة  ق��ال:  هي؟  وما  قالوا:  قلوبهم"   يف 

عّز وجّل -.
و�شعف  ك��ربت  "قد  وي��ق��ول:  مناجاته  يبكي يف  اخل��وا���ض  وك��ان   -

ج�شمي عن خدمتك فاأعتقني".
ياأكل  - وكان يزيد بن الأ�شود ل ي�شحك، ول ينام م�شطجًعا، ول 

ال�شمن.
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اإىل  اإذا ا�شطجع يتقّلى كاحلبة يف املقالة فيثيب  - وكان طاوو�ض 
ال�شالة ويقول: "طري ذكر جهنم نوم اخلائفني".

يف  قامت  ثم  م�شلمي  عليه  العزيز  عبد  بن  لعمر  م��ولة  ودخلت   -
م�شجد يف بيته ف�شّلت فيه ركعتني وغلبتها عينها فرقدت؛ فا�شتبكت يف 
منامها ثم انتبهت فقالت: "يا اأمري املوؤمنني، اإين واهلل راأيت عجًبا، قال 
وما ذل�ك؟ قالت: راأيت النار وهى تزفر على اأهلها، ثم جيء بال�شراط 
فعمل  مروان  بن  امللك  بعبد  فجيء  قالت:  هيه  فقال:  متنها  على  وو�شع 
عليه فما م�شى اإّل ي�شري حتى انكف����اأ به ال�شراط فهوى اإىل جهنم فقال 
فما م�شى  عليه  فعمل  امللك  عبد  بن  بالوليد  ثم جيء  قالت:  هيه،  عمر 
عليه اإل ي�شري حتى انكفاأ به ال�شراط فهوى اإىل جهنم، فقال عمر: هيه 
اإل ي�شري حتى انكفاأ به  قالت: فجيء ب�شليمان بن عبد املل�ك فما م�شى 
ال�شراط فهوى اإىل جهنم فق�ال عمر: هيه قالت: ثم جيء بك واهلل يا 
اأمري املوؤمنني، ف�شاح عمر - رحمة اهلل عليه - �شيحة خّر مغ�شًيا عليه؛ 
فقامت اإليه فظ��لت تن�ادي يف اأذانه: يا اأمري املوؤمنني، اإين راأيتك واهلل قد 

جنوت، اإين راأيتك واهلل قد جنوت، وهو ي�شيح ويفج�ض برجليه".
- و بكى اأحد ال�شاحلني يف مر�شه بكاًء �شديًدا، فقيل له عاودت: 
وحججت  وت�شّدقت  وج��اه��دت  وقمت  �شمت  ال��ذي  واأن���ت  تبكي  كيف 
واعتمرت وعّلمت وذكرت؟ فقال: وما يدريني اأّن �شيًئا منها يف ميزاين، 
زب ڳڱ ڱ ڱ ڱ رب  يقول:  تعاىل   واأنها مقبولة عند ربى، واهلل 

)املائدة: 27(.
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وها هي هم�صات اخرتناها لكم بعنوان:

غرائب مع الكتاب والعلماء

املنت�شرة  الأم��را���ض  لدرا�شة  حياته  كّر�ض  ال��ذي  الفرن�شي  العامل 
الذهن..  و�شرود  الن�شيان  بداء  م�شاًبا  كان  الكلب،  داء  عالج  واكت�شف 
يروى عنه اأنه يف يوم زواجه اجتمع املدعوون وظّلوا يف انتظاره ولكنه مل 
يبحث عنه فوجده يف معمله يجري  اأ�شدقائه  اأحد  اإليه  فاأ�شرع  يح�شر، 

اإحدى التجارب ! 

ا هم�صات اأخوّية بعنوان: وتلك اأي�صً

هل تعلمون؟

هل تعلمون اأّن كل الأدوات امل�شتخدمة يف اجلراحة والت�شريح اليوم 
هي نف�شها التي اخرتعها العامل الزهراوي يف القرن العا�شر؟ هل تعلمون 
اأّن املائتي اأداة التي ي�شتعملها الأطباء اليوم هي من ت�شميم الزهراوي؟ 
العمليات  يف  امل�شتخدمة  اخليطان  اكت�شف  م��ن  اأول  اأن��ه  تعلمون  ه��ل 

اجلراحية والتي تذوب يف اجل�شم بعد العملية؟
يف  الدموية  ال��دورة  اكت�شف  الذي  هو  النفي�ض  ابن  اأّن  تعلمون  هل 

القرن الثالث ع�شر قبل هاريف بثالثمائة �شنة؟
اأي  "البنج"،  اخرتع  من  اأول  هم  امل�شلمني  العلماء  اأّن  تعلمون  هل 
املخّدرات الطبية التي تعطى للمر�شى قبل العمليات، وهم الذين مزجوا 

الأفيون بالكحول للغر�ض نف�شه؟
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الهوائية  الطاحونة  اخ��رتع  من  اأول  هم  امل�شلمني  اأّن  تعلمون  هل 
لطحن الذرة والري ومل تعرفها اأوروبا اإّل بعد خم�شمائة عام؟

ونختم بهذه الفقرة:

الرسائل التهديدية ليست فكرة صائبة
اأبًدا ر�شالة تهديد اإىل موظف  اغ�شب كيفما �شئت، ولكن ل تكتب 
اآخر، فقد يحدث يف بع�ض الأحيان اأّن يغ�شبك �شخ�ض ما ب�شدة وتريد اأن 

ُتلحق به ال�شرر؛ لكن من ف�شلك قاوم هذا ال�شعور. 
يتم  اأن  جًدا  ال�شهل  من  نحياه  الذي  التكنولوجيا  ع�شر  ظل  ففي 
ن�شر ر�شالة خطرية على نطاق وا�شع. ويف حني اأّن وجهة نظرك قد تكون 
�شليمة، فاإنك �شوف تبدو منفعاًل وغري م�شيطر على ذاتك، ورمبا حاقًدا، 

اأو حتى مذنًبا، كن هادًئا. 
ل تن�ض مطلًقا اأّن العامل �شغري؛ فمن تتوّعده اليوم رمبا ي�شبب لك 
امل�شكالت غدّا. اك�شب املعركة دون اأن جتعل لك عدًوا يرتّب�ض بك مدى 

احلياة. 
هاهي حناجرنا قد تكّلمت, واأعذب اأ�سواتها قد اأخرجت, وباأجمل 
عراتها قد فاحت؛ فبارك اهلل مبن قال, وبارك اهلل مبن �سمع, وجزى 

اهلل اجلميع خري اجلزاء.
وعلى اآله و�سحبه اأجمعن". حمّمد,  نبّينا  على  اهلل  "و�سّلى 
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البرنامج اإلذاعي )35(
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الربوبية,  املتعّزز بعظمة  الألوهية,  املتفّرد بوحدانية  احلمد هلل 
امل��اّن  واأح��وال��ه��ا,  بتقلبها  وال��ع��امل  باآجالها,  العامل  نفو�س  على  القائم 
عليهم بتواتر اآلئه, املتف�سل عليهم ب�سوابغ نعمائه. واأ�سهد اأّن حمّمًدا 
املر�سي,  امل�سيء والأمر  بالنور  املرت�سى, بعثه  املجتبى ور�سوله  عبده 
فدمغ به الطغيان, واأكمل به الإميان, ف�سلى اهلل عليه و�سلم ما دار يف 
ال�سماء فلك, وما �سبح يف امللكوت ملك, وعلى اآله و�سحبه اأجمعن. اأما 

بعد:
كما اأّن ال�سبح قد خرج, والن�سر قد انطلق, والببغاء قد نطق؛ ها 
نحن نتقدم اإليكم حاملن لكم عقدنا الفريد, يف هذا اجلمع الغفري, 
طالب  ي��ا  اأن��ت��م  وبكم  الأف��ا���س��ل,  ومعلمينا  احلبيب,  مبديرنا  امل���زدان 

مدر�سة )                                  (.
ل خرزات  وها نحن يف هذا اليوم )        ( املوافق )                    ( نف�سّ

عقدنا لهذا اليوم. 

اأجمل ما يف عقدنا هذه اخلرزة املباركة:

القرآن الكريم

ۓ  ۓ  ے   ے  ھ  ھ  ھ  ھ   ہہ  ہ  زب  تعاىل:  قال 
ڭ  ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈۈ ٴۇ ۋ  ۋۅ ۅ ۉۉ 
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ې ې ې ې ى ىائ ائ ەئ ەئ وئ وئۇئ 
ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ   ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ   ۇئ 
پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  حئ   جئ  ی  ی  ی 
ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ   پ 
ٿ ٿ ٿ ٿ  ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ 
ڤ ڤ ڦڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ 
ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ 
کک   ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڎڈ  ڎ  ڌ 

کک گ گ گ گ رب )اآل عمران: 128- 136(.

بعد خرزة القراآن نثّني بحلقة ال�صّنة:

الحديث

يوم  ملسو هيلع هللا ىلص ذكر  اأّن ر�شول اهلل  ؛  اأبي هريرة - ر�شي اهلل عنه -  عن 
ي�شلي،  قائم  وهو  م�شلم،  عبد  يوافقها  ل  �شاعة،  »فيه  فقال:  اجلمعة، 

ي�شاأل اهلل تعاىل �شيًئا، اإّل اأعطاه اإّياه«. واأ�شار بيده يقللها. متفق عليه.

ون�صيف خرزة الإدارة:

وسائل وتقنيات إلدارة الحياة

كثري  يف  احلياة  اجلميل.  باملدح  نف�شك  وكافئ  منجًزا  فلتكن   -1
والألعاب  ببع�ض اخلدع  اأنف�شنا  مع  نقوم  فاأحياًنا  لعبة ذكاء،  الأمور  من 
والإجناز،  الإنتاج  اأن حتّفز م�شتويات جديدة من  التي ميكن  ال�شغرية، 
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على  ي�شاعدك  لإجن��ازك  كتحية  قليلة  اإيجابية  بكلمات  نف�شك  ف�شجع 
اإجناز املزيد.

2- اأ�شف حوافز للت�شجيع على بذل املزيد من اجلهد، واقطع وعًدا 
لنف�شك اأو لفريق عملك بعمل �شيٍء ممتع حًقا، اإذا و�شلت للهدف يف وقت 

قيا�شي.
اإجناز  يف  لتقّدمك  مرئي  ب�شجل  الحتفاظ  بخطتك؛  احتفظ   -3
خطتك  ا�شتخدم  اأك��رب.  لإجن��از  يدفعك  اأن  ميكن  ال�شعب،  م�شروعك 
على  ي�شاعدك  مما  اإجنازها،  يتم  مهمة  كل  وا�شطب  مراجعة  كقائمة 

ال�شتمرار ويبقيك متحفًزا ويعطيك برهاًنا مرئًيا لإجنازك.

ونقف مع خرزة كبرية، اإنها خرزة الكلمة:

نبذة عن تاريخ علم النبات

الربية،  النباتات  يجمعون  ال��غ��اب��رة  الأزم��ن��ة  يف  الأق��دم��ون  ك��ان 
وي�شّنفونها، ويدر�شون خ�شائ�شها لغر�ض املنفعة فح�شب، اأما الدرا�شة 
العلمية البحتة فلم تكن تخطر ببال يف تلك احلقبة، وكانت املنفعة الطبية 
اأهم الأغرا�ض التي ي�شتعملون فيها النباتات. ويف بالد الإغريق القدمية 
تاأّلفت جماعة ت�شم اأطباء وزراعيني، وكان غر�شها جمع الأجزاء النباتية 
بع�ض  عالج  يف  ا�شتعمالها  بق�شد  وغريها  وج��ذور  اأوراق  من  املختلفة 

الأمرا�ض.
ومل يبداأ الهتمام بدرا�شة النبات كعلم اإّل يف عهد اأر�شطو )حوايل 
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ف�شجع  م.(  ق.   356 )عام  الأكرب  الإ�شكندر  جاء  ثم  ق.م.(،   380 �شنة 
اأول  اأما  الطبية.  بالنباتات  منها  ات�شل  ما  وخا�شة  النباتية،  الدرا�شات 
�شجل مدّون معروف يف درا�شة النباتات وتق�شيمها، فهو ذلك الذي و�شعه 
 -370 �شنة  من  الفرتة  يف  عا�ض  الذي  الإغريقي  )العامل  ثيوفرا�شتو�ض 
285ق. م. وهو اأحد تالميذ اأر�شطو( با�شم "التاريخ الطبيعي للنباتات". 
ومل يحدث بعد عهد ثيوفرا�شتو�ض اأي تقدم يف درا�شة النبات اإىل اأن جاء 
مو�شوعته  فاأّلف  ميالدية(   37 )�شنة  ديو�شكوريد�ض  الإجنليزي  العامل 
من  مئات  لب�شع  دقيًقا  و�شًفا  و�شمنها  الطبية"،  "املادة  يف  املعروفة 
النباتات الطبية. ويف القرن ال�شاد�ض ع�شر دّب الن�شاط يف درا�شة علم 
النبات من جديد، وا�شتمر حتى وقتنا احلا�شر. ويف م�شتهل القرن الثامن 
ع�شر ظهر العامل ال�شويدي )ليني�ض( الذي عا�ض يف الفرتة من )1707-
1778( ميالدًيا، والذي يعترب من اأبرز علماء الع�شر احلديث، حيث اهتم 
واأزهاره،  واأوراقه،  وجذره،  )�شاقه،  النبات  اأجزاء  بو�شف  كثرًيا  ليني�ض 
الأع�شاء يف  العديدة يف �شكل هذه  وب��ذوره(، ومّيز الختالفات  وثماره، 
النباتات املختلفة، ثم ق�ّشم النباتات ورّتبها على هذا الأ�شا�ض واأعطي لكل 

نبات ا�شًما خمت�شًرا ب�شيًطا.
العلماء  اأ�شافها  التي  القيمة  الإ�شافات  اإىل  هنا  الإ�شارة  ويجب 
العرب القدامى اإىل الدرا�شات النباتية. ومن اأ�شهر العلماء العرب جابر 
بن حيان )700-765 م(، وقد كان اهتمامه بالرتكيب الكيميائي للنباتات 
اأكرث منه بالدرا�شات النباتية البحتة، ثم اأبو بكر الرازي )865-925م(، 
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ثم ابن �شينا )980-1037م(، وقد ان�شب اهتمامه على النباتات الطبية 
ا عبد اللطيف البغدادي، وابن  ومنافعها. ومن م�شاهري علماء العرب اأي�شً
-1304( بطوطة  ابن  العاملي  الرّحالة  ثم  )1197-1248م(،  البيطار 
اجلدير  وم��ن  امل�شهورة.  التذكرة  �شاحب  الأنطاكي  وداود  1369م(، 
بالذكر اأّن هوؤلء العلماء قد اهتموا كثرًيا بالناحية الطبية وال�شتغاللية، 

اأكرث من الناحية العلمية البحتة.

ومن بني اخلرزات وقعت اأيدينا على خرزة بعنوان:

أسماؤهم األصلية

يحمد. بن  عمرو  بن  الرحمن  عبد  • الأوزاعي: 
اأيزنهاور. ديفيز  دوايت  • اأيزنهاور: 

بايرون. جورج  جورج  • بايرون: 
عي�شى. بن  طيفور  • الب�شطامي: 

بلهار�ض. ك�شيمليان  ما  تيودور  • بلهار�ض: 
بو�شكني. �شرجيفت�ض  األك�شندر  • بو�شكني: 

وها هي تقرتب منا اإنها خرزة:

تنبيهات مهمّة مفتتحة بـ"ال"

امل�شجد  م�شاجد:  ثالثة  اإىل  اإلهَّ  تعبًُّدا  فر  بال�شهَّ رحالك  ت�ّشد  ل   -
احلرام مبكة، وامل�شجد النبوي باملدينة، وامل�شجد الأق�شى بالقد�ض، واأما 
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�شواها من امل�شاجد فال ُي�شافر اإليها قا�شًدا لها.
عن اأبي هريرة - ر�شي اهلل عنه - ، قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ل ُت�شدُّ 
ملسو هيلع هللا ىلص،  الر�شوِل  وم�شجِد  احل��راِم،  امل�شجد  م�شاِجَد:  ثالثِة  اإىل  اإلهَّ  حاُل  الرِّ

وم�شجِد الأق�شى« متفق عليه.
- ل تزر القبور لدعوة اأ�شحابها من دون اهلل تعاىل اأو تتو�ّشل بهم 
على اهلل تعاىل، واإمنا تكون لالتعاظ بحالهم وماآلهم، ول باأ�ض بال�شالم 

عليهم والدعاء لهم.
ڈ  ڎ  ڎ   ڌڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  زب  تعاىل:  ق��ال 
ڈ ژ ژ ڑ  ڑ ک ک  ک ک گ  گ گ  گڳ 
رب  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ں  ڱں  ڱ  ڱ  ڱ  ڳڳ   ڳ 

)فاطر: 13- 14(.

ونتّوج حلقات اخلرز بهذه اخلرزة:

همسة من القلب

تاأكد اأّن اهلل تعاىل ل يخلق �شيًئا قبيًحا، وقد كّرم �شبحانه وتعاىل 
الإن�شان وخلقه يف اأح�شن تقومي، ول يظلم اهلل تعاىل اأحًدا، فاإن كان لديك 
نق�ض يف جانب من جوانب ج�شمك فاعلم باأّن اهلل تعاىل منحك اإمكانات 
اأخرى ولكنك مل تكت�شفها، وبالتايل ما عليك اإّل اأن حتمد اهلل تعاىل على 
تكون  وال�شكر  واحلمد  الر�شا  مع  اأّن  واعلم  كثرية،  نعم  من  منحك  ما 
الذات  اأو  اجل�شم  اإىل  والنظرة  بالنق�ض  ال�شعور  ومع  والهناء،  ال�شعادة 
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بانتقا�ض، يكون معها الأمل واحلزن واحل�شرة، واأحياًنا ت�شل اإىل احلقد 
واحل�شد، وكلها �شفات ل جتلب ل�شاحبها خرًيا اأبًدا.

ها هو عقدنا الفريد قد اكتمل, وبح�سوركم قد ابتهج؛ لكن نبقى 
على وعد باأن ل يكون هذا هو اآخر عقٍد نقدمه اإليكم, بل نعدكم باملزيد, 

وباهلل التوفيق, ون�سلِّي على احلبيب ملسو هيلع هللا ىلص .
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البرنامج اإلذاعي )36(

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل, ثم احلمد هلل, ثم احلمد هلل. احلمد هلل الذي جعل 
اأّمة الإ�سالم �ساهدة على غريها من الأمم. احلمد هلل الذي رفعها على 
اأك��رم  ال��ذي بعث فينا  ف��وق القمم. احلمد هلل  غريها حتى غ��دت قمة 
املرتقي  والأف��ع��ال,  اخل�سال  حممود  امل�سطفى  خلقه,  وخ��رية  ر�سله, 
منزلة اخللة من اهلل املتعال. �سلى اهلل عليه وعلى اآله و�سلم ما تعاقب 
الليل والنهار, واأ�سهد اأّن حمّمًدا عبد اهلل ور�سوله �سلى اهلل عليه وعلى 

اآله و�سلِّم ت�سليًما كثرًيا. اأّما بعد:
ال�سالم  اأهل اجلنة؛  املوؤمنن, حتية  نحييكم بخري حتية, حتية 

عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
لنا  وي�سمو  معكم,  احلديث  لنا  وي�سفو  بكم,  اللقاء  لنا  ويطيب 

الوقوف اأمامكم يف هذا اليوم )        ( املوافق )                    (.
و�سوف نقدم لكم جمموعة من املفاتيح التي جمعناها من اأبواب 

عدة, واأقفاٍل خمتلفة.

ومع اأول مفاتيحنا، وخري فقراتنا، واأروع ما جعبتنا، اإنه القراآن 
الكرمي:

القرآن الكريم
ں  ڱ  ڱ  ڱڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  زب  ت��ع��اىل:   ق��ال 
ھ   ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻڻ  ڻ  ںڻ 
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ۇ  ۇ  ڭ  ڭڭڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  
ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ٴۇۋ   ۈ  ۈ  ۆ  ۆ 
ېې ى ى ائائ ەئ ەئ  وئ وئ ۇئ  ٱ ٻ ٻ 
ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ   پ  پ  ٻ  ٻ 
ٺ  ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ ڦ 
چ  چچ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄڄڃ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ 
ڑڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڍڌ  ڍ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇ 

ک ک ک ک رب)اآل عمران: 137- 144(.

ون�صلح قلوبنا مبفتاح ال�صّنة:

الحديث

ملسو هيلع هللا ىلص قال:  النبي  ؛ عن  اأبي �شعيد اخلدري - ر�شي اهلل عنه -  عن 
»الغ�شل يوم اجلمعة واجب على كلِّ حمتلم« متفق عليه.

ونتاأّمل يف مفتاح امل�صاعر:

اترك مشاعرك عند الباب

باب  عند  م�شاعرك  اترك  ال�شباح،  يف  العمل  اإىل  تذهب  عندما 
اأن تكون مرّكًزا،  لتعمل، لذلك يجب عليك  منزلك؛ فاإنك تذهب هناك 
واإذا كنت بحاجة اإىل اإجازة فال ترتّدد. فمن الأف�شل اأن تاأخذ راحة ملدة 
يومني بدًل من اأن تذهب اإىل العمل م�شّتت الذهن وع�شبي املزاج؛ ذلك 
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لأنك �شوف ترتكب اأخطاء فقط، كما اأّن الأخطاء نادًرا ما يتم التغا�شي 
عنها ملجّرد اأنك متر بيوم �شيئ اأو اأ�شبوع �شيئ يف حياتك ال�شخ�شية.

ول تخدع نف�شك وتقول اإّن زمالءك يف العمل �شوف يقّدرون حالتك 
�شوف  اأنهم  كما  ل�شاحلهم.  موقفك  ي�شتغّلون  �شوف  فالبع�ض  النف�شية: 

ينعتونك بالتخّبط ال�شعوري وعدم ال�شيطرة على النف�ض.
اأن  الأف�شل  فمن  بالبيت،  امكث  نف�شًيا متاًما،  معافى  تكن  اإذا مل 

تظل خارج اللعبة بدًل من اأن تلعب يف اجتاه اخل�شارة.

وها هو مفتاح الكلمة يفر�س نف�صه بكلِّ قوة:

الدخول على قاعة مظلمة

حني يولد الواحد منا، ويبداأ التعرف على من حوله، ثم يخرج اإىل 
فاإنه  وبالتايل  وتزداد خرباته،  دوائر معرفته،  فتت�شع  واملدر�شة،  ال�شارع 
يكون اأ�شبه مبن دخل على قاعة كبرية مظلمة ومملوءة بالأ�شياء املبعرثة 
وال�شناديق املقفلة والآلت املعّقدة؛ اإنه يجد نف�شه خايل الذهن من اأي 

زب ې  ې ې  �شبحانه:  قال  كما  ي��راه،  ما  كل  �شابقة حول  معرفة 
لديه  اأّن  ي�شعر  اإن��ه   ،(78 )النحل:  رب  ائ  ائ  ى  ى  ې 
األوف الأ�شئلة التي ل ميلك لها اأّي جواب، ومن خالل العي�ض الطويل يف 
بع�ض  ليفتح  يده  متتد  ثم  الب�شيطة،  الأ�شياء  على  يتعّرف  القاعة،  تلك 
ال�شناديق، ويقِلّب بع�ض الآلت.. ومن خالل الحتكاك بالنا�ض وا�شتخدام 
الأ�شياء يكت�شف الكثري مما حوله، لكنه ي�شعر بعد طول الإقامة واملعاي�شة 
اأّن هناك اأ�شياًء كثرية ل يعرف عنها �شيًئا، هكذا نحن يا اأبنائي  نحاول 
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اكت�شاف اأنف�شنا واكت�شاف النا�ض من حولنا، كما نحاول فهم �شنن الوجود 
اأي�شا من هذه  �شنخرج  ولكن  تواجهنا،  التي  والتحديات  واجباتنا  وفهم 
الدنيا ولدينا اأمور كثرية غام�شة واأ�شئلة حائرة، كما قال - عّز وجّل - : 

زب ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی رب )الإ�شراء: 85(.
ما الذي يعنيه هذا بالن�شبة لكم:

1- الأ�شل يف الإن�شان اأن يكون جاهاًل اإّل اإذا تعّلم.
2- علينا اأن نتوا�شع، وحبذا اأن يكون توا�شعنا على قدر جهلنا.

3- نحن على قدر ما نعرف ونتقن، وكلما زاد ما نعرفه وما نتقنه، 
ارتفعت منزلتنا وحتققت اأهدافنا.

اأّل  4- مادمنا ل نعرف كل �شيء، ومل نحط بكل �شيء، فاإّن علينا 
ن�شدر اأحكامنا على الأحداث حتى تنتهي.

�شطحية،  اأو  جزئية  بها  معرفتنا  �شتكون  كثرية  اأم��ور  هناك   -5
ق فيها اأكرث، وهذا ل يكون اإّل من خالل امتالكنا لعقل  ونحتاج اإىل التعمُّ

مفتوح وروح متعّط�شة اإىل املعرفة.

ونزّين اأحد مفاتيحنا بنقو�س بعنوان:

نهايات عجيبة لعباقرة العالم

1- الفيل�شوف العظيم اأر�شطو األقى بنف�شه يف البحر، عندما عجز 
عن تف�شري �شبب التيارات البحرية وملاذا تتغرّي يف اليوم الواحد ع�شرين 

مرة. 
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2- وامللك الأديب مثري ياد�ض، كان يخاف اأن ميوت م�شموًما، فطلب 
اعتاد اجل�شم  ال�شموم يف طعامه. حتى  القليل من  ي�شع  اأن  اإىل خادمه 
على ذلك. ويف يوم قرر النتحار. واأخذ كمية من ال�شم، ولكنه مل ميت، 

فطلب اإىل اأحد حرا�شه اأن يدق راأ�شه بحجر. 
3- والفنان كاخلا�ض مات من ال�شحك.

4- والفيل�شوف هرقلطي�ض غطى نف�شه بروث البقر، حتى مات. 
5- والفيل�شوف زينون قطع اأحد اأ�شابعه عندما بلغ الت�شعني، وراح 
ينزف ثم يدق الأر�ض بقدميه ويديه مرّددا بيًتا من ال�شعر القدمي يقول: 

جئت اإىل هنا، فلماذا اأتيت بي؟! حتى مات.

ومن بني الأدراج نخرج لكم هذا املفتاح:

رحمة اإلسالم وعدله

ذات يوم كان القائد امل�شلم �شالح الدين الأيوبي جال�ًشا يف خيمته، 
فجاءته امراأة من غري امل�شلمني فمنعها احلرا�ض من الدخول، فجل�شت 
على مقربة من خيمته تبكي، ف�شمع �شالح الدين بكاءها، فاأمر باإدخالها، 
فلما دخلت قالت: لقد اأ�شر زوجي يف احلرب، وفقدت طفلي ال�شغري اأثناء 

القتال.. وجعلت تبكي.
فتاأثر لها �شالح الدين، ورّق قلبه رحمة بها، فاأمر باإخراج زوجها 

من بني الأ�شرى، ثم اأمر اجلنود بالبحث عن ابنها.
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اإليها،  فاأح�شروه  وجدوه،  الغالم حتى  يبحثون عن  فخرج اجلنود 
فاأخربها �شالح  والربكة،  الدين باخلري  واأخذت تدعو ل�شالح  ففرحت 

الدين باأّن هذه اأخالق الإ�شالم، الذي ياأمر اأن نرحم النا�ض جميًعا.
فقالت ال�شيدة: ما اأجمل دينك هذا الذي ياأمر بالرحمة وم�شاعدة 
ال�شعفاء! واأ�شلمت املراأة، واأ�شلم زوجها اإعجاًبا برحمة الإ�شالم واأبنائه.

اإذا ما اأو�صدت دونك الأبواب فافتحها مبفتاح الرحمة:

اليمامة والفرخان

راأى بع�ض ال�شحابة يوًما ميامة معها فرحان �شغريان ل ي�شتطيعان 
اليمامة  فطارت  وم�شوا،  واأخذوهما  الفرخني  نحو  فاأ�شرعوا  الطريان، 
وتطلب  ت�شتعطفهم  كاأنها  ال�شحابة  ه��وؤلء  روؤو���ض  فوق  ترفرف  وجعلت 
منهم اأن يرتكوا لها فرخيها.. وبينما هم على هذه احلالة اإذ جاء ر�شول 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، وراأى اليمامة ترفرف فوقهم، وقلبها يكاد ينخلع من احلزن على 
بولدها؟  هذه  فجع  "من  لأ�شحابه:  ملسو هيلع هللا ىلص  فقال  ال�شغريين،  ولديها  فراق 
اإىل  واأعادوهما  لأمهما،  الفرخني  ال�شحابة  فاأطلق  اإليها".  ولدها  رّدوا 

الع�ض، فرجعت اإىل ولديها فرحة م�شرورة. 
رحمة  وه��ي  عليها،  وحّثنا  نبيُّنا  بها  ج��اء  التي  الرحمة  هي  ه��ذه 
الإ�شالم العظيم التي ت�شمل الكون كله، عن ابن م�شعود - ر�شي اهلل عنه 
-، عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص اأنه قال: »لن توؤمنوا حتى تراحموا، قالوا: يا ر�شول اهلل 
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 كلنا رحيم. قال: اإنه لي�ض برحمة اأحدكم �شاحبه، ولكنها رحمة العامة« 
رواه الطرباين.

هاهي مفاتيحنا قد اكتملت, وتلك الأبواب قد ُفتحت, ومل يتبّق 
اإّل اأن نحزم مفاتيحنا بحبل, ونعلن اللقاء يوم غٍد باإذن اهلل.

وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكم  "وال�سالم 
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البرنامج اإلذاعي )37(

ٱ ٻ ٻ

عّلمه  الإن�سان,  خلق  ال��ق��راآن,  عّلم  الرحمن,  الرحيم  هلل  احلمد 
البيان, له مقاليد ال�سموات والأر�س �سبحانه كّل يوم هو يف �ساأن, واأ�سهد 
اأن ل اإله اإل اهلل وحده ل �سريك له, واأ�سهد اأّن حمّمًدا عبده ور�سوله, 
�سّيد ولد اآدم اأجمع, وخري من �سّلى وركع, واأبلغ من دعا اإىل اهلل فاأ�سمع, 
�سّلى اهلل وبارك عليه, وعلى اآله واأ�سحابه الأتقياء الررة, ور�سي عنهم 

وعن التابعن ومن تبعهم باإح�سان اإىل يوم الدين. اأما بعد:
كما اأّن لل�سم�س �سعاًعا؛ فاإّن لالأدب مكاًنا, وكما اأّن للقمر �سياًء؛ فاإّن 

لالأخالق عنواًنا, وكما اأّن هناك طابور �سباح؛ فاإّن هناك برناجًما ُيذاع.
مع هذه ال�ساحة العطرة بوجودكم, ويف هذا اليوم )        ( املوافق 
)                    ( ي�سّرنا اأن نقدم لكم من بن املدفون جمموعة من الكنوز, 

جنمعها من اأفخر الفنون, ونقدمها مع فوحان البخور.

اأعظ��م كن��وز امل�صلم��ني، وال��ذي يحفظ يف ال�ص��دور، وُيق��راأ بكل 
ترتيل، اآيات الذكر احلكيم:

القرآن الكريم

ڱڱ  ڱ   ڳ  ڳڳ   ڳ  گ  گگ  گ  زب  ت��ع��اىل:  ق��ال 
ڱ ںں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ  ہ  ہہ ھ 
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ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓڭ ڭڭ ڭ ۇۇ ۆ ۆ 
ائ  ى  ى   ېې   ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۋۅ  ۋ  ٴۇ   ۈ  ۈ 
ائ ەئ  ەئ وئ وئ ۇئ  ۇئ ۆئۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ 
ٱ  يئ   مئىئ  حئ  یجئ  ی  ی  ی   ىئ  ىئ   ىئ  ېئ 
ڀ  پ  پپ  پ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ 
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٺٺ  ٺ  ٺ  ڀ   ڀ  ڀ 
ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڤڤ  ڤڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  
رب  چ  چ  ڃڃ  ڃڃ  ڄ  ڄڄ   ڄ  

)اآل عمران: 145- 151(.

ومن كنوز النبّوة نخرج لكم هذا احلديث:

الحديث

عن املغرية بن �شعبة - ر�شي اهلل عنه - ؛ قال: ك�شفت ال�شم�ض على 
عهد ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يوم مات اإبراهيم، فقال النا�ض: ك�شفت ال�شم�ض ملوت 
اإبراهيم، فقال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »اإّن ال�شم�ض والقمر ل ينك�شفان ملوت اأحد 

ول حلياته، فاإذا راأيتم ف�شّلوا وادعوا اهلل« متفق عليه.

وكنزنا الثالث هو الكلمات:

كلمات مأثورة لألمير شكيب أرسالن

1- من لي�شت له دنيا لي�ض له دين.
الدنيا  يف  اأنفع  فاإنه  بالعمل،  مقروًنا  هلل  الت�شليم  ك��ان  اإذا   -2
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اإذا  اإفراط املرء يف العتماد على نف�شه يوّرطه يف البطر  والأخرى، لأّن 
جنح، ويف اجلزع اإذا ف�شل، والذي يريده الإ�شالم اإمنا هو يعقل الإن�شان 
ويتوّكل، واأن يدبر لنف�شه بهداية عقله، الذي جعله مر�شًدا، ويعلم مع ذلك 

اأن لي�ض كل الأمر بيده، واأّن من الأقدار ما ل تدركه الأفكار.
اآيات  من  الكرمي  القراآن  يف  وارد  هو  ما  كل  اأّن  الأم��ر  حقيقة   -3
الق�شاء والقدر غنما كان مق�شوًدا به، �شبق علم اهلل بكل ما يقع، ومل 

يكن مق�شوًدا به نفي الختيار، والتزهيد يف الك�شب.
4- امل�شلمون اجلامدون فتنة لأعداء الإ�شالم وحّجة عليه.

وجبٌّ  الفا�شد،  القدمي  على  ث��ورة  اأ�شله  من  هو  الإ���ش��الم  اإّن   -5
يكون عّلة  العالئق من غري احلقائق، فكيف  القبيح، وقطع كل  للما�شي 

اجلمود؟!.
ل  جديد  بكل  يرّحبون  الفهم  حّق  الإ�شالم  يفهمون  الذين  اإّن   -6

يعار�ض العقيدة، ول تخ�شى منه مف�شدة.

اأما جامعة الكنوز فهي كلمتنا ال�صباحية:

أنتم في نهاية األمر ما تعتقدونه

ياأتي الواحد منا اإىل هذه احلياة وهو جاهل بكل �شيء، ويبداأ برحلة 
ال�شتك�شاف العظيم يف ال�شنة الأوىل من عمره. الأهل واملعلمون والأقرباء 
والأفكار  العقائد  خالل  من  الوجود  فهم  على  ي�شاعدوننا  والأ�شدقاء، 
من  الكثري  نلتقط  جهتنا  من  ا  اأي�شً ونحن  منهم.  نتلّقفها  التي  والآداب 
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النطباعات من خالل جتاربنا اخلا�شة. املهم يف هذا كله هو الروؤية التي 
تت�شّكل لدى كل واحد منا عن اإمكاناته واأو�شاعه وعن القيم واملبادئ التي 
اإليها. وقد زّودنا اخلالق  يوؤمن بها، وعن املراتب والأهداف التي ي�شعى 
اأّن  املالحظ  لكن  ا كثرية،  لنا فر�شً واأت��اح  بقدرات هائلة،  - عّز وجّل - 
على  والعمل  والدرا�شة  ال�شتقامة  يف  يتفّوقون  الذين  وال�شابات  ال�شباب 
نحو باهر قليلون جًدا، وهذا يعود اإىل عدد من العوامل، اأهمها املفاهيم 
واملعتقدات التي ي�شرت�شدون بها يف م�شريتهم وحركتهم اليومية. هناك 
ال�شرور  اإّل  اأ�شود، فال يرون  العامل مبنظار  اإىل  اأبنائي من ينظرون  من 
واملفا�شد، ويعتقدون اأّن ما هو اأ�شواأ متوّقع دائًما. ومنهم من ن�شاأ يف اأ�شر 
يغلب عليها اجلهل، وحظها من ال�شتقامة قليل، فلم ينالوا الرتبية اجليدة 
يحتاجون  الذي  والعون  والتحفيز  الإر�شاد  يلّقوا  ومل  ي�شتحقونها،  التي 
اإليه، ف�شاروا ينظرون اإىل اأنف�شهم نظرة ا�شتخفاف وا�شت�شغار، و�شار 
اهتمامهم بالف�شائل �شعيًفا. ومنهم من ن�شئوا يف اأ�ُشٍر يغلب عليها الفقر 
و�شظف العي�ض، فلم تنبت يف قلوبهم الطموحات الكبرية وحب الإجناز 
العايل، ف�شاروا ير�شون بالقليل من كل �شيء، وي�شتكرثون على اأنف�شهم 

اأي �شيء وجّل همهم احل�شول على ما ي�شّد الّرمق.
ما الذي يعنيه هذا بالن�شبة لكم: 

اإنه يعني الآتي:
من  اإّن  حيث  للحياة،  روؤيته  مكّونات  منكم  واح��د  كل  لرياجع   -1

املوؤكد اأّن بع�شها غري �شحيح.
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2- غَلّبوا جانب التفاوؤل والثقة باهلل - تعاىل - والعتداد بالنف�ض 
على الياأ�ض والإحباط واحتقار الذات.

3- الدنيا فيها الكثري من الأخيار والكثري من الأ�شرار، ومن يبحث 
عن الأخيار يجدهم.

ن وجمال لالزدهار ب�شرط اأّل ن�شغي  4- هناك دائًما فر�شة للتح�شُّ
للمثبطني واليائ�شني واملخفقني.

5- كونوا اأن�شار الف�شائل وحماة املبادئ، حتى يكون حلياتكم معنى 
وقيمة، واإذا فعلتم ذلك فاأنتم مظفرون دائًما، فاإن فاتتكم لّذة الغلبة مل 

يفتكم �شرف املعركة.

ومن حفرة عميقة اأخرجنا لكم كنزين الأول بعنوان:

دروس من رحيق الحياة

- تعّلمت اأّن مفتاح الف�شل هو حماولة اإر�شاء كل �شخ�ض تعرفه. 
- تعّلمت اأنه ل يجب اأن تقي�ض نف�شك مبا اأجنزت حتى الآن، ولكن 

مبا يجب اأن حتقق مقارنة بقدراتك. 
- تعّلمت اأّن احلياة ت�شبه كثرًيا مباراة للمالكمة، ل يهم اإذا خ�شرت 
)14( جولة، كل ما عليك هو اأن ت�شقط مناف�شك بال�شربة القا�شية خالل 

ثواٍن، وبذلك تكون الفائز الأوحد. 
- تعّلمت اأّن النجاح لي�ض كل �شيء، اإمنا الرغبة يف النجاح هي كل 

�شيء.
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ب�شرعة  قراراتهم  يتخذون  الناجحني  الأ�شخا�ض  اأّن  تعّلمت   -
قراراتهم  يتخذون  فاإنهم  الفا�شلون  الأ�شخا�ض  اأم��ا  ببطء،  ويغرّيونها 

ببطء ويغرّيونها ب�شرعة. 

والكنز الآخر بعنوان:

المراد بأصول الدين

الإ�شالم  اأرك��ان  بها  يق�شد  فمرة  الدين،  باأ�شول  امل��راد  يختلف 
العقيدة، ومرة يق�شد به ما ل يعذر  والإمي��ان، ومرة يق�شد به مباحث 
امل�شلم بجهله من اأحكام الإ�شالم؛ كتحرمي الزنا واخلمر، وهي ا�شطالحات 
والذي  ال�شطالح،  يف  م�شاحة  ول  امل�شطلحني.  اآراء  باختالف  تختلف 
يهم امل�شلم القيام باأمر اهلل تعاىل والنتهاء عن نهيه ب�شلوك جاّدة ال�شرع 

املطهر. 

ونختم بكنز الطرائف:

درس في السباحة

راآه  وملا  ممنوع،  فيه  ال�شيد  مكان  يف  �شمكا  لي�شطاد  حجا  ذهب 
ال�شرطي قال له: 

األ تعلم اأّن ال�شيد هنا ممنوع؟
يا  اأ�شطاد  ل  اأنا  وق��ال:  ا�شطادها  التي  ال�شمكة  اإىل  جحا  فاأ�شار 

�شيدي .. لقد ا�شرتيت هذه ال�شمكة من ال�شوق وجئت اأعلِّمها ال�شباحة.
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هاهي كنوزنا قد خرجت, وتلك ثروتنا قد ُوزعت, وهذا اآخر ما يف 
جعبتنا من زاد؛ فا�سمحوا لنا بالذهاب لنتزّود بزاد اآخر, مع وعٍد اآخر 

للقاء بكم.
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكم  "وال�سالم 
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البرنامج اإلذاعي )38(

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل الذي خلق كل �سيء فقدره تقديًرا, واأتقن ما �سرعه 
اإل اهلل وح��ده ل �سريك له  اإل��ه  اأن ل  و�سنعه حكمة وت��دب��رًيا, واأ�سهد 
وكان اهلل على كل �سيء قديًرا, واأ�سهد اأّن حمّمًدا عبده ور�سوله اأر�سله 
باإذنه و�سراًجا منرًيا, �سلى  اإىل اهلل  ا, وداعًيا  اإىل اخللق ب�سرًيا ونذيًرً
اهلل عليه وعلى اآله واأ�سحابه ومن تبعهم باإح�سان و�سلِّم ت�سليًما كثرًيا. 

اأما بعد:
تختلف  وجوهنا  وك��اخ��ت��الف  ب��راجم��ن��ا,  تتنّوع  ب�سماتنا  ع  كتنوُّ
فقراتنا, وب�سفاء قلوبكم وقلوبنا جنتمع �سوًيا يف هذا اليوم )        ( 
املوافق )                    ( حاملن لكم معنا جمموعة من العلوم, التي 

اخرتناها بعناية, وحّددناها لغاية.

وم��ع خري العل��وم، واأعظ��م الدرو�س، مع كت��اب امل�صلم��ني القراآن 
الكرمي:

القرآن الكريم

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   چ  چ  زب  ت���ع���اىل:  ق���ال 
ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ   ڌ  ڌ  ڍڍ 
ک  ک کک گ گ گ  گ ڳ  ڳ ڳ ڳڱ 

www.alukah.net



273

ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻڻ  ڻ  ڻ  ںں   ڱ  ڱ  ڱ 
ۓۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہہ 
ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ 
ٻ  ٱ  ې   ې  ې  ۉ  ۉ  ۅۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ   ۈ 
ٺ  ٺ  ڀ  ڀڀ  ڀ   پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٺ  ٺ 
ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  چچ   چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄڄ  ڄ   ڄ  ڦ   ڦ  ڦڦ  
ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎڈ ڈ ژ ژڑ ڑ ک ک کک گ 
گ گگ  ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں  ڻ ڻ 

ڻ ڻ ۀ رب )اآل عمران: 152- 154(.

وثاين علومنا املقّد�صة ال�صّنة النبوّية املطّهرة:

الحديث

عن اأبي هريرة - ر�شي اهلل عنه - ؛ قال: قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »ل يحلُّ 
لمراأة، توؤمن باهلل واليوم الآخر، اأن ت�شافر م�شرية يوم وليلة لي�ض معها 

حرمة« متفق عليه.

ون�صل اإىل ثالثة فقراتنا:

أكل الحرام

بل  اأنفقه،  وفيم  امل��ال  اكت�شب  اأي��ن  يبايل من  ل  من ل يخاف اهلل 
اأو  اأو ر�شوة  ولو كان �شحًتا وحراًما، من �شرقة  يكون هّمه زيادة ر�شيده 
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غ�شب اأو تزوير اأو بيع حمّرم اأو مراباة، اأو اأكل مال يتيم، اأو اأجرة على 
امل�شلمني  مال  بيت  على  اعتداء  اأو  وغناء،  وفاح�شة  ككهانة  حمّرم  عمل 
حاجة  بغري  �شوؤال  اأو  بالإحراج،  الغري  مال  اأخذ  اأو  العامة،  واملمتلكات 
ونحو ذلك، ثم هو ياأكل منه ويلب�ض ويركب ويبني بيتا اأو ي�شتاأجره ويوؤثثه، 
ويدخل احلرام بطنه، وقد قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »كلُّ حلم نبت من �شحت فالنار 
اأوىل به..« رواه الطرباين. و�شي�شاأل يوم القيامة عن ماله من اأين اكت�شبه 
لديه مال حرام  بقي  الهالك واخل�شار، فعلى من  اأنفقه؟ وهنالك  وفيم 
اأن ي�شارع بالتخلُّ�ض منه، واإن كان حًقا لآدمي فلي�شارع باإرجاعه اإليه، مع 
طلب ال�شماح قبل اأن ياأتي يوم ل يتقا�شى فيه بالدينار ول بالدرهم ولكن 

باحل�شنات وال�شيئات.

ورابع علومنا املنتقاة هي الكلمة:

كن أنت نفسك

املعي�شية  اأو�شاعهم  ح��ول  النا�ض  م�شاعر  معرفة  ا�شتطعتم  ل��و 
و�شعية  يف  يكونوا  اأن  اإىل  يتطّلعون  اأكرثهم  اأّن  لوجدمت  والجتماعية، 
اأف�شل مّما هم فيه، وهذا يعود اإىل ما فطر اهلل - تعاىل - عليه النفو�ض 

من حبِّ اخلري وال�شتزادة من النعيم.
هناك من هو لي�ض را�شيا عن القرية التي ُولد فيها، وكان يتمنى 
فين�شاأ يف  ثرًيا،  اأبوه  كان  لو  يتمنى  من  وهناك  مدينة كربى،  ُولد يف  لو 
اأ�شرة مرّفهة، وهناك.. وهناك.. الر�شالة التي اأود اأن تلتقطوها هي اأّن 
الإمكانيات التي زّودنا بها اخلالق - جّل وعال - والظروف والأو�شاع التي 
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ن�شاأنا فيها، ل تتحّكم يف م�شتقبلنا على نحو كلِّي، فاأنتم جميعا تعرفون اأّن 
هناك اآلف ال�شباب الذين ُولدوا يف اأح�شن الظروف، وكان يتوّقع لهم اأن 
يكونوا اليوم من خيار النا�ض، ومن اأعظمهم جناًحا وفالًحا و�شعادة، لكن 
�شيًئا من ذلك مل يحدث، فهم خمفقون يف درا�شتهم واأعمالهم وحياتهم 
اخلا�شة، ويحيون على هام�ض احلياة، ول يتمنى اأحد منا لأولده اأن يكونوا 
وا جمرى التاريخ،  مثلهم، ويف املقابل اأيها الأعزاء هناك رجال عظام غريهَّ
ونق�شوا اأ�شماءهم باأحرف من نور على �شفحاته، مع اأنهم ُولدوا يف اأُ�شٍر 
ل يعرف عنها عراقة يف ن�شب، ولي�ض لديها وفرة يف مال، ول ت�شكن يف 
ن�شتخل�ض  اأن  وعلينا  هذا،  لنا  يقولن  والواقع  التاريخ  ممّيزة..  اأماكن 

العربة منه.
ورحم ابن الوردي حني قال:

اأب�������ًدا وف�������ش���ل���ي  اأ�����ش����ل����ي  ت���ق�������ل:  ل 
اإمن������ا اأ�����ش����ل ال���ف���ت���ى م����ا ق����د ح�����ش��ل 

اأب غ������ري  م������ن  امل���������رء  ي���������ش����ود  ق������د 
وب��ح�����ش��ن ال�����ش��ب��ك ق���د ي��ن��ف��ى ال��دغ��ل

ويف تاريخنا وتاريخ العامل رجال ون�شاء ُكرث يفتخر اآباوؤهم واأمهاتهم 
باإجنابهم لهم.

���ش��رف ذرى  ب����اب����ٍن  ع����ال  اأٍب  وك�����م 
ع����دن����اُن  اهلل  ب����ر�����ش����ول  ع�����ال  ك���م���ا 
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ما الذي يعنيه هذا بالن�شبة لكم؟
اإنه يعني الآتي:

1- احمد اهلل على ما وهبك واأعطاك، فهو كثري، واإن كان يبدو لك 
عند املقارنة مع ما لدى غريك اأنه قليل.

ق�����ل�����ي�����ل م������ن������ك ي����ك����ف����ي����ن����ي ل���ك���ن
ق���ل���ي���ل. ل�������ه  ي������ق������ال  ل  ق����ل����ي����ل����ك 

2- تقّبل نف�شك واأو�شاعك، وا�شعر بالعتزاز مبا لديك، واتخذ منه 
نقطة انطالق اإىل الأمام.

عن  احلا�شر،  وهموم  بالأوهام  املكّبلة  ال�شغرية  نف�شك  اأبعد   -3
اجلدية  تثريها  التي  العا�شفة  قلب  من  القادمة  الكبرية  نف�شك  طريق 

والثقة والعمل واملثابرة والطموحات العالية.
ي�شيء  عظيم  نور  اإىل  لتتحّول  لديك  �شرارة  اأ�شغر  على  انفخ   -4

طريقك وطريق اأهلك وزمالئك.
5- ل تر�ض اأبًدا اأن تكون ظاّل لأحد، وحاول دائما اأن تكون قدوة 

ومنوذًجا ينتفع بك غريك.

وعند بحثنا عن العلوم قفز علينا علم بعنوان:

لحظاتهم األخيرة

اأو  اأو فعل  يف حلظات املوت الأخ��رية، قد ي�شدر عن املرء قول ما 
اإمياءة، تكون ماأثورة اأو مثرية للتعجب واحلرية.. وهذا بع�ض ما �شدر عن 

بع�ض امل�شاهري يف تلك اللحظات: 

www.alukah.net
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على  وهو  عينيه،  توين(  )مارك  ال�شاخر  الأمريكي  الأديب  فتح   -
فرا�ض املوت، ونظر اإىل ابنته وقال لها: وداًعا يا ابنتي، اإىل اأن اأراك. 

ثم طلب ممن حوله اأن يفتحوا النافذة لريى غروب ال�شم�ض، واأ�شار 
بيده قائاًل: اإّن �شم�شني تغربان يف وقت واحد. 

وقال:  غرفته  �شتائر  اإىل  اأ�شار  )رابليه(  ال�شاخر  فرن�شا  اأديب   -
اأنزلوا ال�شتائر.. لقد انتهت املهزلة. 

- )جيته( اأديب اأملانيا العظيم، اأ�شار اإىل نوافذ احلجرة التي يرقد 
فيها وقال ملن حوله: مزيًدا من النور.. مزيًدا من النور. 

الوليات  رئي�ض  روزفلت(  )تيودور  قال  العك�ض من جيته،  وعلى   -
املتحدة: اأرجو اأن تطفئوا الأنوار.

وقطفنا من ب�صتان العلوم هذه الفقرة:

ريبكا تعلّقت باإلسالم من صوت األذان

دائما كنت اأرى النا�ض تذهب اإىل ال�شالة يف امل�شجد، واأ�شمع �شوت 
الأذان فاأ�شعر براحة وطماأنينة كبرية.

هكذا بداأت الأ�شرتالية ريبكا اإيف براون حديثها ل� الراية حول بداية 
اجنذابها للدين الإ�شالمي، لتتخذ قرارها باعتناق الإ�شالم يف الدوحة 
عرب مركز "فنار".. وا�شفة قطر باأنها النموذج ال�شحيح لالإ�شالم، واأنها 
بلد اآمن، واأهله يّت�شمون بالطيبة والأخالقيات التي قراأت عنها للم�شلمني، 

وبه احلياة التي حتدث عنها النبي -عليه ال�شالة وال�شالم-.
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وقبل اخلتام وقف رجل اأمامنا وقال هذه الفقرة:

اكتشاف أول كوكب يمكن العيش عليه

اأعلنت جامعة كاليفورنيا يف �شانتا كروز، اأّن جمموعة من العلماء 
يف الوليات املتحدة، اكت�شفوا ما قد يكون اأول كوكب ي�شلح للعي�ض عليه 
يف  كوكًبا  العلماء  فريق  ووجد  الأر���ض.  لكوكب  ال�شم�شي  النظام  خارج 
حجم الأر�ض )وثالثة اأ�شعاف كتلتها( يف مدار حول جنم قريب، حيث 
من املمكن اأن يوجد ماء �شائل على �شطحه. وقال �شتيفن فوجت، اأ�شتاذ 
تقدم  "نتائجنا  اإّن  كاليفورنيا،  جامعة  يف  الفلكية  والفيزياء  الفلك  علم 
متكننا  اأّن  وحقيقة  لل�شكن  الكوكب  �شالحية  احتمال  على  دامًغا  دليال 
من اكت�شاف هذا الكوكب ب�شرعة كبرية، ميكن اأن تنبئنا باأّن كواكب مثل 
هذا قد تكون �شائعة حًقا". يذكر اأنه اإذا مت تاأكيد هذه النتائج من جانب 
اأكرث الكواكب ت�شابًها مع  اآخرين، فاإّن ذلك الكوكب �شيكون  علماء فلك 
الأر�ض التي مت اكت�شافها خارج املجموعة ال�شم�شية حتى الآن. وقاد علماء 
فلك من جامعة كاليفورنيا يف �شانتا كروز ومعهد كارنيجي يف وا�شنطن 

فريق العلماء.
ها نحن قد بّلغنا ر�سالتنا الإذاعية, وو�سلنا اإىل نهاية الطريق, 

مع وعٍد باملزيد من الرامج والفقرات قريًبا باإذن اهلل.
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكم  "وال�سالم 

www.alukah.net



279

البرنامج اإلذاعي )39(

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل رب العاملن, جعل املوؤمنن اإخوة يف الدين متحابن, 
واأ�سهد اأن ل اإله اإل اهلل وحده ل �سريك له �سهادة احلق واليقن, واأ�سهد 
اآله  وعلى  عليه  اهلل  �سلى  الأم��ن,  ال�سادق  ور�سوله  عبده  حمّمًدا  اأّن 
واأ�سحابه والتابعن لهم باإح�سان اإىل يوم الدين و�سلِّم ت�سليًما كثرًيا. 

اأما بعد:
كما اأّن العلم نور؛ فاإّن اجلهل ظالم, وكما اأّن احلق ظاهر؛ فاإّن 

الباطل زاهق, وكما اأّن الطابور �سباحي؛ فاإّن الإذاعة �سباحية.
لكم  املدر�سية, قد جمعوا  الإذاع��ة  اإخوانكم من جماعة  وها هم 
اليوم  هذا  يف  اأ�سهى,  وثماٍر  غناء,  وحدائق  �ستى,  ب�ساتن  من   قطوًفا 

)        ( املوافق )                    (.

واأجم��ل ما اأعددناها م��ن هذه القطوف على الإط��الق، هي اآيات 
لها الطالب: كر احلكيم، يرتِّ من الذِّ

القرآن الكريم
ھ  ھ  ھ  ھ  ہہ  ہ  ہ  ۀ  زب  تعاىل:  قال 
ۋ   ۈٴۇ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓۓڭ  ے  ے 
ائ  ائ  ى  ى  ې   ې  ې  ې   ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ 
ىئىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ   ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ   وئ  ەئەئ 
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يب  ىب   مب  خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  یی   ی  ی 
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ىث   مث  جث  يت  ىت  مت  حتخت  جت 
ٿ  ٿ  ٿ  ٺٿ  ٺ  ٺٺ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  پ  پ  پ  پ 
ڄڃ  ڄ  ڄ  ڄ   ڦ  ڦڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹٹ   ٹ  
ڌ  ڌ  ڍ  ڇڍ  ڇ  ڇ  چڇ   چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ 
گگ   گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژژ  ڈ   ڈ  ڎ  ڎ 
ۀۀ  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ں  ڱں  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  گڳ 
ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ   ھ  ھ   ھ  ہ  ہ  ہ  ہ 
رب  ۉ   ۅ  ۅ  ۋ   ۋ  ۈٴۇ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ڭۇ   ڭڭ 

)اآل عمران: 155- 163(.

ونقتطف حديًثا من درر ال�صّنة النبوّية:

الحديث

عن اأبي هريرة - ر�شي اهلل عنه - ؛ عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: » ال�شفر 
قطعة من العذاب، مينع اأحدكم طعامه و�شرابه ونومه، فاإذا ق�شى نهمته 

فليعجل اإىل اأهله« متفق عليه.

وناأخذ قطفة من �صري الأعالم وامل�صاهري:

من األعالم والمشاهير

1- ال�شيخ: علي الطنطاوي: ُولد ال�شيخ علي الطنطاوي يف دم�شق 
ب�شوريا يف )23( جمادى الأوىل )1327ه�(؛ لأ�شرة ُعرف اأبناوؤها بالعلم، 
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يف  املعدودين  العلماء  من  الطنطاوي،  م�شطفى  ال�شيخ  اأب��وه،  كان  فقد 
ال�شام، وانتهت اإليه اأمانة الفتوى يف دم�شق.

وكثري  ال�شام  يف  العلمية  الأ�شر  من  )اخلطيب(  ا  اأي�شً اأّمه  واأ�شرة 
من اأفرادها من العلماء املعدودين، ولهم تراجم يف كتب الرجال، وخاله، 
اأخو اأّمه، هو حمب الدين اخلطيب، له العديد من املوؤّلفات ال�شّيقة نو�شي 
الإذاعة  الربامج عرب  من  العديد  له  كان  كما  بقراءتها،  الطالب  جميع 

والتلفاز؛ من اأ�شهرها برنامج "على مائدة الإفطار" يف �شهر رم�شان.
2- الثعالبي: اأديب ولغوي و�شاعر عربي، عا�ض من عام )350 اإىل 
زمانه،  بجاحظ  ب  ُلقِّ العربي،  والأدب  اللغة  علماء  كبار  اأحد  430ه���(، 
ت�شانيفه اللغوية جليلة رائعة، واأبرزها: فقه اللغة واأ�شرار العربية، يتيمة 

رف، يواقيت املواقيت. الدهر، عيون النوادر، املُلح والطُّ

وناأخذ حًظا وافًرا من قطوف يف الكلمة ال�صباحية:

اعملوا أن تكونوا دائمًا جزًءا من الحل

تعرفون اأّن هذه الدنيا هي دار الأزمات وامل�شكالت؛ اإذ لي�ض هناك 
وتلك  ال�شعوبات،  بع�ض  من  تعاين  ل  مدر�شة،  ول  موؤ�ش�شة  ول  اأ�شرة 
العي�ض  وطبيعة  العمل  طبيعة  ب�شبب  موجود  هو  ما  منها  ال�شعوبات، 
الب�شر من ق�شور  لدى  ما  ب�شبب  ما هو  ومنها  بها،  التي منر  والظروف 
واأخطاء ورعونات. ونحن جميًعا نعرف اأّن يف كل مكان عددا من النا�ض 
الطيبني الذين يحاولون اإ�شالح ما اأف�شده غريهم، وحمل بع�ض الأعباء 
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عن اأهلهم وجمتمعهم وبالدهم، وهذه القلة القليلة هي ملح املجتمع وهي 
ويعتقدون  وجماعتهم،  جمتمعهم  م�شكالت  يعرفون  اإنهم  ون��وره،  عطره 
بع�ض  وه��ذه  حلها،  اإىل  ي�شعون  فاإنهم  ولذلك  منها،  ج��زًءا  لي�شوا  اأنهم 

الأمثلة التي ت�شرح ذلك:
اأهله معر�شون عن �شالة اجلماعة، وهذه  - حي من الأحياء جّل 
هم على ال�شالة فيه،  م�شكله لي�شت بال�شغرية، فيقوم رّواد امل�شجد بح�شِّ
ويتابعونهم على ذلك اإىل اأن تتغرّي هذه الو�شعية، فهوؤلء بعملهم املبارك 

اأ�شبحوا جزًءا من حل امل�شكلة.
- اأ�شرة تعي�ض يف �شنك من العي�ض ب�شبب بطالة عدد من اأفرادها 
بالبحث عن  فاإذا قام واحد منهم  اقت�شادية،  العمل، وهذه م�شكلة  عن 

عمل، فاإنه يكون قد �شار يف طريق احلل و�شار جزًءا منه.
- ف�شل درا�شي م�شتواه �شعيف ب�شبب الفو�شى التي فيه؛ وب�شبب 
املعّلم على  التعلُّم، قام بع�ض طالبه مب�شاعدة  �شعف رغبة الطالب يف 

�شبطه وتنظيمه. فاأ�شبحوا بذلك جزًءا من احلل مل�شكلة ذلك الف�شل.
ما الذي يعنيه هذا بالن�شبة لكم؟

اإنه يعني الآتي:
اأن يكون مظّنة لالإ�شالح، واأن يكون  1- �شرف عظيم للواحد منا 

وجوده يف اأي بيئة ب�شري خري.
2- ل يكون املرء جزًءا من احلل اإّل اإذا كان اأرقى من املحيطني به، 

فليعمل كل واحد منا ذلك.
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3- ل ت�شت�شلموا لو�شو�شة ال�شيطان لكم بعدم الكفاءة وعدم القدرة 
على الإ�شالح، وظّنوا باأنف�شكم يف هذا املجال خرًيا، وا�شتعينوا باهلل.
4- تاأكدوا دائما اأنكم جزٌء من احلل، ول�شتم جزًءا من امل�شكلة.

5- اإذا مل تكونوا جزًءا من احلل، فاأنتم يف الغالب جزٌء من امل�شكلة.

6- �شارعوا اإىل حل امل�شكالت قبل اأن تتفاقم وتخرج عن ال�شيطرة.

وقطوفنا م�صتمرة مع فقرة بعنوان )جهاز �صرف الذهب(

جهاز صرف الذهب

اأ�شبح نزلء فندق ق�شر الإمارات على موعد مع اأول جهاز �شراف 
وبعد نحو )7(  الفخم،  الفندق  اأروقة  اأن مت و�شعه يف  بعد  للذهب،  اآيل 
اأن مت  ال�شوق الأمريكية، بعد  �شهور، ها هو �شّراف الذهب الآيل يدخل 

و�شعه يف مركز ت�شوُّق "تاون �شنرت" يف بوكا راتون بولية فلوريدا.
 )15( يف  الآن  موجوًدا  بات  ه��ذا،  للذهب  الآيل  ال�شّراف  جهاز 
موقًعا من العامل، ومن بينها اأملانيا واإ�شبانيا واإيطاليا اإ�شافة اإىل املوجود 

يف العا�شمة الإماراتية اأبوظبي. 

ول نن�صى اأن نقطف لكم من فقرة )من املنهّيات يف العقيدة(

من المنهيّات في العقيدة

النهي عن �شّب ال�شحابة وعن اخلو�ض فيما حدث من الفنت بينهم، 
يف القراآن واملماراة به بال علم، وعن جمال�شة الذين يخو�شون يف القراآن 
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بالباطل ويتمارون فيه، وعن عيادة املر�شى من القدرية ومن �شابههم من 
اأهل البدعة وكذا �شهود جنائزهم.

والنهي عن �شّب اآلهة الكفار اإذ كان يوؤدي اإىل �شّب اهلل - عّز وجّل 
- ، والنهي عن اتباع ال�شبل اأو التفريق يف الدين، وعن اتخاذ اآيات اهلل 
النحناء  اأح��ّل اهلل، وعن  ما  اأو حترمي  ما حّرم اهلل  ه��زًوا، وعن حتليل 
ا�شتئنا�ًشا  الف�ّشاق  اأو  املنافقني  مع  اجللو�ض  وعن  اهلل،  لغري  ال�شجود  اأو 
بهم اأو اإينا�ًشا لهم، وعن مفارقة اجلماعة وهم من وافق احلق، والنهي 
عن الت�شبُّه باليهود والن�شارى واملجو�ض والكفار عموًما، وعن بدء الكفار 
بال�شالم، وعن ت�شديق اأهل الكتاب اأو تكذيبهم فيما يخربونه عن كتبهم، 
مما ل نعلم �شّحته ول بطالنه، وعن ا�شتفتاء اأحد من اأهل الكتاب يف اأمر 

)�شرعي يق�شد طلب العلم والفائدة(.

واأروع قطوفنا اخلتامية هي الق�صة:

قصة عتبة وعتيبة أبناء أبي لهب

ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  ر�شول  يعلن  اأن  قبل  وعتيبة،  عتبة  ول��دان:  لهب  لأبي  كان 
واأم كلثوم فخطب بنتْي ر�شول  ملسو هيلع هللا ىلص له بنتان: رقية  دعوته، وكان الر�شول 
ذلك  لهب  اأبو  منه  ووقف  بدعوته  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  ر�شول  فلما جهر  لبنيه،  اهلل 
املوقف قال لبنيه: ل�شتما مني اإن مل ُتطّلقا بنتْي حممد، اأما عتبة فكان 
موؤدًبا وطّلق رقية، لكن عتيبة قال: واهلل ل اأطلقها حتى اأوؤذيه. فمّر على 
اإين رددت عليك بنتك وطّلقتها ثم تفل يف اجلهة  ملسو هيلع هللا ىلص وقال:  ر�شول اهلل 
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اأبو طالب موجوًدا: اأكلك  ملسو هيلع هللا ىلص وكان عمه  ملسو هيلع هللا ىلص، فقال  التي فيها ر�شول اهلل 
كلب من كالب اهلل. يف هذه الأثناء كانت رحلة لقري�ض ذاهبة اإىل ال�شام 
وكان فيها اأبو لهب وابنه عتيبة، فلما و�شلوا اإىل مكان اأرادوا اأن ينيخوا 
فيه قال اأ�شحاب ذلك املكان اإنه مكان �شبعة - يعني مكان ظهور ال�شباع 
فما  اأغيثوين من دعوة حمّمد،  قري�ض  مع�شر  يا  وقال:  لهب  اأبو  فتنّبه   -
كان منهم اإّل اأن جاءوا باإبلهم واأناخوها كالدائرة وجعلوا املبيت يف و�شط 
الدائرة، وبعد ذلك جاء �شبع فظّل يت�شّمم اإىل اأن و�شل اإىل عتيبة فاأكله.

بعد اأن قطفنا من كل ب�ستاٍن زهرة, ومن كل وجٍه ب�سمة, ن�سل اإىل 
نقطة النهاية, ملّوحن لكم باأيدينا موّدعن, قائلن لكم بكل احرتام:

اللقاء". اإىل  "وداًعا 
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البرنامج اإلذاعي )40(

ٱ ٻ ٻ

للكافرين,  النار  واأع��ّد  للموؤمنن,  اجلنة  خلق  ال��ذي  هلل  احلمد 
وهو  الأول  هو  ورحمانيته,  وربوبيته  لألوهيته  ينبغي  كما  هلل  احلمد 
والآخر, والظاهر والباطن وهو بكل �سيء عليم, وعلى كل �سيء قدير, 
اللهم لك احلمد ل اإله اإل اأنت, لك احلمد اأنت قّيوم ال�سموات والأر�س 
ال�سموات والأر����س وم��ن فيهن,  اأن��ت مالك  وم��ن فيهن, ول��ك احلمد, 
ولك احلمد, اأنت نور ال�سموات والأر�س ومن فيهن, ولك احلمد ملء 
ال�سموات والأر�س ومن فيهن. و�سلِّ اللهّم على حمّمد النبي الر�سول. 

اأما بعد:
مديري الفا�سل اآبائي املعلمن اإخواين الطالب, اأحييكم بتحية 
اأهل الإ�سالم حتية اأهل اجلنة يوم يلقونه �سالم, فال�سالم عليكم ورحمة 

اهلل وبركاته.
 تودُّ جماعة الإذاعة املدر�سية اأن تقدم لكم اإذاعتها لهذا اليوم )        (

املوافق )                    (.

وها نحن الآن يف الغابة وهي مليئة بالنباتات والأ�صجار فقطفنا 
النبتة الأوىل فقالت لنا ا�صتمعوا اإىل الآيات الكرميات والطالب:
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القرآن الكريم

ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  زب  ت���ع���اىل:  ق���ال 
ۆئۈئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  ەئوئ 
حئ  جئ  ی  ی  ی  ی   ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئېئ  ۈئ 
ىث   مث  يتجث  ىت  مت  خت  جتحت  يب  ىب  مب  خب  جبحب   يئ  ىئ  مئ 
ڀٺ  ڀ  ڀ  پڀ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ 
ڦ  ڤڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹٹ  ٹ   ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 
چ  چچ  ڃچ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڦڦ 
ڇ ڇ  ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ  ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ ژ ڑ 
ڑ کک ک ک گ گ رب )اآل عمران: 164- 168(.

ثم قطفنا النبتة الثانية فقالت لنا ا�صتمعوا اإىل كالم امل�صطفى 
عليه ال�صالة ال�صالم:

الحديث

عن اأن�ض بن مالك - ر�شي اهلل عنه - ؛ قال: اأقبلنا مع النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
اأنا واأبو طلحة، و�شفية رديفته على ناقته. حتى اإذا كنا بظهر املدينة قال: 
قدمنا  يقول ذلك حتى  يزل  فلم  بنا حامدون«  لرِّ تائبون عابدون  »اآيبون 

املدينة. رواه م�شلم.
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ث��م قطفنا النبت��ة الثالثة فوجدناها )و�صائ��ل وتقنيات لإدارة 
احلياة(:

وسائل وتقنيات إلدارة الحياة

يكون من  اأحياًنا  نقطة؛  اأول  بتنفيذ  البدء  ال�شروري  لي�ض من   -1
ك بالبداية تطبيًقا ملا  الأف�شل البدء باأّي نقطة يف امل�شروع. حماولة التم�شُّ
تعّلمته، قد يكون ذا نتيجة عك�شية؛ فاإن كانت البداية �شعبة، ابتعد عنها 
وانتقل مبا�شرة اإىل ما ميكنك القيام به. اخرت املهمة الأ�شهل، وقم بها 

اأوًل، وبعدها ي�شبح اإجناز املهّمات التالية اأ�شهل.
اأّن قمة قّوتك يف هذه  2- قم بنوع من الإج��راء املنتج فوًرا. اعلم 
اللحظة الآن. ل �شيء اأهم من اللحظة احلالية ل يف املا�شي ول امل�شتقبل. 
بال اأدنى �شك، الوقت الوحيد الذي تعتمد عليه هي حلظات يومك احلايل؛ 

فال تهدرها.
3- هيئ الأ�شياء التي توفر من بذل اجلهد. قم بتجهيز الأبحاث 
التي ا�شتعملتها �شابًقا لإجناز مهمات مماثلة، مراًرا وتكراًرا. امللّخ�شات 
وجداول الأعمال والجتماعات وال�شتفتاءات والطلبات املدّونة، كل هذه 

اأمثلة ب�شيطة للم�شتندات التي غالًبا ما ُت�شتخدم.
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ث��م قطفن��ا النبت��ة الرابع��ة فوجدناه��ا )م��ن اأن��واع الأ�صج��ار 
بالتف�صيل(

من أنواع األشجار بالتفصيل

الطقو�ض  عالية يف  مكانة  وروحه  ال�شندل  يحتل خ�شب  ال�شندل: 
الدينية الهندو�شية، وذلك لنوعية عطرهما من جهة وملزاياهما الطبية 
اعتباًرا من  لل�شندل  الأوروب��ي عناية  الطب  اأوىل  وقد  اأخ��رى.  من جهة 
اأواخر القرن املا�شي. �شجرة ال�شندل طفيلية، يرتاوح ارتفاعها بني )8 

-10م(، وهي تثبهَّت مرا�شفها على جذور الأ�شجار القريبة.
تقطع هذه ال�شجرة بعد مرور ع�شر �شنوات على منّوها، وي�شتعمل 
ال�شندل  روح   - دعكه  اإثر   - منه  يت�شّوع  الذي  البني،  الأ�شفر  جوفها 

بوا�شطة التقطري.

اأما النبتة اخلام�صة فقالت لنا: ا�صتمعوا اإىل )النياحة(

النياحة

من املنكرات العظيمة، ما تقوم به بع�ض الن�شاء من رفع ال�شوت 
بال�شياح، وندب امليت، وَلْطِم الوجه، وكذلك �شّق الثوب وحلق ال�شعر اأو 
بالق�شاء وعدم ال�شرب  الر�شا  ه وتقطيعه، وكل ذلك يدّل على عدم  �شدِّ
على امل�شيبة، وقد لعن النبي ملسو هيلع هللا ىلص من فعل ذلك، فعن اأبي اأمامة - ر�شي 
جيبها  وال�شاقة  وجهها  اخلام�شة  »لعن  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  ر�شول  اأّن   - عنه  اهلل 
والداعية بالويل والّثبور« رواه ابن ماجة. وعن عبد اهلل بن م�شعود - ر�شي 
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و�شّق  ّلَطَم اخلدود  منا من  »لي�ض  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  ر�شول  قال  قال:   - اهلل عنه 
اجليوب ودعا بدعوى اجلاهلية« رواه البخاري. وقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »النائحة 
اإذا مل تتب قبل موتها ُتقام يوم القيامة وعليها �شربال من قطران ودرع 

من جرب« رواه م�شلم.

اأما النبتة ال�صاد�صة فهي )من اآداب ال�صالة(

من آداب الصالة

من الآداب املرعّية يف ال�شالة: التورُّك يف الت�شهد الأخري اإذا كان 
يف ال�شالة ت�شهدان. وما عداه يكون نا�شًبا اليمنى وجال�ًشا على الي�شرى، 
الأمين مفرو�شة،  الي�شرى من اجلانب  الرجل  يخرج  اأن  التورُّك:  و�شفة 
ويجل�ض على مقعدته وتكون الرجل اليمنى من�شوبة، وهذه اإحدى �شفات 
التورُّك، وهذه اجلل�شة ت�شّمى جل�شة الأ�شري هي والتي بني ال�شجدتني، واإذا 
و�شع يده اليمنى على فخذه اليمنى وعقد ثالًثا وخم�شني واأ�شار بال�شبابة، 
وجعل حد مرفقه الأمين يف فخذه وقب�ض بكفه الي�شرى ركبته الي�شرى، 
العبد  جل�شة  هي  فهذه  اإ�شارته؛  اإىل  بب�شره  ورمى  اليمني  اإىل  وانحنى 
الذليل اجلاثي على ركبتيه كهيئة امللقي نف�شه بني يدْي ربه راغًبا وراهًبا، 
والرحمة.  والعفو  املغفرة  وطلب  الرغبة  يف  ي�شدق  اأن  للم�شلي  فينبغي 
اأما اجلل�شة الثانية يف التورُّك: اأن يفر�ض القدمني جميعا ويخرجهما من 
فخذه  بني  الي�شرى  ويدخل  اليمنى  يفر�ض  اأن  والثالثة:  الأمي��ن،  اجلانب 

و�شاق الرجل اليمنى، وكلها وردت عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص.
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اأما النبتة ال�صابعة فهي عن الأن�صطة:

عشرة أنشطة إيجابية للفرد المسلم

1- حمل هّم الآخرة.
2- ك�شب عنا�شر جديدة للعمل الدعوي.

3- اغتنام الأوقات الفا�شلة بالطاعة املندوب اإليها �شرًعا.
4- زرع احل�ّض اخلريي والّدعوي لدى الآخرين.

5- ت�شميم املنزل اإ�شالمًيا ودعوًيا.
6- مالزمة الكلمة الطيبة يف جميع الأحوال.

7- ق�شاء حوائج النا�ض.
8- اإدخال ال�شرور على الإخوان والأ�شدقاء.

9- التفكري يف م�شروعات اخلري.
10- امل�شافحة بني الزمالء.

كلمة ال�صباح هي ما نختم بها اإذاعتنا:

ادّخروا للشدائد أعمااًل مميّزة

نحن العباد يا اأبنائي �شعفاء مهما بلغنا من القوة، وفقراء اإىل اهلل 
ف دائًما يف اإطار هذه  - تعاىل - مهما بلغنا من الغنى، وعلينا اأن نت�شّرّ
اآذانكم بن�شيحة  اأهم�ض يف  اأن  ال�شباب  اأعزائي  يا  اأحب  واإين  املفاهيم، 
ر بثمن، وهي اأن يحر�ض كل واحد منكم على اأن يكون لديه  غالية، ل ُتقدهَّ
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عمل خريي ممّيز �شخ�شي وخا�ض بينه وبني اهلل - تعاىل - يرجو ثوابه، 
واإّن ح�شن  به.  وال�شدائد، في�شاأل اهلل - تعاىل -  ويّدخره لأوقات املحن 
الظن به - �شبحانه - يدفع يف اجّتاه الثقة بالإجابة. تعرفون خرب اأولئك 
فم  ف�شّدت  اجلبل،  من  �شخرة  فانحدرت  غار،  اإىل  اأووا  الذين  الثالثة 
واأّنهم لن يخرجوا  اأّن هذا الأمر من اهلل - تعاىل -  اأدرك��وا  الغار، وقد 
اإّل مبعونة اهلل، فاأخذوا ي�شاألون اهلل - تعاىل - باأف�شل اأعمالهم، وكانت 
اأعماًل مميزة وعظيمة، وقد كانت النتيجة اأْن فّرج اهلل عنهم، وخرجوا 
�شاملني. وتعرفون يا اأبنائي خرب ذلك الرجل الذي كان يعمل يف التجارة، 
فاإذا راأى مع�شًرا عاجًزا عن �شداد ديونه له، قال ملوظفيه: اتركوا ذلك 
الرجل، ول تطالبوه ب�شيء، لعّل اهلل - تعاىل - يتجاوز عني، فتجاوز اهلل 
عنه، وغفر له. اإذن العمل املمّيز هو عبارة عن ر�شيد احتياطي ن�شحب 
منه عند احلاجة، اأو هيئة اإ�شعافية، ن�شتنجد بها عند الأزمات الكربى، 
وحريٌّ بكل واحد مّنا اأن يحر�ض على ذلك كل احلر�ض. ونحن يا اأعزائي 
اإ�شالح ودعاة  رّواد  اأن نكون  الأُّمة واملجتمع والوطن، نريد  على م�شتوى 
ميكن  ما  خري  واإّن  والت�شحية،  للعطاء  م�شدًرا  دائًما  نكون  واأن  خري، 
ال�شلوكية  والنماذج  العظيمة  املبادرات  هو  وبالدكم  لأهلكم  تقدموه  اأن 
واإمّنا عن طريق  املجّردة،  الأفكار  الرفيعة، فالأمم ل ترتقي عن طريق 
ال�شور والنماذج والقدرات. اإّن الذي يقدم مناذج رفيعة اأكرث يكون حبه 

لوطنه اأكرب. وهذه بع�ض الأمثلة ال�شارحة لهذه الفكرة:
- هذه فتاة ترعى اأرملة يف حّيها، لي�ض لها اأحد يق�شي حوائجها، 
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املال  بع�ض  ومتنحها  وتوؤن�شها،  �شوؤونها،  بع�ض  يف  وت�شاعدها  فتخدمها، 
عند احلاجة.

ن�شف  اأو  ب�شاعة  الفجر  قبل  يومًيا  ي�شتيقظون  وفتيان  �شباب   -
�شاعة، لي�شتغفروا وي�شّلوا، ويوقظوا اأهلهم اإىل �شالة الفجر.
- هذا �شاب يلتزم ب�شدقة يومية قليلة، لكّنها م�شتمرة.

اللتزام  يف  الدقة  تكون  كيف  زمالئه  كل  منه  يتعّلم  �شاب  هذا   -
باملواعيد ومراعاة العهود واملواثيق.
ماذا يعني هذا بالن�شبة لكم؟

اإّنه يعني الآتي:
1- ل تتمحوروا اأبًدا حول ح�شب اأو ن�شب اأو من�شب اأو مال، ليكن 
التي  العظيمة  والأعمال  بها  توؤمنون  التي  املبادئ  حول  دائًما  متحوركم 

توؤدونها.
اإخفاء  على  حتر�شون  كما  ح�شناتكم  اإخ��ف��اء  على  احر�شوا   -2

عيوبكم.
اأن تقوموا به،  اأبدعوا يف البحث عن العمل املمّيز الذي ميكن   -3

حتى يغتني املجتمع باألوان ال�شمّو اخللقي وال�شلوكي.
واأخرًيا نتمنى اأن نكون قد ُوّفقنا فيما قدمناه لكم.

وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكم  "وال�سالم 
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البرنامج اإلذاعي )41(

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل جعل لكلِّ �سيء قدًرا, واأحاط بكل �سيء ُخرا. اأحمده 
�سرتا,  رحمته  من  علينا  اأ�سبل  ت��رتى,  علينا  نعُمه  واأ�سكره,  �سبحانه 
اإل��ه اإل اهلل وح��ده ل �سريك  اأن ل  واأف��رغ علينا بف�سله �سرا. واأ�سهد 
له, واأ�سهد اأّن �سّيدنا ونبّينا حمّمًداعبد اهلل ور�سوله, ُخ�سَّ باملعجزات 
الكرى. �سلى اهلل و�سلم وبارك عليه, وعلى اآله واأ�سحابه والتابعن, 

ومن تبعهم باإح�سان اإىل يوم الدين. اأما بعد: 

نب��داأ اإذاعتن��ا باأحلى الكالم، ال��ذي �صاغه اإله العامل��ني ال�صالم، 

واأنزله على حبيب الأنام، يتلو عليكم بع�صه الطالب:

القرآن الكريم

ں  ں  ڱ  ڱڱ  ڱ  ڳڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  زب  تعاىل:  قال 
ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ   ڻ   ڻ  ڻ  ڻ 
ۆ  ۇ  ۇ   ڭ  ڭڭ  ڭ  ۓۓ  ے  ے  ھھ 
ې  ې  ې  ې  ۉۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۆۈ 
ۈئ   ۆئۈئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  ەئوئ  ائەئ  ائ  ى  ى 
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مئ  حئ  یجئ  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ 
پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   ٱ  خب   حب  جب  يئ  ىئ 
پ  ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ  ٺ ٺ ٿ ٿ ٿٿ ٹٹ 

ٹ ٹ ڤ ڤ  ڤ ڤ  رب )اآل عمران: 169- 175(.

ثاني��ة فقراتنا كالم اأف�صل من عرف من بني الب�صر، هو قاله ويا 
اأف�صل ما قيل بعد كالم رّب املطر، فما علينا اإل اأن ن�صتقي من هديه كل 

العظات والِعرَب:

الحديث

عن عبد اهلل بن عمر - ر�شي اهلل عنه - ؛ اأّن ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص كان 
اإذا قفل من غزو اأو حج اأو عمرة يكربِّ على كل �شرف من الأر�ض ثالث 
تكبريات، ثم يقول: »ل اإله اإّل اهلل وحده ل �شريك له، له امللك وله احلمد، 
نا حامدون،  وهو على كل �شيء قدير، اآيبون تائبون عابدون �شاجدون لربِّ

�شدق اهلل وعده ون�شر عبده، وهزم الأحزاب وحده« متفق عليه.

خري الكالم ما قّل ودّل ومع هذه الفقرة:

تنبيهات مهمّة مفتتحة بـ"ال"

عن  ومرتفعة  م�شرفة  جتعلها  ول  القبور،  على  القباب  ت��نِب  ل   -
ُرج  الأر�ض، ول جت�ش�شها وتنق�ض عليها الكتابات اأو ال�شور، ول توقد ال�شُّ
عليها، لأّن ذلك م�شيعٌة للمال من جهة، والأهم اأنه ذريعة اإىل ال�شرك، 
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ففيه اإفراط يف تعظيم القبور اأ�شبه بتعظيم الأ�شنام.
عن اأبي الهياج الأ�شدي قال: قال يل علي بن اأبي طالب - ر�شي اهلل 
عنه - : األ اأبعثك على ما بعثني عليه ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »اأن ل تدع متثاًل اإلهَّ 

طم�شته، ول قرًبا م�شرًفا اإلهَّ �شّويته« رواه م�شلم.
اأو  الطري،  اأو  احليوان،  اأو  كالإن�شان،  روح،  فيه  خلًقا  ر  ت�شوِّ ل   -
وجواز  البطاقة  يف  ال�شخ�شيهَّة  كاإثبات  منها  لُب��دهَّ  ل�شرورة  اإلهَّ  ال�شمك 

ال�شفر.
عن ابن عبا�ض - ر�شي اهلل عنهما - اأنهَّ ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »كلُّ 
م«  ُب بها يف جهنهَّ رها نف�ٌض ُيعذهَّ ر يف النار. ُيجعل له بكلِّ �شورة �شوهَّ م�شوِّ

رواه البخاري.
ًبا اإليه اأو خوًفا منه اأو رجاًء لعطائه،  - ل تذبح لغري اهلل تعاىل تقرُّ

هم اأو الذبح للموتى لطلب نفعهم. رِّ كالذبح للجنِّ لدفع �شُ
قال تعاىل: زب ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ  ۆ ۈ ۈ 

ٴۇ ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې ېې رب )الأنعام: 162- 163(.

واإّن من البيان ل�صحًرا ومع هذه الفقرة:

أسئلة

�ض: اأيُّ من هذه النباتات مل يكن معروًفا قبل اكت�شاف اأمريكا؟
)اأ( البطيخ.

)ب( الكركدية.
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)ج( البطاطا. √
)د( ال�شاي.

�ض: من مكت�شف �شغط الدم؟
)اأ( الإجنليزي �شتيفن. √

)ب( الأمريكي فايل.
)ج( الإيطايل فولطا.

)د( الأ�شكتلندي جاري�شون.
�ض: كم مرة احُتّلت مدينة القد�ض عرب التاريخ؟

)اأ( 20 مرة.
)ب( 24 مرة. √

)ج( 18 مرة.
)د( 28 مرة. 

وم��ن بني الكت��ب نخرج لكم فق��رة بعنوان )ج��واذب النف�س بني 
الدنيا والآخرة(

جواذب النفس بين الدنيا واآلخرة

قال ابن اجلوزي - رحمه اهلل - : "جواذب الّطبع اإىل الدنيا كثرية، 
ثم هي من داخل، وذكر الآخرة اأمر خارج عن الطبع من خارج، ورمبا ظّن 
من ل علم له اأّن جواذب الآخرة اأقوى، ملا ي�شمع من الوعيد يف القراآن، 



298

ولي�ض كذلك، لأّن مثل الطبع يف ميله اإىل الدنيا، كاملاء اجلاري فاإنه يطلب 
الهبوط، واإمنا رفعه اإىل فوق يحتاج اإىل التكلف.

ولهذا اأجاب معاون ال�شرع: بالرتغيب والرتهيب يقوى جند العقل. 
فاأما الطبع فجوازبه كثرية، ولي�ض العجب اأن يغلب! اإمنا العجب اأن يغلب.

طفن��ا بكم واآخر مطافنا هذه الفق��رة، فلت�صمعوها رمبا تفيدكم 
يف دنياكم واآخرتكم:

زهد لقمان - عليه السالم -

له  فقال  جن��اًرا،  حب�شًيا  عبًدا  لقمان  كان  قال:  الربعى  خالد  عن 
م�شغتني  باأطيب  ائتني  له:  فقال  �شاة،  له  فذبح  �شاة،  يل  اذب��ح  �شيده: 
فيها فاأتاه بالل�شان والقلب، فقال: اأما كان فيها �شيء اأطيب من هذين، 
قال: ل. ف�شكت عنه، ثم قال له: اذبح يل �شاة، فذبح له �شاة، فقال له: 
تاأتيني  اأن  اأمرتك  فقال:  والقلب،  بالل�شان  فرمى  م�شغتني  باأخبثها  األق 
اأخبثهما  تلقي  اأن  واأمرتك  والقلب  بالل�شان  فاأتيتني  م�شغتني  باأطيبهما 
م�شغتني فاألقيت الل�شان والقلب، فقال: اإنه لي�ض �شيء باأطيب منهما اإذا 

طابا ول اأخبث منهما اإذا خبثا.
يف اأمان اهلل اإخوتي ولنا لقاء منتظر, اأ�ساأل اهلل ال�سالمة يل ولكم 

من ويالت اخلطر, واأدعو اهلل اأن يوّفقنا اإىل كلِّ خري ُمنَتَظر.
اأجمعن". و�سحبه  اآله  وعلى  حمّمد,  نبّينا  على  اهلل  "و�سلى 
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البرنامج اإلذاعي )42(

ٱ ٻ ٻ

التي ل حُت�سى, تباَرك  باآلئه  العباد  اأنعم على  احلمد هلل الذي 
���س��يء, ل  ك��ل  وربُّ  ��ن��ا  ربُّ ه��و  احُل�سنى,  الأ���س��م��اء  فله  �س  وتقدَّ ربنا  ا�سم 
ُنح�سي ثناًء عليه, هو كما اأثنى على نف�سه ب�سفاته الُعلى, فاحلمد هلل 
يف الآخرة والأوىل, واأ�سهد اأن ل اإله اإل اهلل وحده ل �سريك له, �سهادة 
اإخال�ٍس اأدَِّخرها ليوٍم ل ينفع فيه اإّل التقوى, واأ�سهد اأنَّ نبيَّنا و�سيِّدنا 
وب��اِرك على عبدك  و�سلِّم   اللهّم �سلِّ  املُجتبى,  حمّمًدا عبده ور�سوله 

ور�سولك حمّمد, وعلى اآله و�سحبه اأعالم الهدى. اأما بعد: 
من ابت�سامة هذه ال�سم�س اجلميلة, و�سحك هذا ال�سبح املنت�سر, 
 يف هذه املدر�سة الرتبوية, نقف اأمامكم يف هذا اليوم )        ( املوافق 

)                    (, حاملن معنا اجلديد واملفيد من املعارف والعلوم.

خري ما ن�صتهل به براجمنا القراآن الكرمي:

القرآن الكريم

ڃ  ڃ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  زب  ت��ع��اىل:  ق���ال 
ڈ  ڎ  ڌڎ  ڌ  ڍڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  ڃچ  ڃ  
گ  گ  گ  گ  ک  ک  کک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ 
ۀ  ڻۀ   ڻ  ڻ  ںڻ  ڱں  ڱ  ڱ  ڱ  ڳڳ  ڳ  ڳ 
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ڭڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے   ے  ھ  ھ  ھھ  ہ  ہ  ہ  ہ 
ېې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇۇ  ڭ 
ۈئ  ۆئ  ۆئ   ۇئ  وئۇئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ىائ  ى   ې 
حب  جب  يئ  مئىئ  حئ  جئ  ی  ییی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئېئ  ۈئ 
رب  يث   ىث  مث  جث   يت  متىت  خت  حت  جت  ىبيب   مب   خب 

)اآل عمران: 176- 180(.

ة: ون�صتمع اإىل نوٍر من الأحاديث النبوّيّّّّ

الحديث
عن ابن عمر - ر�شي اهلل عنهما - ؛ عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »لو يعلم 

النا�ض ما يف الوحدة ما اأعلم، ما �شار راكب بليل وحده« رواه م�شلم.

وفقرة ال�صلوك ت�صبق الكلمة:

نفحات في السلوك واألخالق
لإدارة  ال�شليمة  الكيفية  يعرف  من  هو  الناجح  الأعمال  فتى  اإّن   -
الوقت، فالوقت هو اأحد الأمور املتاحة لتحقيق اأهداف اأي عمل، وتقا�ض 
فعاليته مبدى الكفاءة يف ال�شتفادة منه، فلديك الكثري من الوقت الذي 
ميكنك ا�شتخدامه كفتى اأعمال ناجح، واإدارة الوقت فن للناجحني فقط. 
القلق  تقّدر حالت  اإذ  احل��ايل؛  �شمات ع�شرنا  من  �شمة  القلق   -
من  ين�شاأ  والقلق  املجتمعات،  بع�ض  يف   )%40-30( بن�شبة  املر�شي 
والأبناء  امل��ال  على  واخل��وف  الأ���ش��واأ،  ع  وتوقُّ احلياة،  بهموم  الن�شغال 

www.alukah.net



301

ل على اهلل تعاىل وِذكره؛ فاإّن  وال�شحة، ولل�شعور بالطمئنان فعليك التوكُّ
ذلك ي�شهم يف التخلُّ�ض من م�شاعر القلق والتوتُّر. 

اأّن  يعتقد  اإذ  بالعك�ض؛  بل  بالنف�ض،  للثقة  معياًرا  لي�ض  العنف   -
ال�شخ�ض الذي يندفع للعنف ب�شرعة هو �شخ�ض �شعر بالتهديد اأكرب من 

الواقع؛ لأّن ثقته بنف�شه �شعيفة، فلجاأ اإىل تغطيتها ب�شيء من العنف.

وهاهي الكلمة تقرتب من مكربِّ ال�صوت:

خوف السََّلف
- بكى النخعي عند موته وقال: "انتظ���ر ر�شول ربي ما اأدرى اأب�ّشرين 

باجلنة اأم النار"؟0 
- اأحد اأ�شحاب �شفيان الث��وري يقول: "اإذا جل�شنا اإىل الثوري فكاأّن 

النار قد اأحاطت بنا ملا نرى من خوفه وجزعه". 
وقال احلجاج ل�شعيد بن اجلبري - ر�شي اهلل عنه - : "بلغني اأنك مل 
ت�شحك قط. قال: كيف اأ�شحك وجهّنم قد �ُشعرت، والأغالل قد ُن�شبت، 

والزبانية قد اأُعدت". 
- وهذا اأحدهم يقول: "ما راأيت اأخوف من احل�شن وعمر بن عبد 

العزيز، كاأّن النار مل تخلق اإّل لهما".
- ُرئي احل�شن الب�شري يوًما وهو يبكى فقيل له: ما يبكيك؟ فقال: 

غًدا يف النار ول يبايل". يطرحني  اأن  "اأخاف 
- وخرج ابن املبارك يوًما على اأ�شحابه فقال: "اإين اجتاأت البارحة 

على اهلل �شاألته اجلنة".
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"اإين ل اأغبط نبًيا مر�شال، ول ملًكا   : - وقال الف�شيل بن عيا�ض 
اأغبط  اإمنا  القيامه،  يوم  يعاينون  األي�ض هوؤلء  مقرًبا، ول عبًدا �شاحًلا؛ 

من مل يخلق".
- وقال ال�شري: اإين اأنظر كّل يوم مرات خمافة اأن يكون قد ا�شوّد 

وجهي.
- وقال اأبو حف�ض: منذ اأربعني �شنة اعتقادي يف نف�شي اأّن اهلل ينظر 

اإيل نظر ال�ّشخط واأعمايل تدّل على ذلك.
قوم يف  ب�شاب م�شتغرق يف �شحكه وهو جال�ض مع  ومّر احل�شن   -
جمل�ض، فقال له احل�شن: يا فتى هل مررت بال�شراط؟ قال ل: قال: فهل 
ال�شحك؟  فما هذا  قال:  ل،  قال:  النار؟  اإىل  اأم  ت�شري  اإىل اجلنة  تدرى 

قال: فما روؤي ذل�ك الفتى بعدها �شاحًكا.
- وقال حامت الأ�شم: ل تعتز مبو�شوع �شالح فال مكان اأ�شلح من 
بكث�رة  تعت��ز  ول  لقي،  ما  فيها   - ال�شالم  عليه   - اأدم  لقي  فقد  اجلنة؛ 
العبادة، ف��اإّن اإبلي�ض بعد طول تعبُّده لقي ما لقي، ول تعتز بكرثة العلم فاإّن 
بلعام حلان يح�شن ا�ش��م اهلل الأعظم فانظر ماذا لق���ي، ول تعت��ز بروؤي����ة 
ال�شاحلني فال �شخ�ض اأكرب منزلة عند اهلل من امل�شطفى ملسو هيلع هللا ىلص ومل ينتفع 

بلقائه اأقاربه واأعداوؤه.
- وكان عطاء ال�شلمي ي�شاأل اهلل العفو ومل ي�شاأل اهلل اجلنة اأبًدا. 
وقيل له يف مر�شه: األ ت�شتهى �شيًئا؟ فقال: اإّن خوف جهنم مل يدع يف قلبي 
مو�شًعا لل�شهوة. فقيل: اإنه ما رفع راأ�شه اإىل ال�شماء، ول �شحك اأربعني 
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�شنة. وكان مي�ّض ج�شده يف بع�ض الليل خمافة اأن يكون قد م�ش��خ . 
وعند الربق اأو الريح اأو غالء الطعام، كان يقول: "هذا من اأجلي 
يوم  يف  اأ�شحابه  مع  وجل�ض  النا�ض،  ل�شرتاح  عطاء  مات  لو  ي�شيبهم، 
�شديد الربودة فكان ير�شح عرق�ًا واأغ�شي عليه فلما اأفاق قال: اإنى ذكرت 

اأين ع�شيت اهلل يف ذل�ك املكان.

ومن باب التجديد اأخرجنا لكم هذه الفقرة:

هل تقود رئيسك إلى الجنون؟

ماذا لو كنت تفعل اأ�شياء تقود رئي�شك اأو زمالءك اإىل اجلنون ول 
تدرك ذلك؟! اإّن مثل هذا الأمر يحدث كثرًيا، �شّدقني. 

اإّن اأب�شط طريقة لكت�شاف ذلك هي اأن تنتهز فر�شة وتطرح عليه 
هذا ال�شوؤال، ومبجّرد اأن تطرح �شوؤالك، فاإنك قد ت�شاب بالده�شة من 
اإجابته. تقّبل ما يخربك به رئي�شك دون غ�شب - حتى لو كان ما يقوله 
م�شكلة  اأي��ة  حل  على  تعمل  اأن  ت�شتطيع  كيف  ر،  وفكِّ  - مل�شاعرك  موؤذًيا 

عرفت باأمرها الآن؟ 

ول تذهبوا فما زال لدينا املزيد، ومع هذه الفقرة:

لم يختلف الصحابة في العقيدة

بني  اخ��ت��الف  فيها  لي�ض   - هلل  واحل��م��د   - الإ���ش��الم��ي��ة  العقيدة 
ال�شحابة ول غريهم ممن جاء بعدهم من اأهل ال�شّنة واجلماعة؛ لأنهم 
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يعتقدون ما دّل عليه الكتاب وال�شّنة، ول يحدثون �شيًئا من عند اأنف�شهم اأو 
باآرائهم، وهذا الذي �شّبب اجتماعهم واتفاقهم على عقيدة واحدة ومنهج 
رب  ڃڃ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  زب  تعاىل:  بقوله  عماّل   واح��د؛ 

)اآل عمران: 103(.
ومن ذلك: م�شاألة روؤية املوؤمنني لربهم يوم القيامة، فهم جممعون 
على ثبوتها مبوجب الأدلة املتواترة من الكتاب وال�شّنة، ومل يختلفوا فيها. 
واأما الختالف يف هل راأى النبي ملسو هيلع هللا ىلص ربه ليلة املعراج روؤية ب�شرية؟ فهو 
اختالف يف واقعة معّينة يف الدنيا، ولي�ض اختالف يف الروؤية يوم القيامة، 
والذي عليه جمهورهم وهو احلق اأنه ملسو هيلع هللا ىلص راأى ربه بقلبه ل بب�شره؛ لأنه ملسو هيلع هللا ىلص 
ملّا مثل عن ذلك قال: »نور اأنى اأراه« رواه م�شلم. فنفى روؤيته لربه بب�شره يف 
هذا املقام لوجود ربه يف هذه الدنيا، كما يف احلديث: »واعملوا جممعون 
ملسو هيلع هللا ىلص، نبّينا  اإّل يف حقِّ  اأحًدا ل يرى ربه حتى ميوت« رواه م�شلم،  اأّن   على 

وال�شحيح اأنه مل يره  بهذا العتبار.

 وا�صتمعوا اإىل هذه الفقرة التي بعنوان )من الذي �صّم�ى الر�صول ملسو هيلع هللا ىلص 
بهذا ال�صم؟(

من الذي سمّـى الرسول ملسو هيلع هللا ىلص بهذا االسم؟

حني ُولد النبّي ملسو هيلع هللا ىلص اأقام جّده عبد املطلب ماأدبة دعى اإليها كل اأفراد 
حمّمًدا،  �شّميته  قال:  �شّميته؟  ماذا  املطلب:  عبد  ف�شاألوا  قري�ض،  قبيلة 
اأ�شماء  ا�شًما غري  وقالوا: مل اخرتت  بع�شهم بده�شة،  اإىل  النا�ض  فنظر 

اآبائه واأجداده؟
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فاأجابهم: اأردت اأن يحمده اهلل يف ال�شماء ويحمده اأهل الأر�ض يف 
الأر�ض.

اجلنة  برياحن  تعود, معّطرة  عليكم  والأي��ام  وع��ود,  بخور  �سّلة 
ُوّفقنا  كنا  اإن  املتابعة  ن�سكر اجلميع على  له ح��دود,  واأج��ر ما   , وورود 

رنا فمنا ومن ال�سيطان, ويف اأمان اهلل. فمن اهلل, واإن ق�سّ
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جى وفاِلق الإ�سباح, ل اإلَه اإّل هو عزَّ فارتَفع  احلمد هلل خالِق الدُّ
��ل وق��َط��ع وح���ّرم واأب����اح, اأح��م��ده �سبحانه واأ���س��ك��ره, واأت����وب اإليه  وو���سَ
اأّن �سّيدنا ونبّينا حمّمًدا  واأ�سهد  اَلح,  الهَدى وال�سّ واأ�ساأله  واأ�ستغفره, 
ى باملَُهج والأرواح, �سلى اهلل  ه وخليله, هو املفدَّ عبد اهلل ور�سوله و�سفيُّ
و�سّلم وبارك عليه وعلى اآله واأ�سحابه, �سالًة و�سالًما دائمن بالغدوِّ 

واح, والتابعن ومن تبعهم باإح�ساٍن اإىل يوم الدين. اأما بعد:  والرَّ
كل  عليكم  نطلُّ  املدر�سية  الإذاع���ة  جماعة  يف  اإخوانكم  نحن  ها 

�سباح, نقدم لكم اجلديد, ون�ساأل اهلل التوفيق.
ولنا معكم يف هذا اليوم )        ( املوافق )                    ( �سبع دوائر, 

ندور حولها, وجنل�س يف حميطها باإذن اهلل.

دائرتنا الأوىل هي دائرة كتاب اهلل، ومع الطالب:

القرآن الكريم

ڀڀ   ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  زب  تعاىل:  قال 
ٹ  ٹ  ٿٿ  ٿٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 
ٹ ٹ ڤ ڤ ڤڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 
ڍ  ڍ  ڇڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃڃ  ڃ  ڄڃ 
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ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ ڑ کک 
ڱ  ڳڱ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ   گ  گ  ک  ک  
ہہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻڻ   ڻ  ں  ں  ڱڱ 
ۇ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۓۓ  ے  ے  ھ  ھ   ھ  ھ   ہ 

ۇ ۆ رب )اآل عمران: 181- 185(.

دائرتنا الثانية هي دائرة احلديث ال�صريف:

الحديث

عن اأم �شلمة - ر�شي اهلل عنها - ؛ قالت: قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »اإذا 
ما  على  يوؤّمنون  املالئكة  فاإّن  خرًيا،  فقولوا  امليت،  اأو  املري�ض،  ح�شرمت 
تقولون«. قالت: فلما مات اأبو �شلمة اأتيت النبي ملسو هيلع هللا ىلص. فقلت: يا ر�شول اهلل، 
اإّن اأبا �شلمة قد مات. قال: »قويل: اللهم اغفر يل وله واأعقبني منه عقبى 
ح�شنة«، قالت: فقلت: فاأعقبني اهلل من هو خري يل منه، حمّمًدا ملسو هيلع هللا ىلص. رواه 

م�شلم.

ونحوم حول دائرة الكلمات:

كلمات مأثورة لألمير شكيب أرسالن

1- ل اأظن �شيًئا يفيد املجتمع الإ�شالمي يكون خمالًفا للدين املبني 
على اإ�شعاد العباد.

ر امل�شلمني يف القرون الأخرية مل يكن من ال�شريعة، بل من  2- تاأخُّ



308

اجلهل بال�شريعة، اأو كان من عدم اإجراء اأحكامها كما ينبغي.
3- ملّا كانت ال�شريعة جارية على حقها، كان الإ�شالم عظيًما عزيًزا، 

واأّي عظمة مما كان لالإ�شالم يف اأيام عمر بن اخلطاب.
بها  يزدان  التي  ال�شهرية  املدنيات  من  هي  الإ�شالمية  املدنية   -4

التاريخ العام، والتي تغ�ّض �شجالته اخلالدة مباآثرها الباهرة.
احتفال  من  وامل��اأم��ون  والر�شيد  املن�شور  دور  يف  بغداد  بلغت   -5
العمارة، وا�شتبحار احل�شارة، وتناهي الرتف والرثوة ما مل تبلغه مدينة 
قبلها ول بعدها اإىل هذا الع�شر، حتى كان اأهلها يبلغون مليونني ون�شف 

مليون من ال�شكان.

وها هي دائرتنا الكبرية، دائرة الكلمة ال�صباحية:

العدوان الثالثي على مصر

ظّلت الدولتان ال�شليبيتان اإجنلرتا وفرن�شا حتلمان باأن تكون اأر�ض 
 ، الأخرى  بعد  واحدة  امتالكها  ويتقا�شمان  يتوارثانها  لهما،  ملًكا  م�شر 
الدولة -  اأّن هذه  ال�شيطان كما �شّور لهما خيالهما املري�ض  و�شّول لهما 
م�شر - كباقي الدول العربية ملك لهما وازدادوا ومتاُدوا بكل غرور يف 
لف والعناد ويف ت�شميمهم على ذلك ،ومل تْكِفهم احلملة الفرن�شية  ال�شّ
النابوليونية - ومل يكفهم الحتالل الإجنليزي مل�شر ملدة اثنني و�شبعني 
عاًما، امت�شوا فيها دماء م�شر وال�شعب امل�شري، و�شببوا لها من ال�شعف 
م�شر  اأّن  فر�شة  وانتهزوا  اأحد،  يجهله  مل  ما  واملر�ض  والتخّلف  والفقر 
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مل تتحّرر من ال�شتعباد الإجنليزي اإّل منذ اأ�شهر قليلة، ومل متتلك بعد 
امل�شيطرون  هم  كانوا  لأنهم  بها،  تقاومهم  حديثة  اأ�شلحة  اأو  قوًيا  جي�ًشا 
ُيذكر وبال  املدة، فمازالت بال جي�ض  واملتحكمون فيها طوال هذه  عليها 
�شالح ُيعتد به ويوؤبه له، فخططوا يف الظالم مع ربيبتهم اإ�شرائيل يف اأن 
الزعيم  اأمّمها  ال�شوي�ض من جديد، بعد ما  ي�شربوا م�شر ويحتلوا قناة 
جمال عبد النا�شر، موجًها لهم اأكرب �شفعة نالوها يف التاريخ احلديث، 
وكان يحكم هذه الدول ثالثة �شيا�شني ماكرين هم: اإيدن رئي�ض بريطانيا، 
اأّن  ويبدو   ، ورئي�شهم  اليهود  قائد  جوريون  وبن  فرن�شا،  رئي�ض  وموليه 
ال�شاخنة املماثلة لهزائمها يف  اإىل الهزائم امل�شرية  ا�شتاقت  فرن�شا قد 
املن�شورة ودمياط اأيام لوي�ض التا�شع، ويف الإ�شكندرية ودمنهور واإمبابة 
اإىل  اإجنلرتا قد رغبت  اأّن  ويبدو كذلك  نابليون،  اأيام  والقاهرة وغريها 
هزمية جديدة كهزمية ر�شيد اأيام فريزر، وكذلك يف الإ�شكندرية ومدن 
القنال وغريها اأيام احتاللهم البغي�ض، فماذا فعلوا؟  كل الذي فعلوه هو 
امل�شرية وهاجموها فماذا  بور�شعيد  اأظهروا بطولتهم على مدينة  اأنهم 
فعلت بهم؟،  اأعطتهم در�ًشا ل ُين�شى وعربة ذاقوها يف الع�شر احلديث، 
من  ميتلكونه  كانوا  ما  رغم  العامل،  لدول  اأ�شحوكة  وجعلتهم  واأبادتهم 
اأ�شلحة حديثة، ورغم اأّن املدينة كانت عزلء من الأ�شلحة، ولكنها كانت 
اأعقابهم،  ورّدوهم على  الأعداء  الذين دحروا  الأبطال  م�شلحة برجالها 

بعد اأن قرروا اأّل يقرتبوا من �شواطئ م�شر.
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ور�صمنا لكم دائرة �صغرية بعنوان )عجائب من ج�صم الإن�صان(

عجائب من جسم اإلنسان

هنالك بع�ض الأع�شاء يف ج�شم الإن�شان ل تفقد احلياة حاًل واإمنا 
متوت بعد مدة من توقُّف قلب الإن�شان عن النب�ض مثاًل:

- املخ بعد ع�شر دقائق. 
- ع�شالت القلب بعد ع�شرين دقيقة. 

- العينان بعد ثالثني دقيقة. 
- الأذنان بعد ع�شر دقائق. 

- ع�شالت الذراعني بعد اأربع �شاعات. 
- ع�شالت الرجلني بعد اأربع �شاعات. 

- العظام بعد ثالثة اأيام. 
- اجللد بعد خم�شة اأيام؛ ف�شبح��ان الل��ه.

ونزخرف دائرتنا القادمة باألوان:

من مظاهر الشرك المنتشرة في كثير من بالد المسلمين
النا�ض:  وحياة  احل��وادث  يف  والكواكب  النجوم  تاأثري  يف  العتقاد 
عن زيد بن خالد اجلهني - ر�شي اهلل عنه - قال: �شّلى لنا ر�شول اهلل 
فلما   - الليلة  من  كانت  �شماء  اأثر  على   - باحلديبية  ال�شبح  �شالة  ملسو هيلع هللا ىلص 
ان�شرف اأقبل على النا�ض فقال: »هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: اهلل 
قال  من  فاأما  وكافر،  بي  موؤمن  عبادي  من  اأ�شبح  قال:  اأعلم،  ور�شوله 
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مطرنا بف�شل اهلل ورحمته فذلك موؤمن بي وكافر بالكوكب. واأما من قال 
بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي وموؤمن بالكوكب« رواه البخاري. ومن ذلك 
اأبراج احلظ يف اجلرائد واملجالت، فاإن اعتقد ما فيها من  اإىل  اللجوء 
اأثر النجوم والأفالك فهو م�شرك، واإن قراأها للت�شلية فهو عا�ض اآثم لأنه 
ل يجوز الت�شّلي بقراءة ال�شرك، بالإ�شافة ملا قد يلقي ال�شيطان يف نف�شه 

من العتقاد بها فتكون و�شيلة لل�شرك. 

اأما دائرتنا الأخرية فهي بعنوان )مركب الإميان(

مركب اإليمان
ناقته،  على  رجل  فراآه  ما�شًيا،  احلج  اإىل  اأدهم  بن  اإبراهيم  خرج 
اأين  الرجل:  له  فقال  اأريد احلج.  فقال:  اإبراهيم؟  يا  اأين  اإىل  له:  فقال 
الراحلة فاإّن الطريق طويلة؟ فقال اإبراهيم: يل مراكب كثرية ل تراها، 
فقال الرجل فما هي؟ قال اإبراهيم: اإذا نزلت بي م�شيبة ركبت مركب 
ال�شرب، واإذا نزلْت بي نعمة ركبت مركب ال�شكر، واإذا نزل الق�شاء نزلت 

مركب الر�شا. 
فقال له الرجل: �شر على بركة اهلل، فاأنت الراكب واأنا املا�شي. 

هاهي دوائرنا قد اكتملت, وبتوفيق اهلل مّتت, وباإذن اهلل لنا لقاء 
اآخر يف هذا املكان الطيب املبارك, ومع هذه الوجوه الن�سرة وامل�سرقة.

وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكم  "وال�سالم 
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احلمد هلل اأهل املغفرة والتقوى, اأحاط بكل �سيء علًما, واأح�سى 
كل �سيء عدًدا, له ما يف ال�سماوات وما يف الأر�س وما بينهما وما حتت 
الرثى. واأ�سهد اأّن �سّيدنا ونبّينا حمّمًدا عبده ور�سوله. اأخ�سى النا�س 
لربه واأتقى, دّل على �سبيل الهدى وحّذر من طريق الردى, �سلى اهلل 
جى  و�سلم وبارك عليه وعلى اآله واأ�سحابه, معامل الهدى وم�سابيح الدُّ

والتابعن ومن تبعهم باإح�سان و�سار على نهجهم واقتفى. اأما بعد: 

ال�سالة,  تبداأ  الإح���رام  تكبرية  وم��ع  الأذان,  ُيرفع  اأك��ر  اهلل  مع 
وباجتماعكم يا كرام تفتتح الإذاعة.

من هذا اليوم )        ( املوافق )                    ( ي�سّرنا اأن نقدم لكم 
براجمنا الإذاعية, بكل احلب والوفاء.

ويقني  بخ�صوع  يتلى  ال��ق��راآن  اأن��ف��ع  م��ا 

بجالله الرحمات تنزل من اإله العاملني

هذا فتى عذب الل�صان يزينه خلق ودين 

يتلو عليكم بع�صه فلت�صمعوه خا�صعني
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قال تعاىل: زب ۆ ۈ ۈ ٴۇۋ ۋ 
ائائ   ى  ى  ې  ې  ې  ۉې  ۉ  ۅ  ۅ 
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ  ۆئ  ۆئۈئ  
ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ 
ڦ  ڦ  ڤ  ڤڤ   ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٺٿٿ 
چ  چ  چ  چ  ڃڃ  ڃ  ڃ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ 
ڑ  ژژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڌڎ  ڌ  ڍ  ڇڍ  ڇڇ  ڇ 
ڳ  گ  گ  گ  کگ  ک  ک  ک  ڑ 
ڻ  ڻڻ  ں  ں  ڱ   ڱ  ڱ  ڳڱ  ڳ  ڳ 
ۓ  ے  ے  ھ  ھ   ھ  ھ   ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ 

ۓڭ ڭ ڭ ڭۇ ۇ رب )اآل عمران: 186- 192(.

واإىل حديث امل�صطفى فبهديه ُتَحى الذنوب
الكروب  من  النجاة  وبه  اأمورنا  �صالح  وبه 

القلوب يحيي  و�صهده  النفو�س  حتيا  بر�صابه 
  فلت�صمعوه وتعقلوه لتطردوا كل العيوب

الحديث

عن اأبي �شعيد اخلدري - ر�شي اهلل عنه - ؛ قال: قال ر�شول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص: »لّقنوا موتاكم: ل اإله اإل اهلل« رواه م�شلم.
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كلم��ة طيب��ة ك�صج��رة طيبة هذا م��ا قال��ه رّب النب��ات، فتعالوا 
اإخوتي ن�صتمع اإىل ما هو اآٍت، ع�صى اأن ينفعنا يف حياتنا اأو بعد املمات:

من آداب الضيافة على المضيف

1- عدم اإظهار املاللة من ال�شيف، فهناك من النا�ض من هو �شّيق 
جر،  العطن، كثري املاللة فاإذا ما جل�ض اإليه اأظهر النقبا�ض، واأبدى ال�شّ
ومل يتحدث اإىل �شيفه اإّل على �شبيل الخت�شار، وهذا اخللق يتنافى مع 

املروءة.
2- من متام ال�شيافة الطالقة عند اأول وهلة، واإطالة احلديث عند 
»ل  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  ر�شول  قال يل  قال:   � عنه  اهلل  ر�شي   � ذر  اأبي  املوؤاكلة.عن 

حتقرّن من املعروف �شيًئا، ولو اأن تلقى اأخاك بوجه طليق« رواه م�شلم.
وقد قيل لالأوزعي ما اإكرام ال�شيف؟ 

قال: "طالقة الوجه، وطيب الكالم. والعرب جتعل احلديد والب�شط 
والتاأني�ض  والتلّقي بالب�شر من متام الإكرام".

3- من اآداب ال�شيافة عدم تكليف ال�شيف بخدمته: فبع�ض النا�ض 
اإذا زاره اأحد فجل�ض اإليه � اأخذ ياأمره وينهاه، ويكلفه ببع�ض الأعمال وهذا 

مناف لآداب ال�شيافة.
له اإكراًما له. 4- اأن يتعّجل بتقدمي الطعام لل�شيف، لأّن يف تعجُّ

اأن ُترفع الأيدي عنه، ويتم فراغ  اأّل يبادر يف رفع الطعام قبل   -5
اجلميع من الأكل.
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6- اإذا نزل �شيٌف على اأحد فال يزيدّن على ثالثة اأيام، اأّل اأن يلّح 
عليه م�شيفة يف الإقامة اأكرث، واإذا ان�شرف ا�شتاأذن لن�شرافه.

7- اأن ي�شّيع ال�شيف باخلروج من واإىل خارج املنزل.
8- اأّل ي�شاأل �شاحب املنزل عن �شيء من داره �شوى القبلة ومو�شع 

ق�شاء احلاجة.
9- اإكرام �شيافته. عن اأبي �شريح خويلد بن عمرو اخلزاعي � ر�شي 
ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »من كان يوؤمن باهلل واليوم  اهلل عنه � قال �شمعت ر�شول اهلل 
قال  اهلل؟  ر�شول  يا  جائزته  وما  قالوا:  جائزته«،  �شيفة  فليكرم  الآخ��ر 
»يومه وليلته، وال�شيافة ثالثة اأيام ، فما كان وراء ذلك فهو �شدقة عليه« 

متفق عليه.

وم��ن هذه ال�صف��وف امل�صفوف��ة، واحلقائب اململ��وءة، نخرج لكم 
هذه الفقرة:

غرائب مع الكتّاب والعلماء

طال�شم  حّل  الذي  الن�شبية،  نظرية  و�شاحب  الأمريكي  الفيزيائي 
يكره  كان  الفيزياء،  يف  نوبل  جائزة  على  وح�شل  الدنيا  واأ�شرار  الكون 
النظام يف حياته كما كان غريب الأطوار، فكان يغني يف احلمام ب�شوت 

مرتفع ويرتدي املالب�ض املهلهلة. 
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وحتى نقدم املزيد عليكم بالإن�صات ومع هذه الفقرة:

علوّ الهمّة

اأر�شل رجل ابنه يف جتارة ، فلما كان يف الطريق مّر ثعلب مري�ض 
كبري ال�شن ل يكاد ي�شتطيع احلركة، فتاأّمله فجعل يفكر يف اأمره، ثم قال 

يف نف�شه: كيف ُيرزق هذا احليوان ال�شعيف؟. 
ما اأظن اإّل اأنه ميوت جوًعا. 

وبينما ال�شاب على هذا احلال اإذ اأ�شد كبري يحمل فري�شة اإىل اأن 
جل�ض بالقرب من مكان الثعلب فاأكل منها ما �شاء  اأن ياأكل، ثم ان�شرف 
فتحامل الثعلب على نف�شه وو�شل اإىل بقايا الفري�شة واأكل منها حتى �شبع. 
عندئٍذ قال ال�شاب يف نف�شه: اإّن اهلل يرزق املخلوقات جميًعا فلماذا اأحتّمل 
م�شاق ال�شفر واأهوال الطريق؟ ثم عدل عن جتارته وعاد اإىل اأبيه وق�ّض 
عليه ما راأى، ولكن والده قال له: اأنت خمطئ يا بني، فاإين اأحب لك اأن 

تكون اأ�شًدا تاأكل الثعالب من ف�شلك، ل تكون ثعلًبا تنتظر بقايا ال�شباع. 

)هل تعلمون؟( هو عنوان فقرتنا القادمة: 

هل تعلمون؟

هل تعلمون اأّن اأول من اكت�شف التلقيح والتطعيم الطبي هم امل�شلمون 
لوي�ض با�شتور الفرن�شي؟ وقد اأو�شلته اإىل اأوروبا زوجة ال�شفري الربيطاين 
اأطفالهم �شد  يلّقحون  الأت��راك  كان  وقد  عام )1724م(.  ا�شطنبول  يف 

بع�ض الأمرا�ض املميتة قبل الأوروبيني باأكرث من خم�شني عاًما.

www.alukah.net



317

اإىل �شلطان م�شر الذي طلب ت�شنيع  اأّن الف�شل يعود  هل تعلمون 
قلم حرب ل يو�شخ الأيدي واملالب�ض، فجاء اخرتاع اأقالم احلرب النا�شف 

التي ت�شتخدم على نطاق وا�شع يف كل اأنحاء العامل الآن؟
هل  والكندي؟  اخل��وارزم��ي  و�شعه  الرتقيم  نظام  اأّن  تعلمون  هل 
ا؟ هل تعلمون اأّن العامل  تعلمون اأّن اخلوارزمي هو وا�شع علم اجلرب اأي�شً
الإيطايل فيبونات�شي هو الذي نقل العلم احل�شابي العربي اإىل اأوروبا بعد 
يف  معروف  اأنه  واملوؤ�شف  عربًيا؟  اكت�شافه  على  عام  ثالثمائة  من  اأكرث 
الغرب على اأنه مكت�شفه ل ناقله، هل تعلمون اأن عاملًا م�شلًما هو مكت�شف 

اللوغاريتمات؟ هل تعلمون اأن اأ�شل علم املخت�شرات عربي؟

نهاي��ة مطافن��ا اقتب�صن��ا لكم هذا اخل��رب، ننقله لك��م ونحن على 
اأ�صد احلذر، انقلوه ملن حتبونه من �صائر الب�صر:

فاروق الحق

بن  املعلي  على  وي��ده   - عنه  اهلل  ر�شي   - اخلطاب  بن  عمر  خرج 
لها  يا عمر فوقف  له:  فقالت  ام��راأة من قري�ض  فلقيته  العبيدي،  جارود 
املوؤمنني،  اأمري  اإىل  ُعمري  ثم �شرت من  نعرفك مدة عمرًيا  كنا  فقالت: 
الوعيد  فاإنه من خاف  النا�ض  اأمور  وانظر يف  بن اخلطاب  يا  اهلل  فاتق 

قرب عليه البعيد، ومن خاف املوت خ�شي الفوت.
فقال املعلي: اإيه اأمة اهلل قد اأبكيت اأمري املوؤمنني. 

فقال له عمر: ا�شكت، اأتدري من هذه ويحك؟ هذه خولة بنت حكيم 
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التي �شمع اهلل قولها من �شمائه ، فعمر اأحّق اأن ي�شمع قولها ويقتدي بها.
الب�سر رب  و�سانكم  الكرمي  اهلل  حياكم 

  اإنا لرنجو اأن تكون جهودنا فيها العر
فمع ال�سالمة اإخوتي واإىل اللقاء املنتَظر

رر  راجن تقدمي املفيد من الفوائد والدُّ
اأجمعن". و�سحبه  اآله  وعلى  حمّمد,  نبّينا  على  اهلل  "و�سّلى 
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البرنامج اإلذاعي )45(

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل رب العاملن, اأمرنا بال�ستعانة بال�سر وال�سالة, على 
اإّل على اخلا�سعن, وو�سف املوؤمنن  اأنها كبرية  م�ساق احلياة, واأخر 

ٻ  ٱ  زب  ف��ق��ال:  �سفاتهم,  اأول  ذل��ك  وج��ع��ل  �سالتهم,  يف  باخل�سوع 
ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  رب )املوؤمنون:1-2(. اأحمده 
على عظيم ف�سله واإح�سانه واأ�سهد اأن ل اإله اإل اهلل وحده ل �سريك له 
تعظيما ل�ساأنه, واأ�سهد اأّن حمّمًدا عبده ور�سوله الداعي اإىل ر�سوانه, 

�سلى اهلل عليه وعلى اآله واأ�سحابه ومن تبعهم باإح�سانه. اأما بعد:
ا اإذاعتنا ُتقدم بحّلة  كما اأّن الثوب ُيغ�سل, وبالطيب ُيطيب, اأي�سً

جديدة, وثوٍب جديد.
ونحن معكم يف هذا اليوم )        ( املوافق )                    ( لنقدم 

لكم ما يلفت انتباهكم, ويثري اهتماماتكم؛ فتابعونا.

ق�����راآن�نا حمفوظ من الزّلت والع��ث��رات
نبداأ به برناجمنا وتتواىل بعده الفقرات    

القرآن الكريم

ۅ  ۋۅ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  زب  تعاىل:  قال 
وئ  ەئ  ەئ  ائ  ىائ  ى  ې  ې  ې  ې  ۉۉ 
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ی   ی  ی  ىئ  ىئ  ېئىئ  ېئ  ېئ  ۈئ   ۈئ  ۆئ  ۆئ   ۇئ  ۇئ  وئ 
ٺ  ٺ  ڀٺ  ڀ  ڀ  ڀ   پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ 

ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ   ٿ  ٿ  ٺٿ 

ڃ  ڄڃ  ڄ   ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤڦ 

ڎ  ڌڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  چ  چ  چ  ڃچ  ڃ 

گگ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑڑ  ژ  ڈژ  ڈ  ڎ 

ۀ  ڻ  ڻ  ڻڻ  ں  ں  ڱڱ  ڱ  ڱ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ 

ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ   ہ  ہ  ہ  ۀ 

ۋ  ٴۇۋ  ۈ   ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭڭ 

ائ  ائ  ى  ى  ې  ې   ې  ۉې  ۉ  ۅ  ۅ 

رب  ۈئ   ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ    ەئ 

)اآل عمران: 193- 200(.

ر����ص���ول���ن���ا حم���م���د اأب��������وه ع���ب���داهلل
اجلاه عظيم  كان  عبداملطلب  واجل��د 

واأم�������ه اآم����ن����ة م����ا اأجن����ب����ت ���ص�����واه 
اهلل عليه  �صلى  ينتم��ي  ق��ري�س  اإىل 

الحديث

عن اأبي هريرة - ر�شي اهلل عنه - ؛ قال: قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »اأمل 
تروا الإن�شان اإذا مات �شخ�ض ب�شره؟« قالوا: بلى. قال: »فذلك حني يتبع 

ب�شره نف�شه« رواه م�شلم.
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ثالثة فقراتنا و�صلنا بكم مع هذه الكلمة
عّلها تفيدكم ولو بال�صحكة اأو الب�ص��م��ة    

فطنة جندي
يقول اأحد الثقات: 

كنت اأعمل جندًيا يف اإحدى مناطق اململكة، فمللت العمل وا�شتقت 
اإىل اأهلي وبلدي، واأردت التخلُّ�ض من هذا العمل والعودة لوطني.

قدمت عّدة طلبات ا�شتقالة اإّل اأّن امل�شئولني يرف�شون طلبي بحجة 
اأنني لزلت �شاًبا واأنهم بحاجة خلدماتي. 

ف�شرحت لهم ظرويف واأّن والدي مري�ض ووالدتي تبكيني ليل نهار، 
امل��رّبرات مل  اأّن كل هذه  اإّل  انتطاري،  وابنة عمي يف  الزواج  اأريد  واأنني 

ت�شفع يل وُرف�شت. 
فكرت يف حيلة ذكّية لعّلها مت�شي عليهم.

يقول �شاحب الق�شة: 
يف اليوم التايل ذهبت اإىل رئي�ض الفرقة امل�شئول عني وعن فرقتي 
اأجبه وت�شّنعت  اإىل جانبه باملكتب، �شاألني ما جاء بي، ولكني مل  وقفت 
اأقول: ماذا يقول  اأقّلب ناظري ملن حويل كاأنني  اأ�شمع، واأخذت  باأنني ل 

ال�شابط؟ 
رفع ال�شابط �شوته وكّرر ال�شوؤال. 

قال ال�شابط: ناولني الورقة التي يف الرف الأمامي، فاأخذت اأذهب 
مييًنا وي�شاًرا فذهبت واأغلقت باب املكتب وعدت اإىل مكاين واأنا اأعم�ُض 
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بعيني كاأّن ب�شري �شعيف. 
اإىل  واأنا واقف  يقول �شاحب الق�شة: تركني ال�شابط عّدة دقائق 
ظّن  وعندما  املراجعني.  حاجات  ويق�شي  املعامالت  يوّقع  وه��و  جانبه 
اأنني ن�شيت ملا جئت له، رمى قر�ًشا معدنًيا حتت قدمي، يقول  ال�شابط 
له  قلت  مني؟  �شقط  الذي  ما  ب�شرعة  ال�شابط  �شاألني  الق�شة:  �شاحب 

على الفور وقبل اأن ُيكمل �شوؤاله: الذي �شقط منك يا �شيدي قر�ض. 
قال ال�شابط: اأين هو؟ قلت له: هنا واأح�شرته له من حتت قدميه 

ب�شرعة. فن�شيت حيلتي اأنني ثقيل ال�شمع و�شعيف الب�شر. 
فاأخرج ال�شابط ع�شى من خلف كر�شّيه واأراد �شربي، وهو يقول: 
األ�شت تّدعي اأنك ل ت�شمع ول ترى؟ هيا اذهب اإىل عملك مع زمالئك واإّل 

عاقبتك. 
قال الراوي: خدعني ال�شابط بذكائه الذي غلبني به علّي ومل مت�ض 
ولب�شت مالب�ض اجلندية ووا�شلت عملي.  اإىل �شكني  حيلتي عليه. عدت 
فكان ال�شابط كلما مّر علينا باملع�شكر ي�شح علّي ويقول: هاه، كيف �شمعك 

وب�شرك اليوم؟ عندك حيلة اأخرى اليوم؟ فاأخف�ض راأ�شي حياًء منه. 

ومما اأعددناه لكم يف هذا اليوم هذه الفقرة:

كما يُدِين الفتى يُدَان

حكي اأّن رجاًل جل�ض يوًما ياأكل هو وزوجته، وبينهما دجاجة م�شوية، 
فوقف �شائل، يطرق الباب، ويقول: منقطع، وابن �شبيل فخرج اإليه غا�شبا، 
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ا غري كرمي، فان�شرف ال�شائل، كا�شف البال، كئيًبا  ه ردًّ وَنَهره، وزجره، وردهَّ
حزيًنا، ودارت الأيام، واإذا ذلك الرجل، قد افتقر بعد غنى، وزالت عنه 
النعمة، واحتاج اإىل ال�شوؤال، فلم يطق على ذلك �شرًبا، فرحل عن بلده 
ي�شرب يف الأر�ض ويعي�ض على اإح�شان املح�شنني، و�شدقات املت�شّدقني، 
وكان قد طلهَّق زوجته قبل رحيله، ثم  اإنها تزّوجت من رجل اآخر، يف بلد 
غري بلدها، وقد اتفق اأن جل�ض ياأكل معها يف بع�ض الأيام، وبني يديهما 
منقطع  ويقول:  الباب،  يطرق  �شائل  اإذا  اأرغفة،  وبع�ض  م�شوية،  دجاجة 
اإليه،  وابن �شبيل، فقال الرجل لزوجته: احملي هذه الدجاجة وادفعيها 
الأول،  زوجها  فاإذا  اإليه،  ذلك  بجميع  الرغيفان، فخرجت  ومعها هذان 
ف�شاألها  باكية،  مكانها  اإىل  ورجعت  والرغيفني،  الدجاجة  اإليه  فدفعت 
زوجها، فاأخربته اأّن ال�شائل كان زوجها الأول، وذكرت له ق�شته، مع ذلك 
ال�شائل الذي انتهره وزجره، واأطرق قلياًل ثم قال: واهلل لقد كنت اأنا ذلك 

ال�شائل. 

واأ�صيفوا اإىل معلوماتكم هذه الفقرة:

تنبيهات مهمّة مفتتحة بـ"ال"

- ل تذبح هلل تعاىل مبكان ُيذبح فيه لغري اهلل - عّز وجّل -.
عن ثابت بن ال�شحاك - ر�شي اهلل عنه - ، قال: نذر رجٌل على عهد 
ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: اأن ينحر اإباًل ببوانَة، فاأتى النبي ملسو هيلع هللا ىلص فقال: اإين نذرت، اأن 
اأنحر اإباًل ببوانَة؟ فقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »هل كان فيها وثن من اأوثان اجلاهلية 
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ُيعبُد؟« قالوا: ل! قال: »هل كان فيها عيد من اأعيادهم؟« قالوا: ل! قال 
ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »اأوِف ِبنذِرَك، فاإنه ل وفاء لنذر يف مع�شية اهلل، ول فيما 

ل ميلك ابن اآدم« رواه اأبو داود.
ب  - ل تنذر اأّي طاعة من عمل اأو مال اأو قربة اإلهَّ هلل تعاىل، ول تتقرهَّ

ى بامل�شاهد والأ�شرحة. بها للقبور اأو ما ي�شمهَّ
عن عائ�شة - ر�شي اهلل عنها - : اأّن ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »من نذر 

اأن يطيع اهلل فليطعه، ومن نذر اأن يع�شي اهلل فال يع�شه« متفق عليه.
- ل ت�شاِو بني اهلل تعاىل واأحٍد من خلقه.

رب   ۅ  ۋ   ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  زب  ت�����ع�����اىل:   ق������ال 
)البقرة: 22(.

عن ابن عبا�ض - ر�شي اهلل عنهما - : اأّن رجاًل قال للنبي ملسو هيلع هللا ىلص: "ما 
�شاء اهلل و�شئت" ، فقال ملسو هيلع هللا ىلص: »اأجعلتني هلل نًدا؟ ما �شاء اهلل وحده« رواه 

اأبو داود.
ومثاله قولهم : ما يل اإلهَّ اهلل واأنت، واهلل يل يف ال�شماء واأنت يل يف 

الأر�ض، وتوّكلت واعتمدت على اهلل وعليك.

فقرة )و�صائل وتقنيات لإدارة احلياة( ت�صتمعون اإليها الآن:

وسائل وتقنيات إلدارة الحياة

1- كن رقيًبا على نف�شك، يف الأيام التي حتاول فيها التخلُّ�ض من 
النقاط املهمة، اأحكم نف�شك وعدل منهجك؛ فاأ�شهل و�شيلة لتطوير احلافز 
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الذاتي، هي اأن حتتفظ بروؤية وا�شحة لهدفك طوال الوقت، فالهدف هو 
�شبب فعل ما تفعله الآن. تذّكر الهدف دائًما، �شيء ت�شعى لإجنازه لكي 

ي ال�شعوبات. يعطيك الوقود الالزم لتخطِّ
2- واجه التحديات وال�شعوبات وجًها لوجه؛ فغالًبا ما يكون الوقت 
املحّدد للخطوة الأكرث اأهمية ل يكفى لإمتامها، اإذا كان هذا هو احلال؛ 
بهمة؛  اعمل  بالعمل.  وتبداأ  قّوتك  ت�شتجمع  اأن  هو  تفعله  ما  اأف�شل  ف��اإّن 

فعادة ل تكون الأمور بال�شعوبة التي تتخّيلها.
منك  بالقرب  مالحظاتك  دفرت  اأو  اليومية  بخطتك  احتفظ   -3
اإىل  تقفز  اأخرى  معلومات  واأي  ومالحظاتك،  اأفكارك  كل  �شّجل  دائًما. 
باأعمال  ان�شغالك  اأوق��ات  وغالًبا ما يحدث ذلك يف  اأي وقت،  ذهنك يف 
بها يف  الآخرين  م�شاركة  تود  التي  الهامة  دّون مالحظاتك غري  اأخرى. 

نهاية اليوم.

م��ع اآخر مطافنا بكم نق��دم لكم هذه الفق��رة، فا�صمعوها وعوها 
بكم بع�س الأخطار: وبّلغوها الأخيار، وطّبقوا ما فيها لتجنِّ

أسماؤهم األصلية

روبرت�ض. هيلدا  مرجريت  • تات�شر: 
جوجان. بول  هرني  يوجني  • جوجان: 

يو�شف. بن  عنوان  بن  حامت  الأ�شم:  • حامت 
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دانتي اليجريو دي بلن�شتونى. • دانتي: 
ريلكه. ماريا  رايرن  • ريلكه: 

ختاًما نقول: ك�ساكم ربي حرير اجلنان, وجمال احلور احل�سان, 
وبارك لكم يف �سائر اأيامكم.

اأجمعن". و�سحبه  اآله  وعلى  حمّمد,  نبيِّنا  على  اهلل  "و�سلى 
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البرنامج اإلذاعي )46(

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل املَحمود على كلِّ حال, الداِئم الباقي بال زوال, املوِجد 
مال,  خلَقه على غرِي ِمثال, العامل بعَدد القطر واأمواج الَبحر وذّرات الرِّ
ل يعُزب عنه مثقال ذرَّة يف الأر�س ول يف ال�سماء ول حتت اأطباق اجِلبال, 
واأ�سهد اأن ل اإله اإل اهلل وحده ل �سريك له عامل الغيب وال�سهادة الكبري 
املَتعال, واأ�سهد اأّن حممًدا عبده ور�سوله, �سّلى اهلل عليه وعلى �سحبه 

واآله خري اآل, �سالًة دائمة بالغدّو والآ�سال. اأما بعد: 
اأ�سعِة  اختال�ساِت  حتَت  برّقٍة  ين�ساُب  حرير..  ك�ساِل  ناعٌم  �سباٌح 
حناياُه  ب��َن  ي�سمُّ  وط��ٍن  كح�سِن  داف���ٌئ  �سباٌح  ال�سباحية..  ال�سم�ِس 
م�سافًرا اأ�سناُه الرتحال.. وبَن النعومِة والدفِء تختاُل األواٌن باهية.. 
مَزَج  يوًما جديًدا  لت�ستقبَل  واملثابرة..  باجلدِّ  اأرواٍح مفعمٍة  هَي مزيُج 

جماَل هذا ال�سباِح باألواِن الكوِن البهّية..
واأه��اًل  الأف��ا���س��ل,  مبعلِّمينا  و�سهاًل  واأه���اًل  بكم,  و�سهاًل  ف��اأه��اًل 
و�سهاًل بزمالئي طالب العلم, واأهاًل و�سهاًل بيوٍم درا�سٍي جديٍد مليٍء 

بالإثارِة واملتعِة والفائدِة باإذن ِاملوىل.

ي ب��ِه اأع�صاَء  نب��داأُ بزرق��ِة ال�صم��اء.. نق��اٌء ل حدوَد ل��ه.. نحيِّ
 الهيئ��ِة الإداري��ِة والتدري�صيِة الكرام.. واإخوانن��ا الطالب لهذا اليوِم 
)        ( املواف��ق )                    ( م��ن اجلان��ِب الآخ��ِر الث��اين.. ل��وٌن 
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اأبي�س.. نا�ص��ُع البيا�ِس كالثلِج يطهُر قلوَبنا واأرواَحنا.. في�صحُبَنا مع 
اآي��اٍت كرميٍة ليعك���َس بدواِخِلنا نفحاٍت اإميانية عط��رًة.. وخْذ بكتاِب 
اهلِل ح�صُب��ك اأنُه... دليٌل مبنٌي للطريِق خفرُي، فما �صلَّ من كاَن القراآُن 

دليُلُه؛ فمع نفحاٍت اإميانية و�صطوٍر رّبانيٍة يتلوها الطالب:

القرآن الكريم

ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  زب  ت��ع��اىل:  ق���ال 
ڤ   ڤ  ڤ  ٹٹٹ  ٹ   ٿ  ٿ  ٿ  ٺٺٿ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀڀ 
چ  چ  چ  ڃ   ڃڃ  ڃ  ڄ  ڄ   ڄڄ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ 
ڑ  ڑ  ژژ  ڈ   ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇڇ  چڇ 
ں  ں  ڱڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳڳ  ڳ   گ  گ  گگ  ک  ک  ک  ک 
ڻ ڻ ڻ ڻ  ۀ ۀ ہہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ےۓ 

ۓ ڭ رب )الن�شاء: 4-1(.

خيوط ال�صم�س الذهبية تخ��رتق اأجواء الف�صاء .. تن�صاب بني 
ال�صح��ِب ان�صياًب��ا .. لتحمَل معها ابريًقا و�صياء .. وت�صَل ُقرَب الأر�س 
ِه عليه اأف�صُل  .. فتمت��دُّ بنَي الأغ�صان .. وتُلوُح ملوؤمٍن اقتدى بهدِي نبِيّ

ال�صالِة واأزكى الت�صليم؛ فنقُف مَع احلديِث النبوي ِال�صريِف:

الحديث

عن جابر - ر�شي اهلل عنه - ؛ قال: �شمعت النبي ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »يبعث 
كل عبد على ما مات عليه« رواه م�شلم.
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األ��واُن قو�ِس ق��زٍح ر�صمت طريًقا بنَي ال�صم��اِء والأر�ِس .. لتعطي 
األواُنه��ا ال�صبع��ُة عنا�ص��ر م�صتف��ادة .. وتن�صاُب بني حناياه��ا عباراٌت 
ترحيبية .. موؤذنًة بيوٍم درا�صٍي جديد قد بداأ واأعلَن عن جدٍّ واجتهاٍد 

ومثابرة .. و�صوٍق للعلِم والتعلُّم؛ فمع الكلمِة ال�صباحية:

أعطى درهمًا فوهب له مئة وعشرين ألًفا

بغزل،  خرج  رج��اًل  اأّن  رجل  حدثني  قال  عيا�ض  بن  الف�شيل  عن 
فباعه بدرهم؛ لي�شرتي به دقيًقا، فمّر على رجلني، كل واحد منهما اآخذ 

براأ�ض �شاحبه. 
فقال: ما هذا؟ 

فقيل يقتتالن يف درهم، فاأعطاهما ذلك الدرهم، ولي�ض له �شيء 
من  اأ�شياء  له  فجمعت  له،  جرى  مبا  فاأخربها  امراأته،  اإىل  فاأتى  غريه، 
قد  �شمكة،  ومعه  رجل  على  فمّر  عليه،  فك�شدت  ليبيعها،  فذهب  البيت، 

اأروحت. 
فقال له: اإّن معك �شيًئا قد ك�شد، ومعي �شيء قد ك�شد، فهل لك اأن 
تبيعني هذا بهذا؟ فباعه. وجاء الرجل بال�شمكة اإىل البيت، وقال لزوجته: 
املراأة  ال�شمكة، فقد هلكنا من اجلوع، فقامت  اأمر هذه  فاأ�شلحي  قومي 

ت�شلحها، ف�شقت جوف ال�شمكة فاإذا هي بلوؤلوؤة قد خرجت من جوفها. 
فقالت املراأة: يا �شيدي، قد خرج من جوف ال�شمكة �شيء اأ�شغر من 

بي�ض الدجاج، هذه اأظنها لوؤلوؤة. 
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فقالت: اأتعرف قدر اللوؤلوؤة. 
قال: ل. 

اأ�شحاب  اإىل  وانطلق  اأخذها  ثم  ذل��ك،  يعرف  من  اأع��رف  ولكني 
اللوؤلوؤ، اإىل �شديق له جوهري، ف�شلم عليه، فرد عليه ال�شالم، وجل�ض اإىل 

جانبه يتحدث، واأخرج تلك البي�شة. 
وقال: انظر كم قيمة هذه؟ 

فاإن  األًفا،  اأربعون  علّي  بها  لك  قال:  ثم  زماًنا طوياًل،  فنظر  قال: 
�شئت اأقب�شتك املال ال�شاعة، واإن طلبت الزيادة، فاذهب بها اإىل فالن، 

فاإنه اأثمن بها لك مني. 
فذهب بها اإليه، فنظر اإليها وا�شتح�شنها، وقال: لك بها علّي ثمانون 
اأثمن بها لك  اأراه  األًفا، واإن �شئت الزيادة، فاذهب بها اإىل فالن، فاإين 
ا، ول اأرى اأحًدا  مني فذهب بها اإليه، فقال: لك بها على مئة وع�شرون األًفً
يزيدك فوق ذلك �شيًئا: فقال: نعم، فوزن له املال، فحمل الرجل يف ذلك 
اليوم اثنتي ع�شرة بدرة، يف كل بدرة ع�شرة اآلف درهم، فذهب بها اإىل 

منزله، لي�شعها منه، فاإذا فقري واقف بالباب ي�شاأل.
الرجل. فقال:  ادخل، فدخل  التي كنت عليها،  فقال: هذه ق�شتي 
خذ ن�شف هذا املال، فاأخذ الرجل الفقري �شت بدرات، فحملها، ثم تباعد 
غري بعيد، ورجع اإليه وقال: ما اأنا مب�شكني، ول فقري، واإمنا اأر�شلني اإليك 
ربك عّز وجّل الذي اأعطاك بالدرهم ع�شرين قرياًطا، فهذا الذي اأعطاك 

قرياط منه، وذخر لك ت�شعة ع�شر قرياًطا..
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تت�صارُع خطى الأيام .. فتحمُل عمًرا يف تقدِمِه نق�صان .. نبحُث 
يف جنب��اِت ال��روح عن ح�صاِد امل�صري .. نقلُب �صفح��اِت الفوؤاد .. لنبكي 
ذنًبا اأو خطاأً يف حقِّ ربِّ العباد .. فمع هذه الفقرٍة من فقراِت اإذاعتنا:

نهايات عجيبة لعباقرة العالم

1- املفكر الروماين ال�شاخر برجرينو�ض اأ�شعل ناًرا �شخمة، وراح 
األقى بنف�شه  األوانها ثم  اأبدى اإعجابه ال�شديد باأ�شواتها و  يدور حولها و 

فيها.
منهم  كلٌّ  مزق  وبرتوينو�ض،  ولوكان  �شنكا  الرومان:  والأدب��اء   -2
عروق يديه وانتظر املوت تنفيًذا لأوامر الطاغية نريون الذي جل�ض يتفّرج 

على هذه النهاية.
واحًدا من  ظّنته اجلماهري  فقد  �شبينا،  هلفنو�ض  ال�شاعر  اأما   -3

ال�شّفاحني فتكاثروا عليه وقتلوه. 
4- واأبييو�ض اأول من اأّلف كتاًبا عن الطهي يف التاريخ. فقد ا�شتدرجه 
التي  الأموال  اأّن  اإقامة وليمة �شخمة، فاأقامها، وملا عرف  اإىل  اأ�شدقاوؤه 

تبّقت معه ل تكفيه �شهًرا، ظّل ياأكل من هذا الطعام حتى مات.
5- وال�شاعر ال�شيني يل بو ركب زورًقا يف ليلة مقمرة و�شرب نبيذا 
ل �شورة القمر على �شطح املاء  وغنى ونّظم �شعًرا، وعندما حاول اأن يقبِّ

انقلب وغرق ومات.
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ون�صيف هذه الفقرة:

أشياء تختلف أسماؤها وأوصافها باختالف أحوالها

- ل ي�شمى الذهب ِترٌب اإّل ما دام غري م�شّوغ.
- ل ي�شمى ال�شم�ض غزالة اإّل عند ارتفاع النهار.

- ل ي�شمى املراأة ظعينة اإّل ما دامت راكبة الهودج.
- ل ُيقال للمجل�ض ناٍد اإّل ما اإذا كان فيه اأهله.

- ل ُيقال قلم اإّل اإذا كان مربًيا، واإّل فهو اأنبوبة.
- ل ُيقال ثرى اإّل اإذا كان ندًيا، واإّل فهو ُتراب.

- ل ُيقال كوز اإّل اإذا كانت له عروة، واإّل فهو كوب.
- ل ُيقال خامت اإّل اإذا كان فيه ف�ض، واإّل فهو فتخة.

ونختم بهذه الفقرة:

ذكاُء مصور

اأراد اأحد امللوك اأن تر�شم له �شورة وكان اأعور اأعرج اأكتع. فجمع 
الفنانني فطلب منهم اأن ي�شّوروه من غري اأن يظهروا عيوبه فعجزوا عن 
اإحدى املدن فناًنا ماهًرا  اإّن يف  ذلك، واأخذ يبحث عن غريهم وقيل له 
جًدا ل يوجد اأمهر منه يف اململكة كلها، فدعاه وطلب اإليه اأن ي�شّوره وقال 

له: )اإذا مل تخرتع و�شيلة يف اإخفاء عيوبي قتلتك(.
فخرج امل�شّور حائًرا خائًفا.. وفيما يفكر خطر له اأن ي�شّور امللك 
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وهو يطلق بندقية لل�شيد وهو لبد له حينئٍذ:
اأوًل: اأن يغم�ض عينيه. ثانًيا: اأن يجثو على ركبتيه ثالًثا اأن يلوي يده 

واأخفت هذه ال�شورة عيوب امللك كلها ف�ُشرهَّ منه وكافاأه مكافاأة �شخّية. 
ما اأ�سعَدها من حلظات, وما اأجملَها ونحُن نتفياأُ ظالَل العلوم, 
ونح�سُّ بحالوِة العلم, ونذوُق طعَم طلِبِه وال�سعِي من اأجِلِه؛ فنحُن هنا 

اليوم .. لنعلَن بدايَة م�سريٍة يوٍم جديدٍة من م�سريِة التعلُّم..
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكم  "وال�سالم 
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البرنامج اإلذاعي )47(

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل الذي كان بعباده خبرًيا ب�سرًيا, وتبارك الذي جعل يف 
ال�سماء بروًجا وجعل فيها �سراًجا وقمًرا منرًيا, وهو الذي جعل الليل 
والنهار ِخْلَفة ملن اأراد اأن يّذكر اأو اأراد �سكوًرا, اأر�سل اإلينا حمّمًدا  هادًيا 
ومب�سًرا ونذيًرا, فبّلغ الر�سالة, واأّدى الأمانة, ون�سح الأّمة, وجاهد يف 
اهلل حّق جهاده, وتركنا على املََحّجة البي�ساء, ليلها كنهارها, ل يزيغ 

عنها اإّل هالك, فجزاه اهلل عن اأّمة الإ�سالم خري اجلزاء. اأما بعد:
مديري الفا�سل, اأ�ساتذتي الكرام, اإخواين وزمالئي الطالب.

ي�سّرنا اأن نهدي اإليكم يف هذا ال�سباح, �سالًما رقيًقا, وحًبا عميًقا, 
وترحيًبا اأنيًقا, و�سوًقا رفيًقا؛ فال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

فمع اإ�سراقة هذا ال�سباح اجلميل ليوم )        ( املوافق )                    ( 
قام طالب جماعة الإذاعة بزيارة لأحد ب�ساتن العلم واملعرفة, وجمعنا 

باقة من الورود والأزهار.

ال��وردة الأوىل: وردة عطرة يف��وح اأريجها ليبعث الطماأنينة يف 
كر احلكيم: قلوبنا متمثلة يف اآٍي من الذِّ

القرآن الكريم

زب ڭ ڭ ڭ  ۇ  ۇۆ ۆ ۈۈ ٴۇ ۋ  تعاىل:  قال 
ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې   ې   ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ 
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ىئی  ىئ  ېئىئ  ېئ  ېئ  ۈئ   ۈئ  ۆئ  ۇئۆئ  وئۇئ  وئ  ەئ 
ىب  مب  خب  حب  جب   ىئيئ  مئ  جئحئ  ی  یی 
پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ىت   مت  خت  حت  يبجت 
پ  پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺٿ ٿ  ٿ ٿ ٹ 
ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ  ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 
چ  چ  چ   چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   ڄ  ڄ  ڄڄ 

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ  رب )الن�شاء: 5- 9(.

ال��وردة الثانية: وردة نرج�صية فّواح��ة يبقى �صذاها مالزًما لنا 
متمثلة يف مقتطفات من احلديث النبوي ال�صريف:

الحديث

عن جابر بن عبد اهلل الأن�شاري؛ قال: �شمعت ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قبل 
موته بثالثة اأيام يقول: »ل ميوتّن اأحدكم اإّل وهو يح�شن الظن باهلل عّز 

وجّل« رواه م�شلم.

الوردة الثالثة: وردة من اليا�صمني ت�صرُّ الناظرين ويدوم عبقها 
طوياًل متمثلة يف هذه الفقرة: 

ال تلتفت لما يقولونه عنك

هل �شمعت من قبل عن قاعدة )18-40-60(؟
هذه القاعدة بب�شاطة تخربك ب�شيء مهم جًدا، وهو اأنك ويف �شن 
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الثامنة ع�شرة تكون مهتما للغاية براأي النا�ض فيك، ومنتبًها ملا يقولونه 
عنك، وقلًقا بخ�شو�ض ما ي�شعرون به جتاهك، وعندما تبلغ �شن الأربعني 
ت�شبح غري مهتم البتة مبا يقوله النا�ض عنك غري اآبه باآرائهم فيك، ول 
يقلقك ثناوؤهم اأو نقدهم، بينما واأنت يف ال�شتني تدرك احلقيقة الغائبة، 
وهي اأنه ل اأحد يف احلياة كان مهتًما بك للدرجة التي كنت تظنها طيلة 

حياتك!
اإننا كثرًيا ما نعطي لراأي الآخرين اأكرث مما ي�شتحق، ونزن اأفعالنا 
امل�شي  ب�شدد  نحن  ما  ويتفّهموا  يعاي�شوا  اأن  للنا�ض  واأنى  بانطباعاتهم، 

فيه وحتقيقه؟!
لو فت�شنا يف قلوب النا�ض لوجدنا العجب العجاب، فمنهم من برئت 
نف�شه من الأثرة والأنانية فاأحبك ومتنى لك التوفيق، ومنهم من اأغاظه 
جناحك وتفّوقك وينتظرك لك ال�شقطة كي يت�شّفى فيك، وهناك من ل 
واآخرون يفرحهم �شماع �شوتك، فهل �شرتهن حياتك مبا  يرتاح ملراآك، 
يبنيه النا�ض عنك، �شواء �شلًبا اأو اإيجابًيا؟! اأبًدا لي�ض هذا بالأمر الر�شيد.
اأو  اأو نقد  تتاأمل يف كل ن�شح  ُيقال لك،  ملا  ت�شتمع  اأن  ولكن اخلري 
توجيه، تفكر فيه جيًدا، ُتعمل فيه عقلك، فاإذا عزمت فال يثنيّنك كالم 

اأحد، ول ينامّنك تثبيط القاعدين.
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الوردة الرابعة: وردة من امل�صك املنع�س لأنه يبقى طوياًل ينع�س 
امل��كان حتى بعد رحيل��ه عّن��ا وهي متمثلة يف كلم��ات ب�صيطة يف كلمة 

�صباحية:

خرج من جسده المسك

كان هناك �شاب يبيع البز )القما�ض(، وي�شعه على ظهره ويطوف 
بالبيوت وي�شّمونه )فرقنا(، وكان م�شتقيم الأع�شاء جميل الهيئة من راآه 

اأحّبه ملا حباه اهلل من جمال وو�شامة زائدة على الآخرين. 
ويف يوم من الأيام، وهو مير بال�شوارع والأزّقة والبيوت رافًعا �شوته 
اإىل  بالدخول  واأمرته  اإليها،  فجاء  فنادته.  امراأة  اأب�شرته  اإذ  "فرقنا"، 
داخل البيت، واأعجبت به واأحّبته حًبا �شديًدا، وقالت له: اإنني مل اأدُعك 
الدار  اأجل حمّبتي لك، ول يوجد يف  واإمنا دعوتك من   .. لأ�شرتي منك 
األيم عقابه .. ولكن  اأحد، ودعته اإىل نف�شها، فذّكرها باهلل وخوفها من 
الإن�شان  اإىل  �شيء  واأحب  اإ�شراًرا..  اإّل  يزيدها ذلك  .. فما  دون جدوى 
اآمرك  ما  تفعل  اإذا مل  له:  قالت  احل��رام  راأت��ه ممتنًعا من  فلما  ُمِنَع  ما 
عّفتي،  من  ينال  اأن  ويريد  داري  دخل  لهم  وقلُت  النا�ض  يف  �شحُت  به 
اإ�شرارها  راأى  فلما   .. بيتي  داخل  لأنك  كالمي؛  النا�ض  ق  ُي�شدِّ و�شوف 
احلمام  اإىل  بالدخول  يل  ت�شمحني  هل  لها:  قال  وال��ع��دوان.  الإث��م  على 
من اأجل النظافة، ففرحت مبا قال فرًحا �شديًدا .. وظّنت بالدخول اأنه 
قد وافق على املطلوب.. فقالت: وكيف ل يا حبيبي وقّرة عيني. اإّن هذا 
يف  والوقوع  اخل��وف  من  يرتع�ض  وج�شده  احلمام  ودخ��ل  عظيم..  ل�شيء 
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وحل املع�شية.. فالن�شاء حبائل ال�شيطان، وما خال رجل بامراأة اإّل وكان 
ال�شيطان ثالثهما.. 

يا اإلهي ماذا اأعمل دّلني، يا دليل احلائرين. 
اأّن من الذين  اأعلم جيًدا  اأنا  وفجاأة جاءت يف ذهنه فكرة. فقال: 
يظّلهم اهلل يف ظّله يف يوم ل ظّل اإّل ظّله رجٌل دعته امراأة ذات من�شب 
وجمال فقال: اإين اأخاف اهلل، واأعلم اأّن من ترك �شيًئا هلل عّو�شه خرًيا 
اآخر العمر.. وماذا �شاأجني من هذه  اإىل  منه .. ورّب �شهوة تورث ندًما 
 .. ل   .. ل   .. ولّذته  الإمي��ان  نور  قلبي  �شريفع من  اهلل  اأّن  املع�شية غري 
لن اأفعل احلرام .. ولكن ماذا �شاأفعل؟ هل اأرمي نف�شي من النافذة؟ ل 
اأ�شتطيع ذلك.. فاإنها مغلقة جًدا. وي�شعب فتحها.. اإًذا �شاألّطخ ج�شدي 
تركتني  احل��ال  هذه  على  راأتني  اإذا  فلعّلها  والأو���ش��اخ  ال��ق��اذورات  بهذه 
اأنه  مع  النفو�ض  منه  تتقّزز  الذي  الفعل  ذلك  على  �شّمم  وفعاًل  و�شاأين، 
يخرج من النفو�ض! ثم بكى وقال: رّباه اإلهي �شيدي خوفك جعلني اأعمل 
هذا العمل.. فاخلف علّي خرًيا.. وخرج من احلمام فلما راأته �شاحت به:
ا يرتّقب من النا�ض كالمهم، وماذا  اخرج يا جمنون؟ فخرج خائًفً
�شيقولون عنه؟ .. واأخذ متاعه النا�ض ي�شحكون عليه يف ال�شوارع، حتى 
و�شل اإىل بيته، وهناك تنّف�ض ال�شعداء، وخلع ثيابه ودخل احلمام واغت�شل 

غ�شاًل ح�شًنا ثم ماذا؟.
هل يرتك اهلل عبده وولّيه هكذا.. ل اأّيها الأحباب.. فعندما خرج 
من احلمام، عّو�شه اهلل �شيًئا عظيًما بقي يف ج�شده حتى فارق احلياة وما 
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بعد احلياة.. لقد اأعطاه اهلل �شبحانه رائحة عطرية زكية فّواحة تخرج 
من ج�شده.. ي�شّمها النا�ض على بعد عّدة مرتات، واأ�شبح ذلك لقًبا له .. 

ج�شده..  من  يخرج  امل�شك  كان  "امل�شكي" فقد 
وعّو�شه اهلل بدًل من تلك الرائحة التي ذهبت يف حلظات، رائحة 
باقية مدى الوقت، وعندما مات وو�شعوه يف قربه، كتبوا على قربه هذا 

قرب "امل�شكي"

الوردة اخلام�صة: اأح�صرناها متفّتحة، وبعبق رائحتها منت�صرة، 
ن�صتن�صق رائحتها مع فقرة بعنوان )درو�س من رحيق احلياة(

دروس من رحيق الحياة

بداية  ومن  بفكرة  بداأ  احلياة  يف  عظيًما  نراه  ما  كل  اأّن  تعّلمت   -
�شغرية. 

ما،  بعمل  للقيام  اأف�شل  طريقة  دائًما  هناك  يوجد  اأن��ه  تعّلمت   -
ويجب اأن نحاول دائًما اأن جندها. 

- تعّلمت اأنه خري لالإن�شان اأن يندم على ما فعل من اأن يتح�ّشر على 
ما مل يفعل. 

- تعّلمت اأّن العمل اجليد اأف�شل بكثري من الكالم اجليد. 
- تعّلمت اأّن التناف�ض مع الذات هو اأف�شل تناف�ض يف العامل، وكلما 
تناف�ض الإن�شان مع نف�شه تطّور، بحيث ل يكون اليوم كما كان بالأم�ض، ول 

يكون غًدا كما هو اليوم.
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ونقف مع الوردة ال�صاد�صة:

كلمات مأثورة لألمير شكيب أرسالن
وحوا�شر  واإ�شفهان  و�شمرقند   وحلب  والقاهرة  دم�شق  كانت   -1
ا�شتبحار  يف  بعيدة  واأقي�شة  تامة،  اأمثلة  ال�شام  بالد  من  كثرية  اأخ��رى 
والعرفان،  العلم  وانت�شار  ال�شكان،  ورفاهة  البنيان،  وتطاول  العمران، 

وتاأٌثل الفنون املتهدّلة الأفنان.
اأعظم  املغرب  ومراك�ض يف  وتلم�شان،  وفا�ض،  القريوان،  كانت   -2
يف  مكاثر  يكاثرها  اأن  اأو  مناظر،  يناظرها  اأو  مطاول،  يطاولها  اأن  من 

ممالك اأوروبة حتى هذه القرون الأخرية.
3- كانت قرطبة مدينة فذة يف اأوروبة، ل تدانيها مدن، وكان عدد 
�شكانها نحو مليون ون�شف مليون ن�شمة، وكان فيها نحو �شبعمئة جامع، 

عدا امل�شجد الأعظم.
يف  �شغرية،  مملكة  حا�شرة  كانت  التي   � غرناطة  اأّن  ح�شبك   -4
اآخر اأمر امل�شلمني بالأندل�ض � مل تكن يف اأوروبة يف القرن اخلام�ض ع�شر 
امل�شيحي بلدة ت�شاهيها ول تدانيها، وكان فيها عندما �شقطت يف اأيدي 
الإ�شبانيول ن�شف مليون ن�شمة، ومل تكن وقتئذ عا�شمة من عوا�شم اأوروبة 

حتتوي ن�شف هذا العدد. 
5- مل نعلم مدينة واحدة من مدنيات الأر�ض اإل وهي ر�شح مدنيات 
عقول  نتائج  وجمموع  الب�شرية،  �شالئل  بها  ا�شرتكت  اآراء  واآثار  �شابقة، 

خمتلفة الأ�شول، وحم�شول ثمرات األباب متباينة الأجنا�ض.
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الوردة الأخرية: كان��ت فاقعة اللون، جتذب الناظرين، تعطينا 
النتعا�س كما تعطينا هذه الفقرة املعلومات: 

غرام واحد من الحديد وأكثر من )2600( قرن!

لو اأخذنا )واحد( كيلو جرام )1كج( من احلديد ال�شايف، وبداأنا 
بتقطيعه اإىل قطع �شغرية )مثل قطع برادة احلديد( بحيث نح�شل على 
)األف( قطعة، كل قطعة تزن )واحد( جرام )1ج(.. فاإّن قطعة �شغرية 

كهذه، ت�شتطيع اأن تطرّيها بالنفخ عليها. 

اإّن هذا "اجلرام الواحد" من احلديد ال�شايف غري املختلط ب�شيء 
)اأي ل توجد فيه اأية �شوائب(، موؤّلف من عدد هائل من الأجزاء ال�شغرية 

رة(. واملعروفة با�شم )الذهَّ

ا من احلديد )اأي:1ج( موؤّلفة  فهذه الكمية ال�شغرية ال�شئيلة جدًّ
ع اأكرث من )2210( ذّرة حديد. من جتمُّ

ع اأكرث من  نعم.. هذا )اجلرام الواحد( من احلديد موؤّلف من جتمُّ
)10000( بليون ذّرة حديد.

ل حتاول اأن تعد هذه الذّرات!.. فحتى لو ا�شتعملت حا�شوًبا �شريًعا 
وب�شرعته  احلا�شوب  هذا  ف��اإّن  ها؛  لعدِّ هرتز(  جيجا   1.2 )مثاًل:  ا  جدًّ
من  قرًنا   )2640( من  اأكرث  بعد  اإّل  عّدها  من  ينتهي  لن  تلك  اخلارقة 

الزمان!.
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وبعد؛ فهذا ما جاد به الوقت, وو�سعه اجلهد, قدمناه بن اأيديكم 
راجن اأن تعّم فيه الفائدة, ف�سكًرا لكم على اإن�ساتكم, ون�سكر من �ساهم 
يف اإجناح اإذاعتنا لهذا اليوم, فال تن�سونا من الدعوة ال�ساحلة .. واآخر 

دعوانا اأن احلمد هلل رب العاملن. 
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكم  "وال�سالم 
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البرنامج اإلذاعي )48(

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل الذي رفع مبكارم الأخالق اأقواًما فكانوا من املتقن, 
اأحمده  املر�سلن,  لهدي  املخالفن  من  فكانوا  ب�سيئها  اآخرين  وح��ط 
اإّي���اه:  رّب��ن��ا م��ادًح��ا  ب��ال��ق��راآن فقال عنه  نبّيه   اأّدب  ال��ذي   �سبحانه وه��و 
اإل اهلل وحده ل  اإله  اأن ل  )القلم:4(, واأ�سهد  زب ڱ ڱڱ ں رب 
القومي,  اخُللق  �ساحب  ور�سوله  عبده  حمّمًدا  اأّن  واأ�سهد  له,  �سريك 

�سلى اهلل عليه وعلى اآله و�سحبه و�سلِّم ت�سليًما كثرًيا. اأما بعد:
من جمال اخلط العربي ي�سّرنا اأن نقدم لكم اإذاعتنا ال�سباحية 

لهذا اليوم )        ( املوافق )                    (.
الأ�سيلة,  العربية  اخلطوط  باأنواع  براجمنا  لكم  �سنكتب  حيث 
و�سنعطيكم الفر�سة لأن تتذّوقوا جمال وروعة هذه اخلطوط الباهرة, 

بقوالب الفقرات واملعلومات املليئة بالعلم والنور. 

خط الن�صخ هو اأ�صل اخلط العربي، اإذ قواعده هي قواعد اخلط 
العرب��ي الأ�صيل��ة، وي�صتعمل دائما يف الكتاب��ات الوا�صحة للن�صر مثل 

القراآن الكرمي، ومع القراآن الكرمي:

القرآن الكريم

ڑ   ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  زب  تعاىل:  ق��ال 
ڑ کک ک ک گ گ گ  گ ڳڳ ڳ  ڳ 
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ہہ  ہ  ۀہ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ںںڻ  ڱ  ڱڱ  ڱ 

ۆ  ۇۆ  ۇ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھھھ 

ائ  ىائ  ېى  ې  ې   ې  ۉۉ   ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ 

ىئىئىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۇئۆئ  ۇئ  وئوئ  ەئ  ەئ 

ی ی یی جئ حئ مئ ىئ يئ جب  رب )الن�شاء: 10- 11(.

خ��ط الثلث هو اأجم��ل اخلطوط العربية خا�ص��ة عند تداخله، 
وي�صتخ��دم يف اللوح��ات اخلطي��ة واأغلف��ة الكت��ب ويكت��ب يف بع���س 

امل�صاجد من الداخل، وها نحن نكتب به حديثنا النبوي لهذا اليوم:

الحديث

عن عمر - ر�شي اهلل عنه - ؛ عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »املّيت يعّذب يف 
قربه مبا نيح عليه« متفق عليه.

خط الرقعة هو خط الكتابة العتيادية لبالد الدول العربية 
يف املدار�س واملرا�ص��الت ب�صبب �صرعته و�صرعة كتابته وقّلة قواعده، 

ولهذا ا�صتخدمناه لكتابة هذه الفقرة:

ضرب الوجه والوسم في الوجه

عن جابر بن عبداهلل - ر�شي اهلل عنه - قال: "نهى ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
عن ال�شرب يف الوجه وعن الو�شم يف الوجه" رواه م�شلم.

اإليه يف  الآباء واملدر�شني يعمدون  فاإّن عدًدا من  الوجه  اأما �شرب 
بع�ض  يفعله  وكذا  ونحوه،  بالكف  الوجه  ي�شربون  الأولد، حينما  معاقبة 

www.alukah.net



345

النا�ض مع خدمهم، وهذا مع ما فيه من اإهانة الوجه الذي كّرم اهلل به 
ا اإىل فقد بع�ض احلوا�ض املهمة املجتمعة يف  الإن�شان، فاإنه قد يوؤدي اأي�شً

الوجه فيح�شل الندم وقد يطلب الق�شا�ض.
بها  يعرف  مّميزة  عالمة  و�شع  وهو  الوجه  يف  ال��دواب  و�شم  اأم��ا 
ت�شويه  وفيه  حرام  فهو  �شّلت،  اإذا  عليه  ترد  اأو  دابته،  دابة  كل  �شاحب 
املميزة،  وعالمتها  قبيلتهم  ُعرف  باأنه  النا�ض  بع�ض  احتج  ولو  وتعذيب، 

فيمكن اأن يجعل الو�شم يف مكان اآخر غري الوجه.

اخل��ط الدي��واين ه��و اأروع اخلط��وط العربي��ة وكان ُي�صتخ��دم 
قدمًيا يف الر�صائل التي تر�صل اإىل امللوك والأمراء، اأما الآن فُي�صتخدم 
يف الإعالن��ات الدعائي��ة والالفت��ات التجاري��ة واملعار���س، ل��ذا نح��ن 

ن�صتخدمه الآن لرن�صل لكم كلمتنا ال�صباحية:

الحديد وبأسه الشديد!

الإن�شان يحيا لأنه يتنف�ض!.. فلو توّقف التنف�ض خلبت �شعلة احلياة 
ثم انطفاأت خالل دقائق معدودة.

عرب  الهواء  من  يوؤخذ  "اأك�شجني"  هو  اإمن��ا  نعرف،  كما  والتنف�ض 
الرئة، وينقل يف الدم، ويوزع على جميع خاليا اجل�شم، والتي ت�شتخدمه 

يف عمليات احلرق واإنتاج الطاقة الالزمة ل�شتمرار �شعلة احلياة!.
اأو  اخل�شاب  اأو  بالهيموجلوبني  ارتباطه  عرب  يتم  ال��دم،  يف  ونقله 

اليحمور؛ وهنا تاأتي هند�شة معجزة اأخرى.
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اإّن ذّرة الأك�شجني ترتبط باحلديد املوجود يف قلب الهيم، يف اأحد 
ال�شال�شل الأربعة!.. وهذا الرتابط يوؤدي اإىل دفع احلديد لي�شبح يف نف�ض 
م�شتوى حلقة الهيم، فيحدث، نتيجة لذلك، تبّدلت فراغية وتبّدلت يف 
البنية الثالثية الأبعاد لل�شال�شل الأخرى، فيزداد ولعها وحبها لالرتباط 
بالأك�شجني، فريتبط الأك�شجني مع ذرات احلديد الثالثة الأخرى املوجودة 
يف جزيئات الهيم يف جيوب ال�شال�شل الثالثة املتبقية يف جزء اخل�شاب.

ا�شتخدامه مرتبًطا باحلديد،  اأماكن  اإىل  الأك�شجني  ينتقل  وهكذا 
وباحلديد فقط.

فذّرة احلديد تعمل وكاأنها مغناطي�ض �شغري، يجذب ذّرة الأك�شجني 
ا. ذات اخلوا�ض املغناطي�شية اأي�شً

ل حياة بدون تنف�ض، ول تنف�ض بدون اأك�شجني، ول اأك�شجني بدون 
حديد.

فال ميكن وجود اأي عن�شر اآخر غري احلديد بخوا�شه املغناطي�شية 
والفيزيائية والذّرية والنووية، املتمّيزة واملتفّردة، قادر على ربط الأك�شجني 

والتعامل معه ونقله يف الدم، ثم التخلي عنه لالأن�شجة واخلاليا.
فلول اهلل ثم احلديد ملا كانت هناك حياة؛ هكذا وبكل ب�شاطة، فاإذا 
كان احلديد قد اأُنِزَل ليكون وا�شطة وطريًقا اأوحًدا ملنح احلياة للج�شد، 
ملنح  الوحيدة  الوا�شطة  هو  املنّزل  الكتاب  باأّن  الإن�شان،  يقتنع  ل  فكيف 

احلياة للنف�ض والروح؟!
كيف ل يرى الإن�شان ذلك، والذي اأنزل احلديد �شبحانه هو الذي 
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اأنزل الكتاب؟!
پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  زب  ت�����ع�����اىل:  ق�������ال 
ٺ  ٺٺ  ٺ  ڀ  ڀڀ  ڀ  پ  پپ 
رب  ڦ  ڦ  ڤ  ڤڤ  ٹٹٹڤ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ 

)احلديد: 25(.

اخلط الكويف هو- من ا�صمه - منتٍم اإىل الكوفة يف املن�صاأ والأ�صل، 
وه��و خط �صخم لذا ُي�صتخ��دم يف الكتابات والعناوي��ن ال�صخمة - اأي 
لي�ص��ت الكب��رية - واإمنا الكب��رية املهّذبة التي لها عالق��ة بالدين، ومن 

هنا نقف مع هذه الفقرة الإ�صالمية:

خدم أهل الجنة

اأهل اجلنة ولدان ين�شئهم اهلل خلدمتهم ، يكونون يف غاية  يخدم 
پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  زب  تعاىل:  قال  كما  والكمال،  اجلمال 
پ پ پ ڀ ڀ رب )الواقعة: 17- 18(. وقال تعاىل: زب ۈ ۈ 

ٴۇ ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉې رب )الإن�شان: 19(.

اجلنة  اأه��ل  على  "يطوف   :  - تعاىل  اهلل  رحمه   - كثري  اب��ن  ق��ال 
واحدة  حالة  على  اأي  )خمّلدون(  اجلنة  اأهل  ولدان  من  ولدان  للخدمة 
خمّلدون عليها، ل يتغرّيون عنها، ل تزيد اأعمارهم عن تلك ال�شن، ومن 
ف�ّشرهم باأنهم خمر�شون، يف اآذانهم الأقرطة فاإمنا عرّب عن املعنى، لأّن 

ال�شغري هو الذي يليق له ذلك دون الكبري، وقوله تعاىل: زب ۋۅ ۅ 
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ۉ ۉرب )الإن�شان: 19(؛ اأي اإذا راأيتهم يف انت�شارهم يف ق�شاء حوائج 
وحلّيهم  وثيابهم  األوانهم  وح�شن  وجوههم  و�شباحة  وكرثتهم  ال�شادة 
ح�شبتهم لوؤلوؤًا منثوًرا، ول يكون يف الت�شبيه اأح�شن من هذا، ول يف املنظر 

اأح�شن من اللوؤلوؤ املنثور على املكان احل�شن". 
اللهم اإنا ن�شاألك اجلنة .. اللهم اكتبنا اليوم من اأهل اجلنة.

اخل��ط احل��ر ه��و خ��ط يخ��رج ع��ن القواع��د، يعتمد عل��ى ذوق 
اخلطاط، لذا خرجت لكم هذه الفقرة ب�صكل حر:

لحظاتهم األخيرة

اأو  اأو فعل  يف حلظات املوت الأخ��رية، قد ي�شدر عن املرء قول ما 
اإمياءة، تكون ماأثورة اأو مثرية للتعجب واحلرية.. وهذا بع�ض ما �شدر عن 

بع�ض امل�شاهري يف تلك اللحظات: 
- الكاتب امل�شرحي والروائي الرو�شي )جوجول(، تطّلع اإىل ال�شماء 
اإىل  اأ�شعد  اأن  اأريد  ال�شّلم..  يل  اأح�شروا  وقال:  بلحظات  ميوت  اأن  قبل 

ال�شماء. 
- نظر ال�شاعر الإجنليزي )بايرون( حوله فوجد الدموع يف العيون، 

فقال: الآن يجب اأن اأنام. 
- تقّلب الأديب الإجنليزي )ت�شارلز ديكنز( يف فرا�شه، ومل ي�شرتح، 
فقال لبنته: �شعيني على الأر�ض حتى ل اأتعب يف النتقال اإىل ما حتتها. 
قال  ال�شهري،  واإمرباطورها  فرن�شا  �شيف  بونابرت(،  )نابليون   -
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اأن ي�شتقر رفاقي  اأطلب  وهو على فرا�ض املوت مبنفاه يف �شانت هيالنة: 
على �شاطئ ال�شني، بني ال�شعب الفرن�شي الذي اأحببته كثرًيا.. اإنني اأموت 
قبل اأواين.. لقد ق�شى علي الإجنليز.. يا رب: الأّمة الفرن�شية.. ابني.. 

اجلي�ض. 
اأ�سمائها,  م��ن  �سيًئا  �سمعتم  ق��د  العربية  لغتكم  خطوط  هاهي 
وتعّرفتم على بع�س خ�سائ�سها, بقالٍب جديد يدفعكم اإىل الرتكيز مع 

فقرات اإذاعتكم ال�سباحية.
فلكم ال�سكر على الإن�سات, ولكم منا الدعاء بالتوفيق وال�سداد.

وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكم  "وال�سالم 
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البرنامج اإلذاعي )49(

ٱ ٻ ٻ

وال�سلطان,  واجل����روت  ال��ق��وة  ذي  ال�����س��اأن,  العظيم  هلل  احل��م��د 
والرحمة وال�سرت والغفران, اآثاُرُه اأنارت العقول والأذهان, واآلوؤُه َعلَّق 
من  عندُه  مبا  ورغبت  العظيم,  خلالقها  فذّلت  والأب���دان,  القلوب  به 
الأجر واخلري العميم, وما من �سيء اإّل ي�سّبح بحمده, وما من خملوق 
اإّل �سجد لعظمته, واأ�سهد اأّن حمّمًدا عبده ور�سوله, و�سفّيه من خلقه, 
وحبيبه وخليله, �سلى اهلل عليه وعلى اآله و�سحبه, ومن تبعهم باإح�سان 

اإىل يوم الدين, و�سلِّم ت�سليًما كثرًيا. اأما بعد:
مع هذا ال�سبح, نهلُّ عليكم م�سلِّمن؛ فال�سالم عليكم ورحمة اهلل 

وبركاته.
اإذا كان �سعاع ال�سم�س ي�سيء هذه ال�ساحة؛ فاإّن �سياء وجوهكم, 

واإن�سات قلوبكم, هو ما ينري هذه الإذاعة.
فلكم منا يف هذا اليوم )        ( املوافق )                    ( اأن نطرق 
�سبعة اأبواب, لنفتح لكم �سبع فقرات, فيها �سبع معارف, ويلقيها �سبعة 

طالب, وي�ستمع اإليها كل من يعطينا اأذنه بكل اإ�سغاء. 

هن��ا نحن الآن اأمام ب��اب القراآن الكرمي، ندخ��ل اإليه متو�صئني، 
ونفتحه مطمئنني، ونقراأه مرّتلني: 
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القرآن الكريم

پڀ  پ   پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  زب  تعاىل:  قال 
ٹ  ٹ  ٹ  ٿٿٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀڀ 
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤڤ   ڤ  ڤ   ٹ 
ڍ  ڍ  ڇ  ڇڇ   ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃڃ  
گ  ک  کک  ک  ڑ  ڑ  ژژ  ڈ  ڎڈ  ڌڎ   ڌ 
گ گگ ڳ ڳڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ  ں ں 
ۓ  ےۓ  ے  ھ  ھھ  ھ  ہ  ہہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻڻ  ڻ 
ۋ  ٴۇ   ۈ  ۈ  ۆ  ۇۆ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ 
ى  ې  ېې  ۉې  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ 

ى ائ  رب )الن�شاء: 12- 13(.

وننتق��ل اإىل بّواب��ة عط��رة، عطرها يفوح من اأول ي��وٍم ُولد فيها 
خ��امت الأنبي��اء عليه ال�ص��الة ال�ص��الم، اإىل اأن ي��رث اهلل الأر�س ومن 

عليها:

الحديث

�شمعت  اأنها  ؛   - عنها  اهلل  ر�شي   - الرحمن  عبد  بنت  عمرة  عن 
اأهلها،  عليها  يبكي  يهودية  على  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  ر�شول  مّر  اإمنا  قالت:  عائ�شة، 

فقال: »اإنهم ليبكون عليها، واإنها لتعّذب يف قربها« متفق عليه.
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ونطرق باب املعرفة ليخرج لنا علم من الأعالم وامل�صاهري:

من األعالم والمشاهير

يف  ُولد  باز.  بن  اهلل  عبد  بن  العزيز  عبد  ال�شيخ  هو  باز:  ابن   -1
ال�شيخ  كان  الريا�ض.  مدينة  يف  )1330ه����(  �شنة  احلجة  ذي  الريا�ض 
ثم  اأ�شابه مر�ض يف عينيه عام )1346ه���(، و�شعف ب�شره  ثم  ب�شريا 
العربية  للمملكة  ال�شابق  املفتي  من�شب  �شغل  )1350ه����(.  ع��ام  فقده 

ال�شعودية.
خدم الق�شية الفل�شطينية، وقابل يا�شر عرفات، و�شاهم يف اإخراج 
الأ�شر بف�شل اهلل ثم  اأربكان من  الدين  النجم الإ�شالمي الرتكي؛ جنم 

بف�شل ر�شالة منه.
دخل التاريخ الإ�شالمي من اأو�شع اأبوابه، وكان يبكي عند �شماع بكاء 
اأو امراأة م�شلمة؛ وكانت وفاته �شنة )1420ه�( �شدمة  اأو رجل  اأي طفل 

وخ�شارة وكارثة على امل�شلمني اأجمعني - رحمه اهلل رحمة وا�شعة -.
اإىل  اأمل��اين، عا�ض من عام )1897  ن��ازي  وزي��ر دعاية  2- جوبلز: 
الو�شول  �شاعد هتلر يف  بال�شيا�شة،  لأبوين قرويني، عمل  ُولد  1945م(، 
اإليه، وعّينه وزير دعاية  اإىل ال�شلطة عام )1933م(، فاأعجب به وقّربه 
فر�ض  النازي،  بالفكر  والعامل،  بل  الأملان،  واإقناع  توجيه  للنازية، حاول 
الرقابة على الكتب والأفالم والفنون داخل اأملانيا، كان �شديد الإخال�ض 
لهتلر، ملا انهزم الأملان، ودخل احُللفاء برلني، و�شع ال�شم لأطفاله ال�شتة 
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يف الطعام، واأمر اأحد م�شاعديه باإطالق الر�شا�ض عليه وعلى زوجته.

ونقف الآن مع باب الكلمة:

متوافقات حسابية مذهلة!

پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  زب  ت�����ع�����اىل:  ق�������ال 
ٺ  ٺٺ  ٺ  ڀ  ڀڀ  ڀ  پ  پپ 
رب ڦ  ڦ  ڤ  ڤڤ  ٹٹٹڤ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ 

)احلديد: 25(. 
جمموع ترتيب اأحرف "واأنزلنا" ي�شاوي )113(!

�شورة "احلديد" ترتيبها كالتايل:
اآياتها )29(  وترتيبها )57(، وعدد  - موجودة يف اجلزء )27(، 

))املجموع(( ي�شاوي )113(.
- اجلزء املوجود فيه �شورة احلديد هو )27(، وعدد اآياتها )29(، 

املجموع ي�شاوي )56(؛ والوزن الذّري للحديد ي�شاوي )56(!.
الآي��ة  وترتيب   ،)57( هو  امل�شحف  يف  احلديد  �شورة  ترتيب   - 

زب ڀ ٺ رب هو )25(.
- جمموع الرتتيبني هو: )82(.

اإّن عدد الربوتونات يف "نواة" ذّرة احلديد هو: )26(.
وعدد النيرتونات يف نواة ذّرة احلديد هو: )30(.
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واملجموع   ،)26( هو:  احلديد  ذّرة  مدارات  الإلكرتونات يف  وعدد 
ي�شاوي: )82(.

جمموع الرتتيبني: )82( ناق�ض عدد الإلكرتونات )26( = )56(. 
الوزن الذّري للحديد ي�شاوي )56(!

- عدد �شور القراآن الكرمي )114( �شورة، و�شورة احلديد ترتيبها: 
)57(، اأي تتو�شع يف منت�شف الرتتيب، ومركزه للكتاب املنزل!

واحلديد يتو�شع يف مركز الكرة الأر�شية!
اأو التكرار  - كلمة )اهلل( املذكورة يف اآخر الآية )25( هي الرقم 

)26( مرة لكلمة )اهلل( منذ بداية ال�شورة!
اإّن عدد الربوتونات يف نواة ذّرة احلديد هو: )26(!

واإّن عدد الإلكرتونات يف مدارات ذّرة احلديد هو: )26(!.

ونفق مع باٍب بعنوان:

من المنهيّات في الطهارة

قارعة  على  احلاجة  ق�شاء  وعن  الراكد،  املاء  يف  البول  عن  النهي 
الطريق ويف ظل النا�ض ويف موارد املاء، وعن ا�شتقبال القبلة وا�شتدبارها 
عن  البنيان،  داخ��ل  ك��ان  ما  العلم  اأه��ل  بع�ض  وا�شتثنى  غائط،  اأو  ببول 
ال�شتنجاء باليمني واأن يتم�ّشح بيمينه، والنهي عن ال�شتنجاء بالعظم لأنه 
زاد اإخواننا من اجلن، وعن ال�شتنجاء بالّروث لأنه علف لدوابهم، والنهي 
يق�شي  على من  ال�شالم  وعن  يبول،  وهو  بيمينه  ذكره  الرجل  اأن مي�شك 
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حاجته، ونهي امل�شتيقظ من نومه عن اإدخال يده يف الإناء حتى يغل�شها.

وقبل حلول الظالم و�صلنا اإىل باب ي�صّمى بباب:

موطنان

موطنان ابك فيهما ول حرج: "طاعة فاتتك بعد اأن واتتك، ومع�شية 
ركبتك بعد اأن تركت".

دللت  اإليه وخرٌي  ُهديت  "معروف  فيهما ول حرج:  افرح  وموطنان 
عليه".

اأما اآخر اأبوابنا فهو هذا الباب: 

حروب ومجازر

اأ�شعلها  التي  احل��روب  نتيجة  باهًظا  الثمن  دائًما  الإن�شان  يدفع 
خدمة لأهداف متعّددة... ولو كان مبقدور الذين اأ�شعلوا هذه احلروب بني 
الب�شرية اأن يتمّعنوا يف اآثارهم الرهيبة، ملا ترّددوا اإطالًقا من منعها من 
التهام الأخ�شر والياب�ض على الكرة الأر�شية، ومن خالل جردة ب�شيطة 

مدعومة بالأرقام نرى مدى الكوارث التي ح�شدتها هذه احلروب. 
اإّن جمموع اخل�شائر الب�شرية بلغ حتى الآن ثالثة مليارات ون�شف 

املليار �شحية. 
ماليني  �شتة  ع�شر  الثامن  ال��ق��رن  يف  الب�شرية  اخل�شائر  وبلغت 
ع�شر  �شتة  ال�شحايا  عدد  بلغ  فلقد  ع�شر  التا�شع  القرن  يف  اأما  �شحية. 
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مليوًنا ون�شف مليون �شحية. 
يف حني جتاوزت خ�شائر الب�شرية اإّبان احلرب العاملية الثانية �شتة 
وخم�شني مليوًنا باملقارنة مع ع�شرة ماليني �شحية خالل احلرب العاملية 

الأوىل.
منا  فلكم  ك��ث��رًيا,  بها  وا�ستمتعنا  ا,  �سويًّ طرقناها  اأب���واب  �سبعة 
ال�سكر والعرفان على اإن�ساتكم لنا, واإ�سغائكم اإلينا, وجزى اهلل جميع 

من �سارك يف هذه الإذاعة خري اجلزاء.
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكم  "وال�سالم 
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البرنامج اإلذاعي )50(

ٱ ٻ ٻ

اخللُق  له  النا�س,  وم��ن  ر�ساًل  املالئكة  من  ي�سطفي  هلل  احلمد 
العزيز  وه��و  ي�ساء,  م��ا  ويحكم  �ساء  م��ن  ل  يف�سّ احل��ك��م,  ول��ه  والأم����ر, 
اأّن  واأ�سهد  واأ�ستغفره,  عليه  واأث��ن��ي  واأ���س��ك��ره,  تعاىل  اأح��م��ده  احلكيم, 
حمّمًدا عبده ور�سوله, رفع اهلل قدَره على النا�س, جَعل اهلل له حقوًقا 
على النا�س, وجَعل يف هدِيه و�سّنَته الهدى والنِّرا�س, �سّلى اهلل عليه 
وعلى �سحابته واآله واأزواِجه املطّهرين من الدَن�ِس والأَرَجا�س. اأما بعد:
من رحيق الأزه��ار, وع��ذب الأنهار, و�سفاء الأل��وان, جمعنا لكم 

كاأ�ًسا من املعلومات, مليئة بال�سكريات, ومنع�سة بالنكهات.
علها يطيب لكم مذاقها يف هذا اليوم )        ( املوافق )                    (.

كر احلكيم: وخري كاأ�س ما قرئت عليها اآيات من الذِّ

القرآن الكريم

قال تعاىل: زب ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئۆئ 
ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ېئ   ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ 
ڀ  ڀ  ڀ  پڀ  پ  پپ  ٻ 
ڤ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 
ڃ  ڄ  ڄ  ڄڄ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڤڤ  ڤ 



358

ڍ  ڇڍ  ڇ   ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃڃ  ڃ 
ک  ک  ک  ڑ  ژڑ  ڈژ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ 
ڱ  ڳڱ  ڳ  ڳ  ڳ   گ  گ  گگ  ک 
ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ ڻڻ   ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ 

ہ رب )الن�شاء: 14- 18(.

ولن جند اأ�صفى من كاأ�س النبّوة:

الحديث

عن عبد اهلل - ر�شي اهلل عنه - ؛ قال: قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »لي�ض منا من 
َلَطَم اخلدود، و�شّق اجليوب، ودعا بدعوة اجلاهلية« متفق عليه.

ولكاأ�س الإدارة طعم خا�س:

وسائل وتقنيات إلدارة الحياة

النجاح  الذين �شنعوا  ي�شرتك  ب�شرعة وحزم.  القرارات  اتخذ   -1
يف حياتهم يف �شفة اتخاذ القرار ال�شريع والتم�ّشك به، فال ت�شّيع الوقت 
لي�شت كل  القرار؛  باأف�شل ما ميكنك ثم اتخذ  ال��رتّدد، وقّدر املوقف  يف 
القرارات تتخذ ب�شرعة، لكن العديد من القرارات اليومية تكون كذلك، 

كلما مار�شت ذلك حت�ّشنت وزادت كفاءتك.
اأن  وتعّلم  ال���ردود،  حت�شري  يف  تق�شيه  ال��ذي  الوقت  اخت�شر   -2
ت�شتخدم الهاتف بفاعليه لتو�شيل الردود املتاأخرة، وحاول بقدر الإمكان 
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الرد على  ال�شروري  فلي�ض من  املرا�شالت،  للرد على  الهاتف  ا�شتخدام 
اخلطابات والفاك�شات بنف�ض الطريقة.

مكاملة هاتفية �شغرية توؤدى املهمة يف الوقت الذي قد ت�شتهلكه يف 
التح�شري لإر�شال اخلطاب.

للقيام  �شرورية  لأنها  والبدنية،  العقلية  �شحتك  على  حافظ   -3
باأف�شل اإجناز؛ فّنظم وقتك من اأجل حياة اأف�شل، فهو يوؤدى ل�شحة جيدة 
كما  باإجنازاتك  ت�شتمتع  لكي  ل�شحة جيدة  فاأنت حتتاج  وحياة منظمة؛ 
ينبغي. ل �شيء اأهم من �شحتك، فبقاوؤك يف حالة �شحية جيدة يعطيك 

ل، ويجعلك كذلك اأكرث تفتًحا واأقّل توّتًرا. طاقة وقدرة على التحمُّ

ا �صائغة لل�صاربني: الكلمة هي اأي�صً

قياس ضغط الدم

كان الإن�شان يف الع�شور القدمية يوؤمن اأّن الكبد هو مركز الدورة 
الدموية، ولكن يف عام )1628م( دح�ض "ويليام هاريف" هذه النظرية، 
قام  بقرن  وبعد ذلك  القلب.  بادًئا من  الدم مي�شي يف اجل�شد  اأّن  وقرر 
ب�شغط  تتعّلق  هامة  هيلز" باكت�شافات  "�شتيفن  يدعى  اإجنليزي  كاهن 

الدم. 
يف  اأظ��ه��رت  هيلز" جت��ارب  "�شتيفن  اأج��رى  )1726م(  ع��ام  ويف 
اخليل  اأنثى  على  جتارب  باإجراء  قام  وقد  ال��دم.  �شغط  نظرية  النهاية 
يرتفع  ال�شباتي، حيث  ال�شريان  تغرز يف  النحا�ض  من  اأنبوب  با�شتخدام 
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ال�شغط عندما ينقب�ض القلب ويقوم بال�شغط على الدم، وميثل انخفا�ض 
�شغط الدم مقاومة الأوعية الدموية يف اجل�شم، ولكن هذا الختبار مل 
يكن ي�شلح التطبيق على الإن�شان؛ ولذلك مل يكن له اأي تاأثري ُيذكر على 

ممار�شة الطب يف ذلك الوقت.
جامعة  يف  املحا�شر  بات�ض"  فون  "ريرت  قام  )1881م(  عام  ويف 
غر�ض  اإىل  احلاجة  ب��دون  ال��دم  �شغط  يقي�ض  جهاز  باخرتاع  فيني�شيا، 
"ر�شام  ا�شم  اجلهاز  هذا  على  واأطلق  ال�شباتي.  ال�شريان  داخل  اأنبوب 
ويقي�ض  ال��ذراع  على  ي�شغط  للنفخ  قابل  كي�ض  عن  عبارة  وهو  النب�ض" 
ال�شغط النقبا�شي، عندما يختفي ال�شغط. وقد مكنت هذه الآلة  العلماء 
من فح�ض �شفات الدم وتغرّياته. ولكن ظّل اختالف اأرقام �شغط الدم 
اأّن �شغط الدم اإمنا  مو�شوًعا يثري اجلدل بني الأطباء. فمنهم من يرى 
اإىل �شغط  ينظرون  وكانوا  الفعلي،  الدم  ولي�ض �شغط  القلب  قوة  يعك�ض 

الدم العايل باعتباره عالمة ال�شحة اجليدة. 
اآله  تطويًرا على  واأدخ��ل  "ريفارو�شي" يف عام )1896م(  ثم جاء 
"فون بات�ض"، فزّودها باأنبوب مدرج به زئبق ي�شري اإىل قيا�ض �شغط الدم. 
�شريجيدح  "نيقولي  الرو�شي  اجل��راح  ق��ام  )1905م(  ع��ام  ويف 
ويت�ض" بتطوير اجلهاز بعدما لحظ، اأنه عن طريق تقليل �شغط الرباط 
�شماع  ي�شتطيع  الطبية،  ال�شماعة  ال�شتماع من خالل  اأثناء  الذراع  حول 
�شوت الدم يف �شريان الذراع من اأعلى عندما ي�شرتح القلب بني كل دقة 

www.alukah.net



361

واأخرى. وبذلك اأمكن قيا�ض �شغط �شربات القلب لأول مرة. 
وقد اأ�شهمت التجربة التي قام بها "�شتيفن هيلز" على ح�شان يف 

تقدم الطب ب�شدة.
واليوم اأ�شبح قيا�ض �شغط الدم من اأهم اأدوات الت�شخي�ض الطبي 

يف الع�شر احلديث. 

ونرتككم لتتذّوقوا فقرة بعنوان )من اآداب ال�صالة(

من آداب الصالة

من الآداب املرعية: ختم ال�شالة بال�شالم. ففي احلديث: »وحتليلها 
الت�شليم«، والواجب ت�شليمتان كما يف حديث �شعد - ر�شي اهلل عنه - ، 
ا  فقد روى خم�شة ع�شر نفًرا من اأ�شحاب النبي ملسو هيلع هللا ىلص ذلك، لكن ثبت اأي�شً
حديث الت�شليمة الواحدة، وقد اأعّله ابن عبد الرب، وعليه فال ينكر على 
لكن  حمفوظة،  �شّنة  لكونها  مبا�شرة  يق�ض  الأوىل  ال�شليمة  بعد  قام  من 

ينبغي املحافظة على الت�شليمتني ملكان حمافظته ملسو هيلع هللا ىلص عليهما.

وننع�صكم بكاأ�س اأخرىى بعنوان )من اأنواع الأ�صجار بالتف�صيل(

من أنواع األشجار بالتفصيل

العناب: من ال�شجر العظيم، واأنواعه كثرية: بري، وب�شتاين، واأحمر 
بالزفزوف،  العامة  بع�ض  عند  وُيعرف  املق�شود  هو  فالأحمر:  واأبي�ض، 
الأجنحة  ي�شبه  العناب  وورق  وال�شام وم�شر،  بامل�شرق بخرا�شان  ويوجد 
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منت�شر على ق�شبانه، وزهره بنف�شجي اللون على �شكل زهر اليا�شمني غري 
يف  القرنفل  حب  ي�شبه  اأ�شود  �شيء  الزهرة  و�شط  يف  قام  وقد  اأرّق،  اأنه 

�شكلها وقدرها ولونها.
الفل: واحدة ُفّل: وهو نبات عطري اأزهاره بي�شاء اللون، وله خوا�ض 

طبية قوية.
ند، وله عقد كعقد الريحان.  القرنفل: نبات عطري، له ورق كورق الرهَّ

وله منافع طبية يف تن�شيط البدن.

ونختم بهذه الفقرة:

عشرة أنشطة إيجابية للفرد المسلم

1- انتظار ال�شالة بعد ال�شالة.

2- ن�شاط دعوي للعائلة.

3- املحافظة على ال�شف الأول.

4- اإحياء ما بني الع�شاءين يف امل�شجد.

5- اأن جتعل واحدة من غرف املنزل م�شّلى.

6- التبكري لل�شالة يف امل�شجد.

7- خدمة عامة تك�شب بها قلب اإن�شان.

8- اإظهار املحبة واملودة وال�شوق اأثناء مقابلة اإخوانك.
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9- خدمة الأهل والنف�ض.

10- تفّقد الأ�شحاب والإخوان.
قد  نفو�سكم  تكون  اأن  كوؤو�سنا,  اآخ��ر قطرة من  انتهاء  بعد  ناأمل 

رناه, ول نّدعي الكمال. طابت ملا قّدمناه, وابتهجت مبا ح�سّ
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكم  "وال�سالم 
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البرنامج اإلذاعي )51(

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل املنعم على عباده مبا هداهم اإليه من الإميان, احلمد 
هلل املتمم اإح�سانه مبا اأقام لهم من جلّي الرهان, الذي حمد نف�سه مبا 
و�سراًجا  باإذنه  اهلل  اإىل  وداعًيا  ا  ونذيًرً ب�سرًيا  ليكون  القراآن  اأن��زل من 
اإىل معرفة عّزته  دلياًل على وحدانيته, ومر�سًدا  كتابه  منرًيا, وجعل 
وعظيم  �ساأنه  وع��ل��ّو  ج��الل��ه  و�سفات  اأ�سمائه  ع��ن  ومف�سًحا  وعلمه, 
ا على �سدقه وبّينًة  �سلطانه, وجعله حجًة لر�سوله الذي اأر�سله به, وَعلَمً

على اأنه اأمينه على وحيه. اأما بعد:
ن�سق  يف  القدمي,  كالعرجون  بعدها  يعود  منازل,  القمر  اأّن  كما 
اإلهي عجيب, �سوف نبحر معكم يف برناجمنا لهذا اليوم )        ( املوافق 

)                    ( بن منازل القمر, فنتعّرف عليها, وننظر يف اأ�سرارها.

ق�ّص��م الع��رب القدم��اء حرك��ة القم��ر اليومي��ة اإىل )28( موقًعا 
مت�صاوية الأبعاد تقريًبا يبقى القمر يف كل موقع ليلة واحدة، اأما نحن 

فنبقى يف هذا املوقع كبداية لنطالقة القراآن الكرمي من هذا املنرب:

القرآن الكريم
ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھھ  ھ  زب  ت��ع��اىل:  ق���ال 
ۋۅۅ  ۋ  ۈٴۇ  ۆۈ  ۆ   ڭۇۇ  ڭڭ 
ائ  ائ  ى  ى  ېې   ې  ۉې  ۉ 

www.alukah.net



365

پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ۇئ   وئ  وئ  ەئ  ەئ 
ٺ  ٺٺ  ڀٺ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  
ڤ  ڤ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ 
ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤڦ  ڤ 
رب  ڍ  ڇ  ڇڇ  ڇ  چچ  چچ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ 

)الن�شاء: 19- 22(.

والفرتة الزمنية للمنزلة الواحدة ت�صاوي )24( �صاعة مق�صومة 
على )28( يوًما، وها نحن نق�ّصم لنا ن�صيًبا من الأحاديث النبوّية:

الحديث
قال:  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  اأن  ؛   - الأ�شعري - ر�شي اهلل عنه  اأبي مالك  عن 
الأح�شاب،  يف  الفخر  يرتكونهن.  ل  اجلاهلية،  اأم��ر  من  اأّمتي  يف  »اأرب��ع 
»النائحة  وقال:  والنياحة«.  بالنجوم،  وال�شت�شقاء  الأن�شاب،  يف  والطعن 
اإذا مل تتب قبل موتها، ُتقام يوم القيامة وعليها �شربال من قطران، ودرع 

من جرب« رواه م�شلم.

يظه��ر من املن��ازل )14( ويختف��ي )14( وكلما غاب��ت منزلة يف 
ا  الأفق الغربي طلعت يف الأفق ال�صرقي منزلة ت�صّمى "الرقيب"، واأي�صً

نبقى نحن مع فقرة ت�صّمى بعنوان )تنبيهات مهّمة مفتتحة ب�"ل"(

تنبيهات مهمّة مفتتحة بـ"ال"
ر يف ذات اهلل تعاىل، فاإنهَّ اهلل تعاىل لي�ض كمثِله �شيء، ول  - ل تتفكهَّ
الدنيا، ول ترتك نف�شك  العقول ول تدركه الأب�شار يف  اأن تتخّيله  ميكن 
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للو�شاو�ض، وا�شتعذ باهلل منها، وانتِه عنها، وقل: اآمنت باهلل ور�شوله.
عن عبد اهلل بن م�شعود - ر�شي اهلل عنه - ، عن ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص اأنهَّه 

قال: »تفكروا يف اآلء اهلل، ول تفكروا يف اهلل عّز وجّل« رواه الطرباين.
ته لنا معيهَّة  -ل تعتقد اأنهَّ اهلل تعاىل معنا بذاته �شبحانه، واإمنا معيهَّ
ة ن�شرة وتاأييد، فالرحمن فوقنا على العر�ض ا�شتوى  علٍم واطالع اأو معيهَّ
كمثله  فلي�ض  �شلطانه،  وعظيم  بجالله  يليق  كما  خلقه  عن  بائن�ًا  بذاته 

�شيء، ولي�ض له نظري اأو ظهري اأو مثيل اأو عديل، وهو بكلِّ �شيء عليم.
رب  يب   ىب  مب  خب  جبحب  ىئيئ  مئ  زب  ت���ع���اىل:   ق����ال 

)الأنعام: 18(.
- ل تثبت هلل تعاىل اأ�شماًء و�شفات�ًا اإلهَّ ما اأثبتها لنف�شه �شبحانه يف 
ته، فاأ�شماء اهلل  كتابه العظيم وما اأثبتها له ر�شوله الكرمي يف �شحيح �شنهَّ

تعاىل توقيفية ل دخل لال�شتح�شان والعقل فيها.
گ گ   گ  گ  ک  کک  ڑک  ڑ  ژ   ژ  زب  ت��ع��اىل:   ق���ال 

 ڳڳ رب )الإ�شراء: 110(.

تق��ع )14( م��ن املنازل ال���)28( �صمال خط ال�صت��واء ال�صماوي 
وت�صّمى "املنازل ال�صامية"، لنقف هنا مع هذه الفقرة:

األمانة تجلب البركة
ذات يوم خرج اأحد التجار الأمناء يف �شفر له، وترك اأحد العاملني 

عنده ليبيع يف متجره، فجاء رجل يهودي وا�شرتى ثوًبا كان به عيب. 
الثوب، ف�شاأل عنه، فقال  فلما ح�شر �شاحب املتجر مل يجد ذلك 
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اآلف درهم، ومل يطلع على عيبه،  بثالثة  يهودي  بعته لرجل  العامل:  له 
فغ�شب التاجر وقال له: واأين ذلك الرجل؟ فقال: لقد �شافر.

فاأخذ التاجر امل�شلم املال، وخرج ليلحق بالقافلة التي �شافر معها 
قال  وجدة  فلما  اليهودي،  عن  ف�شاأل  اأيام،  ثالثة  بعد  فلحقها  اليهودي، 
له: اأيها الرجل! لقد ا�شرتيت من متجري ثوًبا به عيب، فخذ دراهمك، 
ب اليهودي و�شاأله: ملاذا فعلت هذا؟ قال التاجر: اإّن  واأعطني الثوب. فتعجهَّ
ديني ياأمرين بالأمانة، وينهاين عن اخليانة، وقال: قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 

»من غ�ّشنا فلي�ض منا« رواه م�شلم. 
فانده�ض اليهودي، واأخرب التاجر باأّن الدراهم التي دفعها للعامل 
العاملني،  رّب  اأ�شلمت هلل  لقد  قال:  ثم  بدًل منها،  واأعطاه  كانت مزيفة، 

واأ�شهد اأن ل اإله اإل اهلل، واأ�شهد اأّن حممًدا ر�شول اهلل. 

وكما اأّن القمر ينتقل من منزلة اإىل اأخرى يف يوم وليلة، ها نحن 
ننزل بكم اإىل اآخر فقرة:

أسئلة

�ض: اأين يوجد اأكرب مركز للطاقة ال�شم�شية؟
)اأ( اليابان.

)ب( اأمريكا. √
)ج( فرن�شا.
)د( ال�شويد

�ض: اأين توجد اأقدم طواحني هوائية؟
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)اأ( اإيران. √
)ب( روما.

)ج( جنوب اأفريقيا.
)د( غينيا.

�ض: يف كم مو�شع �شّمى اهلل القراآن" �شفاء"؟
)اأ( 4 موا�شع.

)ب( 5 موا�شع.
)ج( 3 موا�شع. √

)د( 6موا�شغ.

ون�صيف هذه الفقرة:

ال تسرف في األكل

31(؛  )الأع���راف:  رب  ڀڀڀ  ڀ   پ  زب  تعاىل:  قال  اأوًل: 
عدم  هنا  واملق�شود  الإن�شان،  تغذية  علم  �ض  تلخِّ الكرمية  الآي��ة  فهذه 

ا تناول نوع واحد من الغذاء. الإ�شراف يف جمموع ما يوؤكل واأي�شً
اإىل دهن  الفائ�ض  اأّن اجل�شم يحّول كل  الكم معناه  والإ�شراف يف 

يخّزن داخل اجل�شم وحتت اجللد.
والإ�شراف يف تعاطي نوع معنّي من الغذاء )حتى لو كان هذا الغذاء 

يف حد ذاته عايل القيمة الغذائية( ي�شبب اأ�شراًرا لالإن�شان.
فالإ�شراف يف اأكل اللحوم �شار )ي�شبب مر�ض النقر�ض وميثل عبئا 
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كبرًيا على الكبد والكلية(، والإ�شراف يف اأكل الفول وم�شتقاته �شار )ع�شر 
اله�شم - النتفاخ - اأمرا�ض القولون(.

والإ����ش���راف يف اأك���ل ال��ده��ون وال�����ش��ّك��ري��ات ���ش��ار )زي����ادة ال��وزن 
وا�شطراب الدورة الدموية(. 

من  اأ�شناف خمتلفة  على  يحتوي  اأن  يجب  املتزن  اليومي  فالغذاء 
الغذاء دون الإ�شراف يف اأحدها.

ونختم بهذه الفقرة:

بقايا أيّام الخير

اأخرج البخاري يف الأدب املفرد عن عبد اهلل الرومي، قال دخلت 
على اأم طلق فاإذا �شقف بيتها ق�شري، فقلت: ما اأق�شر �شقف بيتك يا اأم 
طلق؟ فقالت يا بني: اإّن عمر بن اخلطاب - ر�شي اهلل عنه - كتب اإىل 

عّماله: ل تطيلوا بناءكم فاإّن �شّر اأيامكم يوم تطيلون بناءكم.
اأخذنا جولة حول منازل القمر, وتعّرفنا على �سيٍء من  اأن  بعد 
اأن نحّلق  اأمل  القدمي, على  القمر كالعرجون  اأ�سراره, نعود كما يعود 

كالبدر يف ال�سماء يف براجمنا الإذاعية القادمة اإن �ساء اهلل.
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكم  "وال�سالم 
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البرنامج اإلذاعي )52(

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل ي�شطفي من املالئكة ر�شاًل ومن النا�ض، له اخللُق والأمر، 
ل من �شاء ويحكم ما ي�شاء، وهو العزيز احلكيم، اأحمده  وله احلكم، يف�شّ
تعاىل واأ�شكره، واأثني عليه واأ�شتغفره، واأ�شهد اأّن حمّمًدا عبده ور�شوله، 
ا على النا�ض، وجَعل يف هدِيه  رفع اهلل قدَره على النا�ض، جَعل اهلل له حقوًقً
واأزواِج��ه  واآله  �شحابته  وعلى  عليه  اهلل  �شّلى  والنِّربا�ض،  الهدى  و�شّنَته 

املطّهرين من الدَن�ِض والأَرَجا�ض. اأما بعد:
من رحيق الأزهار، وعذب الأنهار، و�شفاء الألوان، جمعنا لكم كاأ�ًشا 

من املعلومات، مليئة بال�شكريات، ومنع�شة بالنكهات.
علّها يطيب لكم مذاقها يف هذا اليوم )        ( املوافق )                    (.

كر احلكيم: وخري كاأ�س ما قرئت عليها اآيات من الذِّ

القرآن الكريم

ڎ  ڌڎ  ڌ  ڍ  زب  تعاىل:  ق��ال 
ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ   ڈ  ڈ 
گ  گ  گ  گ  ککک 
ں  ں  ڱ  ڱڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ 
ہ  ہ  ہ  ۀ  ڻۀ  ڻ  ڻ  ڻ 
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ڭڭ  ڭ  ےۓۓ  ے  ھ  ھ  ھ  ہھ 
پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ۈ   ۆ  ۇۆ  ڭۇ 
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀڀ  ڀ  ڀ  پپ  
ڦڦ  ڦ  ڦ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ٹٹ  ٹ  ٹ 
ڇ  ڇ   ڇ  چ  چ  چچ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  

ڇ رب )الن�شاء: 23- 24(.

ولن جند اأ�صفى من كاأ�س النبّوة:

الحديث

عن اأبي هريرة - ر�شي اهلل عنه - ؛ اأّن ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »اإذا 
مات الإن�شان انقطع عنه عمله اإّل من ثالثة: اإّل من �شدقة جارية، اأو علم 

ُينتفع به، اأو ولد �شالح يدعو له« متفق عليه.

ولكوؤو�س الأخالق طعم خا�س:

نفحات في السلوك واألخالق

- احلياة بغري فرح ل تدوم، ول ت�شتمر ول يقوى العبد على مواجهة 
�شعوباتها واآلمها، فلنفرح؛ فالفرح فيما ل ي�شخط اهلل عّز وجّل مباهج 
النف�ض واآفاتها، ويجدد اإمكانياتها، ويدفعها ملزيد من الإجناز والنجاح. 

فاأحمد  امل�شيبة،  لأ�شاب  "اإين  ق��ال:  �شريًحا  اأّن  ال�شعبي،  عن   -
اهلل عليها اأربع مرات: اأحمده اإذ مل تكن اأعظم منها، واأحمده اإذ رزقني 
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ال�شرب عليها، واأحمده اإذ وّفقني لال�شرتجاع ملا اأرجو من الثواب، واأحمده 
اإذ مل يجعلها يف ديني". 

- الأخطاء قد تكون نعمة من اهلل، اإذا قادتنا لل�شواب، واإذا اأح�شّنا 
التعامل معها؛ حتى خطاأ املع�شية يكون نعمة اإذا حمل الإن�شان على التوبة 

والإنابة والنك�شار، فيكون العبد بعد التوبة اأف�شل حاًل.

ا �صائغة لل�صاربني: الكلمة هي اأي�صً

البطارية

اعتقد الفيزيائي "الي�شاندور فولتا" )1745-1825م(، اأّن الت�شال 
بني معدنني خمتلفني ينطلق منه تيار كهربائي، وقام بتجربته على نف�شه 
وو�شع  ل�شانه  على  الق�شدير  ورق  من  رقاقة  بو�شع  فقام  ذلك،  لإثبات 
مبذاق  فولتا  �شعر  تالم�شا  ما  ومبجّرد  الف�شة.  من  معدنية  قطعة  حتته 
خمتلفة  بدرجات  ولكن  م�شابها  طعًما  لحظ  وقد  ل�شانه.  على  حام�ض 

عندما ا�شتعمل معادن اأخرى. 
اجلهد".  "لنظام  تبًعا  املعادن  بت�شنيف  فولتا  قام  لذلك  ونتيجة 
بع�شها  املعادن  من  نوعيات خمتلفة  تالم�شت  "اإذا  تقول:  قاعدة  وو�شع 
مع البع�ض يف �شائل، فاإّن ذلك ميكن اأن يو�شل التيار الكهربائي". ويقوم 
املعدن غري النفي�ض مثل الزنك بتو�شيل الإلكرتونات على املعدن النفي�ض 

مثل النحا�ض مثاًل. 
اأ�شا�ض  على  قوم  لفولتا  بطارية  اأول  ظهرت  )1799م(  عام  ومنذ 

www.alukah.net



373

طبقات  يف  والزنك  النحا�ض  اأ�شطوانات  برتتيب  فقام  الأوىل،  جتاربه 
نتج عن  كل طبقة.   بني  ملحيا  مغمورة يف حملول  لوحة  وو�شع  متبادلة 
ذلك تراكمات فولتية للتيار مبجّرد ما ارتبطت اأ�شطوانات مًعا بال�شلك. 

وقد �شّمى "الفولت" ن�شبة اإىل فولتا نف�شه. 
لكن مع ذلك �شرعان ما ينفد الفولت الكهربائي مع كرثة ا�شتخدام 

املحلول اأو ال�شائل الكهربائي اأو تعّر�ض املعدن غري الثمني لل�شداأ. 
البطارية  )1776-1810م(  راأيت"  ويلهيلم  "جون  اخ��رتع  ث��م 
الدينامو  التا�شع ع�شر مت اخرتاع  القرن  اأواخر  التي ميكن �شحنها. ويف 
ويف  الكهرباء.  لتخزين  متزايدة  حجة  خلق  مما  الكهربائي،  وامل�شباح 
عام )1880م( مت اإنتاج اأول بطارية با�شتخدام حام�ض الر�شا�ض، ومع 
نهاية القرن مت تطوير اخلاليا القابلة لل�شحن من النيكل، والآن ت�شتخدم 
الأجهزة  من  والكثري  املذياع  واأجهزة  والهواتف  العربات  يف  البطاريات 

املنزلية وغريها. 

ونرتككم لتتذّوقوا فقرة بعنوان )تعاريف �صاخرة(

تعاريف ساخرة

احلقيقة: ال�شيء الوحيد الذي ل ي�شدقه النا�ض. 
الأوكازيون: فر�شة للح�شول على الأ�شياء التي )ل( حتتاج اإليها. 

الزواج: جمع... وطرح...ثم )�شرب(... ولكنه قبل )ق�شمة(. 
من  ليكون  موكله  مال  عن  يدافع  وروب،  وحنجرة  ل�شان  املحامي: 
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ن�شيبه هو. 
املذيع دائًما يخاطبنا بقوله )اأعزائي( وهو ل يعرف اأحًدا مّنا. 

على  )الأول(  يكون  اأن  ميكن  الذي  الطالب  هو  الفا�شل:  الطالب 
ف�شله لول وجود الآخرين. 

وننع�صكم بكاأ�س اأخرى بعنوان )ل يخفى على اهلل �صيء(

ال يخفى على اهلل شيء

من  اأك��رث  فوجدتها  وتعاىل  �شبحانه  احل��ق  على  الأدل��ة  يف  نظرت 
الرمل، وراأيت من اأعجبها اأّن الإن�شان قد يخفي ما ل ير�شاه اهلل - عّز 
وجّل - ، فيظهره اهلل �شبحانه عليه وحده ولو بعد حني، وينطق الأل�شنة به 

واإن مل ي�شاهده النا�ض.
جواًبا  فيكون  اخللق،  بني  بها  يف�شحه  اآفة  يف  �شاحبه  اأوقع  ورمبا 
لكلِّ ما اأخفى من الذنوب، وذلك ليعلم النا�ض اأّن هنالك من يجازي على 
الزلل، ول ينفع من قدره وقدرته حجاب ول ا�شتتار، ول ي�شاغ لديه عمل.
بها  النا�ض  ويتحدث  عليه،  فتظهر  الطاعة  الإن�شان  يخفي  وكذلك 
باملحا�شن،  اإّل  يذكرونه  ول  ذنًبا  له  يعرفون  ل  اإنهم  حتى  منها،  وباأكرث 

ليعلم اأّن هنالك رًبا ل ي�شيع عمل عامل.
واإّن قلوب النا�ض لتعرف حال ال�شخ�ض وحتبه، اأو تاأباه، وتذّمه، اأو 
متدحه وفق ما يتحقق بينه وبني اهلل تعاىل، فاإنه يكفيه كل هم، ويدفع 

عنه كل �شر.
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وما اأ�شلح عبد ما بينه وبني اخللق دون اأن ينظر احلق، اإّل انعك�ض 
مق�شوده وعد حامده ذاًما.

ونرويكم بدعاء ي�صل الأر�س بال�صماء:

دعاء

بعدك  فلي�ض  الآخر  واأنت  �شيء،  قبلك  فلي�ض  الأول  اأنت  "اللهم 
دونك  فلي�ض  الباطن  واأن��ت  �شيء،  فوقك  فلي�ض  الظاهر  واأن��ت  �شيء، 

ين، واغننا من الفقر". �شيء، اق�ض عنا الدهَّ
قد  نفو�سكم  تكون  اأن  كوؤو�سنا,  اآخ��ر قطرة من  انتهاء  بعد  ناأمل 

رناه, ول نّدعي الكمال. طابت ملا قّدمناه, وابتهجت مبا ح�سّ
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكم  "وال�سالم 
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البرنامج اإلذاعي )53(

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل الذي جعل ملن لذ به من كل �سائقة خمرًجا, واأعقب 
اهلل وحده  اإل  اإل��ه  ل  اأن  واأ�سهد  فرًجا,  عليه  توكل  ملن  ال�سدائد  �سيق 
اأ�سبح قلبه بالإميان باهلل واأ�سمائه و�سفاته  ل �سريك له, �سهادة من 
مبتهًجا, واأ�سهد اأّن نبّينا حمّمًدا عبده ور�سوله العبد املجتبى, والنبي 
اأقطار الأر���س وال�سماء, و�سلِّم  امل�سطفى, �سلى اهلل عليه �سالة متالأ 

ت�سليًما كثرًيا. اأما بعد:
نقدم  املعطاة,  واإذاعتنا  امل�سباح,  و�سباحنا  ال�سّداح,  منرنا  من 
لكم برناجمنا لهذا اليوم )        ( املوافق )                    ( من زوايا متعّددة, 

واجتاهات خمتلفة, عّلنا نوفق للتجديد, وجند التفاعل والتاأثري.

اأوىل زوايان��ا ه��ي زاوي��ة الق��راآن الك��رمي، املليئ��ة باملعج��زات 
والأعاجيب:

القرآن الكريم

ڈڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  زب  تعاىل:  ق��ال 
ژ ژ ڑ ڑ ک کک کگ گ گ گڳ 
ںڻ  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڳڱ  ڳ   ڳ 
ھ  ھ  ہ  ہ  ہہ  ۀ   ۀ  ڻ  ڻ  ڻ 
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ۇ   ۇ   ڭ  ڭڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ےے  ھ  ھ  
ې  ې  ې  ۉې  ۉ  ۅ  ۋۅ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۆۈ  ۆ 
وئۇئ ۇئ ۆئ  ۆئ  وئ  ائەئ ەئ  ائ  ى ى 
ڀ  ڀ  پپ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ۈئ  
رب  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿٿٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ   ڀ 

)الن�شاء: 25- 28(.

ول�صّنة النبي ملسو هيلع هللا ىلص  زاوية عطرة، مليئة بالتفاوؤل والإميان: 

الحديث

عن اأبي �شعيد اخلدري - ر�شي اهلل عنه - ؛ عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »اإذا 
راأيتم اجلنازة فقوموا، فمن تبعها فال يقعد حتى تو�شع« متفق عليه.

ور�صمن��ا لكم بهند�صتنا الإذاعية ث��الث زوايا .. الزاوية الأوىل 
بعنوان )كلمات ماأثورة لالأمري �صكيب اأر�صالن(

كلمات مأثورة لألمير شكيب أرسالن

1- اأين�شى ح�ّشاُد الإ�شالم، واملكابرون يف عظمة ف�شله، الزاعمون 
اأنه اإمنا نقل وتعّلم، وقّلد واقتدى، واأنه اإمنا �شّلى وراء غريه: اأن الغرب 
كان  الإ���ش��الم  ظهر  ي��وم  ال�شرقية  املدينة  واأّن  ال�شرق،  على  غلب  ك��ان 
)قد("اأخنى عليها الذي اأخنى على لبد"، واأنه هو الذي جددها، واأحيا 
اآثارها، واأقال عثارها، واأنها بعد اأن كانت قد امنحت، وحلقت بالغابرين، 
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اأبرزها من اأ�شدافها، وجالها من بعد اأن كانت ملفوفة بغالفها، ون�شرها 
لبا�ض  عليها  واأ�شفى  عينني،  لذي  ال�شبح  كفلق  وبلجها  اخلافقني،  يف 
الإ�شالم اخلا�ض، ودبجها بديباجة القراآن، التي مل تفارقها يف �شرق ول 
غرب، ول �شهل ول وعر، حتى حمل ذلك كثرًيا من علماء الإفرجن، على 
اأن اعرتفوا باأّن مدينة الإ�شالم مل تكن ن�شًخا ول نقاًل، واإمنا هي قد نبعت 

من القراآن، وتفّجرت من عقيدة التوحيد؟!
2- اإّن ما ترجمته ح�شارة الإ�شالم من كتب، وما اأخذته عن غريها 
�شديدة،  وطرائق  منازع جميلة،  فتوحاتها من  اأفادته يف  وما  علوم،  من 
العربية،  الإ�شالمية، وم�شحتها  بكارتها  اأخذتها عن غريها: ل يقدح يف 
بع�شا،  بع�شها  ياأخذ  اأن  باأجمعها،  الب�شرية  احل�شارات  �شاأن  هذا  لأّن 

ويكمل بع�شها بع�شا.

وزاويتنا الثانية بعنوان )الطاقة النووية(

الطاقة النووية

اكت�شف الكيميائي "اأوتو هان" كيف ميكن اأن تن�شطر الذّرة. وبعد 
ذلك تعاون الفيزيائي "انريكو فريمي" )1901- 1954م( مع الأمريكيني 
ا اإمكانية ال�شتفادة من  يف �شناعة القنبلة الذّرية، لكن جتاربه اأثبتت اأي�شً

الن�شطار الّذري يف الأغرا�ض ال�شلمية مثل احل�شول على الطاقة.
م�شروع  باإن�شاء  الأمريكية  احلكومة  قامت  )1942م(  ع��ام  ويف 
عام  دي�شمرب من  ويف  نووية.  قنبلة  اأول  �شناعة  مهمته  وكانت  مانهاتن، 
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وعند  الإم��داد.  ذاتي  نووي  مفاعل  اإقامة  "فريمي" يف  )1942م( جنح 
نواتني  اإىل  الربوتونات  من  كبري  عدد  مع  النواة  تنق�شم  ال��ذّرة  ان�شطار 
وعدد  طاقة  عنها  ينتج  العملية  وهذه  الربوتونات.  من  عدد  مع  نوويتني 
تطّورت  وهنا  التفاعالت،  من  الكثري  تثري  التي  الربوتونات  من  واف��ر 
ال�شتخدامات  عن  وانف�شلت  النووية  للطاقة  ال�شلمية  ال�شتخدامات 

الع�شكرية. 
وكانت اأوىل جتارب ال�شتخدامات الع�شكرية يف القنبلة الذّرية التي 
األقيت على هريو�شيما يف عام )1945م(. ثم قام "فريمي" بتجاربه يف 

اجتاه اآخر. فكان يحتك يف التفاعل امل�شل�شل مع ق�شبان الكادميوم.
ويف عام )1951م( اأنتج املفاعل التجريبي يف اإيداهو الكهرباء عن 
طريق الن�شطار النووي لأول مرة، وهذا يتم بنف�ض الطريقة التي مت بها 

يف حمطة الطاقة احلرارية العادية. 
بالإ�شافة  البيئة،  على  ال�شار  تاأثريها  لها  النووية  املفاعالت  لكن 
يوؤخذ  اأن  يجب  وه��ذا  مادًيا،  ج��ًدا  املكلفة  الحتياجات  من  الكثري  اإىل 
البلوتونيوم  يف  حت��دث  التي  الن�شطارات  ا  اأي�شً وهناك  العتبار.  يف 
واليورانيوم، وهي مواد خطرية جًدا. ولذلك فاإّن تخزين املخّلفات النووية 
الإ�شعاعية والتخّل�ض منها هي امل�شكلة احلقيقية التي تواجه البيئة. ول 
يوجد حتى الآن حل لهذه امل�شكلة مما يوؤدي اإىل البحث يف اأ�شاليب اأخرى 
للح�شول على الطاقة من الرياح اأو ال�شم�ض اأو املاء، على اأن تكون اأكرث 

اأمًنا واأقّل تكلفة. 
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��رك املنت�صرة يف  وزاويتن��ا الثالثة بعن��وان )من مظاهر هذا ال�صِّ
كثري من بالد امل�صلمني(

من مظاهر هذا الشِّرك المنتشرة في كثير من بالد 
المسلمين

اأ�شياء مل يجعلها اخلالق - عّز وجّل  الّنفع يف  رك اعتقاد  ال�شِّ من 
من  واأن��واع  ال�شركية،  والعزائم  التمائم  يف  بع�شهم  يعتقد  كما  كذلك   -
اأو  الكاهن  اإ�شارة  على  بناًء  وغريها،  املعدنية  احللق  اأو  الودع  اأو  اخلرز 
اأولدهم لدفع  اأو على  اأو اعتقاد متوارث، فيعّلقونها يف رقابهم  ال�شاحر 
�شياراتهم  يف  يعّلقونها  اأو  اأج�شادهم  على  يربطونها  اأو  بزعمهم،  العني 
اأمورا  فيها  يعتقدون  الف�شو�ض  من  باأنواع  خوامت  يلب�شون  اأو  وبيوتهم، 
ول  اهلل  على  التوكل  ينايف  ل�شك  وهذا  دفعه،  اأو  البالء  رفع  من  معّينة 
التي  التمائم  وهذه  باحلرام،  التداوي  من  وهو  وهًنا،  اإّل  الإن�شان  يزيد 
اأو  وال�شياطني  اجلن  ببع�ض  وا�شتغاثة  جلّي،  �شرك  منها  كثري  يف  تعّلق 
اآيات  يكتبون  امل�شعوذين  وبع�ض  كتابات غري مفهومة،  اأو  ر�شوم غام�شة 
رك، وبع�شهم يكتب اآيات القراآن  من القراآن ويخلطونها بغريها من ال�شِّ
بالنجا�شات اأو بدم احلي�ض وتعليق كل ما تقدم اأو ربطه حرام، لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: 

»من عّلق متيمة فقد اأ�شرك« رواه الإمام اأحمد.
اأو ت�شر من دون اهلل  اأّن هذه الأ�شياء تنفع  اإن اعتقد  وفاعل ذلك 
فهو م�شرك �شرًكا اأكرب، واإن اعتقد اأنها �شبب للنفع اأو ال�شرر، واهلل مل 

يجعلها �شبًبا، فهو م�شرك �شرًكا اأ�شغر، وهذا يدخل يف �شرك الأ�شباب.
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ونختم زوايانا الإذاعية بهذه الزاوية الأخرية:

ادفع ثمن النجاح

مكة  من  الهجرة  الرومي،  �شهيب  اجلليل  ال�شحابي  ق��ّرر  بعدما 
ملسو هيلع هللا ىلص، طارده م�شركو قري�ض وحا�شروه يف  بر�شول اهلل  ليلحق  املدينة  اإىل 
الطريق، فاحتمى منهم يف معزل من اجلبل، وكان ر�شي اهلل عنه ماهًرا 
يف رمي ال�شهام، فخافوا اأن يقرتبوا منه، لكنهم اأخربوه اأنهم لن يدعوه 
اأتيتنا �شعلوًكا فقرًيا  له:  قائلني  يعطيهم كل ما ميلك،  بعدما  اإّل  يذهب 

فكرث مالك عندنا وبلغت بيننا ما بلغت والآن تنطلق بنف�شك ومالك؟
فدّلهم على املكان الذي خباأ فيه ثروته فرتكوه و�شاأنه وعندما و�شل 
اإىل املدينة، ذهب اإىل الر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، فما اإن راآه النبي ملسو هيلع هللا ىلص وعلم بق�شته 

حتى قال له: ربح البيع اأبا يحيى.
اإّن �شهيب الرومي - ر�شي اهلل عنه - ا�شرتى اإميانه بكل ماله، ومل 

يجعله غالء الثمن يت�شّكك لثانية يف قيمة ال�شفقة التي يريدها. 
واملرء منا بحاجة لأن يوؤمن باأّن للنجاح ثمًنا يجب اأن يدفعه، �شواء 

كان هذا النجاح مادًيا اأو اأدبًيا اأو اجتماعًيا اأو حتى اأخروًيا. 
ولو كان النجاح جمانًيا، لتجّراأ كل خامل ك�شول على طلبه والو�شول 
يتم  اأن  يجب  ثمًنا  للنجاح  اأّن  يخربونك  احلياة  يف  الناجحني  كل  اإليه، 

حت�شيله اأوًل قبل احل�شول عليه.
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قد  واأمامكم  ُر�سمت,  قد  الإذاعية  زوايانا  هذه  نقول:  اخلتام  يف 
ُعر�ست؛ فاإن كان من زلل فهو لبد اآِخٌذ ن�سيبه من كٍل عمٍل ب�سري, 

واإن كان من �سواب فهو من اهلل الكرمي الرحمن.
اأجمعن". و�سحبه  اآله  وعلى  حممد,  نبّينا  على  اهلل  "و�سّلى 
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البرنامج اإلذاعي )54(

ٱ ٻ ٻ

القهار, مذل اجلبابرة, قا�سم  املنتقم  القوي اجلبار,  احلمد هلل 
الأكا�سرة, مهلك القيا�سرة, ل يعجزه �سيء يف الأر�س ول يف ال�سماء, 
وال�سالة وال�سالم على قائد املجاهدين, حمب ال�ست�سهادين, مبغ�س 

املنافقن, وعلى اآله و�سحبه الطيبن املجاهدين. اأما بعد:
م��ن حم��ط��ات ال��وق��ود ت���ت���زّودون ب��ال��وق��ود, وم���ن حم��ط��ات امل��ي��اه 
تتزّودون باملاء, وهنا ل بد لنا من حمطة تتزّودون منها العلوم واملعارف 

اجلديدة واملفيدة.
وها نحن نقدم لكم يف هذا اليوم )        ( املوافق )                    ( 

حمطتنا ال�سباحية؛ حمطة الإذاعية املدر�سية.
ب��اآي��ات  ي��زّودوك��م  الإذاع����ة لكي  اإخ��وان��ك��م م��ن جماعة  يقف فيها 
القراآن, واحلديث, والكلمة, ومن العجائب والغرائب ما يده�س ويبهر.
لذا؛ �ستكون باإذن اهلل اإذاعتنا لهذا اليوم جديدة وفيها معلومات 

مفيدة باإذن اهلل.

حمطتنا الأوىل هي حمطة القراآن الكرمي:

القرآن الكريم

ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ٹ  زب  تعاىل:  قال 
ڇ  چ  چچ   چ  ڃ  ڃڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڦ  ڦ 
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ژژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ   ڌڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇڇ 
ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک   ک  ڑ  ڑ 
ڻ  ڻ  ڻ  ں  ڱں   ڱ  ڱ  ڱ  ڳ 
ے  ے  ھھ  ھ  ہھ  ہہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ 
ۋ  ۋ  ٴۇ   ۈ  ۈ  ۆۆ  ۇۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓڭ   ۓ 
ى  ى  ېېې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ 
رب  ۈئ   ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئەئ  ائ   ائ 

)الن�شاء: 29- 33(.

وحمطتنا الثانية هي حمطة ال�صّنة النبوّية:

الحديث

عن اأبي مرثد الغنوي - ر�شي اهلل عنه - ؛ قال: قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 
»ل جتل�شوا على القبور ول ت�شلوا اإليها« رواه م�شلم.

ون�صل اإىل حمطة الغرائب:

غرائب مع الكتّاب والعلماء

الفيزيائي الأمريكي الذي اخرتع امل�شباح الكهربائي واآلة الت�شوير 
العلمية  احلقائق  كل  قلب  ظهر  عن  وحفظ  والفوتوغرافية،  ال�شينمائية 
التي تزخر بها املجّلدات ال�شخمة يف مكتبته، وهو يف املرحلة البتدائية 
من درا�شته، كان م�شاًبا ب�شعف الذاكرة و�شرود الذهن، لذا كان ياأتي يف 
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موؤّخرة زمالئه، وكان كثرًيا ما ين�شى تناول طعامه ظًنا منه اأنه تناوله. 
ووق��ف يف  �شرائب  عليه من  ما  لتاأدية  مرة  ذات  اأن��ه ذهب  عنه  وي��روى 
ال�شف يف انتظار دوره، فلما جاء دوره ن�شي ا�شمه، ولحظ اأحد الواقفني 

بجواره ارتباكه فذّكره باأّن ا�شمه توما�ض اإدي�شون.

وحمطتنا الرئي�صة لهذا اليوم هي حمطة الكلمة ال�صباحية:

ر رئيسك وأحبّه وقِّ

�شوف  فبع�شهم  وال��ّذوق.  واملكانة  القدر  املديرين خمتلفون يف  اإّن 
ينال اإعجابك، والبع�ض الآخر لن يروق لك، ولكن هذا غري مقبول؛ فاإنهم 

طريقك نحو التقدم، وبدون م�شاندتهم �شوف تقبع يف مكانك.
ُتخِف  ول  روؤ�شائك.  اأم��ام  م�شاعرك  على  و�شيطر  بالهدوء  حت��لهَّ 
يكرهون  املديرين  ف��اإّن  العطالت،  اأي��ام  عدا  فيما  عنهم،  معلومات  اأي 
املفاجاآت. اإذ اإّن املفاجاآت يف العمل ميكن اأن ينجم عنها كوارث فظيعة، 
كما اأّن املفاجاآت جتعل املديرين ل يتّفهمون ما يحدث ويفقدون ال�شيطرة 

على الأمور.
واعقل  اأ�شتاذك،  اأو  رئي�شك  اأخرب  �شيئة،  اأخباًرا  تتوّقع  كنت  فاإذا 
الأخبار  مع  التعامل  املمكن  من  فاإنه  احلقيقة؛  قل  ولكن  جيًدا،  الأم��ور 
من  بقليل  ال�شغرية  اأو  الكبرية  ال�شركة  يف  �شديدة  بفاعليه  ال�شيئة 

التخطيط، وجتّنب دائًما حدوث اأزمات مهما تطّلب الأمر.
م امل�شورة لرئي�شك بطريقة مهذبة وحمرتمة، ول حتاول التدخل  قدهَّ



386

يف اخت�شا�شاته، فاإذا كنت �شريًحا مع رئي�شك، فاإنه �شوف يكون �شريًحا 
معك، فاإّن رئي�شك اأو معّلمك لديه معلومات �شوف تكون يف حاجة اإليها 
واإذا ما تدّخل املدير يف اخت�شا�شاتك، فلي�شت هناك  النجاح،  لتحقيق 

اأية م�شكلة.
اجعل  معلمك،  اأو  رئي�شك  يرتقى  اأن  هو  للتقدم  طريق  اأ�شرع  اإّن 
رئي�شك يبدو مبظهر جيد عند كل فر�شة، قدم  اقرتاحات ل حتتوى على 
د الطريق لنجاح  اأي تهديد عندما ترى الأمور ل ت�شري ب�شكل �شليم، بل مههَّ

رئي�شك؛ وذلك لأّن جناح رئي�شك ميكن اأن يكون جناًحا لك اأنت.
تذّكر اأّن: رئي�شك يتحدث مع رئي�شه عن عملك، وتقدمك يف العمل، 
فب�شع كلمات منتقاة بعناية من جانب رئي�شك ميكنها اأن تدفعك لالأمام، 

اأو جتعلك تقف مكانك دون اإحراز اأي تقدم.
ول تن�ض اأّن اأهم �شخ�ض يف عملك هو رئي�شك.

ومبا اأنكم ا�صتمعتم ملحطاتنا �صوف نكافئكم بهذه املحطة:

ز على دائرة أولوياتك ركِّ

يف حياتنا حتتاج كثرًيا اأن نتمتع بفطنة وذكاء كي نفرق بني املهم 
والأهم!

نحتاج اإىل اأن منيز - بدقة - بني خري اخلريين و�شّر ال�شّرين.
اأمام  وت�شطرب  بينهما،  التفريق  يف  ُنخدع  ما  كثرًيا  لأننا  وذل��ك 

اأعيننا معامل الطريق. 
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وجند اأنف�شنا �شعداء بجني الأقل بينما ميكننا اأن جنني الأكرث.
لكثرية،  وطموحك  حلمك  اأم��ام  تقف  التي  والفخاخ  ال�شراك  اإّن 
َرك الذي يدفعك اإىل النكباب على عمل، وبذل اجلهد  واأحدها ذلك ال�شهَّ
يف جتويده واإح�شانه، بينما هذا العمل يف ميزان هدفك الرئي�ض ل ي�شاوي 

الوقت الذي اأنفقته فيه!
على  لي�ض  ولكن  و���ش��روري،  مهم  الجتماعي  التوا�شل  �شك  بال 

ح�شاب اأهدافك وطموحاتك، وعلى هذا املثال َفِق�ض.

وهاه��ي ناقل��ة البنزين تقدم اإىل حمطتنا بكام��ل حمولتها ومع 
فقرة )هل تعلمون؟(

هل تعلمون؟

اأ�ش�ض  و�شع  الذي  هو  بزرياب  امللّقب  نايف  بن  علي  اأّن  تعلمون  هل 
الوجبة  بفكرة  اإىل قرطبة  العراق  الذي جاء من  فهو  التغذية احلديثة؟ 
الثالثية التي تتاأّلف من ال�شوربة وال�شحن الرئي�ض من اللحم اأو ال�شمك 
ثم الفاكهة واملك�شرات؟ وهو الذي طّور اأي�شا كوؤو�ض الكري�شتال التي عمل 

على اخرتاعها يف البداية عبا�ض بن فرنا�ض.
هل تعلمون اأّن امل�شلمني هم من و�شع علم الن�شيج واحلياكة وال�شجاد 
حتديًدا، بينما كانت اأر�ض املنازل يف اأوروبا من الرتاب وال�شطوح البدائية؟ 

وقد انت�شرت ال�شجاجيد فيما بعد يف الغرب انت�شار النار يف اله�شيم.
هل تعلمون اأّن كلمة "�شيك" الإجنليزية اأ�شلها عربي، فهي ماأخوذة 
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وذلك  ت�شلمها،  عند  الب�شائع  ثمن  بدفع  د  التعهُّ اأي  �شك،  كلمة  عن 
جتنًُّبا لتداول العملة يف املناطق اخلطرة؟ ويف القرن التا�شع كان رجال 
الأعمال امل�شلمون ياأخذون الكا�ض مقابل �شيكاتهم يف ال�شني، امل�شحوبة 
اأ�ش�ض  فامل�شلمون هم من و�شع  اأخرى  بعبارة  بغداد.  على ح�شاباتهم يف 

القت�شاد املايل.

ومبا اأّن اإغالق املحطات واجب وقت ال�صالة، ها نحن نختم بهذه 
املحطة:

معلومة خاطئة

واحلقيقة  الف�شاء،  يف  تنعدم  اجلاذبية  اأّن  يعتقدون  النا�ض  بع�ض 
القوة.  �شعيفة  كانت  واإن  الف�شاء،  يف  مكان  باأّي  موجودة  اجلاذبية  اأّن 
اجلاذبية هي التي جتعل القمر يدور يف مداره حول الأر�ض.. وهي اأي�شا 
حتفظ ال�شم�ض يف مكانها يف جمّرة درب التبانة. ورغم ذلك فاجلاذبية 
ت�شعف كلما ازداد الُبعد. ومن املمكن للمركبة الف�شائية اأن تذهب بعيًدا 
ويكون  كثرًيا  فيه اجلاذبية  ت�شعف  اإىل حد  الأر�ض  الكفاية من  فيه  مبا 

�شعور ال�شخ�ض بها �شعيًفا.
ولكن هذا لي�ض ال�شبب الذي يجعل الأ�شياء تطفو يف داخل املركبات 
الف�شائية يف املدار. فمحطة الف�شاء الدولية تدور يف املدار حول الأر�ض 
تكون  الرتفاع،  ذلك  ميال. عند  و 250(  بني )200  يرتاوح  ارتفاع  على 
اجلاذبية تعادل )90%( من اجلاذبية املوجودة على �شطح الأر�ض وبعبارة 
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الأر�ض، �شيكون  اإذا كان �شخ�ض يزن )100( رطل على �شطح   ، اأخرى 
وزنه عند حمطة الف�شاء الدولية )90( رطال.

تعادل  الدولية  الف�شاء  حمطة  موقع  يف  اجلاذبية  كانت  اإذا  اإذن 
)90%( من اجلاذبية على �شطح الأر�ض، ملاذا ن�شاهد رواد الف�شاء تطفو 

اأج�شامهم هناك؟
الف�شائية  ومركبتهم  هم  حر  �شقوط  و�شع  يف  كونهم  هو  ال�شبب 
ب�شبب دورانهم حول الأر�ض ب�شرعة كبرية )17.500( ميل يف ال�شاعة 
مثل بع�ض عربات املالهي التي تهوي ب�شرعة فيكاد ينف�شل الراكب عنها 

ويطفو فوقها.
وميكن الو�شول ملثل تلك احلالة على الأر�ض، وتقوم نا�شا با�شتخدام 
طائرات )عادية( خللق حالة مماثلة من �شعف اجلاذبية وذلك باأن تطري 
الطائرة لالأعلى ثم تهوي يف �شقوط حر ملدة )20 اإىل 30( ثانية، فتكاد 
الف�شاء  لو كان يف  الراكب كما  وي�شعر  الطائرة،  تنعدم اجلاذبية داخل 
بع�ض  يف  مماثلة  حالة  جتريب  �شخ�ض  لأي  وميكن  ال��ه��واء،  يف  فيطفو 

عربات املدن الرتفيهية التي تهوي ب�شرعة.
ا  اأي�سً اأّن لرتات الوقود حترقها املحّركات,  يف اخلتام نقول: كما 
نحن خمزوننا من الفقرات نحرقه يف الرامج ال�سباحية ل ليذهب 

بل؛ لي�ستعل فينري لكم الطريق.
اأجمعن". و�سحبه  اآله  وعلى  حمّمد,  نبّينا  على  اهلل  "و�سّلى 
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البرنامج اإلذاعي )55(

ٱ ٻ ٻ

واأم��ر بتوحيده  بال�سداد والفالح لأهل الإمي��ان  احلمد هلل حكم 
وطاعته, وحكم بالذل واخل�سران لأهل الكفر والطغيان. واأ�سهد اأن ل 
اإله اإل اهلل وحده ل �سريك له, ومن اتقاه وعمل مبا اأنزل وقاه وحماه, 
ومن اأعر�س عنه وعمل بغري ما اأنزل اأذله واأ�سقاه. واأ�سهد اأّن حمّمًدا 
اأّمته به. وما من �سر  اإّل دّل عليه ون�سح  عبده ور�سوله, ما من خري 
اآله و�سحابته  اإل حّذرها ونهاها عنه, �سلى اهلل عليه وعلى  اأو هالك 

والتابعن ومن مت�ّسك ب�سّنته اإىل يوم الدين. اأما بعد:
كما نغم�س عيًنا نفتح الأخرى, وكما نغلق باًبا نفتح اآخر, وكما 
نختم اإذاعة نبداأ باأخرى, ومن هذا اليوم )        ( املوافق )                    ( 
نعر�س لكم اإذاعتنا اجلميلة بن الأنوار اخلافتة, وال�ساطعة, يف �سكٍل 

من الأ�سكال اجلذابة, ونوٍع من اأنواع التجديد الذي اعتدنا عليه.

م��ع هذا النور الأبي�س امل�صيء كالقمر نق��راأ القراآن الكرمي بكل 
ترتيل:

القرآن الكريم

زب ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ  تعاىل:  قال 
ٿ  ٺ  ٺ   ٺٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ   ٹ  ٹٹ  ٿ  ٿ  ٿ 
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چ  ڃڃ  ڃڃ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦڦڦ 
چ چ چ ڇ ڇ ڇ  ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ 
ڳ  گگ  گگ  کک  کک  ڑ  ژڑ  ڈژ  ڈ  ڎ 
ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں   ڱڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ 
ھھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ   ڻ 
ھ ھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ  ۇ ۇ ۆ ۆ رب 

)الن�شاء: 34- 36(.

وهذا نور اأخ�صر، اإنه نور ال�صّنة املحمدّية ال�صريفة:

الحديث

عن عبد اهلل بن عمر - ر�شي اهلل عنه - ؛ اأّن ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: 
»اإّن اأحدكم اإذا مات، عر�ض عليه مقعده بالغداة والع�شي، اإن كل من اأهل 
اجلنة فمن اأهل اجلنة، واإن كان من اأهل النار فمن اأهل النار فيقال: هذا 

مقعدك حتى يبعثك اهلل يوم القيامة« متفق عليه.

وم��ن نورن��ا الزه��ري القادم نخ��رج لكم فق��رة بعن��وان )و�صائل 
وتقنيات لإدارة احلياة(

وسائل وتقنيات إلدارة الحياة

تخ�شع  كميكنة  ج�شدك  وع��ام��ل  بانتظام،  الريا�شة  م��ار���ض   -1
لل�شيانة وعندها �شتعمل ب�شكل اأكرث كفاءة، لفرتات اأطول. ي�شاعدك اأي 
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نوع من الريا�شة املنتظمة على اأن تبدو اأكرث حيوية ون�شاًطا، والراحة بعد 
املجهود اجل�شدي يقوى ويعيد بناء اجل�شم.

متوّفرة  والكتب  الدورات  من  فالعديد  ال�شريعة؛  القراءة  تعّلم   -2
م�شاعفة  القراءة  يف  ال�شرعة  ملتو�شطي  ج��ًدا  ال�شهل  فمن  مل�شاعدتك، 
�شّممت  الب�شيطة.  والتقنيات  الأفكار  بع�ض  مب�شاعدة  قراءتهم  �شرعة 
بع�ض الدورات للذهاب اإىل ما هو اأبعد من م�شاعفة �شرعتك، لكن ذلك 
ن�شف  لك  �شتوّفر  القراءة  �شرعة  م�شاعفة  امل�شتمرة.  املمار�شة  يتطّلب 

الوقت، مما يتيح لك املزيد من الوقت ملهّمات اأكرث حيوية.
3- رّكز على الهدف يف جميع الأوقات، واعرف هدفك، وكن مدرًكا 
لهدفك، وعندها �شت�شعر بالإجناز عند اإكمال كل مهمة، وتذّكر ما ت�شعى 
اإليه ب�شكل وا�شح يف عقلك، �شتدرك عندها اأنه من ال�شروري العمل بجد 

لإجناز الأعمال.

وهذه كلمتنا ال�صفراء فاقٌع لونها جتذب الناظرين:

ال تكن انتهازيًا

يقول توم ماركرت:
اأو  امل�شاكل  ي�شّخمون  ال��ذي��ن  الأ���ش��خ��ا���ض  ه��م  الن��ت��ه��ازي��ني  اإّن 
املو�شوعات، ويعطونها اأكرث مما ت�شتحق عادة لإحلاق ال�شرر بالآخرين، 

اأو لإحراز مك�شب �شخ�شي.
ال�شركات،  معظم  يف  واحدة  مرة  انتهازًيا  تكون  اأن  ت�شتطيع  اإنك 
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م�شلحته  �شوى  يهمه  ل  �شخ�ض  باأنك  تو�شف  �شوف  فاإنك  ذلك  وبعد 
ل�شيء،  ال�شديد  التحّم�ض  ب��ني  ك��ب��رًيا  ف��ارًق��ا  هناك  ف���اإّن  ال�شخ�شية؛ 
والنتهازية؛ فالأ�شخا�ض املتحم�شون يوؤمنون حًقا ب�شيء ما، ويحاولون اأن 
يتغلبوا على الآخرين بنوايا ح�شنة. اأما النتهازيون فهم من يحاولون اأن 

يتقدموا على ح�شاب الآخرين. 
ليلقى  اأم��ام��ي  يقف  الأف���رع  مديري  اأح��د  م��رة  ذات  �شاهدت  لقد 
كنت  ولكنني  الأ���ش��واق،  يف  جديد  منتج  طرح  عظمة  مدى  عن  خطاًبا، 
ولو  تتحقق،  التي  النجاحات  مادًحا  الأ�شعار  ين�شد  وهو  �شامًتا،  اأجل�ض 
اأنني مل اأكن اأعرف الأرقام التي حققتها ل�شّدقت اأّن هذا املدير عبقري. 
اأننا مل  اأم  اأنا جمنون؟  "هل  واح��ًدا:  �شوؤاًل  انتهى طرحت عليه  وعندما 
اأية �شلعة من هذا املنتج؟"، فبدا عليه الرتباك،  نتمكن بالفعل من بيع 

ومل ي�شتمر طوياًل يف ال�شركة بعد هذه الواقعة.
اإّن النتهازية هي الطريق ال�شريع خل�شارة املوؤّيدين وترك العمل؛ 

لذلك احر�ض على األ تكون انتهازًيا.

وم��ن حت��ت هذه الأ�ص��واء البنف�صجي��ة اخلافتة نق��ف مع فقرة 
ة مفتتحة ب�"ل"( )تنبيهات مهّمّ

تنبيهات مهمّة مفتتحة بـ"ال"

اأو  وتعطيلها  بنفيها  و�شفاته؛  تعاىل  اهلل  اأ�شماء  يف  تتالعب  ل   -
بتاأويلها عن معانيها، اأو جعلها اأ�شماء لبع�ض املخلوقات وت�شبيهها بها، اأو 

اأن يدخل فيها ما لي�ض منها، اأو بتمثيلها.
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چ   چ  چ  ڃ  ڃڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  زب  تعاىل:  قال 
چڇ ڇ ڇ ڇڍ ڍ رب )الأعراف: 180(.

- ل ت�شاأل بوجه اهلل تعاىل �شيًئا قط ، واإمنا يكون �شوؤال اهلل تعاىل 
باأ�شمائه احل�شنى و�شفاته العلى.

عن اأبي مو�شى الأ�شعري - ر�شي اهلل عنه - ، قال : قال ر�شول اهلل 
َمَنَع  ُثمهَّ  اهلل  بوجِه  ُي�شاأَُل  من  وملعوٌن   ، اهلل  بوجِه  �شاأَل  من  »ملعوٌن  ملسو هيلع هللا ىلص: 

�شائله ، ما مل ي�شاأَلُه ُهجًرا« رواه الطرباين.
م، كقولهم: اللهم  ل البدعي املحرهَّ ل اإىل اهلل تعاىل بالتو�شُّ - ل تتو�شهَّ
فالن  مبنزلة  اأو  فالن  بذات  اأو  فالن،  بحقِّ  اأو  فالن،  بجاه  اأ�شاألك  اإين 
عندك، و ل باأ�ض بدعاء الأحياء لك من عباد اهلل ال�شاحلني من املوؤمنني.
ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۓ   ۓ  ے  زب  ت���ع���اىل:  ق����ال 

ۇ ۇ ۆ ۆ  ۈ ۈ ٴۇ رب )املائدة: 35(.

ومن فوق الأنوار الربتقالية ال�صارخة نقدم هذه الفقرة:

هلك المتنّطعون
الفيزياء  نوبل يف  - احلائز على جائزة  زويل  اأحمد  الدكتور  �ُشئل 
العامِل  بني  التمييز  ميكننا  وكيف  احلقيقي،  العامِل  �شفات  اأه��م  عن   -

واملتعامِل؟
فقال: )من يحّدثك عن عظمته وقدرته وعلمه ونبوغه، فال ت�شتمع 
لهم  وتك�شفت  العلم  �شّلم  يف  ارتقوا  كلما  احلقيقيون  العلماء  فاإّن  اإليه، 
م�شاحات اأخرى من اجلهل، اأدركوا هم �شغار يف ملكوت اهلل واأنهم نقطة 
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يف بحر العلم واملعرفة(.
يف  تلميًذا  نف�شك  ت��رى  اأن  الرفعة،  مفردات  اأه��م  من  لأّن  وذل��ك 
مدر�شة احلياة، واأول �شفات العظماء اأنهم يقفون على احلدود احلقيقية 

ملعرفتهم، وي�شتطيعون قراءة اأبعاد مداركهم وا�شتيعابهم.
له  خ�شية  النا�ض  اأك��رث  هم  العلماء  اأّن  العزة  رّب  اأخربنا  عندما 
واإجالًل لعظمته، كان يخربنا اأّن العلم واملعرفة، بوابة احلقيقة العظمى 

واأنه زب ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ رب )يو�شف: 76(.
مذّكرين  عالًيا،  باأنوفهم  وي�شمخون  لديهم،  مبا  يفخرون  من  اإّن 
الآخرين بني احلني والآخر مبا ميلكون، ومبا يدركون، ومبا يعرفون، هم 
يف احلقيقة يعانون من خلل ما يف تكوينهم النف�شي وعدم ثقة بقدرتهم 
اأّن  الكونية، وهي  باأهم احلقائق  الدائم، وفوق هذا، جهل  على الرتقاء 
اإّل اهلل  العلم واحلق واملعرفة املطلقة ل ميتلكها ب�شر، والف�شل ل يعلمه 

�شبحانه.
ولرمبا ف�شحهم اأمام اأنف�شهم ذات يوم، رجٌل ب�شيط ل يلقون له يف 

الغالب باًل اأو اهتماًما ..!

واآخر اأنوارنا مع هذه الفقرة:

بناء الرأي
حما�شتنا  وتلهب  اجلميل،  الكالم  فينا  يوؤثر  عاطفية،  اأُّم��ة  نحن 

اخلطب الرّنانة، ويكفيك اأن تلعب على وتر العاطفة كي تنال مرادك!
ة ينكرها املرء وي�شتربئ من وجودها  والعاطفة لي�شت عيًبا، اأو معرهَّ

يف �شلوكه.
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على العك�ض، فالعواطف هي التي حتركنا يف موا�شع �شتى وت�شتفز 
فينا املعاين العظيمة، والناظر اإىل الأعمال التطوعية واخلريية، �شيجد 
اأّن ال�شعوب قادرة على فعل امل�شتحيل، وتعمري العامل باأ�شره، اإذا ما حركت 

حما�شتها واأ�شعلت فيها جذوة الطموح والعمل ال�شالح. 
الروحانيات  من  كبرية  م�شاحة  ميتلك  �شماوي  كدين  والإ���ش��الم 
والعواطف، متكنه من بث الرّقة وال�شفافية يف قلوب حملته واأبنائه. لكن 
العاطفة اإذا مل يتم اإحاطتها بقيد العقل واملنطق �شتخرج عن م�شارها، 

وت�شيبنا ببع�ض العيوب وامل�شكالت ال�شخ�شية.
واأحد اأهم العيوب يف ال�شخ�شية العاطفية - غري املن�شبطة - عدم 

وجود معايري وا�شحة وثابتة للنقد واإبداء الراأي.
فال�شخ�شية املتزنة عندما تاأخذ راأًيا اأو تتبّنى وجهة نظر، اأو ت�شدر 
حكًما، ل تتدّخل يف هذا الأمر امل�شاعر والأحا�شي�ض، واإمنا الروؤية الواعية 

املن�شبطة، القائمة على معايري واأ�ش�ض �شليمة ورا�شخة.
وهذا مما نفتقده يف عاملنا العربي والإ�شالمي، اأفراًدا كنا اأم �شعوبا. 
هذه اأنوارنا قد اأ�ساأناها اأمامكم, وهذا متاعنا قد اأعطيناكم اإّياه, 
فلم يتبّق اإّل اأن نقول لكم باأّن نور وجوهكم املليء بالإميان والعلم هو 

ما نختم به هذه اخلامتة الإذاعية.
وبركاته". اهلل  ورحمة  وعليكم  "وال�سالم 
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البرنامج اإلذاعي )56(

ٱ ٻ ٻ

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

عليه وعلى اآله و�سحبه و�سلِّم ت�سليًما كثرًيا. اأما بعد:
ا اأعددنا لكم اإذاعتنا  كما اأّن اأيام الأ�سبوع هي �سبعة اأيام, نحن اأي�سً
ال�سباحية لهذا اليوم )        ( املوافق )                    ( من �سبعة حقول 
من حقول املعرفة, ومن �سبعة ب�ساتن من ب�ساتن العلم, ومن �سبعة 

كتب من كتب احلكمة.

ا اأول برنامج  وكم��ا اأّن اأول يوٍم من اأيام الأ�صب��وع هو ال�صبت، اأي�صً
من براجمنا هو القراآن الكرمي:

القرآن الكريم
ۋ  ۋ  ٴۇ   ۈ  ۈ  زب  ت�����ع�����اىل:  ق������ال 
ى  ى   ې  ېې  ې  ۉ   ۉ  ۅ  ۅ  
پ  پ  پ   پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ائ   ائ 
ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀڀ  ڀ  
ڃ   ڃ   ڃ  ڃ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڦ  ڦڦ  ڦ   ڤ  ڤڤ   ڤ   ٹ 
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چ چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ 
گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ڑک  ژڑ  ژ  ڈڈ 
ڳ  ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں  ں  ڻ ڻ ڻ رب 

)الن�شاء: 37- 42(.

ويومن��ا الثاين ه��و الأحد، لينقلنا اإىل فقرتن��ا الثانية احلديث 
ال�صريف:

الحديث
عن اأن�ض بن مالك - ر�شي اهلل عنه - ؛ قال: قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »ما من 
النا�ض من م�شلم، يتوفى له ثالث مل يبلغوا احلنث، اإل اأدخله اهلل اجلنة، 

بف�شل رحمته اإيّاهم« رواه البخاري.

اأما الثنني فهو يوم احلكمة:

الحكمة
- اإنك لن تكون جندًيا اإذا �شرقت بدلة جندي وارتديتها؛ فالع�شكرية 

علم ودراية، ولي�ض ثوًبا ُيلب�ض.

وتختار كلمتنا ال�صباحية يوم الثالثاء كميعاٍد لها:

تغّلب على الضغط

قيل اإّن ال�شغط يتوّلد عن فعل اأ�شياء ل حتبها، واأنا اأعتقد اأّن هذا 
ا اأّن ال�شغط من املمكن  غري �شحيح اإىل حد كبري. كما اأنني اأعتقد اأي�شً
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معظم  ففي  العاملني.  من  يطلب  الذي  ال�شخم  العمل  كّم  عن  يتوّلد  اأن 
ال�شركات لدى كل موظف عمل �شخم يتحّتم عليه القيام به، وكما ذكرت 
قبل ذلك، اإما اأن ت�شتمر وتتقدم، اأو ُتف�شل من العمل، وذلك بالإ�شافة 
اإىل ال�شغط الذي تت�شبب فيه الأ�شرة اأو الزوجة، فاإّن معظم النا�ض �شوف 
يخربونك باأنهم واقعون حتت �شغوط اأ�شرية. اإّن الأمر يبدو وكاأنه لي�ض 
هناك ب�شي�ض اأمل، ولكن �شتظل هذه امل�شكلة مزمنة لفرتة طويلة، وُبًدا 
غري قابل للتغيري؛ لذلك يجب عليك اأن تواجه ال�شغوط وتتعامل معها مثل 

اأي �شيء اآخر يف احلياة.
ا مما اأفعله عندما اأقع تخت �شغط، وما ينبغي اأن تفعله  اإليك بع�شً

ا: اأي�شً
- اأ�شري ملدة خم�ض دقائق خارج العمل، اأو حول املكتب، اإنه ل�شيء 

ب�شيط، ولكنه مفيد جًدا.
- اعرتف اأّن ال�شغط غالًبا ما ياأتي يف �شورة نوبات انفعالية، ثم لن 

تلبث الأمور اأن تهداأ؛ لذا داوم على تذكري نف�شك بذلك.
- قم بغربلة املوقف الذي يزعجك، وذلك باأن تواجه امل�شكلة عن 
طريق فتح ثغرات فيها وتق�شيمها، وحل كل جزء من امل�شكلة على حدا، 

بدًل من حماولة مواجهة امل�شكلة كلها مرة واحدة.
بع�ض  ففي  ال�شغط،  لك  ت�شبب  التي  الأ�شياء  كل  ورقة  يف  ن  دوهَّ  -
الأحيان عندما تدّون هذه الأ�شياء على الورق، فاإنها ل تبدو ذات اأهمية.

- اذهب مل�شاهدة م�شرحية كوميدية اأو فيلم كوميدي، فلي�ض هناك 



400

ما ميكنك من التغّلب على ال�شغط اأف�شل من ال�شحك.
يجب عليك اأن تكون �شارًما مع ذاتك، فاإذا كان عملك ي�شبب لك 
ل؟  اأم  املنا�شبة  الوظيفة  يف  كنت  ما  اإذا  نف�شك  ا�شاأل  م�شتمًرا،  �شغًطا 
فعل  يجيد  اإن�شان  فكل  به،  ي�شتمتع  ما  يفعل  اأن  اإن�شان  كل  على  فينبغي 
القاعدة  هذه  من  ا�شتثناًء  ُيَعد  )اجلولف  متعة  فيها  يجد  التي  الأ�شياء 

بالن�شبة يل( اإّن احلياة ق�شرية جًدا، فال ينبغي اأن حتيا معّذًبا كل يوم.
اإىل  و�شلوا  الذين  املقّربني  الأ�شدقاء  من  العديد  ل��دّي  كان  وقد 
منا�شب عليا يف �شركات كربى، وتركوا كل ذلك بب�شاطة ب�شبب ال�شغط، 
وقد امتد ال�شغط لي�شمل احلياة ال�شخ�شية لأحد الزمالء، وخ�شر زوجته 
هذا  يدركون  اآخرين  هناك  ولكن  موؤخًرا،  ذلك  اأدرك  اأنه  اإّل  واأطفاله، 
بيئات  ظل  يف  �شعيدة  حياة  يحيون  الآن  وهم  املنا�شب،  الوقت  يف  الأم��ر 
فاإّن  بالنطواء،  ت�شاب  التي  التقليدية  اأّما احلالت  ال�شغط،  خالية من 

ا ل ميكنهم ال�شفاء منه. هذا لي�ض مر�شً

��ا فقرتنا  كم��ا اأّن الأربع��اء ي��وٌم حمّب��ب يف نفو�س الط��الب، اأي�صً
القادمة حمببة اإىل النفو�س:

نهايات عجيبة لعباقرة العالم

اأنه مات  واأعلنوا  الإيطايل برتاركه متدد على فرا�شه  ال�شاعر   -1
وتركوه يوما بناًء على و�شّيته، وفوجئوا باأنه اعتدل وقام وعا�ض بعد ذلك 

ثالثني عاًما. 
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2- والفيل�شوف الإجنليزي فران�شي�ض بيكون كان يح�شو احليوانات 
امليتة باجلليد، لكي يعرف كم من الوقت تبقى هذه احليوانات بال عفونة، 

فمات من �شدة الربد.
3- وموليري كان ميثل دوًرا يف اإحدى م�شرحياته وكان الدور هو اأن 

يتظاهر باملر�ض فظل ي�شعل وينزف، وعندما اأ�شدل ال�شتار مات.
4- والأديب الأمريكي جيم�ض اأوت�ض متّنى اأن ميوت يف ال�شماء باأن 
يحمله اأحد الن�شور ثم ميوت بني خمالبه؛ كان مي�شي يف احلقول فاأ�شابته 

�شاعقة فمات.
الأطباء  منه  نقل  عندما  مات  بريون  لورد  الإجنليزي  ال�شاعر   -5

اأربعة كيلو جرامات من دمه لعالجه من املالريا!. 

اخلمي�س هو يوم يوافق فقرة بعنوان )اجلعد بن درهم(

الجعد بن درهم

هو اأول من قال بخلق القراآن، واأنكر اأن يكون اهلل قد تكلم به، واأنكر 
اأن يكون اتخذ اهلل اإبراهيم خلياًل، واأول من تكلم يف �شفات اهلل عّز وجّل 
واأنكرها، وكانت نهايته اأن ُذبح يف يوم �شرف وعز اخلليل عام )124ه�(، 
و�شحى به خالد بن عبد اهلل العرتي اأمري العراق يف يوم الأ�شحى، وقال: 
"يا اأيها النا�ض اذهبوا اإىل اأ�شاحيكم يتقّبل اهلل منكم فاإين م�شحٍّ باجلعد 
بن درهم فاإنه زعم اأّن اهلل مل يتخذ اإبراهيم خلياًل ول كّلم مو�شى تكليًما، 

ثم نزل فذبحه ف�شكر اهلل له �شنيعه.
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اجلمعة هو يوم عيد امل�صلمني، وهو اآخر فقراتنا الإذاعية:

أعجب األشياء

من اأعجب الأ�شياء اأن تعرفه ثم ل حتبه، واأن ت�شمع داعيه ثم تتاأخر 
عن الإجابة، واأن تعرف قدر الربح يف معاملته ثم تعامل غريه، واأن تعرف 
قدر غ�شبه ثم تتعّر�ض له، واأن تذوق ع�شرة القلب عند اخلو�ض فيغرّي 
حديثه واحلديث عنه ثم ل ت�شتاق اإىل ان�شراح ال�شدر بذكره ومناجاته، 
واأن تذوق العذاب عند تعّلق القلب بغريه ول تهرب منه اإىل نعيم الإقبال 
اأنه لبد لك منه واأنت اأحوج  اإليه. واأعجب من هذا علمك  عليه والإنابة 

�شيء اإليه واأنت عنه معر�ض وفيما عند راغب.
الوداع يا رفاق بعد هذه الرحلة الأ�سبوعية مع اأيام الأ�سبوع, التي 

ا, وحملنا منها ذكرياٍت كثرية. مررنا بها جميًعا, و�سرنا فيها �سويًّ
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكم  "وال�سالم 
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البرنامج اإلذاعي )57(

ٱ ٻ ٻ

و�سملت  ال��وج��ود,  بحكمته  ع��مَّ  املعبود,  احل��ق  الواحد  احلمد هلل 
رحمته كل موجود, اأحمده �سبحانه واأ�سكره فهو �سبحانه اأحق حممود, 
اأّن �سّيدنا ونبّينا  واأ�سهد  اإل اهلل وحده ل �سريك له,  اإله  اأن ل  واأ�سهد 
امل��ورود, �سلى  املحمود واحلو�س  املقام  حمّمًدا عبده ور�سوله �ساحب 
الّركع ال�سجود, والتابعن  اآله واأ�سحابه  اهلل و�سلم وبارك عليه وعلى 

ومن تبعهم باإح�سان اإىل اليوم املوعود. اأما بعد:
نحييكم بتحية اأهل اجلنة؛ ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

ها هو اللقاء يتجدد بكم, وها هي الب�سمات تلتقي بيننا وبينكم, 
وتلك روح العلم تنع�س املكان, وحتيي فيه روح الإميان والتفكري.

اأنتم يف هذا اليوم )        ( املوافق )                    ( باإذن اهلل �ست�ستمعون 
اإىل القلب, جمعناها من حقل وب�ستان, و�سجر  اإىل ر�سائل من القلب 

واأغ�سان, وبحر واأنهار.

اأوىل ر�صائلنا القراآن الكرمي:

القرآن الكريم

ھ  ہہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  زب  ت��ع��اىل:  ق��ال 
ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭڭ ڭ ڭۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ 
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ائ  ى   ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۋۅ  ۋ   ٴۇ 
ىئ   ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۆئۈئ  ۇئۆئ  وئۇئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ 
جب   يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی   ی  ىئ  ىئ 
ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻٻ  ٻ  ٱ 
ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٺ  ٺ 
ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڤ  ڤ  ڤ  
چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ  ڇ ڍ ڍ رب )الن�شاء: 43- 46(.

ومن ر�صائل النبّوة الكرمية هذه الر�صالة:

الحديث

ملسو هيلع هللا ىلص  اأت��ت ام��راأة النبي  اأب��ي هريرة - ر�شي اهلل عنه - ؛ ق��ال:  عن 
قال:  ثالثة.  دفنت  فلقد  له.  اهلل  ادع  اهلل،  نبي  يا  فقالت:  لها.  ب�شبي 
»دفنت ثالثة؟« قالت: نعم. قال: »لقد احتظرت بحظار �شديد من النار« 

رواه م�شلم.

وعلى بريد الإذاعة و�صلت لنا هذه احلكمة:

دروس من رحيق الحياة

- تعّلمت اأنه عندما توّظف اأنا�ًشا اأذكى منك، وت�شل اإىل اأهدافك، 
فاأنت بذلك تثبت اأنك اأذكى منهم. 

- تعّلمت اأنه من اأكرث اللحظات �شعادة يف احلياة هي عندما حتقق 
اأ�شياء يقول النا�ض عنها: اإنك ل ت�شتطيع حتقيقها. 

www.alukah.net



405

- تعّلمت اأّن الفا�شلني يقولون اإّن النجاح هو جمّرد عملية حظ. 
- تعّلمت اأنه ل حتقيق للطموحات دون معاناة. 

والإن��رتن��ت  ال�شرعة  ع�شر  يف  ق��وة  َتُعد  مل  املعرفة  اأّن  تعّلمت   -
والكمبيوتر، اإمنا تطبيق املعرفة هو القوة. 

- تعّلمت اأّن النقا�ض واجلدال خا�شة مع اجلهلة خ�شارة بكل معنى 
الكلمة.

وها هو حمامنا الزاجل يو�صل اإلينا هذه الكلمة:

النوم لساعات قليلة يُعَدُّ أحد ألدّ أعدائك

اإّن الأ�شخا�ض منهكى القوى ل ي�شتمرون طوياًل يف العمل، وال�شبب 
ينتج  اأن  ي�شتطيع  ل  ج�شدك  ف��اإّن  ُمتعًبا  تكون  عندما  اأن��ك  وهو  ب�شيط، 
اأق�شى كمٍّ من الطاقة لدية؛ لذلك فاإنك تتحرك ببطء، وي�شبح تفكريك 
مبهًما، وت�شبح قدرتك على الرتكيز حمدودة، كما اأنك ت�شبح ع�شبًيا، 
عندما  ال�شائبة  غري  القرارات  من  كثرًيا  �شتتخذ  ذلك  اإىل  بالإ�شافة 

تذهب اإىل العمل واأنت جمهد.
لي�ض هناك ما ميكن اأن يحل حمل النوم لعدد كاٍف من ال�شاعات، 
اإّل اأنه يف بع�ض الأحيان يكون مثل هذا الأمر �شعًبا، فاأحياًنا ن�شطر اإىل 
ال�شفر لياًل، اأو تناول الع�شاء مع عميل لوقت متاأخر، اأو ت�شاعد العاملني 
لياًل يف املكتب من اأجل انعقاد اجتماع مو�شع، وتلك اأ�شياء متوقعة، ولكن 

ل جتعل هذا الأمر معتاًدا، بل �شع النوم �شمن اأولويات حياتك.
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وذلك  ال�شاعات�،،  من  منا�شب  لعدد  النوم  اإىل  �شخ�ض  كل  يحتاج 
ميكن  التي  النوم  �شاعات  ع��دد  اأّن  اإّل  اجل�شدية،  احتياجاته  لإ�شباع 
الأ�شبوع  اأيام  اأثناء  ال�شاعة  ون�شف  �شاعات  �شبع  هو  منا�شبة؛  اعتبارها 
الأ�شبوعية؛  العطالت  اأيام  يف  ال�شاعة  ون�شف  �شاعات  وثماين  العادية، 
اإذا ما نعمت  اأعلى معّدلت الأداء  اإىل  حتى تعمل بقمة احليوية، وت�شل 
بالنوم ملثل هذا العدد من ال�شاعات، وبالطبع فاإنك قد تعاين كثرًيا عندما 
تعرف ما حتتاجه،  اأنك  املهم هو  ولكن  ال�شاعات،  قلياًل من  تنام عدًدا 
حتى  وذلك  كاٍف،  ب�شكل  مبكًرا  النوم  اإىل  لتخلد  لنف�شك  نظاًما  وت�شع 

ت�شتطيع اأن تنام عدد ال�شاعات املنا�شبة.
"�شان هيل" عن  يقول  النوم؛  اأهمية  الريا�شيني يعرفون جيًدا  اإّن 
التي يحتاجها، و"�شان" لعب كرة �شلة حمرتف كان قد  النوم  �شاعات 
النوم  اإىل  يحتاج  باأنه  للمحرتفني؛  الأمريكي  ال�شلة  كرة  دوري  يف  لعب 
من ع�شر اإىل اإحدى ع�شرة �شاعة يومًيا اأثناء املو�شم. فلكي يكون يف قمة 
لياقته البدنية والذهنية، فاإنه بالفعل بحاجة اإىل النوم ملثل هذا الوقت 
اأنه ينام  الطويل. ولأنه يريد حتقيق الفوز، فاإنه ي�شع نظاًما ليتاأكد من 
عدد ال�شاعات التي يعرف اأنه بحاجة اإليها، وينبغي عليك اأن تفعل ذلك 

ا. اأي�شًً
اإّن النوم لعدد �شاعات غري كاٍف، ُيَعد عدّوك الأول، فهذا الأ�شلوب 
النوم  قلة  امل�شاجني؛ لذلك  لعقاب  ل�شنوات كثرية وبنجاح  ي�شتخدم  كان 

تدّمر حياتك املهنية.

www.alukah.net
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كالربق ت�صل على بريدنا الإلكرتوين ر�صالتنا الأوىل بعنوان:

كلمات مأثورة لألمير شكيب أرسالن
1- ل يقدر مكابر اأن يكابر اأّن الإ�شالم كان له دور عظيم يف الدنيا، 
�شواء يف الفتوحات الروحية اأو العقلية اأو املادية، واأّن هذه الفتوحات قد 
ات�شقت له دور ل يزيد على ثمامنائة �شنة، مما اأجمع النا�ض على اأنه مل 

يت�شق لأّمة قبله اأ�شاًل.
2- امل�شائب التي حّلت بامل�شلمني هي مما  �شنعته اأيديهم، ومما 
حادوا به النهج ال�شوي، الذي اأو�شحه لهم القراآن، الذي ملا كانوا عاملني 
بحكم اآية علوا وظهروا، وكانت لهم الدول والطوائل، فلما �شعف عملهم 
اأنف�شهم من دونه،  اأهواء  اإىل  وانقادوا  يقراأونه بدون عمل،  به، و�شاروا 
ذهبت ريحهم، ووىل ال�شلطان الأكرب، الذي كان لهم، وانتق�شت الأعداء 

اأطراف بالدهم، ثم ق�شدوا اإىل اأو�شاطهم.

وثانية ر�صائل الربيد الإلكرتوين هي بعنوان:

بين اللّذة والمحبّة
كانت  فكلما  ب�شعفها،  وت�شعف  بقوتها  تقوى  للمحبة،  تابعة  اللّذة 
اأمت،  اإليه  بالو�شول  اللذة  كانت  اأقوى،  اإليه  وال�شوق  املحبوب  يف  الرغبة 
واملحبة وال�شوق تابعان ملعرفته والعلم به، فكلما كان العلم به اأمت كانت 
العلم  اإىل  اللّذة  الآخرة وكمال  النعيم يف  فاإذا رجع كمال  اأكمل،  حمبته 
واحلب، فمن كان يوؤمن باهلل واأ�شمائه و�شفاته فهو بدينه اأعرف، وكان 
و�شماع  وجهه  اإىل  والنظر  وجاراته  اإليه  بالو�شول  لّذته  وكانت  اأحب  له 
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كقطرة  ذلك  اإىل  بالإ�شافة  وبهجة،  و�شرور  ونعيم  لّذة  وكل  اأمت،  كالمه 
من بحر، فكيف يوؤثر من له عقل لّذة �شعيفة ق�شرية م�شوبة بالآلم، على 
لّذة عظيمة دائمة اأبد الآباد؟ وكمال العبد بح�شب هاتني القوتني: العلم 

واحلب، واأف�شل العلم باهلل واأعلى املحبة له واأكمل اللّذة بح�شبهما.

وتبقى ر�صائل الدعوة مليئة باخلري:

إيّاك والكذب
اإّياك والكذب فاإنه يف�شد عليك ت�شّور املعلومات على ما هي عليه، 
املعدوم  ي�شّور  الكاذب  ف��اإّن  للنا�ض،  وتعليمها  ت�شويرها  عليك  ويف�شد 
موجوًدا واملوجود معدوًما، واحلق باطاًل والباطل حًقا، واخلري �شًرا وال�شر 
احلقيقة  عن  معر�شة  الكاذب  ونف�ض  وعلمه،  تقواه  عليه  ويف�شد  خ��رًيا، 
املوجودة، نزاعة اإىل العدم موؤثرة للباطل، واإذا ف�شدت عّلة قوة ت�شّوره 
وعلمه التي هي مبداأ كل فعل اإرادي، ف�شدت عّلة تلك الأفعال و�شرى حكم 
الكذب اإليها، ف�شار حدودها عنك حدود الكذب على الل�شان فال ينتفع 

بل�شانه ول باأعماله. 

كما اأو�صلنا ر�صائلنا اإليكم، وا�صتمعتم اإليها، نو�صيكم باأن ت�صريوا 
عل��ى ه��ذا النهج طوال حياتك��م .. فاأر�صل��وا ر�صائل اخل��ري اإىل النا�س 
كاف��ة، وا�صتمعوا لر�صائل اخل��ري من اأي النا�س كافة، وكونوا على حذر 
م��ن ر�صائ��ل ال�صيط��ان، واإياك��م اأن تكون��وا عوًن��ا لل�صيط��ان فيها، ل يف 

ا�صتماعها، ول يف اإر�صالها.
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكم  "وال�شالم 
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البرنامج اإلذاعي )58(

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل, اأمر بالتحّلي بالف�سائل, ونهى عن الوقوع يف مهاوي 
ې  ې  زب  احلكيم  العليم  ه��و  اإّل  اإل��ه  ل  وال��رذائ��ل,  النقائ�س 
ۆئۈئ  ۆئ  ۇئ  وئۇئ  ەئوئ  ەئ   ائ  ائ  ى  ېى  ې 

فتح  ور�سوله,  عبده  حمّمًدا  اأّن  واأ�سهد  )البقرة:269(.  ۈئ ېئ  رب 

اهلل لنا ب�سّنته اأبواب الّرقي وال�سعادة, اللهّم �سلِّ و�سلِّم  عليه, وعلى اآله 
واأ�سحابه, اأويل الراأي والفكر والنجابة, وعلى من �سار على طريقهم 

واتبع نهجهم اإىل يوم القيامة. اأما بعد:
لكم؛  فنقول  نحييكم  نبّيه,  على  و�سّلينا  اهلل,  حمدنا  اأن  بعد 

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته. 
وي�سعدنا اأن نكون اأمامكم حاملن لكم عدًدا من الألوان املختلفة 
من الفقرات, والتي جمعناها يف برناجمنا لهذا اليوم كقو�س قزح املليء 

بالألوان الباهرة, والباعثة على الن�سراح والهدوء.
ك�ل ه�ذه الأل�وان �ست�ساهدونها باإذن اهلل يف ب�رناجمنا له�ذا اليوم 

)        ( املوافق )                    (.

وم��ع اأول الأل��وان، ال��ذي يعج��ز البي��ان ع��ن و�صفه لأن��ه جامع 
البيان، مع القراآن الكرمي:
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القرآن الكريم

ی  ی  ىئ  ىئ   ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  زب  تعاىل:  قال 
مب  خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ   ی  ی 
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  پ  پپ  پ  ٻٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ىب  
ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ 

چ  چ   چ  چ  ڃ  ڃ  ڃڃ  ڄڄ  ڄ  ڦڄ 

ڑڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ   ڎ  ڎ  ڌڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ 

ڳڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ   ک   ک  ک  ک 

ۀ  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱڱ  

ڭ  ۓڭ  ۓ  ے  ے  ھھ   ھ  ہھ  ہ  ہ  ہ  ۀ 

ڭ ڭ ۇ رب )الن�شاء: 51- 57(.

ن لنا احلياة: وها هي األوان ال�صّنة املحمدّية الطاهرة تزيِّ

الحديث

عن اأبي هريرة - ر�شي اهلل عنه - ؛ قال: قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »من 
اآتاه اهلل ماًل، فلم يوؤد زكاته، مثل له يوم القيامة �شجاًعا اأقرع، له زبيبتان، 
يطوقه يوم القيامة، ثم ياأخذ بلهزميه، يعني �شدقيه، ثم يقول: اأنا مالك، 

اأنا كنزك، ثم تال:  زب ۆئ  ۆئ ۈئ ۈئ رب الآية«. رواه البخاري.
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وفقرتنا القادمة مليئة بالألوان:

لحظاتهم األخيرة

اأو  اأو فعل  يف حلظات املوت الأخ��رية، قد ي�شدر عن املرء قول ما 
اإمياءة، تكون ماأثورة اأو مثرية للتعجب واحلرية.. وهذا بع�ض ما �شدر عن 

بع�ض امل�شاهري يف تلك اللحظات: 
- )نريون(، طاغية روما، قال: ما اأروع هذا الفنان الذي ميوت الآن 

يف داخلي. 
اأم��وت يف  اأن  اأري��د  قال:  فرن�شا،  اأعظم فال�شفة  اأحد  - )فولرت(، 

�شالم.. مل اأعرفه يف حياتي قط. 
- اأما )رو�شو( - جان جاك رو�شو - الفيل�شوف الفرن�شي، فقد نظر 
اإىل ال�شم�ض وهو يف الرمق الأخري، وقال: "�شوف اأرى ال�شم�ض لآخر مرة". 
ميوت:  وهو  ت�شاءل  الكبري،  الرو�شي  الروائي  تول�شتوي(،  )ليو   -

كيف ميوت الفالحون؟. 

اأما �ص��كل كلمتن��ا ال�صباحية فه��و كال�صطر م�صتقيًم��ا، وكال�صبح 
و�صوًحا:

باع كّل ما يملك مقابل السموم

اأحد املتعافني عن الإدمان متزّوج وله ثالثة اأولد، لزم املخّدرات 
ع�شرين �شنة ولكنها متقطعة يتحدث ويقول:
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يف  �شنة  ع�شرين  قبل  كانت  املخّدرة  احلبوب  مع  الفعليه  بدايتي 
يف  وا�شًعا  وال�شهر  للمذاكرة  اأ�شتخدمها  كنت  حيث  المتحانات،  اأوقات 
ذهني اأنها فرتة موؤقتة و�شتنتهي، اإّل اأنها )والدموع تذرف( ا�شتمرت معي 
اأ�شّلي وكثري  �شنوات كثرية راأيت فيها العذاب، وكنت بعيًدا عن اهلل، ل 
اإين  بل  معهم؛  مق�شًرا  كنت  واأولدي  زوجتي   وحتى  لوالدّي،  الع�شيان 
والدي  من  ال�شرقة  كثري  كنت  اأنني  كما  واأ�شربهم،  عليهم  اأق�شو  �شرت 
واأخي  وزوجتي التي بعت جميع جموهراتها وحتى بع�ض مالب�شها، وكذلك 

اأثاث املنزل ول ت�شدق اأنني بعت �شيارتي لأ�شرتى هذا ال�ٌشم اخلطري.
اأ�شتطيع  ول  مديون  باأنني  اأقربائى  على  اأحتايل  كنت  واأ���ش��اف: 
الإيفاء، فبمجّرد ما اأقب�ض منهم اأتوّجه فوًرا ل�شراء العذاب والنكد والأمل  

والذل.
والدتي مر�شت ثم توفيت ب�شببي - وقف عن احلديث برهة يبكي – 
ثم وا�شل: كنت اأنام يف الطرقات، ول اأهتم باأي �شيء �شوي املخدرات التي 
العمل ب�شبب  اأ�شرتي، ُف�شلت من  اأف�شدت حياتي وحياة  كانت وباًء علّي 
الإدمان، ل اأريد اأحًدا، اأتهّرب من اأ�شدقائي واأقربائي وجميع النا�ض، ل 

اأريد من الدنيا �شوى املخدرات حتى اأولدي ل اأطيق روؤيتهم.
يقارب  مبا  ال�شجن  دخلت   : قائاًلً اأ�شاف  دموعه،  كفكف  اأن  وبعد 
اخلم�شة �شهور وذلك ب�شبب املخدرات، ولكنني مل اأباِل، عدت بعد ذلك 
لتناول املخدرات بعد خروجي، لأنني وبكل اأمانة بعيد عن اهلل  مل اأركع هلل 

لأكرث من ع�شر �شنوات؛ ن�شاأل اهلل اأن يغفر لنا ذنوبنا.
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هذا  من  توبتي  ق��ال:  عا�شها  التي  املعاناة  بعد  توبته  ق�شة  وع��ن 
ت�شرت  وكانت  علّي  �شربت  التي  زوجتي  ثم  هلل،  فيها  الف�شل  يعود  الداء 
علّي وعلى اأفعايل، حيث كنت ذات مرة اأحتدث مع زوجتي وبغياب اأبنائي 
الواحد وكانت  الآن، وقالت يل: باحلرف  اأعلم ما هي حتى  اأمور ل  عن 
تبكي  راأيتها  وعندما  العالج،  اأو  النف�شال  وكالمها:  اأ�شلوبها  يف  جادة 
وتتو�ّشل اإيّل اخرتت العالج بعد تفكري عميق وذهبت برفقة اأحد اأقربائي 
اآخر معاملة  التاأهيل النف�شي بربيدة، وعندما دخلت وجدت عاملًًا  ملركز 
طيبة، وعالج نف�شي، الدعوة اإىل اهلل، املحافظة على ال�شلوات. حقيقة 
كنت غافاًل عن هذا املركز والعاملني فيه الذين اأقّدم لهم ال�شكر الكبري 

ومل�شوؤوليه وكذلك لوحدة املخدرات باملركز.
اأمامك   ت��راين  كما  هلل  احلمد  قائاًل:  ي�شيف  عري�شة  وبابت�شامة 
مّن اهلل علّي بالهداية وال�شالح، ون�شاأل اهلل اأن يبعدنا واأبناءنا اأ�شدقاء 
ال�شوء لأنهم نقمة كبرية وطريق للهالك، واأحب اأن اأختم حديثي بكلمة - 

اأرجو اأن تكتبها - �شكًرا يا زوجتي.

واخرتنا لكم هذا اللون:

أسماؤهم األصلية

حممد. حممود  الدين  خري  • الزركلي: 
روفروي. دي  هرني  كلود  �شيمون:  • �شان 

الكرمي. عبد  القا�شم  اأبي  بن  حممد  • ال�شهر�شتاين: 
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الأ�شود. بن  الرحمن  عبد  بن  كثري  عزة:  • ُكثري 

كبري. بن  ثمامة  بن  م�شيلمة  الكذاب:  • ُم�شيلمة 
هيجل. فردريك  وليم  جورج  • هيجل: 

ومن بني الألوان الفاقعة اخرتنا لكم هذا اللون:

مفاهيم طبية خاطئة لدى عامة الناس

عند مراجعتك للطبيب، فقد يكون لك تقييم للطبيب منذ نظرتك 
الأوىل له، ومن خالل حديثه معك وطريقة تقبُّله لأ�شئلتك، والرد عليها 
ب�شدر رحب وبطريقة يفهمها املري�ض، هي من اأهم الأ�شياء التي تقّرب 
من  الطبيب  عليه  ميليه  ما  يتقّبل  املري�ض  وجتعل  مري�شه،  من  الطبيب 
ن�شائح، فيفرت�ض اأن ي�شرتك املري�ض يف فهم مر�شه، حيث اأ�شبح النا�ض 
قد   - اهلل  �شفاهم   - مزمنة  باأمرا�ض  املر�شى  بع�ض  اإّن  بل  وعًيا،  اأكرث 
اأكرث من ذلك.  الذي يعرفه عنه الطبيب، ورمبا  بالقدر  يعرفون املر�ض 
الذي  الدوائي  العالج  اأهمية  بقدر  جًدا  مهمة  للمري�ض  النف�شية  احلالة 
�شوف يتلّقاه ورمبا اأكرث، لذا فاإنه من املهم �شرح احلالة بالكامل للمري�ض، 
والإجابة عن كل اأ�شئلته واحت�شاب الأجر يف ذلك مع ما يتلّقاه من راتب، 
بل يجب �شرح كيفية عمل العالج حتى يت�شّجع املري�ض يف تلّقي عالجه، 
من  املزيد  كتابة  على  الطبيب  حث  املر�شى  بع�ض  مع  يحدث  قد  ولكن 
الأدوية، ظًنا منهم اأّن ذلك يعّجل بال�شفاء، بل اإّن بع�ض املر�شى - وهم 
الأقلية وهلل احلمد - قد ي�شتغرب عندما يقول له الطبيب اأنت ل حتتاج 
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لأّي عالج، فهذه الفئة القليلة جتدها تقّيم الطبيب على كمية الأدوية التي 
و�شفها لها، يف حني تغفل اأّن هذه الأدوية هي مواد كيمائية ما دخل �شيء 
منها اإّل وله تاأثريه على الكلى والكبد وبقية اأع�شاء اجل�شم. مع دعواتنا 

للجميع بدوام ال�شحة والعافية.

وبقي لنا لون واحد، يوحد الواحد، ويعبد اخلالق:

مواساة المؤمنين

بالبدن  وموا�شاة  باجلاه،  وموا�شاة  باملال،  موا�شاة  اأنواع؛  املوا�شاة 
وال�شتغفار  بالدعاء  وموا�شاة  والإر�شاد،  بالن�شيحة  وموا�شاة  واخلدمة، 
فكلما  املوا�شاة،  تكون  الإمي��ان  قدر  وعلى  لهم،  ع  بالتوجُّ وموا�شاة  لهم، 

�شعف الإميان �شعفت املوا�شاة، وكلما قوَي قويت.
ها هو عقدنا امللّون قد اكتمل, وخرزاته قد ا�سطفت, حتى اأ�سبح 

كقو�س قزح ي�سيء اأمامكم بالألوان.
ومل يتبّق لنا اإّل اأن نختم مبا بداأنا به..

وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكم  "وال�سالم 
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وباريها, ورافع  الأك��وان  احلمد هلل احلمد هلل, احلمد هلل فاطر 
الأنف�س وم�سويها,  وداحيها, وخالق  الأر���س  وبا�سط  ال�سماء ومعليها, 
فاإمنا  �سيًئا  اأراد  اإذا  اإله عظيم  �سبحانه من  الأرزاق وجمريها,  وكاتب 
ل��ه, وم��ن ي�سلل فلن  ف��ال م�سّل  م��ن يهده اهلل  ك��ْن فيكون,  ل��ه  يقول 
جتد له ولًيا مر�سًدا, واأ�سهد اأّن حمّمًدا عبده ور�سوله, �سّلى عليه ربه 
اآله الطيبن  العاملن, ور�سي اهلل عن  املكنون, ورفع ذكره يف  يف كتابه 

و�سحابته امليامن. اأما بعد:
املده�سة,  الع�سافري  �سق�سقة  وم��ع  العذبة,  ال�سباح  اأ���س��وات  مع 
وم��ن ه��ذا امل��ك��ان ال��ه��ادئ, ن��رح��ب بكم يف ه��ذا ال��ي��وم )        ( امل��واف��ق 
)                    ( لنخرج لكم عدًدا من الأ�سوات الندية, املليئة باملعاين 

النبيلة, والهم�سات ال�سجية.

ومع خري الأ�صوات التي نزّين بها قلوبنا، اإنه �صوت القراآن:

القرآن الكريم

قال تعاىل: زب ۇ ۆۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ  ۅ ۅ ۉ 
ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۇئۆئ   وئۇئ  ەئوئ  ەئ   ائ  ىائ  ېى  ې  ې  ې  ۉ  

جب  يئ  ىئ  مئ  حئ   جئ  یی  ی  ی   ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ 

ٱ  ىث   مث  جث  يت  ىت  ختمت  حت  جت  ىبيب  مب  خب  حب 
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ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿٿٿ  ٺ  ٺ 
ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   ڄ  ڄ  ڄ  ڦڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤڤ 
ڇڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چ   چ  چ  چ 
ڑک  ڑ   ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌڌ  ڍ 
ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ   گ  گ  گ  ک  ک  ک 

ڱ ڱ ڱ ڱ  ں ں ڻ ڻ رب )الن�شاء: 58- 63(.

ونعطر لقاءنا بقب�صات من النبّوة:

الحديث

عن اأبي هريرة - ر�شي اهلل عنه - ؛ قال: قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »من 
اهلل  واإّن  الطيب،  اإّل  اهلل  يقبل  ول  طّيب،  ك�شب  من  مترة  بعدل  ت�شّدق 
يتقّبلها بيمينه، ثم يربيها ل�شاحبها، كما يربي اأحدكم فلوه، حتى تكون 

مثل اجلبل« متفق عليه.

ون�صتمع اإىل �صوٍت من الأعالم وامل�صاهري:

من األعالم والمشاهير

1- جوربات�شوف: رئي�ض �شوفيتي، ُولد عام )1931م(، در�ض القانون 
بجامعة مو�شكو، ان�شم اإىل احلزب ال�شيوعي وتدّرج يف منا�شبه، كما خلف 
الف�شاد  راأى  ملا  عام )1985م(.  ال�شوفيتي  الحتاد  رئا�شة  ت�شريننكو يف 
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م�شت�شرًيا يف بالده، اأعلن عن �شيا�شة الربي�شرتويكا واجلال�شنو�شت، اأي 
ا �شحب قواته من اأفغان�شتان، وخف�ض الرت�شانة  امل�شارحة والتغيري، واأي�شً

النووية، واأعلن �شراحة نهاية الحتاد ال�شوفيتي عام )1990م(.
2- حاجي خليفة: موؤّرخ تركي، عا�ض من عام )1609 اإىل 1657م(. 
ُولد بالق�شطنطنية. عمل كاتًبا باجلي�ض، وا�شرتك يف عدة حروب ومعارك، 
كما در�ض علوم اللغة واحلديث والتف�شري والفلك والدرا�شات التاريخية، 
كتابه:  اإىل  �شهرته  تعود  والكتابة.  للبحث  وتفّرغ  اجلي�ض  من  وا�شتقال 
اأ�شامي الكتب والفنون"، حيث ذكر )9000( كاتب  "ك�شف الظنون عن 

و)15000( من كتبهم.

ونرتك املجال مفتوًحا ل�صوت الكلمة ال�صباحية ال�صادح:

األرض السابعة من حديد!
اإىل حد ما )الكرة(؛ ولذلك ن�شميها، وبكل ب�شاطة،  ت�شبه  اأر�شنا 
كرات   )7( احلقيقة  يف  هي  )الكرة(  هذه  اأّن  على  الأر�شية(.  )الكرة 

تغّلف اإحداهن الأخرى.
ماء  واأم��ا  الأوىل،  الكرة  �شطح  ياب�ض  على  تعي�ض  كلها،  والب�شرية 

املحيطات والبحار ف�يبلل بقية ال�شطح.
والكرة الأوىل، ما هي يف الواقع اإل ق�شرة تغلف الكرة الثانية. ومع 
فهي  وثقاًل.  وزًنا  مينحها  الأر�شية(،  )الق�شرة  كونها  اأّن  اإّل  ق�شرة  اأنها 

)اأثقل( من )10( مليون مليون هرم، مثل الهرم الأكرب يف م�شر.
الق�شرة،  ه��ذه  يف  امل��وج��ود  احلديد  كل  ا�شتخراج  لك  اأمكن  ول��و 
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ل�شتطعت اأن تبني منه حوايل )600( بليون هرم!.. وزن كل واحد منها 
ي�شاوي وزن هرم خوفو الأكرب، اإّل اأنه من احلديد اخلال�ض!

على اأّن وفرة احلديد يف الق�شرة الأر�شية قد تعدو اأن تكون ل �شيء 
تقريًبا، اأمام وفرته يف باطن الأر�ض.

فالكرة ال�شابعة، التي ت�شّكل مركز الأر�ض ولّبها الداخلي، هي كرة 
�شخمة جّدَا وم�شمتة )اأي ممتلئة( و�شلبة وحديدية وُتغلف وحتاط بلب 

الأر�ض اخلارجي.
ولب الأر�ض اخلارجي هذا، هو الكرة ال�شاد�شة! ومع اأنها حديدية 

اأي�شَا، اإّل اأنها )تطفو( و )ت�شيل( على �شطح اللب الداخلي ال�شلب!
من الق�شرة بنينا حوايل )600( بليون هرًما من احلديد اخلال�ض! 
ال�شاد�شة،  ال�شابعة  الأر�ض  اأي  واخلارجي(،  )الداخلي  اللبني  من  واأما 

فن�شتطيع اأن نبني )320( تريليون هرم من احلديد اخلال�ض!.

وها هي هم�صات اخرتناها لكم بعنوان:  

من المنهيّات في الصالة

غروبها،  وعند  زوالها  وعند  ال�شم�ض  طلوع  عند  ل  التنفُّ عن  النهي 
الكواكب  عّباد  الكفار  راآها  فاإذا  �شيطان،  قريْن  بني  وتغرب  تطلع  وهي 
�شجدوا لها، وعن ال�شالة بعد ال�شبح حتى تطلع ال�شم�ض، وبعد الع�شر 
حتى تغرب ال�شم�ض، وهذا يف �شالة النافلة التي لي�ض لها �شبب، اأما ما 

كانت ل�شبب فال باأ�ض كتحية امل�شجد.
�شالة  و�شل  وعن  فيها،  يتنفل  ل  مقابر  البيوت  جعل  عن  والنهي 
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فري�شة ب�شالة حتى يتكلم )بذكر اأو غريه( والنهي اأن ي�شلي بعد اأذان 
الفجر �شيًئا اإّل ركعتْي �شّنة الفجر.

ا هم�صات اأخوية بعنوان: وتلك اأي�صً

الجهل يورث التعب

اجلهل بالطريق واآفاتها واملق�شود يوجب التعب الكثري مع الفائدة 
اأو يف  الفر�ض،  اإ�شاعة  مع  نافلة  يجتهد يف  اأن  اإما  فاإّن �شاحبه  القليلة، 
عمل اجلوارح مل يواطئه عمل القلب، اأو عمل بالباطن والظاهر مل يتقيد 
اأو  املق�شود،  اإىل مالحظة  اإىل عمل ل رقي �شاحبها  اأو همة  بالقتداء، 
عمل مل يحرتز من اآفاته املف�شدة له حال العمل وبعده، اأو عمل غفل فيه 
عن م�شاهدة املنة فلم يتجّرد عن م�شاركة النف�ض فيه، اأو عمل مل ي�شهد 
تق�شريه فيه فيقوم بعده يف مقام العتذار منه، اأو عمل مل يوفه حقه من 
الّن�شح والإح�شان وهو يظن اأنه وفاء، فهذا كله ما ينق�ض الثمرة مع كرثة 

التعب.

ونختم الأ�صوات بهذه الفقرة:

النِّعم ثالثة

عم ثالثة؛ نعمة حا�شلة يعلم بها العبد، ونعمة منتظرة يرجوها  النِّ
على  نعمته  اإمت��ام  اهلل  اأراد  ف��اإذا  بها،  ي�شعر  ول  فيها  هو  ونعمة  العبد، 
به حتى ل  يقيدها  قيًدا  �شكره  واأعطاه من  نعمته احلا�شرة  عبده عّرفه 
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ت�شرد، فاإنها ت�شرد باملع�شية وتقيد بال�شكر، ووفقه لعمل ي�شتجلب النعمة 
املنتظرة، وب�شّره بالطرق التي ت�شّدها وتقطع طريقها ووفقه لجتنابها، 
عم التي هو فيها ول  واإذا بها قد وافقت اإليه على اأمت الوجوه، وعّرفه النِّ
ي�شعر بها. ويحكى اأّن اأعرابًيا دخل على الر�شيد فقال: يا اأمري املوؤمنني، 
عم التي  عم التي اأنت فيها باإدامة �شكرها، وحقق لك النِّ ثّبت اهلل عليك النِّ
عم التي اأنت فيها ول  ترجوها بح�شن الظن به وداوم طاعته، وعّرفك النِّ

تعرفها لت�شكرها، فاأعجب ذلك منه وقال: ما اأح�شن تق�شيمه.
هاهي حناجرنا قد تكلمت, واأعذب اأ�سواتها قد اأخرجت, وباأجمل 
عراتها قد فاحت؛ فبارك اهلل مبن قال, وبارك اهلل مبن �سمع, وجزى 

اهلل اجلميع خري اجلزاء.
اأجمعن". و�سحبه  اآله  وعلى  حمّمد,  نبّينا  على  اهلل  "و�سّلى 
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الربوبية,  املتعّزز بعظمة  الألوهية,  املتفّرد بوحدانية  احلمد هلل 
امل��اّن  واأح��وال��ه��ا,  بتقلبها  وال��ع��امل  باآجالها,  العامل  نفو�س  على  القائم 
عليهم بتواتر اآلئه, املتف�سل عليهم ب�سوابغ نعمائه. واأ�سهد اأّن حمّمًدا 
املر�سي,  امل�سيء والأمر  بالنور  املرت�سى, بعثه  املجتبى ور�سوله  عبده 
فدمغ به الطغيان, واأكمل به الإميان, ف�سّلى اهلل عليه و�سلم ما دار يف 
ال�سماء فلك, وما �سبح يف امللكوت ملك, وعلى اآله و�سحبه اأجمعن. اأما 

بعد:
كما اأّن ال�سبح قد خرج, والن�سر قد انطلق, والببغاء قد نطق؛ ها 
نحن نتقدم اإليكم حاملن لكم عقدنا الفريد, يف هذا اجلمع الغفري, 
طالب  ي��ا  اأن��ت��م  وبكم  الأف��ا���س��ل,  ومعلمينا  احلبيب,  مبديرنا  امل���زدان 

مدر�سة )                                     (.
وها نحن يف هذا اليوم )        ( املوافق )                    ( نف�سل خرزات 

عقدنا لهذا اليوم. 

اأجمل ما يف عقدنا هذه اخلرزة املباركة:

القرآن الكريم

ھ  ہھ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  زب  تعاىل:  ق��ال 
ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے   ے  ھ  ھ 
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ۅ  ۋۅ  ۋ   ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ڭۇ 
ەئ  ەئ  ائ   ائ  ى  ېى  ې  ېې  ۉ  ۉ 
ڀ  ڀ  ڀ   پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  وئ   وئ 
ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ڀ 
ڃ   ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ   ڦ   ڦ  ڦ  ڤ 
ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ  ڍ ڌ ڌ 
کک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ   ڎڈ  ڎ 

گ  گ گ گ رب  )الن�شاء: 64- 70(.

بعد خرزة القراآن نثني بحلقة ال�صّنة:

الحديث

عن اأبي مو�شى - ر�شي اهلل عنه - ؛ عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »لياأتني على 
النا�ض زمان، يطوف الرجل فيه بال�شدقة من الذهب، ثم ل يجد اأحًدا 
ياأخذها منه، ويرى الرجل الواحد يتبعه اأربعون امراأة يلذن به، من قّلة 

الرجال وكرثة الن�شاء« متفق عليه.

ون�صيف خرزة الإدارة:

وسائل وتقنيات إلدارة الحياة

اأ�شياء  تظهر  اأن  الطبيعي  من  اأنه  مع  اأعمالك  بجدول  مت�ّشك   -1
اأن تنجرف وراءها.  اأنك ل يجب  اإّل  اأخرى تعمل على ت�شتيت انتباهك، 
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اأّجله لوقت  عندما يحدث �شيء ي�شتت النتباه، لحظه، �شجل تفا�شيله، 
مع  وتعامل  اإىل مالحظاتك  ارجع  املهم،  اليوم  تنهى عمل  اأن  بعد  اآخر. 

اأ�شباب املقاطعة.
ا لالأ�شياء ال�شغرية فبمرور الوقت تكون تلك  2- اأعر انتباًها خا�شً
الأ�شياء هي اللحظات التافهة التي توؤدي اإىل قلة الإنتاج على مدار العمر، 
قد تبدو تلك الأيام وال�شاعات والدقائق مدة كبرية من الزمن كان ميكن 

اأن ت�شتثمرها ب�شكل اأف�شل.
3- طوال يوم العمل رّكز اهتمامك دائًما على اإجناز اأكرث الأعمال 
دائًما  الفا�شلني  لأّن  الباقني  عن  متمّيًزا  الإجراء  هذا  �شيجعلك  اأهمية، 

م�شغولون جًدا، لكنهم نادًرا ما ينجزون املهمات الأكرث اإنتاًجا.
4- اأن�شئ نظام تنبيه لتذكريك م�شبًقا باملهمات القادمة واملنا�شبات 
التنبيه هي ر�شائل تذكري  الت�شليم، ر�شائل  والتواريخ اخلا�شة، ومواعيد 
التح�شري  من  كل  لك  يتيح  بحيث  اليومي؛  جدولك  اإىل  ت�شيفها  دوري��ة 

ور�شائل التذكري املنتظمة وقًتا للقيام باأي عمل اأو مهمة.

ونقف مع خرزة كبرية، اإنها خرزة الكلمة:

مدمن يقتل ُأمّة

�شاب يف �شن الزهور وريعانه، كان من حّفاظ كتاب اهلل يف حلقات 
من  غفلة  ويف  مرة  وذات  لوالديه،  ا  وب��ارًّ ملتزًما  �شاًبا  وكان  التحفيظ، 
ه الذي ي�شكن فيه واأوهموه بالرفقة  والدية �شاحب هذا ال�شاب اأقران حيِّ

احل�شنة.
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البلدان املجاورة  اأحد  اإىل  ن�شافر  اأحدهم: ملاذا ل  وذات مرة قال 
املنكر  اإت��ي��ان  ع��دم  ب�شرط  الفتى  وواف���ق  املتعة؟  م��ن  �شيًئا  جن��د  لعلنا 
وتغيري اجلو،  اإيل اهلل  الدعوة  للرحلة  ال�شاب  نية هذا  واحل��رام، وكانت 
وعندما رحلوا وليتهم  مل يرحلوا، تعّرفوا على �شاب من بني جلدتنا، وكان 
و�شمعة  �شمعتهم  �شّوهوا  الذين  املرتزقة  احلثالة  هم  الأ�شخا�ض  هوؤلء 
جو ومدمنو املخّدرات والعياذ باهلل. وفى جل�شة حميمة على  بلدهم، مروِّ
البحر قدم اأحد الأ�شخا�ض الع�شري وبه ن�شبة من الهريوين، اإىل اأن اأدمن 
الفتى ورجع اإىل اأهله ومّرت الأيام وعلم كل من علم، وكان الفتى ي�شرب 
اأّمه من اأجل املال لكي ي�شرتي به املخّدر، وذات مرة اأبت الأم اأن تعطيه 
بع�ض املال فجّن جنون هذا الفتى البار لوالديه )اآ�شف قدمًيا(. ف�شربها 

باحلذاء اإنها اأّمه التي حملته و..اإلخ.
وذات مرة كان البن نائًما يف غرفته يوم اجلمعة بينما اأّمه امل�شكينة 
ر الغداء، وكان يناديها برقة وحنان لكي تاأتي ب�شرعة.. هل تعلمون  حت�شّ
ماذا يريد اأن يفعل هذا القرد؟ فدخلت الأم عليه فوجدته م�شهًرا �شالحه 
الر�شا�ض عليها فماتت قبل اأن يطلق الطلقات قهًرا من ولدها، ثم اأحلقها 
بعّدة طلقات يف ج�شمها وهو حتت تاأثري املخّدر واإخوانه يبكون بجوار الأم 
اأن  وبعد  ..قومي،  قومي  الغداء  حّطي  قومي  ماما  يا  تنامي  ل  ويقولون: 
عولج يف م�شت�شفى الأمل واأخربوه بالق�شة اأنهار و�شار مي�شي يف الطرقات 

عرياًنا.. فاعتربوا يا اأويلٍ الأب�شار.
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ومن بني اخلرزات وقعت اأيدينا على خرزة بعنوان:

من آداب الصالة

ال�شالم وعدم متطيطه. ففي احلديث  الآداب املرعية: حذف  من 
»حذف ال�شالم �شّنة« رواه الإمام اأحمد، قال ابن املبارك - رحمه اهلل - : 
اأن ل ميّده مًدا. وقال ابن �شيد النا�ض: "ي�شتحب اأن يدرج لفظ ال�شالم 
الذي  "وهو  الرتمذي:  قال  فيه".  وال�شرعة  يعني تخفيفه  مًدا،  ول ميده 
ت�شمع  و�شوف  مهجورة  ال�شّنة  هذه  اأّن  والعجيب  العلم".  اأه��ل  ي�شتحبه 
وترى من ميطط لفظ ال�شالم عند اخلروج من ال�شالة، ومن الأخطاء 
يف ال�شالم اأّن بع�ض امل�شلني يلتفت اإىل اليمني قبل اأن يتلفظ بال�شالم، 
والأوىَل اأن يبداأ بال�شالم وهو مّتجه للقبلة ثم ين�شرف بوجهه اإىل اليمني، 
مال  اإذا  خده  بيا�ض  يرى  حتى  ميينه  عن  ي�شلم  اأن  ملسو هيلع هللا ىلص  هديه  من  وكان 

ناحية اليمني، وبيا�ض خده اإذا مال ناحية ال�شمال.
ينحرف  ال�شّنة حتى  يتّكلف يف تطبيق هذه  البع�ض  اأّن  تنبيه  وهنا 
ب�شدره، وال�شحيح اأنه يرى بيا�ض خده حني ين�شرف بوجهه حتى يكاد 
اأما ال�شدر فثابت نحو القبلة، وقد يتعّذر روؤية بيا�ض  دقنه مي�ض كتفه، 

اخلد ملن خلف الإمام ملكان ال�شماغ.
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وها هي تقرتب منا اإنها خرزة:

من أنواع األشجار بالتفصيل

قي�شوم: نبات دقيق الأوراق، ورائحته ليمونية منع�شة، قدمًيا كانت 
تزرع لفوائدها الطبية ولرائحتها العطرية، ومل ُتعرف اأبًدا كنبات بري. 
حظي القي�شوم ب�شهرة وا�شعة يف القرون الو�شطى، حيث كان يعترب عالًجا 
لآلم املعدة ولدوغ احلّيات، اإىل جانب اعتباره واقًيا من امل�ض ال�شيطاين، 
"حار�ض  قدمًيا  و�شّمي  النه�شة،  ع�شر  يف  مكانته  على  حمافًظا  ظل 
الثوب"، حيث كانت اأغ�شانه تو�شع يف اخلزائن لإبعاد احل�شرات املوؤذية 
عن الثياب وتعطريها. وهو نبات ي�شتعمل يف ال�شيدلة، يف التجميل، يف 

البيطرة.
�شكلها  يف  النخلة  ت�شبه  البندانية  الف�شيلة  من  �شجرة  الكادي: 
قرب  التفّرع  قليلة  قائمة  و�شاقها  طولها،  تطول  ل  اأنها  اإّل  اخلارجي، 
القمة، ولها جذور دعاميهَّة، واأوراقها �شيقة م�شتطيلة ت�شبه ال�شيف، تنبت 

يف اليمن وجنوبي اآ�شيا والهند واأ�شرتاليا، وتزرع يف مناطق اأخرى.
الكافور: �شجرة جميلة، ذكية الرائحة، دائمة اخل�شرة، ميكن اأن 
ي�شل ارتفاعها اإىل خم�شني مرًتا، وعمرها األفا عام. تبداأ باإنتاج الكافور 
بعد مرور خم�شة وع�شرين عاًما على زراعتها، ويزداد ذلك الإنتاج عندما 
تبلغ ال�شجرة �شن الأربعني، عندها ميكن قطعها لتقطري حطبها. ويعترب 
اأوروبا منذ القرن الثاين ع�شر.  الكافور عالًجا موثوًقا بداأ ا�شتعماله يف 
وهو م�شرف با�شتعماله خارجًيا ومن�شط للقلب با�شتعماله داخلًيا، كما 
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اأنه يدخل يف تركيب بع�ض املراهم املخ�ش�شة لتدليك الع�شالت.

ونتّوج حلقات اخلرز بهذه الفقرة:

عشرة أنشطة إيجابية للفرد المسلم

1- العي�ض يف رحاب اجلنة من خالل التفكر فيما اأعّده اهلل للمتقني.
2- تاأدية �شنن الفطرة واحت�شاب الأجر بذلك.

3- الحتفاظ بكتاب يف جيبك لقراءته يف اأوقات الفراغ.
4- ال�شرتاك يف خدمة اإ�شالمية عرب الّنّقال.

5- تنويع جمالت احلياة والعمل بها.
6- و�شع �شعار اأو هدف على �شا�شة الهاتف النقال.

7- ال�شفر بق�شد الدعوة اإىل اهلل.
8- توظيف اأخ لك يف اهلل يف اإحدى الوظائف ال�شاغرة.

9- اإعانة حاج اأو معتمر.
10- معرفة �شمائل الر�شول ملسو هيلع هللا ىلص والقتداء بها.

ها هو عقدنا الفريد قد اكتمل, وبح�سوركم قد ابتهج؛ لكن نبقى 
على وعد باأن ل يكون هذا هو اآخر عقٍد نقدمه اإليكم, بل نعدكم باملزيد, 

وباهلل التوفيق, ون�سلِّي على احلبيب ملسو هيلع هللا ىلص.
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البرنامج اإلذاعي )61(

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل, ثم احلمد هلل, ثم احلمد هلل. احلمد هلل الذي جعل 
اأمة الإ�سالم �ساهدة على غريها من الأمم. احلمد هلل الذي رفعها على 
اأك��رم  ال��ذي بعث فينا  ف��وق القمم. احلمد هلل  غريها حتى غ��دت قمة 
املرتقي  والأف��ع��ال,  اخل�سال  حممود  امل�سطفى  خلقه,  وخ��رية  ر�سله, 
منزلة اخللة من اهلل املتعال. �سلى اهلل عليه وعلى اآله و�سلم ما تعاقب 
الليل والنهار, واأ�سهد اأّن حمّمًدا عبد اهلل ور�سوله �سلى اهلل عليه وعلى 

اآله و�سلِّم ت�سليًما كثرًيا. اأما بعد:
ال�سالم  اأهل اجلنة؛  املوؤمنن, حتية  نحييكم بخري حتية, حتية 

عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
لنا  وي�سمو  معكم,  احلديث  لنا  وي�سفو  بكم,  اللقاء  لنا  ويطيب 

الوقوف اأمامكم يف هذا اليوم )        ( املوافق )                    (.
و�سوف نقدم لكم جمموعة من املفاتيح التي جمعناها من اأبواب 

عّدة, واأقفاٍل خمتلفة.

وم��ع اأول مفاتيحن��ا، وخ��ري فقراتن��ا، واأروع م��ا يف ُجعبتن��ا، اإنه 
القراآن الكرمي:
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القرآن الكريم

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  زب  ت��ع��اىل:  ق��ال 
ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں 
ۈ  ۆۈ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓۓ  ے  ے  ھ 
ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ  ې ې ې ې ى 
ۆئ  ۆئ  ۇئۇئ  وئ  وئ  ەئەئ  ائ  ائ  ى 
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ی   یی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ   ېئ  ېئ  ۈئۈئ 
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀڀ  پ   پ  پ  پ 
ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  ڦ ڦ رب 

)الن�شاء: 71- 75(.

ون�صلح قلوبنا مبفتاح ال�صّنة:

الحديث

عن اأبي هريرة - ر�شي اهلل عنه - ؛ اأّن ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »قال 
نفقة،  تغي�شها  ل  يد اهلل مالأى  وق��ال:  اأنفق عليك،  اأنفق  وج��ّل:  اهلل عّز 
�شحاء الليل والنهار. وقال: اأراأيتم ما اأنفق منذ خلق ال�شماء والأر�ض فاإنه 
مل يغ�ض ما يف يده، وكان عر�شه على املاء، وبيده امليزان يخف�ض ويرفع« 

متفق عليه.
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ونتاأّمل يف مفتاح التنبيهات:

تنبيهات مهمّة مفتتحة بـ"ال"

- ل تياأ�ض اأو تقنط من رحمة اهلل تعاىل مهما بلغت ذنوبك.
ٿرب  ٿٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  زب  ت���ع���اىل:   ق����ال 

)يو�شف: 87(.
- ل تاأمن من مكر اهلل تعاىل مهما كانت طاعتك.

ڇڇ  چڇڇ  چ  چچ  ڃ   ڃ  زب  ت���ع���اىل:  ق���ال 
ڍ ڍ رب )الأعراف: 99(.

- ل ت�شئ الظنهَّ باهلل تعاىل، فاإنهَّ اهلل تعاىل عند ُح�شن ظنِّ عبده 
به.

عن جابر - ر�شي اهلل عنه - ، قال �شمعت ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »ل 
ميوتنهَّ اأحدكم اإلهَّ وهو يح�شن الظنهَّ باهلل« رواه م�شلم.

ول  وح��ده،  جاء  بالرهَّ تعبده  ول  ة فقط،  باملحبهَّ تعاىل  تعبد اهلل  ل   -
باخلوف وحده، واجعلهما كجناحْي طائر، فاإّن الطائر ذا اجلناح الواحد 
يو�شك األهَّ يرتفع، وعباد اهلل املوؤمنني ال�شاحلني يدعون يبتغون اإىل ربهم 

الو�شيلة اأيهم اأقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه.
ی   ی   ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  زب  تعاىل:  قال 

ی ی جئ رب )احلجر: 49- 50(.
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وها هو مفتاح الكلمة يفر�س نف�صه بكل قوة:

مدمنة هداها اهلل

ال�شيدة )ف، ج( من الريا�ض التي تقول: اإنها كانت تعي�ض يف اأي�شر 
حال ووالدها ووالدتها من اأجمل ما يكون، لكن اأخاها الكبري كان  يتعاطى 
امل�شكرات يف غرفته، وفى اأحد الأيام دخلت اإىل غرفته تبحث عن بع�ض 
الأ�شياء، فوجدت زجاجات اخلمر، ولأنها �شمعت عنها كثرًيا وراأت فتيات 
اأن جتربه واأخذت منه جرعة  ي�شربن يف الأفالم الأجنبية، فقد حاولت 

ب�شيطة يف كاأ�ض ثم ذهبت اإىل غرفتها و�شربت منه.
كل  عادتها  على  واأ�شبحت  البداية،  يف  اإليها  ال�شيطان  حّببه  وقد 
زجاجته  من  وتاأخذ  غيابه،  يف  اأخيها  غرفة  تدخل  اأ�شبوعني  اأو  اأ�شبوع  
الداعيات  اإح��دى  يد  على  اهلل  هداها  حتى  طاولته،  حتت  يخبئها  التي 
الإدمان، ثم فّرطن  التي عر�شت عليها مناذج ملدمنات وقعن يف براثن 
لها  وبينت  �شمعة عائالتهن،  و�شّوهن  واأخالقهن،  و�شرفهن  يف عر�شهن 
الف�شائية  الدين فيه ونهتها عن متابعة الأفالم اخلليعة والقنوات  حكم 
فحاولت  ال�شالة،  على  واملداومة  القراآن  قراءة  منها  وطلبت  الهابطة، 
ا  تركها وجنحت يف ذلك بتوفيق من اهلل، كما اهتدى اأخوها بعد اأن مر�شً
اأ�شعد حال بني قراءة  قراآن  ع�شال �شفاه اهلل منه، وهى الآن تعي�ض يف 

وخدمة زوج يحبها واأبناء ميالأون عليها البيت فرًحا و�شعادة.
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ونزّين اأحد مفاتيحنا بنقو�س بعنوان:

أسئلة

نع اأول حمرك نووي يف العامل؟ �ض: متى �شُ
)اأ( 1930م.

)ب( 1932م.
)ج( 1942م. √

)د( 1945م.
�ض: اأين يوجد اأكرب مركز للطاقة الذرية يف العامل؟

)اأ( يف اجنلرتا.
)ب( يف اليابان. √

)ج( يف رو�شيا.
)د( يف اأمريكا.

متى  العامل  يف  مكتبه  اأكرب  الأمريكي  الكوجنر�ض  مكتبة  ُتَعد  �ض: 
اأُ�ش�شت؟

)اأ( 1800م. √
)ب( 1802م.
)ج( 1808م.
)د( 1810م.
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ومن بني الأدراج نخرج لكم هذا املفتاح:

مراتب الناس في المعرفة

من النا�ض من يعرف اهلل باجلود والأف�شال والإح�شان، ومنهم من 
والنتقام،  بالبط�ض  يعرفه  من  ومنهم  والتجاوز،  واحللم  بالعفو  يعرف 
ومنهم من يعرفه بالعلم واحلكمة، ومنهم من يعرفه بالعّزة والكربياء، 
بالقهر  يعرفه  من  ومنهم  واللطف،  وال��رب  بالرحمة  يعرفه  من  ومنهم 
حاجته،  وق�شاء  لهفته  واإغاثة  دعوته  باإجابة  يعرفه  من  ومنهم  وامللك، 
اجتمعت  قد  رًبا  يعلم  فاإنه  كالمه،  من  عرفه  من  معرفة  هوؤلء  واأعظم 
له �شفات الكمال ونعوت اجلالل، منّزه عن املثال، بريء من النقائ�ض 
والعيوب، له كل ا�شم ح�شن وكل و�شف كمال، فّعال ملا يريد، فوق كل �شيء 
ومع كل �شيء وقادر على كل �شيء، ومقيم لكل �شيء واأجمل من كل �شيء، 
اأرحم الراحمني واأقدر القادرين واأحكم احلاكمني، فالقراآن اأُنزل لتعريف 

عباده به وب�شراطه املو�شل اإليه وبحال ال�شالكني بعد الو�شول اإليه.

اإذا م��ا اأو�ص��دت دون��ك الأب��واب فافتحه��ا مبفتاح الدع��اء، ومع 
اأ�صباب قبول الدعاء:

أسباب قبول الدعاء
)1( الثناء على اهلل باأ�شمائه احل�شنى و�شفاته العليا.

)2( ال�شالة على النبي ملسو هيلع هللا ىلص.
)3( التو�ّشل بالأعمال ال�شاحلة.
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)4( الإحلاح يف الدعاء وتكريره ثالًثا.
)5( رفع اليدين وا�شتقبال القبلة.

)6( اإظهار حاجته وفقره وذّله هلل عّز وجّل.
)7( ل يعجل قبول الدعاء فيقول دعوت فلم ي�شتجب يل.

)8( اأن يدعو اهلل وهو موقن بالإجابة.

)9( عدم الدعاء باإثم اأو قطيعة رحم.
)10( عدم رفع ال�شوت وجعله بني اجلهر واملخافتة.

)11( اإطابة املاأكل وامل�شرب وامللب�ض وعدم الكت�شاب من حرام.
)12( ح�شور القلب، فاإّن اهلل ل يتقّبل الدعاء من قلب غافل لٍه.

)13( التوبة ورد املظامل والإقبال على اهلل وفعل اأوامره واجتناب 
نواهيه.

)14( تخرّي وقت من اأوقات الإجابة )كالثلث الأخري من الليل، بني 
الأذان والإقامة، عقب الت�شهد الأخري، عند نزول املطر، عند ال�شفر، عند 
روؤية الكعبة، يوم اجلمعة، عند اإفطار ال�شائم، يوم عرفة، يف ال�شجود(.
هاهي مفاتيحنا قد اكتملت, وتلك الأبواب قد ُفتحت, ومل يتبّق 

اإل اأن نحزم مفاتيحنا بحبل, ونعلن اللقاء يوم غد باإذن اهلل.
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكم  "وال�سالم 
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البرنامج اإلذاعي )62(
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عّلمه  الإن�سان,  خلق  ال��ق��راآن,  عّلم  الرحمن,  الرحيم  هلل  احلمد 
�ساأن,  يف  ه��و  ي��وم  ك��ّل  �سبحانه  والأر����س  ال�سموات  مقاليد  ل��ه  البيان, 
اأّن حمّمًدا عبده  اإل اهلل وحده ل �سريك له, واأ�سهد  اإله  اأن ل  واأ�سهد 
ور�سوله, �سيد ولد اآدم اأجمع, وخري من �سّلى وركع, واأبلغ من دعا اإىل 
اهلل فاأ�سمع, �سّلى اهلل وبارك عليه, وعلى اآله واأ�سحابه الأتقياء الررة, 
اأما  الدين.  اإىل يوم  باإح�سان  التابعن ومن تبعهم  ور�سي عنهم وعن 

بعد:
كما اأّن لل�سم�س �سعاًعا؛ فاإّن لالأدب مكاًنا, وكما اأّن للقمر �سياء؛ 
فاإّن لالأخالق عنواًنا, وكما اأّن هناك طابور �سباح؛ فاإن هناك برناجًما 

ُيذاع.
مع هذه ال�ساحة العطرة بوجودكم, ويف هذا اليوم )        ( املوافق 
)                    ( ي�سّرنا اأن نقدم لكم من بن املدفون جمموعة من الكنوز, 

جنمعها من اأفخر الفنون, ونقدمها مع فوحان البخور.

اأعظ��م كن��وز امل�صلم��ني، وال��ذي يحف��ظ يف ال�صدور، ويق��راأ بكل 
كر احلكيم: ترتيل، اآيات الذِّ
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القرآن الكريم

چ  ڃچ  ڃ  ڃڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  زب  ت��ع��اىل:  ق��ال 
ژ  ڈ   ڈ  ڎ  ڌڎ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇڇ  ڇ  ڇ  چ  چ 
ڳ   ڳ  ڳ  گڳ  گ  گ  گ  ک  کک  ک  ڑڑ  ژ  
ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻڻ  ڻ  ں   ں  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ 
ھ ھھ ھے ے ۓ ۓڭ ڭڭ ڭ ۇ ۇ  ۆ ۆ ۈ 
ۈ  ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ  ۉ ۉ ېې ې ې  ى ى ائ 
ی  ی  ىئی  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ۈئېئ  ۈئ  ۆئۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  ەئوئ  ەئ  ائ 

یجئحئ  مئ ىئ يئ رب )الن�شاء: 76- 78(.

ومن كنوز النبّوة نخرج لكم هذا احلديث:

الحديث

عن اأبي هريرة - ر�شي اهلل عنه - ؛ اأّن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ما من يوم 
ي�شبح العباد فيه، اإّل ملكان ينزلن، فيقول اأحدهما: اللهم اأعط منفًقا 

خلًفا، ويقول الآخر: اللهم اأعط مم�شًكا تلًفا« متفق عليه.

وكنزنا الثالث هو كنز اللغة:

تقييم األسنان أم تقويم األسنان؟

والتثمني؛  التقدير  مبعنى  "تقييم"  لفظ  ا�شتخدام  على  ا�شطلح 
ا�شتخدم  وقد  والت�شويب.  الإ�شالح  مبعنى  "تقومي"  لفظ  وا�شتخدام 
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اأو تثمني �شلعة ما؛  اللفظ الأول يف جمالت كثرية، منها تقدير �شعر ما 
وا�شتخدم اللفظ الثاين يف جمالت اأخرى كثرية، منها �شبط العوجاج  

ما. �شلوك  ت�شويب  الأ�شنان" اأو  تقومي  "مثل 
ورجال  اللغة  رجال  فيه  �شارك   - الت�شعينيات  يف  جدل  �شار  وقد 
ب��اأّن  راأي  هناك  فكان  اللفظتني،  ا�شتخدام  ب�شاأن  والتدريب  التعليم 
"التقييم" يكون ملدى �شحة املعلومات اأو الأداء اأو القيمة، ويرى اأ�شحاب 
يرى  بينما  وال��رثاء؛  التمايز  اأن نحافظ على هذا  اأننا يجب  ال��راأي  هذا 
اآخرون اأّن التعبريين يجب اأن يختزل يف لفظ واحد هو "التقومي"، بدعوى 

اأن التقييم مقدمة للتقومي.

اأما جامعة الكنوز فهي كلمتنا ال�صباحية:

ال تحزن

اأ�شعر اأّن حياتي ال�شابقة فيها كثري من الأخطاء، وعندما اأتذكرها 
اأ�شعر بال�شيق ال�شديد اأو احلزن لفرتات طويلة، فما احلل يف ذلك؟

الإجابة: احلياة جميلة ول يوجد فيها ما ي�شتحق احلزن اأو الغ�شب 
وخا�شة على ما يف الدنيا، ولكن ميكن اأن يحزن ال�شخ�ض على ما ي�شيع 
يكون حزًنا  اأن  ب�شرط  ولكن  النعيم يف اجلنة،  يبعده عن  اأو  الآخرة  من 
يحّفزه على العمل، ول يكون حرًنا يحدث له نوًعا من الإحباط اأو الُبعد 
فال  املا�شي  يف  اأخطاء  لك  حدثت  اإذا  وبالتايل  ال�شحيح،  الطريق  عن 
حتزن عليها، وعليك بالبداية يف �شفحة  جديدة يف احلياة، فكل  بني اآدم 
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خّطاء وخري اخلّطائني التوابون.
البداية حتتاج اإىل توبة وتكون �شادقة بال عودة اإىل هذه الأخطاء، 
اأّن العودة من اخلطاأ لي�شت بال�شهولة اأو بالي�شر املتوّقع، ولكن  مع العلم 
�شوف يوجد يف طريق العائد اإىل ال�شواب بع�ض املعّوقات التي تعوقك عن 
اأو الرجوع عن اخلطاأ، ومن هذه املعوقات النف�ض الأّمارة بال�شوء  التوبة 
التي حتب اأن يكون �شاحبها يف ال�شهوات وي�شتمر فيها، وكذلك ال�شيطان 
ت�شتطيع  واأن��ك ل  يغتفر،  اأخطاء ل  به من  ب��اأّن ما قمت  ل لك  ُي�شوِّ الذي 
اأن تتخل�ض من هذا املا�شي املظلم، ومن هذه الأحداث املخزية، واأف�شل 
اأن  باأنك من حقك  ل لك  ُي�شوهَّ واأحياًنا  اأنت عليه،  ت�شتمر على ما  اأن  لك 
تعي�ض وت�شتمتع ب�شبابك وحياتك، ويقول لك: خذ يومني وبعدها كن عاقاًل 

ومتعقاًل.
فينبغي اأن يتذّكر كل �شاب باأّن من �شبهَّ على �شيء �شاب عليه.

وماذا ينبغي اأن تقوم به للتغّلب على امل�شكلة؟
عليك مبقاومة هذه املوانع وحتدي كل هذه املعوقات، وتخّل�ض من 
اأمل وعمل جاد  وا�شتبدلها بلحظة  املا�شي،  كل حلظة ندم وح�شرة على 

حتى ت�شتبدل العمل ال�شيئ كله بالعمل ال�شالح.
اأن  الأذك��ار، وميكن  ببع�ض  ا�شتعن  التغيري  واإذا وجدت �شعوبة يف 

تقوم بها على النحو التايل:
بعد الو�شوء و�شالة الفري�شة اأو �شالة ركعتني نافلة؛ عليك ب�شفاء 
قلبك وفكرك من كل اأفكار وو�شاو�ض، ثم قل: اأ�شتغفر اهلل العظيم حوايل 
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ثمانني مرة، وانتظر الإح�شا�ض الطيب الذي ت�شعر به،  ثم قل: ل حول ول 
قوة اإل باهلل ع�شر مرات،  ثم قل: �شبحان اهلل وبحمده �شبحان اهلل ع�شر 

مرات.
الدين  وعلماء  والتخ�ش�ض  العلم  باأهل  ال�شتعانة  دائًما  تن�ض  ول 

ون�شيحة الآباء والأقارب، واإياك واأ�شدقاء ال�شوء.

ومن حفرة عميقة اأخرجنا لكم كنزين الأول بعنوان:

نفحات في السلوك واألخالق

- اإّن من يع�ض عمره على وترية واحدة، جدير اأن ي�شيبه امللل؛ لأّن 
النف�ض ملولة، والإن�شان بطبعه ميل احلالة الواحدة، فاإذا اأردت الرتياح 
والن�شاط وموا�شلة العطاء، فعليك التنويع يف عملك واطالعك وحياتك 

اليومية، و�شوف جتد نف�شك متوثبة م�شرقة لأنك حتب التجديد.
اهلل  اإىل  ي�شري  لأن  �شاب  لكل  �شانحة  فر�شة  ال�شيفية  الإج��ازة   -
بخطى جادة، ويتقرب اإليه حتى يحظى بالأجر والثواب، ويعينه هذا على 
الثبات على العبادة، حتى يف اأيام �شغله، والعبادات كثرية، ومنها: �شالة 
على  واملداومة  الليل،  وقيام  التطوع،  و�شيام  القراآن،  وق��راءة  ال�شحى، 

الأذكار.. وغريها. 
- يقول القا�شي )جوزيف �شابات( الذي عالج اأربعني األف خالف 
اأ�شا�ض  هي  التافهة  الأ�شياء  اإّن  متزوج:   )2000( بني  ووفق  الأزواج  بني 
وهي  �شباًحا  الزوجة  ك��وداع  ب�شيًطا  اأم��ًرا  اإّن  الزوجية،  التعا�شة  معظم 
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تلوح بيدها لزوجها املن�شرف اإىل عمله، حتول دون الكثري من عمليات 
الطالق. 

والكنز الآخر بعنوان:

رحلة إلى اهلل

اإذا عزم العبد على ال�شفر اإىل اهلل تعاىل واإرادته عر�شت له اخلوادع 
والقواطع فينخدع؛ اأوًل بال�شهوات والرئا�شات وامللّذات واملناكح واملالب�ض، 
فاإن وقف معها انقطع واإن رف�شها ومل يقف معها و�شدق يف طلبه ابتلي 
بتقبيل يده والتو�شعة له يف جمل�شه والإ�شارة اإليه بالدعاء ورجاء بركته، 
فاإن وقف معه انقطع به عن اهلل وكان حظه منه، واإن قطعه ومل يقف معه 
وكان  بها عن اهلل  انقطع  فاإن وقف معها  والك�شوفات،  بالكرامات  ُابتلي 
حظه، واإن مل يقف معها ُابتلي بالتجريد والتخّلي وعّزة الوحدة والفراغ 
من الدنيا، فاإن وقف مع ذلك انقطع به عن املق�شود، واإن مل يقف معه 
و�شار ناظًرا اإىل مراد اهلل منه، وما يحبه منه بحيث يكون العبد املوقوف 
على حمابه ومرا�شيه اأين كانت وكيف كانت، تعب بها لنف�شه اأو ا�شرتاح، 
تنّعم اأو تاأمل، اأخرجته اإىل النا�ض اأو عزلته عنهم، ل يختار لنف�شه غري ما 
يختاره له �شيده وولّيه، واقف مع اأمره ينفذه بح�شب الإمكان، ونف�شه اأهون 
العبد  واأمره، فهذا هو  ولّذتها على مر�شاة �شيده  اأن يقدم راحتها  عليه 

الذي قد و�شل ونفذ ومل يقطعه عن �شيده �شيء مطلًقا.
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وه��ا هو اأمامنا، ل يحتاج اإىل �صوؤال، ول يتطلب البحث عنه اإىل 
م�صاعدة؛ اإنه كنز الدعاء:

دعاء

وكيل،  �شيء  كل  على  وهو  �شيء،  كل  ملكوت  بيده  من  يا  "اللهم 
اأن تبارك يل يف قواي، واأن تب�شط يل يف رزقي، وتعفو عّما كان  اأ�شاألك 

مني، اإنك اأنت ال�شميع العليم".
هاهي كنوزنا قد خرجت, وتلك ثروتنا قد ُوزعت, وهذا اآخر ما يف 
ُجعبتنا من زاد؛ فا�سمحوا لنا بالذهاب للتزّود بزاد اآخر, مع وعٍد اآخر 

للقاء بكم.
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكم  "وال�سالم 
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البرنامج اإلذاعي )63(

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل الذي خلق كل �سيء فقدره تقديًرا, واأتقن ما �سرعه 
اإل اهلل وح��ده ل �سريك له  اإل��ه  اأن ل  و�سنعه حكمة وت��دب��رًيا, واأ�سهد 
وكان اهلل على كل �سيء قديًرا, واأ�سهد اأّن حمّمًدا عبده ور�سوله اأر�سله 
باإذنه و�سراًجا منرًيا, �سلى  اإىل اهلل  ا, وداعًيا  اإىل اخللق ب�سرًيا ونذيًرً
اهلل عليه وعلى اآله واأ�سحابه ومن تبعهم باإح�سان و�سلِّم ت�سليًما كثرًيا. 

اأما بعد:
تختلف  وجوهنا  وك��اخ��ت��الف  ب��راجم��ن��ا,  تتنّوع  ب�سماتنا  كتنّوع 
فقراتنا, وب�سفاء قلوبكم وقلوبنا جنتمع �سوًيا يف هذا اليوم )        ( 
املوافق )                    ( حاملن لكم معنا جمموعة من العلوم, التي 

اخرتناها بعناية, وحددناها لغاية.

وم��ع خري العل��وم، واأعظ��م الدرو�س، مع كت��اب امل�صلم��ني القراآن 
الكرمي:

القرآن الكريم

جثمث  يت  ىت   مت   خت  حت  يبجت  ىب  خبمب   حب  جب  زب  ت��ع��اىل:  ق��ال 
پ  پپ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  حخ   جخ  مح  جح  حجمج  يث   ىث 
ٿ  ٿ   ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  پ 



444

ڄ  ڄ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڤ   ڤ  ڤڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ 
ڌ   ڌ  ڍ   ڇڇڇڍ  چڇ  چ  چ  چ  ڃ   ڃ  ڃ  ڄڃ  ڄ 
گ  گگ  ک  ک  کک  ڑ   ژ ڑ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 
ڻ  ںڻ  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ   ڳ  ڳڳ  گ 
ڻ  ڻ ۀ ۀ ہہ ہ ہ ھ  ھ ھ ھ ے ے 
ۓ ۓڭڭ ڭ ڭۇ  ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋۋ ۅ ۅ 

ۉۉ ې ې رب )الن�شاء: 79- 84(.

وثاين علومنا املقّد�صة ال�صّنة النبوّية املطّهرة:

الحديث

عن اأبي هريرة - ر�شي اهلل عنه - ؛ اأّن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ما ي�شرين 
اأر�شده  اإل دينار  ثالثة وعندي منه دينار،  تاأتي على  اأحًدا ذهًبا،  اأن يل 

لدين علي« رواه م�شلم.

واحلكمة علم:

كلمات مأثورة لألمير شكيب أرسالن

ال�شرق  ال��ذي ج��دد مدينة  � هو  غ��ريه  وح��ده ل   � الإ���ش��الم  اإّن   -1
احلوا�شر  تلك  وبعث  الطام�شة،  الذاهبة  �شولته  وا�شتاأنف  الدار�شة، 
وبخاري،  و�شمرقند،  والب�شرة،  كبغداد،  بالب�شر  ال��زاخ��رة  العظمى 
ودم�شق، والقاهرة، والقريوان، وقرطبة، وهلم جرا، فاإن كانت قد بقيت 
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لل�شرق اآثار ومدنيات قدمية، فاإّن الإ�شالم هو الذي وّطد بوانيها، وطرز 
حوا�شيها، وحمل ال�شيف بيد، والقلم بيد، اإىل اأبعد ما ت�شّوره العقل من 

حدود الأقطار، التي مل ي�شبق ل�شرقي اأن وطاأها بقدمه.
اأولئك   - املغول  وكان  الغرب،  ال�شليبيون من  الإفرجن  كان  اإذ   -2
اجلراد املنت�شر - من ال�شرق، قد تربوا ما عال الإ�شالم يف تلك املمالك، 
الإ�شالم  ملوك  مناف�شات  وكانت  احلوا�شر،  هاتيك  عمران  ون�شفوا 
عن  وحميدهم  ال�شاللت،  يف  واإمعانهم  لل�شهوات،  واتباعهم  الداخلية، 
الأخ��الق  من  ال�شدور  يف  يزرعه  ما  وفقدهم  القومية،  ال��ق��راآن  ج��ادة 
العظيمة، قد ق�شت يف الداخل على ما عجز عن تعفيته العدو من اخلارج 
� فلي�ض الذنب يف هذا التقّل�ض ذنب الإ�شالم، ول التبعة يف هذا النقالب 
عائدة على القراآن، واإمنا الذنب هو ذنب الهمج من الإفرجن، وجناية ذلك 
الذين رغبوا عن  امل�شلمني،  تبعة  واإمنا هي  املغول،  الزاحف من  اجلراد 

اأوامر كتابهم، وا�شرتوا باآياته ثمًنا قلياًل، اإّل النادر منهم.

ورابع علومنا املنتقاة هي الكلمة:

المشي أثناء النوم

اأعاين من م�شكلة توؤّرق علّي حياتي: وهي م�شكلة اأنني اأم�شي اأثناء 
النوم، ما تف�شري هذه امل�شكلة؟ وما احلل؟ 

الت�شرفات  من  معقدة  �شل�شلة  هو  النوم  اأثناء  امل�شي  اإّن  الإجابة: 
تبداأ خالل مراحل النوم العميقة وينتج عنها امل�شي اأثناء النوم، وعادة ما 
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اأثناء هذه العملية  يحدث ذلك يف الثلث الأول من الليل، ويكون الدماغ  
ال�شهلة  املهام  ببع�ض  امل�شاب  يقوم  اأن  واٍع، وميكن  نائم ون�شف  ن�شف 
ل  عادة  اأنه  اإل  وهو مي�شي،  ت�شادفه  قد  التي  العوائق  بع�ض  مثل جتنُّب 
ميكنه التفاعل الكامل مع العوامل اخلارجية اأو القيام بالعمليات املعّقدة؛ 
فمثال قد يقع امل�شاب من الّدَرج، اأو اأنه قد يخلط ما بني النافذة والباب 

مما ينتج عنه بع�ض الإ�شابات.
ما الذي ميكن عمله حيال امل�شي اأثناء النوم؟ 

هنالك بع�ض الإجراءات الوقائية التي ين�شح املري�ض باتباعها: 
- من املعروف اأن التعب والإرهاق يزيدان من احتمال حدوث امل�شي 
اأثناء النوم عند امل�شابني بهذا ال�شطراب، لذلك احر�ض على احل�شول 

على ق�شط كاٍف من الراحة. 
لذلك  اأخرى،  مهّيجات  الع�شبية هي  اإىل  اإ�شافة  والتوتر  القلق   -

حاول البعد عن النفعال قبل النوم. 
- حاول اإبعاد الأ�شياء اخلطرة واحلادة اإ�شافة اإىل مفاتيح ال�شيارة 
من غرفتك، وو�شع جر�ض على باب غرفة النوم بحيث يحدث �شوًتا اإذا 

فتحت الباب حتى ي�شاعدك على ال�شتيقاظ. 
- و�شع �شباك حديدي على النوافذ لتجّنب خطر القفز اأثناء النوم، 

وكذلك يجب القيام باإقفال باب املنزل. 
ولتجّنب  املنزل،  الأر�شي من  الدور  تكون غرفتك يف  اأن  يف�شل   -

ال�شقوط ينبغي عدم نومك على �شرير مرتفع. 
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- اإذا ا�شطررت اإىل ق�شاء الليل خارج منزلك، فاحر�ض على اتباع 
اإجراءات الوقاية اأعاله، واإ�شعار الأ�شخا�ض الذين �شتم�شي الليل عندهم 

عن امل�شكلة. 
لعالجه  ويكفي  حميًدا  ال�شطراب  هذا  يعترب  احلالت  اأغلب  ويف 
اتباع اإجراءات الوقاية اأعاله، ولكن يف قليل من احلالت يحتاج املر�شى 

اإىل تقييم نف�شي وطبي ل�شتبعاد اأي اأ�شباب طبية.
- عند املر�شى الذين حتدث عندهم هذه الظاهرة ب�شورة متكررة، 
فاإّن الطبيب قد ي�شف بع�ض العقاقري الطبية، وذلك للتقليل من حدوث 

هذه امل�شكلة. 

وعند بحثنا عن العلوم قفز علينا علم بعنوان:

أهمية الحب

هي  وم��ا  حياتنا؟  يف  م��وج��وًدا  احل��ب  يكون  اأن  ال�شروري  من  هل 
اأهميته لل�شخ�ض املحب؟

الوجدان وميالأ كيان  �شعور دافئ رقيق يخرج من  الإجابة: احلب 
املحبني، ولقد خلقه اهلل تعاىل ليتم به التقارب والتنا�شل وت�شتمر احلياة 

الإن�شانية.
وكل اإن�شان طبيعي على وجه الأر�ض يبحث عن احلب والود والرحمة، 
عن  يبحث  من  فمنهم  اأهدافهم؛  واختلفت  الباحثني  اأنواع  اختلف  ولقد 
حب املال اأو حب اجلاه وال�شلطان، اأو حب م�شاعدة الآخرين والتفاين يف 



448

جمتمع يجد فيه نف�شه، ومنهم من ي�شبع هذه احلاجات والدوافع بحب 
الأب والبن اأو الأخت اأو الأم.

ولكن يظل املرء دائًما يبحث عن حب من نوع اآخر، حب يجد فيه 
اآخر من غري جن�شه املودة والرحمة والتقارب والأن�ض، حب  مع �شخ�ض 
ي�شعر به الإن�شان بروحه وج�شده يف اآن واحد، حب اإذا و�شل اإليه اإن�شان 
كان مع من اأحب وكاأنه هو عقله وفكره ووجدانه، واإذا غاب عنه �شعر اأنه 
فقد �شيًئا عظيًما، فال يهداأ ول ي�شكن له بال اإل اإذا عاد احلبيب حلبيبه.

وقطفنا من ب�صتان العلوم هذه الفقرة:

ردِّد .. يا اهلل

اأجرى باحث نف�شي غري م�شلم لالأ�شف جتربة خالل ثالث �شنوات 
غري  مر�شى  بينهم  من  وك��ان  النف�شيني،  املر�شى  من  كبري  ع��دد  على 
م�شلمني ل ينطقون اللغة العربية، ولكنه بتدريبهم على نطق كلمة "اهلل" 
ويف  مذهلة،  كانت  النف�شيني  للمر�شى  العالج  نتيجة  اأّن  تبني  بو�شوح، 
اأو  والنطواء  الكتئاب  من  �شديدة  حالت  من  يعانون  الذين  مقدمتهم 
ال�شعور الدائم بالقلق والتوتر والياأ�ض، ومما قاله "اإّن قراءة القراآن لدى 
�ض  امل�شلمني الذين يتقنون قراءة العربية ب�شورة دائمة، تقيهم من التعرُّ
للمر�ض النف�شي، واأو�شح الباحث ب�شورة علمية فائدة نطق لفظ اجلاللة 
"اهلل" ببطء وهدوء وبحروفها كاملة، حيث اإّن �شدور وخروج هذه الكلمة 
�ض ب�شورة  من املنطقة التي تعلو منطقة ال�شدر، يوؤدي اإىل تنظيم التنفُّ
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نتيجة  الداخلي  بالرتياح  ال�شعور  اإىل  يوؤدي  وتكرارها  وهادئة،  طبيعية 
لنتظام التنف�ض ... �شبحان اهلل!

قال تعاىل: زب ىت يتجث مث ىث رب )الرعد: 28(.

وقبل اخلتام وقف رجل اأمامنا وقال هذه الفقرة:

أشجار في القلب

ال�شنة �شجرة وال�شهور فروعها والأيام اأغ�شانها وال�شاعات اأوراقها 
والأنفا�ض ثمرها، فمن كانت اأنفا�شه يف طاعة فثمرته �شجرة طيبة، ومن 
فعند  املعاد،  يوم  اجل��زاء  يكون  واإمن��ا  فثمرته حنظل.  مع�شية  كانت يف 
اجلزاء تتبنّي حلو الثمار من مّرها، والإخال�ض والتوحيد �شجرة يف القلب 
فروعها الأعمال، وثمرها طيب احلياة يف الدنيا والنعيم املقيم يف الآخرة، 
وكما اأّن ثمار اجلنة ل مقطوعة ول ممنوعة، فثمرة التوحيد والإخال�ض 
يف  ثمرها  القلب  يف  �شجرة  والرياء  والكذب  رك  وال�شِّ كذلك،  الدنيا  يف 
يف  وثمرها  القلب،  وظلمة  ال�شدر  و�شيق  والغم  والهم  اخل��وف  الدنيا 

الآخرة الزقوم والعذاب املقيم.
ها نحن قد بّلغنا ر�سالتنا الإذاعية, وو�سلنا اإىل نهاية الطريق, 

مع وعٍد باملزيد من الرامج والفقرات قريًبا باإذن اهلل.
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكم  "وال�سالم 
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البرنامج اإلذاعي )64(
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احلمد هلل رب العاملن, جعل املوؤمنن اإخوة يف الدين متحابن, 
واأ�سهد اأن ل اإله اإل اهلل وحده ل �سريك له �سهادة احلق واليقن, واأ�سهد 
اآله  وعلى  عليه  اهلل  �سلى  الأم��ن,  ال�سادق  ور�سوله  عبده  حمّمًدا  اأّن 
واأ�سحابه والتابعن لهم باإح�سان اإىل يوم الدين و�سلِّم ت�سليًما كثرًيا. 

اأما بعد:
كما اأّن العلم نور؛ فاإّن اجلهل ظالم, وكما اأّن احلق ظاهر؛ فاإّن 

الباطل زاهق, وكما اأّن الطابور �سباحي؛ فاإّن الإذاعة �سباحية.
لكم  املدر�سية, قد جمعوا  الإذاع��ة  اإخوانكم من جماعة  وها هم 
اليوم  هذا  يف  اأ�سهى,  وثماٍر  غناء,  وحدائق  �ستى,  ب�ساتن  من   قطوًفا 

)        ( املوافق )                    (.

واأجم��ل ما اأعددناها م��ن هذه القطوف على الإط��الق، هي اآيات 
كر احلكيم، يرّتلها الطالب: من الذِّ

القرآن الكريم
وئ  ەئوئ  ائەئ  ائ  ى  ى  ې  ې  زب  ت��ع��اىل:  ق���ال 
ی  ی  ی  ىئی   ىئ  ىئ  ېئ  ېئېئ   ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ 
ٱ  ىت   مت  خت  حت   يبجت  مبىب  حبخب  جب   يئ  ىئ  حئمئ   جئ 
ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀٺ   ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  ٻٻپ  ٻ  ٻ 

www.alukah.net



451

ڦ  ڦ  ڦڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ 
ڇڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄڃ  ڄ  ڄ   ڄ 
ک  کک  ک  ڑ  ڑ  ژژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڌڎ  ڍڌ  ڍ 
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳڳ  گگ  گ  گ 
ھ  ہ  ہ   ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  
ۆ  ۇۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۓ   ےۓ  ے  ھ  ھ  ھ 
رب  ې   ې  ې  ۉ   ۉ  ۅ  ۅ  ۋۋ  ۈٴۇ  ۈ   ۆ 

)الن�شاء: 85- 90(.

ونقتطف حديًثا من درر ال�صّنة النبوّية:

الحديث
عن حكيم بن حزام - ر�شي اهلل عنه - ؛ عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »اليد 
ال�شدقة عن ظهر  تعول، وخري  وابداأ مبن  ال�شفلى،  اليد  العليا خري من 

غني، ومن ي�شتعفف يعفه اهلل، ومن ي�شتغن يغنه اهلل« متفق عليه.

وناأخذ قطعة من حكم احلكماء:

أنفع الناس
اأنفع النا�ض لك رجل مّكنك من نف�شه حتى تزرع فيه خرًيا اأو ت�شنع 
اإليه معروًفا، فاإنه نعم العون لك على منفعتك وكمالك، فانتفاعك به يف 
النا�ض عليك من مّكن نف�شك  واأ�شّر  اأكرث،  اأو  انتفاعه بك  احلقيقة مثل 

منه حتى تع�شي اهلل فيه، فاإنه عون لك على م�شّرتك ونق�شك. 
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وناأخذ حًظا وافًرا من قطوف يف الكلمة ال�صباحية:

أفكار سلبية
بع�ض  اأو  املنحرفني،  بتجريب  اأق��وم  ب��اأن  اأفكار  ل��دىهَّ  تكون  اأحياًنا 

ال�شباب الذين مي�شون يف ال�شارع دون �شوابط، فهل هذه ُتَعد م�شكلة؟ 
الإجابة: يوجد نوعان من الأفكار؛ منها اأفكار اإيجابية، ومنها اأفكار 
ونهايتها �شعيدة،  نتائجها جيدة  اأفكاًرا  تكون  الإيجابية  �شلبية، فالأفكار 
اأما الأفكار ال�شلبية فتكون بدايتها اأحياًنا مفرحة؛ لأّن النف�ض وال�شيطان 
ي�شّولن لل�شخ�ض اأنها طريق ال�شعادة، يف حني اأّن من يعي�ض هذه احلياة 
ي�شرتي  اأخرى حتى  مرة  للوراء  يرجع  اأن  يتمنى  تقليدهم  تفكر يف  التي 

نف�شه، وي�شتطيع اأن ينجو من هذا امل�شتنقع الذي وقع فيه.
وهنا نحتاج منك اأن تتخيل معي �شاًبا ل يحرتمه اجلميع ول يقدره 
لنف�شه  يخلو  وعندما  الآف��ات،  اإل  يحوم حوله  ول  �شاكلته،  الذي على  اإل 

وينظر حلاله ل يجد اإل احل�شرة والندم ال�شديد على ما فرط فيه.
والآن: هل تفكر يف اأن تبيع نف�شك بالرخي�ض وتعي�ض حلظات تعتقد 

فيها اأنها احلرية ثم يكون بعدها الندم الطويل؟ 
ولكي تقي نف�شك من هذه الأفكار عليك ما يلي: 

- اأن تفتخر مبا اأنت عليه من طهر ومت�شك به حتى اآخر حلظة يف 
عمرك.

- اأن ت�شغل نف�شك با�شتمرار بالأفكار اجليدة حتى ل ت�شتهلك وقتك 
فيما ل يفيد. 
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نف�شك  على  يعاونونك  لأنهم  اخلرّيين؛  الأ�شدقاء  ت�شاحب  - اأن 
وعلى ال�شيطان. 

- اأن تكون لديك �شخ�شية م�شتقلة حتى ل حتاول تقليد من ل ميكن 
اأن يفيدك. 

- اأّل تن�شى الدعاء لنف�شك بالهداية والثبات با�شتمرار. 

وقطوفنا م�صتمرة مع فقرة )غرائب مع الكّتاب والعلماء(

غرائب مع الكتاب والعلماء

عبقرية  واأعظم  املتعّددة  النت�شارات  و�شاحب  فرن�شا  اإمرباطور 
ع�شكرية عرفها التاريخ، مل يكن ي�شرع يف ر�شم اأي خطة حربية اإّل وهو 
رديًئا جًدا، حتى  كان  الكتابة  اأّن خطه يف  كما  ال�شو�ض.  اأقرا�ض  ميت�ض 
املقّربون  عنه  وقال  اأو خرائط حربية.  رموز  ر�شائله  اأّن  ظّن  البع�ض  اأن 
اإليه: اإنه كان غريب الأطوار طيب القلب حتى اأن اأي اإن�شان ي�شتطيع اأن  

يخدعه. 

ول نن�صى اأن نقطف لكم من فقرة بعنوان )ي�صّمى اخلبز بالعي�س(

يسمّى الخبز بالعيش

لذلك  حياتهم،  قوام  باعتباره  اخلبز"العي�ض"  امل�شريون  ي�شّمى 
للم�شريني  اأهميته  من  بلغ  وقد  بيعه.  �شعر  دعم  على  احلكومة  حتر�ض 
القدماء اأنهم كانوا ي�شعونه باملقابر حتى يقتاتوا به عند البعث؛ كما كانوا 
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والك�شور  الأمرا�ض  وعالج  الرواتب،  و�شداد  املقاي�شة،  يف  ي�شتخدمونه 
ال�شم�شي" الذي  "الرغيف  ي��زال  ول  خا�شة.  مب��واد  خملوًطا  واجل��روح 
اإىل الآن ب�شعيد م�شر، والذي يتمّيز باحتفاظه  عرفه القدماء متداوًل 
القمح  حبة  مكّونات  على  )لحتوائه  الغذائية  قيمته  وبارتفاع  بطبيعته، 
كاملة(، كما ل يزال "رغيف البتاو" متداوًل، وهو الأكرث فائدة والأ�شهل 
ه�شًما خللطة بالذرة واحللبة. ومما يدل على اأّن اخلبز كان قيمة ورمًزا 
عند امل�شريني القدماء، قولهم يف الأمثلة ال�شعبية "اأكلنا عي�ض وملح" و 

وامللح". العي�ض  "خان 
 - �شاطئية  دوًل   - خليجية  اأخ��رى  ودوٌل  وعمان  الكويت  كانت  وملا 
الزاد  ميثالن  والأرز  ال�شمك  فاإّن  ال�شيادين،  من  جمتمع  من  تت�شكل   ،
عماد  باعتباره  "العي�ض"،  الأرز  ي�شّمون  اأنهم   حتى  لأهلهما،  الأ�شا�شي 

عي�شهم.
ويف  قبطية،  كلمة  وه��ي  "قوطة"  القاهرة  يف  الطماطم  ت�شّمى 
"طماطا" ويف �شوريا وبع�ض  العراق  "طماطم"، ويف  وليبيا  الأ�شكندرية 
قرى م�شر"بانادورا"، ويف املغرب "طماطني"، ويف اليمن" طماطي�ض".

واأروع قطوفنا اخلتامية، األغاز ذهنية:

ألغاز ذهنية

 - ق��دم  ك��رة  لع��ب  مركز  الأول  ن�شفه   - اإ�شالمية  دول��ة  ا�شم   -
والن�شف الثاين – ا�شم نوع من القما�ض. فما هي هذه الدولة؟
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احلل: باك�شتان.
- ما هو ال�شيء الذي يلتهب عندما ت�شربه على راأ�شه؟

احلل: عود الكربيت.
- ما هو ال�شيء الذي يحدث يف الدقيقة مرتني – ويف القرن مرة 

واحدة؟
احلل: حرف القاف.

مه بل�شانك اأقوى من قب�شة  - ما هو ال�شيء الذي ميكنك اأن حتطِّ
يدك؟

احلل: ال�شر.
- ما هو ال�شيء الذي كله ثقوب ومع ذلك ميكنه الحتفاظ باملاء؟

احلل: الأ�شفنج.
بعد اأن قطفنا من كل ب�ستاٍن زهرة, ومن كل وجٍه ب�سمة, ن�سل اإىل 

نقطة النهاية, ملّوحن لكم باأيدنا موّدعن, قائلن لكم بكل احرتام:
اللقاء". اإىل  "وداًعا 
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للكافرين,  النار  واأع��ّد  للموؤمنن,  اجلنة  خلق  ال��ذي  هلل  احلمد 
وهو  الأول  هو  ورحمانيته,  وربوبيته  لألوهيته  ينبغي  كما  هلل  احلمد 
الآخر, والظاهر والباطن وهو بكل �سيء عليم, وعلى كل �سيء قدير, 
اللهم لك احلمد ل اإله اإل اأنت, لك احلمد اأنت قيوم ال�سموات والأر�س 
ال�سموات والأر����س وم��ن فيهن,  اأن��ت مالك  وم��ن فيهن, ول��ك احلمد, 
ولك احلمد, اأنت نور ال�سموات والأر�س ومن فيهن, ولك احلمد ملء 
ال�سموات والأر�س ومن فيهن. و�سلِّ اللهّم على حممد النبي الر�سول. 

اأما بعد:
اأحييكم بتحية  اإخواين الطالب  اآبائي املعلمن  مديري الفا�سل 
فال�سالم عليكم  ���س��الم  يلقونه  ي��وم  اجل��ن��ة  اأه���ل  الإ���س��الم, حتية  اأه���ل 

ورحمة اهلل وبركاته.
اليوم  لهذا  اإذاعتها  لكم  تقدم  اأن  املدر�سية  الإذاع���ة  جماعة   ت��ود 

)        ( املوافق )                    (.

وها نحن الآن يف الغابة وهي مليئة بالنباتات والأ�صجار فقطفنا 
النبتة الأوىل فقالت لنا: ا�صتمعوا اإىل الآيات الكرميات والطالب:
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القرآن الكريم

زب ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئوئ  تعاىل:  قال 
ی  ی  ىئ  ىئ   ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئۈئ  ۆئ  ۇئۆئ  ۇئ 
خب  حب  جب  يئ  ىئ  حئمئ  جئ   ی  ی 
ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  پپ  پ   پ  ٻ  ٻ  ٻٻ  ٱ  ىب   مب 
ڤڤ  ٹ  ٹٹ  ٿٹ  ٿٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 
ڃ  ڃ  ڃ   ڄ  ڄڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڤ  ڤ 
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ   چ  چ  چ  ڃ 
ڍڍ ڌ ڌ ڎ  ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑڑ ک  
ڳ  ڳ  گ   گ  گ  گ  ک  ک  ک 
ڻ  ڻڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ڳ   ڳ 

ڻ رب )الن�شاء: 91- 93(.

ثم قطفنا النبتة الثانية فقالت لنا: ا�صتمعوا اإىل كالم امل�صطفى 
عليه ال�صالة ال�صالم:

الحديث

عن عبد اهلل بن عمر - ر�شي اهلل عنه - ؛ اأّن ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال، 
وهو على املنرب، وذكر ال�شدقة والتعفُّف وامل�شاألة: »اليد العليا خري من 

اليد ال�شفلى، فاليد العليا هي املنفقة وال�شفلى هي ال�شائلة« متفق عليه.



458

ثم قطفنا النبتة الثالثة فوجدناها )من الأعالم وامل�صاهري(:

من األعالم والمشاهير

1- احلجاج بن يو�شف الثقفي: قائد وواٍل اأموي، تويف �شنة )95ه�(. 
كان والًيا على الكوفة لعبد امللك بن مروان، وعمل يف بداية اأمره معلًما 
قائًدا ع�شكرًيا  كان  لكنه  للقراآن،  بليًغا ف�شيًحا حافًظا  وكان  لل�شبيان، 

جباًرا عنيًدا مقداًما �شّفاًكا للدماء.
2- احل�شن الب�شري: فقيه تابعي، عا�ض من عام )21 اإىل 101ه�(. 
ُولد باملدينة، وا�شتقر بالب�شرة، وكان ورًعا زاهًدا فقيًها عاملًا، كما كان 
الدينية، وخّرجت حلقة علمه طائفة كبرية من  اأثر كبري يف احلركة  له 
العلماء وامل�شايخ، له كتاب: "ف�شائل مكة"، كما ا�شتهر بر�شائله الوعظية 

اإىل عمر بن عبد العزيز.

ث��م قطفنا النبتة الرابعة فوجدناه��ا )تنبيهات مهّمة مفتتحة 
ب�"ل"(:

تنبيهات مهمّة مفتتحة بـ"ال"

اإح�شان  ف��اإّن  �شالح،  عمل  دون  تعاىل  اهلل  رحمة  على  تعتمد  ل   -
العمل دليل اإح�شان الظنِّ باهلل تعاىل، ورحمة اهلل تعاىل ل ُتنال بالتواين 
تعاىل  اهلل  ورحمة  ال�شالح،  والعمل  ال�شادق  بالإميان  واإمن��ا  والك�شل، 

قريٌب من املح�شنني.
قال تعاىل: زب ے ۓ ۓ ڭ  ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ 
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ۆ ۆ ۈ  ۈٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ رب  )البقرة: 218(.

اأو  اأو تهن �شيًئا فيه ذكر هلل تعاىل،  اأو ت�شتهن  اأو ت�شخر  - ل تهزاأ 
بالعلم  كال�شتهزاء  املزاح،  �شبيل  على  ولو  الدين،  اأو  �شول  الرهَّ اأو  القراآن 
املنكر  والنهي عن  باملعروف  بالأمر  وكال�شتهزاء  لأجله،  واأهله  ال�شرعي 
واأهله من اأجل اأمرهم ونهيهم، وكال�شتهزاء باللحية وال�شواك وغريه مما 

هو من �شرائع الدين و�شعائره، فكلُّ ذلك كفر باهلل تعاىل.
زب ڍ ڌ  ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ  تعاىل:  قال 
ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  کک  ک  ڑ   ڑ  ژ 

ڳڳ رب  )التوبة: 65- 66(.

- ل تقعد مع من يخو�ض يف اآيات اهلل تعاىل ويكفر وي�شتهزاأُ بها اإلهَّ 
لدعوته وبيان باطله والتحذير منه.

زب ې ې ى ى  ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ  تعاىل:  قال 
حئ  یجئ   ی  ی  ىئی  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ   ۆئۆئ  ۇئ 

مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب  رب )الن�شاء: 140(.

اأم��ا النبتة اخلام�صة فقالت لنا: ا�صتمعوا اإىل )و�صائل وتقنيات 
لإدارة احلياة(

وسائل وتقنيات إلدارة الحياة

ل كل �شاعة وكل دقيقة، ثم راجع ما  1- راقب وقتك يف اأ�شبوع. �شجِّ
�شّجلته يف نهاية الأ�شبوع، لرت�شد عدد ال�شاعات وكيفية ا�شتغاللها. فاإذا 
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اأنتجت فيه واأوقات الأن�شطة الأخرى يف  فّرقت ب�شدق بني الوقت الذي 
ن املوؤثر. ا موؤكدة للتح�شُّ حياتك، تاأكد باأنك �شتكت�شف فر�شً

اأو  خّطتك  كانت  ف���اإذا  اجت��اه��ك؛  تغرّي  اأن  يجب  متى  لح��ظ   -2
اإ�شرتاتيجيتك ل ت�شفر عن �شيء بينما اأنت م�شتمر يف العمل، توّقف وابداأ 
التغيري. قّلل خ�شارتك يف الوقت والطاقة عندما ل ت�شفر جمهوداتك عن 

�شيء.
3- انتبه لالأ�شياء ال�شغرية التي ت�شّيع الوقت، فتوفري دقيقتني كل 
يوم ي�شنع اختالًفا كبرًيا على مدار العمر؛ لذا.. فّكر ب�شكل عملي، ورّكز 
على هذه النقطة جًدا؛ ثم انتبه للوقت الذي ت�شّيعه اأمام خزانة مالب�شك 
عندما  �شيارتك  مفاتيح  عن  البحث  يف  اأو  ترتدي؟  ماذا  اختيار  حماوًل 
تن�شى مكانها؛ ثم اعلم باأّن حياتك لي�شت اأكرث من جمموعة من الدقائق 

وال�شاعات والأيام.

اأما النبتة ال�صاد�صة فهي )هل تعلمون؟(

هل تعلمون؟

هل تعلمون اأّن ابن حزم اكت�شف اأّن الأر�ض كوكب يدور قبل العامل 
الغربي غاليلي بخم�شمائة عام، واأّن الفلكيني العرب كانوا يح�شبون حركة 
اأّن العامِل الإ�شالمي الإدري�شي قّدم  الأفالك بدقة متناهية؟ وهل ن�شينا 
اأقاليم  عليها  مر�شوًما  اأر�شية  كرة  الإيطالية  �شقلية  يف  روج��ر  للملك 

وبلدان العامل يف القرن الثاين ع�شر؟
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البارود  ا�شتخدم  من  اأول  هم  امل�شلمني  العلماء  اأّن  تعلمون  هل 
لالأغرا�ض الع�شكرية باإ�شافة البوتا�شيوم له، وهم اأول من �شنع �شاروًخا 

ينفجر يف �شفن الأعداء عند اإ�شابتها؟
هل تعلمون اأّن امل�شلمني هم اأول من �شّمم احلدائق للتمتُّع بجمال 
لزراعة  فقط  ي�شتخدمونها  الغربيون  كان  بينما  وال�شرتخاء،  الطبيعة 
الزنبق  اأول من زرع  اأنهم  ا  اأي�شً تعلمون  للطبخ؟ هل  الأع�شاب واخل�شار 

والفل الذي يزّين حدائق اأوروبا هذه الأيام؟

اأما النبتة ال�صابعة فهي فقرة ممّيزة:

ما هي الشعوب؟

ال�شعوب اأو ال�شعب: هم اجلماعة من النا�ض تخ�شع لنظام اجتماعي 
واحد.

وال�شعب: اجلماعة التي تتكلم ل�شاًنا واحًدا.
وال�شعب: القبيلة العظيمة، اأو احلي العظيم يت�شّعب من القبيلة.

قال تعاىل: زب ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چ چ  چ ڇ 
ڇڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌڎ رب )احلجرات: 13(.

ثم  العمارة،  ثم  الف�شيلة،  اأو  القبيلة،  ثم  ال�شعب،  اأكربها:  وقيل: 
البطن، ثم الفخذ.

وال�شعبي: املن�شوب اإىل ال�شعب.
ق. يقال: التاأم �شعبهم؛ اأي : اجتمعوا بعد تفرُّ
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كلمة ال�صباح هي ما نختم بها اإذاعتنا:

نشر الشائعات

يوجد كثري من ال�شباب يحبون نقل ال�شائعات وي�شعرون بال�شعادة 
ا اأم عادة؟  عند احلديث يف هذه املو�شوعات، فهل هذا ُيَعد مر�شً

خاليا  لكل  مدّمر  اأكرب  ُيَعد  الذي  الوباء  هذا  ال�شائعات  الإجابة: 
الأخ��الق،  �شوء  من  ونوًعا  والنفاق  ال�شقاق  م�شدر  باعتباره  املجتمع، 
وقد حثنا ديننا يف اأكرث من موقف على كبح جماح الل�شان، هذه الع�شلة 
هذا  واملنكرات،  املعا�شي  على  احلث  يف  الكبرية  اجل�شم  يف  ال�شغرية 
الل�شان احل�شان الذي اإْن �شّناه �شاننا واإْن خّناه خاننا، هذا الع�شو الذي 
ُيَكّب ب�شببه النا�ض يف النار - والعياذ باهلل - ح�شاد ما قاله يف الدنيا وما 
ت�شبب فيه من منيمة وغيبة ون�شر لل�شائعات، فكان الداء منه وكان الدواء 
م يف ا�شتخدامه لطاعة اهلل ور�شوله، و�شغله يف الطاعات  بربطه والتحكُّ

قبل اأن ي�شغلنا باملع�شيات.
وال�شخ�ض الذي يقوم بنقل ال�شائعات �شخ�ض م�شطرب؛ حيث ل 
توجد له �شخ�شية م�شتقلة وعقل حكيم يزن الأمور مبيزان �شحيح، فال 
يحكم على ما ي�شمع وي�شاأل نف�شه: هل هذا الكالم �شحيح اأم خطاأ؟ ولو 
كان �شحيًحا هل ميكن اأن ينتقل لالآخرين اأم ل؟ وهل بنقله اإىل الآخرين 

ي�شر �شاحبه اأم ينفعه؟
ولذلك فمن عالمات ال�شخ�شية ال�شوية اأنها ل تتعّجل بنقل الأخبار 
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اإّل بعد التاأكد منها، ول ينقل من الأخبار والأحداث ما ي�شبب م�شكالت 
جمتمعية، ول ي�شعى اإىل اإثارة ال�شك والريبة يف نفو�ض الآخرين. 

هم�شة من القلب: 
تغتابوا  ل  قلبه،  الإمي��ان  يدخل  ومل  بل�شانه  اآمن  من  مع�شر  "يا 
عورته،  اهلل  تتبع  عوراتهم  تتبع  من  فاإنه  عوراتهم؛  تّتبعوا  ول  امل�شلمني، 

ومن تتبع اهلل عورته بتف�شحه يف بيته". 
واأخرًيا نتمنى اأن نكون قد ُوّفقنا فيما قّدمناه لكم.

وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكم  "وال�سالم 
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البرنامج اإلذاعي )66(

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل جعل لكلِّ �سيء قدًرا, واأحاط بكل �سيء ُخرا. اأحمده 
�سرًتا,  رحمته  من  علينا  اأ�سبل  ت��رتى,  علينا  نعُمه  واأ�سكره,  �سبحانه 
اإل اهلل وحده ل �سريك  اإله  اأن ل  واأ�سهد  واأف��رغ علينا بف�سله �سًرا. 
له, واأ�سهد اأّن �سّيدنا ونبّينا حمّمًدا عبد اهلل ور�سوله, ُخ�سَّ باملعجزات 
الكرى. �سلى اهلل و�سلم وبارك عليه, وعلى اآله واأ�سحابه والتابعن, 

ومن تبعهم باإح�سان اإىل يوم الدين. اأما بعد: 

نب��داأ اإذاعتن��ا باأحلى الكالم، ال��ذي �صاغه اإله العامل��ني ال�صالم، 
واأنزله على حبيب الأنام، يتلو عليكم بع�صه الطالب:

القرآن الكريم

ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہہ  ہ  ۀ  ۀ   زب  تعاىل:  ق��ال 
ۇ  ۇ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۓ   ۓ  ے  ے  
ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۈٴۇۋ   ۈ  ۆ  ۆ 
ٻ  ٱ  وئ   ەئ  ەئ  ائ  ائ   ىى  ېې  ې   ې 
ٻ ٻ ٻ پ پ پ پڀ ڀ ڀ ڀ  ٺٺ ٺ 
ڦ   ڦ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٺ 
چ  چ  چ  ڃچ  ڃڃ   ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڦ  ڦ  

ڇ ڇ رب )الن�شاء: 94- 96(.
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ثاني��ة فقراتنا كالم اأف�صل من ُعرف من بني الب�صر، هو قاله ويا 
اأف�صل ما قيل بعد كالم رّب املطر، فما علينا اإّل اأن ن�صتقي من هديه كل 

العظات والِعرَب:

الحديث

عن الزبري بن العوام - ر�شي اهلل عنه - ؛ عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »لأن 
ياأخذ اأحدكم حبله، فياأتي بحزمة احلطب على ظهره فيبيعها، فيكف اهلل 

بها وجهه، خري له من اأن ي�شاأل النا�ض  اأعطوه اأو منعوه« رواه البخاري.

ثالث��ة حمطاتنا نقراأ لكم هذه الكلمة، ع�صى اأن تعجبكم وتعود 
لكم الب�صمة، وتطّبقوا ما بها من خري، وترتكوا الهفوة:

أحالم اليقظة

ال�شباب  من  الكثري  عند  ال�شائعة  الو�شائل  من  اليقظة  اأح��الم 
عامل  لون  يف�شّ ولذلك  اإليها،  ي�شرتيحون  ل  التي  املواقف  من  للهروب 
اخليال ويعي�شون فيه اأكرث من عامل الواقع. هل هذه الظاهرة طبيعية اأم 

اأنها �شارة؟
الإجابة: يلجاأ كل فرد � تقريًبا � يف بع�ض الأوقات اإىل اأحالم اليقظة، 
ولي�ض ثمة خطر يف رجوع ال�شاب بني احلني والآخر اإليها، هذا اإن مل تكن 
تف�شل هذه الأحالم على الت�شال الطبيعي مع زمالئه با�شتمرار، واإذا 
مل يكن يلتم�ض و�شائل للتهرب من ال�شراعات الداخلية، وما ي�شعر به من 

نق�ض، كما اأّن اختالق الأقا�شي�ض لي�ض �شوى اأحالم يقظة كالمية.
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وميكن تعريفها باأنها حماولة من جانب الفرد لدعم اعتباره لذاته، 
وللح�شول على ما ينبغي من تقدير، وذلك بتلفيق الق�ش�ض التي ترفع 
اأُ�شرته، وهو يبالغ � على  من قدره ومكانته، وت�شفي اأ�شالة وعراقة على 
وجه العموم � فيما خطر له من اأحالم اليقظة، ذلك اأنه ميكن اكت�شافها 

قبل اأن تتعمق جذورها يف �شخ�شية الفرد.
وال�شاب الذي حتّلق يف �شماء اخليال قد يكون اأقّل م�شايقة لالآخرين 
من ال�شاب الذي يلجاأ اإىل ثورات الغ�شب واأنواع ال�شلوك الأخرى، ولكن 
هذه اخليالت قد تكون يف الواقع اأكرث خطًرا على منوه العقلي، وينبغي 
بالن�شاط  نْيل ما يريدونه من تقدير  ي�شتطيعون  اأنهم  ال�شباب  اأن يدرك 
والعمل، على نحو اأف�شل مما ي�شتطيعونه بالطرق التي ل جتدي كاأحالم 

اليقظة مثاًل.

خري الكالم ما قّل ودّل ومع هذه الفقرة:

أكثر طرق النجاح تفوًُّقا هي إعادة تقويم ما يعنيه 
النجاح لك

اأي  يعمل  مما  اأق��ّل  تعمل  اأن  ج��ّرب  حياتك،  يف  اأك��رث  تنجح  حتى 
�شخ�ض عادي يف املجتمع، واأن تفكر اأكرث منه. فدرجة تطويرك لقدرتك 
د اإىل اأّي درجة ت�شبح ناجًحا، واإىل  على التفكري املختلف واخلاّلق، حتدِّ

اأّي حدٍّ عليك اأن تعمل من اأجل اإحراز النجاح.
اأما ال�شوؤال الأول الذي عليك التفكري فيه بعمق فهو: ماذا يعني لك 
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النجاح فعلًيا؟ ما هو النجاح؟ �شوؤال تختلف اإجابته من �شخ�ض لآخر، قد 
يحقق �شخ�شان اأ�شياء مت�شابهة يف حياتهما، ولكن حتى لو ح�شل ذلك، 
فاإن املتفائل �شيعترب نف�شه ناجًحا فيما �شيعترب املت�شائم نف�شه فا�شاًل.. 
ولي�ض ذلك فح�شب بل اإّن نظرة اأحدهم اإىل النجاح تتغرّي بح�شب مراحل 

حياته.
ا اآخر يحّدد  اإّن اأ�شعب طريقة لتحقيق النجاح هو اأن جتعل �شخ�شً
الإعالم  وو�شائل  واملجتمع  والأق��ارب  الأ�شدقاء  اإىل  اأ�شغ   .. النجاح  لك 
و�شركات الإعالنات، جتد نف�شك متجًها نحو م�شكلة كبرية، و�شينتهي بك 

الأمر اأن ت�شعر ب�شغط كبري واأنت حتاول اإجناز كل �شيء.

واإّن من البيان ل�صحًرا ومع هذه الفقرة:

نهايات عجيبة لعباقرة العالم

ا �شنة )1824م( وطلب اأن  1- ال�شاعر الأملاين فون تومل مات اأي�شً
يدفنوه يف جوف �شجرة وهذه ال�شجرة ما تزال حية.

2- ال�شاعر الربيطاين �شيللي مات غرًقا. وعندما اأحرقوا جثته، مل 
يحرتق قلبه؛ فحملته زوجته معها يف كل مكان. 

3- والأديب الأمريكي هوثورن ُولد �شنة )1804م( كان يت�شاءم طول 
حياته من الرقم )64(، فكان يحذف رقم )64( من كل كتبه ومذّكراته. 

ويكتب )63( مكرر. مات �شنة )1864م(. 
والفيل�شوف  التخمة.  م��ن  م��ات  ث��اك��ري  ال��ربي��ط��اين  الأدي���ب   -4
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ا على طلبة  الإجنليزي بنثام ترك ثروة وو�شيته باأن يظل ج�شمه معرو�شً
اجلامعة مرة كل �شنة.. واجل�شم معرو�ض الآن ب�شفة دائمة. 

وم��ن ب��ني الكتب نخ��رج لك��م فقرة بعن��وان )امل��ال يح��لُّ جميع 
امل�صاكل ما عدا تلك التي ل ي�صتطيع حّلها(

المال يحلُّ جميع المشاكل ما عدا تلك التي ال يستطيع 
حّلها

اأن  ال�شعادة، ل مينعنا من  املال ل يجلب  اأّن  ملبداأ  التام  قبولنا  اإّن 
نحلم بامتالك مليون دولر. رغبتنا هذه ل تنبع فح�شب من اعتقادنا باأّن 
ا  اأي�شً بل  الراقية،  الجتماعية  واملظاهر  والرفاهية  املتعة  لنا  يوفر  املال 
من توّقعات مفادها اأّن املال هو مبثابة ع�شا �شحرية، حتل كافة م�شاكلنا. 
ل�شوء احلظ، كلما ت�شّبثنا بهذا املفهوم خدعنا اأنف�شنا اأكرث فاأكرث. فاإذا 
اأ�شبحنا اأثرياء يتدّخل الواقع، لي�شع املال يف موقعه املنا�شب، وبخا�شة يف 

ما يتعلق بحل امل�شاكل. 

طفنا بكم واآخر مطافنا هذه الفقرة، فلت�صمعوها:

أوائـــل

امل�شّرفة. الكعبة  الأر�ض:  يف  للنا�ض  ُو�شع  بيت  • اأول 
�شمرة. عمر  اإفر�شت:  قمة  ت�شلُّق  ينجح يف  وعربي  • اأول م�شري 

الر�شيد. هارون  باملال:  امل�شلمني  اأ�شرى  افتدى  من  • اأول 
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املج�شطي. الفلك:  علم  يف  اأُلِّف  كتاب  • اأول 
بن  النعمان  ولدت��ه:  عند  ذهًبا  �شعره  بزنة  ت�شّدق  من  اأول   •

ب�شري - ر�شي اهلل عنه -.
بال�شام: طاعون عموا�ض. الإ�شالم، وكان  • اأول طاعون حدث يف 
يف اأمان اهلل اإخوتي ولنا لقاء منتَظر, اأ�ساأل اهلل ال�سالمة يل ولكم 

من ويالت اخلطر, واأدعو اهلل اأن يوّفقنا اإىل كل خري منتَظر.
اأجمعن". و�سحبه  اآله  وعلى  حمّمد,  نبّينا  على  اهلل  "و�سّلى 



470

البرنامج اإلذاعي )67(

ٱ ٻ ٻ

التي ل حُت�سى, تباَرك  باآلئه  العباد  اأنعم على  احلمد هلل الذي 
���س��يء, ل  ك��ل  وربُّ  ��ن��ا  ربُّ ه��و  احُل�سنى,  الأ���س��م��اء  فله  �س  وتقدَّ ربنا  ا�سم 
ُنح�سي ثناًء عليه, هو كما اأثنى على نف�سه ب�سفاته الُعلى, فاحلمد هلل 
يف الآخرة والأوىل, واأ�سهد اأن ل اإله اإل اهلل وحده ل �سريك له �سهادة 
اإخال�ٍس اأدَِّخرها ليوٍم ل ينفع فيه اإّل التقوى, واأ�سهد اأنَّ نبيَّنا و�سيِّدنا 
وب��اِرك على عبدك  و�سلِّم   اللهّم �سلِّ  املُجتبى,  حمّمًدا عبده ور�سوله 

ور�سولك حمّمد, وعلى اآله و�سحبه اأعالم الهدى. اأما بعد: 
من ابت�سامة هذه ال�سم�س اجلميلة, و�سحك هذا ال�سبح املنت�سر, 
 يف هذه املدر�سة الرتبوية, نقف اأمامكم يف هذا اليوم )        ( املوافق 

)                    (, حاملن معنا اجلديد واملفيد من املعارف والعلوم.

خري ما ن�صتهل به براجمنا القراآن الكرمي:

القرآن الكريم

ڈڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڍڌ  ڍ  ڇ  ڇ  زب  ت��ع��اىل:  ق���ال 
ڳ  ڳڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  کک   ڑ  ڑ  ژ  ژ 
ۀ  ڻۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱڱ  ڱ  
ڭ  ۓڭڭ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ   ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ 
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ېې   ې   ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ   ۈ  ۆ  ۆ   ۇ  ۇ  ڭ 
ېئېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۇئۆئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې 
حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی   ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ 
رب  حج   يث  ىث  جثمث   ىتيت  ختمت  حت  جت   يب  مبىب    خب 

)الن�شاء: 97- 101(.

ون�صتمع اإىل نوٍر من الأحاديث النبوّية:

الحديث

ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  ر�شول  ق��ال  ق��ال:  ؛   - ر�شي اهلل عنه   - اأب��ي هريرة  عن 
»اأف�شل ال�شيام، بعد رم�شان، �شهر اهلل املحّرم، واأف�شل ال�شالة، بعد 

الفري�شة، �شالة الليل« رواه م�شلم.

واحلكمة ت�صبق الكلمة:

دروس من رحيق الحياة

- تعّلمت اأّن الذين لديهم اجلراأة على مواجهة الف�شل، هم الذين 
يقهرون ال�شعاب وينجحون. 

- تعّلمت اأّن احلظ يف احلياة هو نقطة اللتقاء بني التح�شري اجليد 
والفر�ض التي متر. 

- تعّلمت اأّن املت�شلق اجلّيد يرّكز على هدفه ول ينظر اإىل الأ�شفل، 
حيث املخاطر التي ت�شتت الذهن. 
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- تعّلمت اأّن الف�شل ل يعترب اأ�شواأ �شيء يف هذا العامل، اإمنا الف�شل 
هو اأن ل جنّرب. 

- تعّلمت اأّن هناك اأنا�ًشا ي�شبحون يف اجتاه ال�شفينة وهناك اأنا�ض 
ي�شّيعون وقتهم يف انتظارها. 

- تعّلمت اأّن ال�شجرة املثمرة هي التي يهاجمها النا�ض. 

وهاهي الكلمة تقرتب من مكرّب ال�صوت:

الطريقة المزعجة لالستيقاظ في الصباح

يا ترى ماذا �شيكون �شعورك اإذا ا�شتيقظت كل يوم على �شوت �شفارة 
اإنذار حريق يف غرفتك؟ اأو على �شوت �شربات من �شيخ نحا�شي مبا�شرة 
اأّن جمّرد التفكري يف هذه ال�شّجة عند ال�شباح كفيل  فوق راأ�شك؟ لبد 
اأ�شخا�ض  بالفعل  يوجد  ومع ذلك  الليل،  الكوابي�ض طوال  لك  ي�شبب  باأن 
ي�شتيقظون كّل �شباح على اأ�شوات �شبيهة بهذه الأ�شوات، يطلقون عليها 

هة؟ هة" فما هي ال�شاعة املنبِّ ا�شم " ال�شاعة املنبِّ
عملها،  طبيعة  اإىل  ي�شري  ا�شمها  هة،  منبِّ �شاعة  اأوًل:  ت�شميتها  خذ 
اأو ال�شدمة.  اأن نعّدد منه: التخويف، واملباغتة، واحلذر،  والذي ميكننا 
تقوم  ومباغتة  حتذير  �شاعة  با�شتعماله  عاقل  اإن�شان  اأّي  يقوم  فلماذا 
باإفزاعه وهو نائم، وحتّثه بعنف على ال�شتيقاظ من نوم هادئ واأحالم 

هانئة؟
اجل�شد  ت��رتك  ال��روح  ب��اأّن  الثقافات  من  الكثري  اعتقدت  قدمًيا: 

www.alukah.net



473

لكي  بلطف؛  النائم  اإيقاظ  املهم  فمن  لهذا  ننام،  عندما  بعيًدا  وت�شافر 
تنتبه روحه وتعود اإليه ب�شالم. 

معتقدات  اأو موت، فح�شب  م�شاألة حياة  اعتربت هذه  بالن�شبة يل 
الليل،  الهائمة يف  النائم وروحه  النا�ض، يوجد خيط رقيق بني  كثري من 
يقطع هذا اخليط ومينع  قد  ب�شكل مفاجئ  ال�شخ�ض  اإيقاظ  فاإّن  لذلك 

الروح من العودة اإىل اجل�شد.
ومبا اأّن طريقة الإيقاظ مهّمة جًدا، لذا جند اأّن العديد من الثقافات 

ا لعملية الإيقاظ املنا�شبة. طّورت �شلوًكا خا�شً
تقول لك: اإّن النا�ض اليوم ي�شتيقظون مفزوعني كل يوم ول ميوتون، 
التي  املختلفة  احل�شارات  جتارب  لرف�ض  منطقًيا  �شبًبا  لي�ض  هذا  ولكن 
يجعلنا  وهذا  بينها،  كانت  التي  امل�شافات  رغم  املبداأ،  هذا  على  اتفقت 
نفكر باأنه من الوا�شح اأّن هناك �شيًئا ما ي�شيع عندما ن�شحو فجاأة.. فما 

هو يا ترى؟
ولكن كيف ت�شتيقظ بهدوء؟

هناك العديد من الو�شائل احلديثة التي بداأت �شعبيتها تزداد بني 
تدريجًيا  لال�شتيقاظ  واجل�شم  الدماغ  حت�شري  منها  والهدف  النا�ض، 
مثل �شاعة ال�شوء التي حتاكي الطبيعة، حيث تعتمد على مبداأ ال�شم�ض 
والإح�شا�ض  والطمئنان  الدفء  فتبث  ال�شماء،  يف  تدريجًيا  ترتفع  التي 
ج  اإىل ال�شتيقاظ عند كل الكائنات، حيث تبداأ ال�شاعة بالتوهُّ باحلاجة 
الع�شبية  الدماغ  خاليا  فت�شتجيب  قوًيا،  �شووؤها   ي�شبح  حتى  تدريجًيا 
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املرتبطة بالعيون، تعطي اجل�شم حتذيًرا باأّن وقت ال�شتيقاظ قد حان، 
وتوقظك  ال�شم  حا�شة  تنّبه  طبيعية  بخور  رائحة  تبث  ال�شاعات  وبع�ض 
اأن يوقظهم الأطفال  لون  بطريقة هادئة وحمببة. بع�ض الأ�شخا�ض يف�شّ

اأو احليوانات الأليفة.
اأما اأحدث �شاعة فهي ال�شاعة البيولوجية اخلا�شة بك، فاإذا اعتدت 
تخذلك  فلن  حم��ددة،  �شاعة  يف  وال�شتيقاظ  حم��ّددة  �شاعة  يف  النوم 
�شاعتك البيولوجية اأبًدا، اإل اإذ بداأت تغرّي اأمناط نومك، ف�شتغرّي ال�شاعة 

توقيتها ح�شب املعطيات اجلديدة.
�شرب  لال�شتيقاظ، وهي  اأخرى  اإىل ذلك هناك طريقة  بالإ�شافة 
اأّن هذا �شيجعلك ت�شتيقظ؛ لأنك بحاجة  كوب من املاء قبل النوم، لبد 
للذهاب اإىل احلمام يف ال�شباح. اأف�شل طريقة للتخلُّ�ض من ال�شتيقاظ 

ر. املزعج يف ال�شباح.. النوم املبكِّ

ومن باب التجديد اأخرجنا لكم هذه الفقرة:

كلمات مأثورة لألمير شكيب أرسالن
1- اإّن العرب يف القرون الو�شطى كانوا اأ�شتاتذة الأوروبيني، وكان 

الواحد من هوؤلء اإذا تخرج على العرب تباهى بذلك بني قومه.
2- اإّن ال�شبب يف ترّدي امل�شلمني هو اأنهم اكتفوا يف اآخر الأمر من 

الإ�شالم مبجّرد ال�شم، واحلال اأّن الإ�شالم ا�شم وفعل.
ب��الأمم  واللحاق  وال��ّرق��ي،  النهو�ض  ميكنه  الإ�شالمي  العامل   -3
ول  عليه،  اأنف�شهم  ووّط��ن��وا  امل�شلمون،  ذل��ك  اأراد  اإذا  الغالبة  العزيزة 
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يزيدهم الإ�شالم اإّل ب�شرية فيه وعزًما، ولن يجدوا لأنف�شهم على العلم 
والفن خرًيا من القراآن الكرمي.

4- ل بد لنا من تربية علمية �شائرة جنًبا اإىل جنب مع تربية دينية.

ول تذهبوا فما زال لدينا املزيد، ومع هذه الفقرة:

مليكة بنت المنكدر

عن مو�شى بن عبد امللك اأبو عبد الرحمن املروري قال: قال مالك 
بامراأة جهرية يف احلجر وهي  اأنا  اإذا  بالبيت  اأطوف  اأنا  بينم  دينا:  بن 
تقول: اأتيتك من �شقة بعيدة موؤملة ملعروفك فاأنلني معروًفا من معروفك 
اأيوب  يا ملعروف، فعرفت  يا معروًفا  �شواك،  به عن معروف من  تغنيني 
ال�شختيانى، ف�شاألنا عن منزلها وق�شدناها و�شّلمنا عليها فقال لها اأيوب: 
قويل خرًيا يرحمك اهلل قالت: وما اأقول اأ�شكر اإىل اهلل قلبي وهواي فقد 

اأ�شرا بي و�شغالين عن عبادة ربي، قوما فاإين اأبادر طي �شحيفتي. 
لو تزوجت  لها:  قبلها، فقلت  بامراأة  نف�شي  اأيوب: فما حدثت  قال 
رجاًل كان يعينك على ما اأنت عليه، قالت: لو كان مالك بن دينار اأو اأيوب 
ال�شخيتانى ما اأردته، فقلت: اأنا مالك بن دينار، وهذا اأيوب ال�شخيتانى، 
فقالت: اأف لقد ظننت اأنه ي�شغلكما ذكر اهلل عن حمادثة الن�شاء، واأقبلت 

على �شالتها ف�شاألنا عنها فقالوا: هذه مليكة بنت املنكدر.
بع�ض  تخفيف  يف  املنكدر  ابنة  كلمنا  قال:  ال��رباد  خالد  اأبي  وعن 

العبادة فقالت: دعوين اأبادر طي �شحيفتي - رحمها اهلل -. 
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وا�صتمع��وا اإىل ه��ذه الفق��رة والتي بعنوان )اأف�ص��ل م�صرتياتكم 
هي تلك التي لنم ت�صرتوها اأبًدا(

أفضل مشترياتكم هي تلك التي لمن تشتروها أبدًا

النجاح  اإىل  التو�شل  املبدع"  "للك�شول  تتيح  التي  العوامل  اأه��ّم 
والبحبوحة املالية بدون تعب، هو ال�شيطرة على ماله. وهذا يتطّلب منه 
اأن ينفق من املال اأقّل مما يجني. واخلطوة الأوىل اإىل اللتزام بهذا املبداأ 

هي تقومي ال�شبب الذي يدفعه اإىل �شرف املال على ما ي�شرفه عليه.
واملرحلة الأوىل من عملية التقومي هذه هي اأن تنتبه مل�شاعرك يف 

اللحظة التي ت�شعر فيها باحلاجة امللّحة ل�شراء �شيء.
ا�شاأل نف�شك اأّي حاجة نف�شية حتاول اإ�شباعها؟ اأو اأي نق�ض عاطفي 

ت�شعى اإىل التعوي�ض عنه عرب �شراء �شيء جديد؟.
اأو  اأو باحرتام الآخرين؛  لعلك ت�شعى اإىل ال�شعور باحرتام الذات، 
اأنك تتوق اإىل التمّيز، اأو اإىل اإر�شاء الآخرين. وقد يكون احلال اأنك تفتقد 
اأو  الجتماعية،  بالعالقات  اأو  بالقوة،  اأو  وبالأمان،  بالنتماء،  الإح�شا�ض 
بالتنظيم... واأحياًنا يتبنّي اأّن ال�شبب هو احلاجة اإىل حتديد هدف ما يف 
احلياة، اأو اإىل اكت�شاب مركز اجتماعي مرموق، اأو احل�شول على مكافاأة 
اأو من�شب رفيع. واأحياًنا اأخرى يكون ال�شعور بال�شالم وال�شعادة واحلب 
هو ما ين�شده املبّذر. يف حني اأّن بع�شهم يحاول عرب التبذير اأن يحارب 
اأو اأن يخفي خ�شيته من اأن ينبذه  �شعوره بالغرية واحل�شد من الآخرين، 

النا�ض.
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بعد اأن حتّدد اأّي حاجة نف�شية تدفعك اإىل التبذير لتعرب عن نف�شها، 
عليك اأن تكون وا�شًحا مع نف�شك وتعرتف باملنفعة احلقيقية التي تتوقع 

احل�شول عليها مقابل الإنفاق على �شراء غر�ض ما.
اجلنة  برياحن  تعود, معّطرة  عليكم  والأي��ام  وع��ود,  بخور  �سلة 
كنا وفقنا  اإْن  املتابعة  ن�سكر اجلميع على  له ح��دود,  واأج��ر ما   , وورود 

رنا فمنا ومن ال�سيطان, ويف اأمان اهلل. فمن اهلل, واإْن ق�سّ
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جى وفاِلق الإ�سباح, ل اإلَه اإّل هو عزَّ فارتَفع  احلمد هلل خالِق الدُّ
��ل وق��َط��ع وح���ّرم واأب����اح, اأح��م��ده �سبحانه واأ���س��ك��ره, واأت����وب اإليه  وو���سَ
اأّن �سّيدنا ونبّينا حمّمًدا  واأ�سهد  اَلح,  الهَدى وال�سّ واأ�ساأله  واأ�ستغفره, 
ى باملَُهج والأرواح, �سلى اهلل  ه وخليله, هو املفدَّ عبد اهلل ور�سوله و�سفيُّ
و�سّلم وبارك عليه وعلى اآله واأ�سحابه, �سالًة و�سالًما دائمن بالغدوِّ 

واح, والتابعن ومن تبعهم باإح�ساٍن اإىل يوم الدين. اأما بعد:  والرَّ
كل  عليكم  نطلُّ  املدر�سية  الإذاع���ة  جماعة  يف  اإخوانكم  نحن  ها 

�سباح, نقدم لكم اجلديد, ون�ساأل اهلل التوفيق.
ولنا معكم يف هذا اليوم )        ( املوافق )                    ( �سبع دوائر, 

ندور حولها, وجنل�س يف حميطها باإذن اهلل.

دائرتنا الأوىل هي دائرة كتاب اهلل، ومع الطالب:

القرآن الكريم

پ   پ  پ  ٻ  ٻ  ٻٻ  ٱ  زب  ت��ع��اىل:   ق��ال 
ٿ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ 
ڤڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ٿ  ٿ  ٿ 
ڃ  ڄڃ  ڄ   ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڤ 
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ڎ  ڌڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇڇڇ  چ  چ  چ  چ  ڃڃ 
گ  گ   گ  کک  ک  ک  ڑ  ژڑ  ژ  ڈڈ   ڎ 
ں  ں  ڱڱ  ڱ   ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ 
رب  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ڻۀۀ  ڻڻ   ڻ 

)الن�شاء: 102- 103(.

دائرتنا الثانية هي دائرة احلديث ال�صريف:

الحديث

عن اأبي هريرة - ر�شي اهلل عنه - ؛ عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »اإذا ُدعي 
اأحدكم اإىل طعام، وهو �شائم، فليقل: اإين �شائم« رواه م�شلم.

ونحوم حول دائرة املعلومة:

معلومة خاطئة

يقال اأّن: القراءة يف ال�شوء اخلافت ُتعطب الب�شر. 
وال�شواب: هو اأّن القراءة يف الظالم اأو ال�شوء اخلافت جتهد العني 

موؤقًتا، لكن ذلك يزول �شريًعا بالعودة اإىل ال�شوء ال�شاطع.
وقد درجت العادة على القول باأّن ال�شوء اخلافت م�شوؤول عن زيادة 

حالت ق�شر النظر، وهي ادعاءات بال اأ�شا�ض.
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وها هي دائرتنا الكبرية، دائرة الكلمة ال�صباحية:

الهندوسية

ماذا تعرف عن الهندو�شية؟ وما اأهم اأفكارها؟
عرب  ت�شّكلت  وقد  الهند،  اأه��ل  معظم  يعتنقها  باطلة  وثنية  ديانة 
موؤ�ّش�ض  لها  ولي�ض  امليالد  قبل  ع�شر  اخلام�ض  القرن  من  طويلة  م�شرية 

معنّي.
يوؤمنون بالتعّدد ويقولون باأّن: لكل طبيعة نافعة اأو �شارة اإلًها ُيعبد 

كاملاء والهواء والأنهار واجلبال، كما يجتمعون على تقدي�ض البقرة.
ولهم طبقات تختلف باختالف املكان الذي خلقت منه كل طبقة، 
"فالرباهمة" هم اأعلى النا�ض لأّن اإلههم � براهما � خلقهم من راأ�شه فمنهم 

املعّلم والكاهن والقا�شي ول يجوز تقدمي القرابني اإّل يف ح�شرتهم.
"الكا�شرت" هم اأقّل درجة من الرباهمة لأّن اإلههم براهما خلقهم 
وياأتي  ال�شالح،  ويحملون  القرابني  ويقدمون  يتعّلمون  فهم  ذراعيه  من 
يف الدرجة الثالثة "الوي�ض" وهم الذين خلقهم اإلههم املزعوم من فخذه 
لذا فهم يزرعون ويتاجرون ويجمعون املال وينفقون على املعاهد الدينية 
منبوذة  طبقة  فهم  الآلهة  اأرج��ل  من  خلقوا  وه��وؤلء  "ال�شورد"،  واأخ��رًيا 
احلقرية  املهن  وامتهان  الثالثة،  الطوائف  خدمة  على  مق�شور  وعملهم 
والقذرة، وهم يوؤمنون بهذه الطبقات ول يجوز لرجل اأن يتزّوج من امراأة 
اأدنى من  يتزوج من طبقة  اأن  للرجل  بينما  اأعلى من طبقته،  من طبقة 
الأرواح  بتنا�شخ  يوؤمنون  وهم  الرابعة،  الطبقة  من  تكون  اأّل  على  طبقته 
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ول  اجل�شد،  غ��الف  من  ال��روح  لتخلي�ض  امل��وت،  بعد  الأج�شام  وبحرق 
الدنيا، وهم يحقدون  والبعث واجلزاء عندهم يف  الآخر  باليوم  يوؤمنون 
ال�شعب  اأكرثية  الهند، حيث ميثلون  انت�شارها يف  امل�شلمني، ومعظم  على 

الهندي؛ واحلمد هلل على نعمة الإ�شالم.

ور�صمنا لكم دائرة �صغرية بعنوان )خّفف وترية حياتك فتطول 
اأيامك(

خّفف وتيرة حياتك فتطول أيامك

لطاملا �شمعنا النا�ض يرّددون اأّن الوقت من ذهب. يف الواقع، تتعّدى 
قيمة الوقت قيمة الذهب. فاإذا خ�شرت الذهب اأو املال ت�شتطيع التعوي�ض 
اأما الوقت فال �شيء يعو�ض خ�شارته.  اأكرث مما خ�شرته،  عنه، وتكدي�ض 
وكما قال بنيامني فرانكلني: " الوقت ال�شائع ل ُي�شتعاد اأبًدا". ويف ال�شياق 
نف�شه، نقول: اإّن املال اأو الذهب ل حدود له، اأما الوقت فمحدود؛ واملوؤ�شف 

اأّن البع�ض يت�شّرف كما لو اأّن العك�ض هو ال�شحيح.
من الوا�شح اأنه يف عاملنا املعا�شر، ع�شر ال�شرعة وال�شغط النف�شي 
كما ي�شّمونه، اكت�شب الوقت اأهمية مل يعرفها يوًما. فقد حتّول اإىل مورد 
قابل لأن ين�شب، ومع ذلك الطلب عليه كبري ب�شبب حماولة القيام باأمور 
كثرية جًدا يف وقت واحد. وحيث اإنك ت�شتطيع اأن حت�شل على املزيد من 
املال ولي�ض على املزيد من الوقت، عليك اأن ت�شرف وقتك بحكمة اأكرب 

من حكمتك يف �شرف املال.
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ونزخرف دائرتنا القادمة باألوان:

من هو يونس "ذو النون"

نينوى  اإىل قوم  ،  اأر�شله اهلل  ال�شالم -  نبيُّ اهلل  يون�ض - عليه  هو 
فدعاهم اإىل عبادة اهلل وحده، ولكنهم اأبوا وا�شتكربوا فرتكهم وتوّعدهم 
عنهم  اهلل  فرفع  فاآمنوا  اأنف�شهم  على  فخ�شوا  ليال،  ثالث  بعد  بالعذاب 
فاقرتعوا  الغرق  و�شك  وكانوا على  �شفينة  يون�ض فخرج يف  اأما  العذاب، 
لكي يحددوا من �شيلقى من الرجال فوقع ثالًثا على يون�ض، فرمى نف�شه 
يف البحر فالتقمه احلوت واأوحى اهلل اإليه اأن ل ياأكله، فدعا يون�ض ربه اأن 

يخرجه من الظلمات فا�شتجاب اهلل له وبعثه اإىل مائة األف اأو يزيدون.

اأما دائرتنا الأخرية فهي بعنوان )حلظاتهم الأخرية(

لحظاتهم األخيرة

اأو  اأو فعل  يف حلظات املوت الأخ��رية، قد ي�شدر عن املرء قول ما 
اإمياءة، تكون ماأثورة اأو مثرية للتعّجب واحلرية.. وهذا بع�ض ما �شدر عن 

بع�ض امل�شاهري يف تلك اللحظات:
الأيرلندي  والفيل�شوف  واملفّكر  الكاتب  �شو(،  برنارد  )ج��ورج   -
ال�شاخر، قال خلادمته: "تريدونني عجوًزا اأ�شحوكة؟! اخرجي الآن حتى 

اأموت على راحتي".
- قبل اأن ي�شنقوها )ماري اأنطوانيت(، ملكة فرن�شا، قالت: "وداًعا 

يا اأولدي.. اإنني ذاهبة للقاء اأبيكم".
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- الإمرباطورة )جوزفني(، زوجة نابوليون بونابرت، كانت م�شابة 
بالتهاب رئوي حاد، وقبل موتها كانت ت�شعل وتنزف دًما، وقالت: نابوليون.. 

اآه.. اإنه يف جزيرة األبا الآن".. وكانت هذه اآخر كلماتها. 
كان  جون�شون(،  )�شمويل  العظيم  الإجنليزي  والكاتب  الناقد   -
اأن  اأنني عاهدت اهلل  "لول  اأمل من �شفائه، وقبل موته قال:  ا ول  مري�شً

اأذهب اإليه نظيًفا، ل�شربت نبيًذا حتى املوت". 
اأخاف  "ل  قال:  ال�شهري،  الإجنليزي  العامل  دارون(،  )ت�شارلز   -

املوت". 
- وعندما اأح�ض الفيل�شوف اليوناين )اأنك�شاجورا�ض( باملوت، قال 

لزوجته: اعط الأطفال اأجازة. 
هاهي دوائرنا قد اكتملت, وبتوفيق اهلل مّتت, وباإذن اهلل لنا لقاء 
اآخر يف هذا املكان الطيب املبارك, ومع هذه الوجوه الن�سرة وامل�سرقة.

وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكم  "وال�سالم 
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احلمد هلل اأهل املغفرة والتقوى, اأحاط بكل �سيء علًما, واأح�سى 
كل �سيء عدًدا, له ما يف ال�سماوات وما يف الأر�س وما بينهما وما حتت 
الرثى. واأ�سهد اأّن �سّيدنا ونبّينا حمّمًدا عبده ور�سوله. اأخ�سى النا�س 
لربه واأتقى, دّل على �سبيل الهدى وحّذر من طريق الّردى, �سّلى اهلل 
و�سلم وبارك عليه وعلى اآله واأ�سحابه, معامل الهدى وم�سابيح الدجى 

والتابعن ومن تبعهم باإح�سان و�سار على نهجهم واقتفى. اأما بعد: 
ال�سالة,  تبداأ  الإح���رام  تكبرية  وم��ع  الأذان,  ُيرفع  اأك��ر  اهلل  مع 

وباجتماعكم يا كرام تفتتح الإذاعة.
من هذا اليوم )        ( املوافق )                    ( ي�سّرنا اأن نقدم لكم 

براجمنا الإذاعية, بكل احلب والوفاء.
ويقني  بخ�صوع  يتلى  ال��ق��راآن  اأن��ف��ع  م��ا 

بجالله الرحمات تنزل من اإله العاملني
هذا فتى عذب الل�صان يزينه خلق ودين 

يتلو عليكم بع�صه فلت�صمعوه خا�صعني

القرآن الكريم
ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ےۓ  ے  ھ  ھ   ھ  زب  ت��ع��اىل:  ق��ال 
ې  ۉ   ۉ  ۅ  ۋۅ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۇۆ  ۇ  ڭ 
ۆئ  ۆئ  ۇئۇئ  وئوئ  ەئ  ەئ   ائ   ائ  ىى  ې  ې  ې 
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ڀ  پ  پ  پ  پ   ٻ  ٻ  ٻٻ  ٱ  ېئ   ۈئ  ۈئ 
ٹ  ٹ  ٹٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  
ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 
ڌ  ڍ   ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ   ڃچ  ڃ 
ک  ک  ک  ک  ڑڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ 

گ گ رب )الن�شاء: 104- 109(.

واإىل حديث امل�صطفى فبهديه ُتَحى الذنوب
الكروب  من  النجاة  وبه  اأمورنا  �صالح  وبه 

القلوب يحيي  و�صهده  النفو�س  حتيا  بر�صابه 
  فلت�صمعوه وتعقلوه لتطردوا كل العيوب

الحديث
ملسو هيلع هللا ىلص يرمي على  النبي  راأي��ت  ق��ال:  ؛  عن جابر - ر�شي اهلل عنه - 
راحلته يوم النحر، ويقول: »لتاأخذوا منا�شككم، فاإين ل اأدري لعلِّي ل اأحّج 

بعد حّجتي هذه« رواه م�شلم.

كلم��ة طيب��ة ك�صج��رة طيبة هذا م��ا قال��ه رّب النب��ات، فتعالوا 
اإخوتي ن�صتمع اإىل ما هو اآٍت، ع�صى اأن ينفعنا يف حياتنا اأو بعد املمات:

صاحبة أغلى مهر في العالم

ج��رى اإذا  ال��ن�����ش��ي��م  م���ن  اأرق  ك����وين 
م�����ن اجل�������وزاء ال����دن����ي����ا  واأع���������ز يف 
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عليها  وعر�ض  ملحان،  بنت  �شليم  اأم  من  للزواج  طلحة  اأبو  تقّدم 
مهًرا غالًيا، اإّل اأّن املفاجاأة اأذهلته وعقلت ل�شانه، عندما رف�شت اأم �شليم 
اأما  اأتزّوج م�شرًكا،  اأن  ينبغي  اإنه ل  تقول:  بعّزة وكربياء، وهي  كل ذلك 
تعلم يا اأبا طلحة اأّن اآلهتكم ينحتها عند اآل فالن، واأنكم لو اأ�شعلتم فيها 

ناًرا لحرتقت! 
اأبو طلحة ب�شيق �شديد، فان�شرف وهو ل يكاد ي�شّدق ما  فاأح�ّض 
يرى وي�شمع، ولكن حبه ال�شادق جعله يعود يف اليوم التايل ميّنيها مبهر 
اأكرب وعي�شة رغيدة ع�شاها تلني وتقبل، فقالت باأدب جم: "ما مثلك ُيَرد يا 
اأبا طلحة، ولكنك امروؤ كافر، واأنا امراأة م�شلمة ل ت�شلح يل اأن اأتزوجك" 
والبي�شاء.  ال�شفراء  ق��ال:  مهري؟  وما  قالت:  مهرك؟  ذاك  ما  فقال: 
قالت: فاإين ل اأريد �شفراء ول بي�شاء، اأريد منك الإ�شالم، قال: فمن يل 
بذلك؟ قالت: لك بذلك ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، فانطلق يريد النبي وهو جال�ض 
اأبو طلحة غّرة الإ�شالم يف عينيه«،  مع اأ�شحابه، فلما راآه قال: »جاءكم 

فجاء فاأخرب النبي مبا قالت اأم �شليم فتزّوجها على ذلك.
اإّن هذه املراأة مثٌل عال لكل من تن�شد املجد وت�شعى للف�شيلة، فانظر 
مقدار   وانظر  والإمي��ان،  النُّبل  من  اآي��ات  �شريتها  بح�شن  �شّطرت  كيف 
ثوابها عند الواحد الدّيان، كيف تركت ثناء جميال عاطًرا، وك�شبت اأجًرا 
كبرًيا مبارًكا فيه؟ ذلك لأنها كانت �شادقة مع ربها، �شادقة مع نف�شها، 
�شادقة مع النا�ض، وهذا يوم ينفع ال�شادقني �شدقهم، فطوبي لها اجلنة، 

وهنيًئا لها اخللد، وقّرة عني لها الفوز.
هم�شة: اإذا غ�شبَت فا�شمت فاإّن الغ�شبان �شكران. 
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وم��ن هذه ال�صف��وف امل�صفوف��ة، واحلقائب اململ��وءة، نخرج لكم 
هذه الفقرة:

من المنهيّات في الصالة

واأن ي�شلي الرجل منفرًدا  الإمام يف ال�شالة،  النهي عن م�شابقة 
ال�شماء  اإىل  الب�شر  خلف ال�شف، وعن اللتفات يف ال�شالة، وعن رفع 
يف ال�شالة، وعن قراءة القراآن يف الركوع وال�شجود، فاإْن دعا يف �شجوده 

بدعاء من القراآن فال باأ�ض.
اأن ي�شلي وهو عاٍر يف الثوب الواحد لي�ض على عاتقه منه  والنهي 
وهو بح�شرة  ال�شالة  والنهي عن  الكتفني،  وهو عاري  ي�شلي  �شيء فال 
لأّن كل  والريح،  والغائط  البول  ال�شالة وهو يدافع  ي�شتهيه، وعن  طعام 

ذلك ي�شغل امل�شّلي وي�شرفه عن اخل�شوع املطلوب.
والنهي عن ال�شالة يف املقربة واحلمام، والنهي يف ال�شالة عن نقر 
كنقر الغراب والتفات كالتفات الثعلب، وافرتا�ض كافرتا�ض ال�شبع، واإقعاء 
كاإقعاء الكلب، واإبطان كاإبطان البعري، وهو اأن يعتاد مكاًنا يف امل�شجد ل 

ي�شلي اإل فيه، وعن ال�شالة يف مبارك الإبل فاإنها ُخلقت لل�شياطني.

وحتى نقدم املزيد عليكم بالإن�صات ومع هذه الفقرة:

نور اإليمان

خرج ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف جنازة رجل، فلّما ُو�شع قال عمر بن اخلطاب 
فاإنه رجٌل فاجر"،   ! يا ر�شول اهلل  "ل ت�شلِّ عليه   : - ر�شي اهلل عنه - 
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ملسو هيلع هللا ىلص اإىل النا�ض، فقال: »هل راآه اأحد منكم على عمل  فالتفت ر�شول اهلل 
الإ�شالم؟!«، فقال رجل: "نعم، يا ر�شول اهلل! حر�ض ليلة يف �شبيل اهلل"، 
ف�شّلى عليه ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، وحثا عليه الرتاب، وقال: »اأ�شحابك يظنون 
اأنك من اأهل النار، واأنا اأ�شهد اأنك من اأهل اجلنة«، وقال: »يا عمر! اإنك 

ل ت�شاأل عن اأعمال النا�ض؛ ولكن ت�شاأل عن الفطرة«.

)من الأعالم وامل�صاهري( هو عنوان فقرتنا القادمة: 

من األعالم والمشاهير

1- ح�شن كامل ال�شرييف: �شاعر م�شري، عا�ض من عام )1908 
اإىل 1985م(.

لذا..  الربملان؛  يف  بوظيفة  وُعنيِّ  تعليمه،  يكمل  ومل  بدمياط،  ُولد 
اأبوللو  اإىل جماعة  انتمى  ال�شعر، كما  اإىل قول  بنف�شه، اجته  نف�شه  ثّقف 
اأدبية، وكان نتاجه ال�شعري غزيًرا. من  ال�شعرية. حرر يف عّدة جمالت 
�شهرزاد،  ودم��وع،  ون��ور  �شدى  ال�شروق،  ال�شائعة،  "الأحلان  دواوي��ن��ه: 

قطرات الندى، نوافذ ال�شياء، النبع".
)توفيت  خم�شرمة  �شاعرة   :  - عنها  اهلل  ر�شي   - اخلن�شاء   -2
عام 25ه�(. وهي: متا�شر بنت عمرو، ا�شتهرت يف اجلاهلية، ثم اأدركت 
الإ�شالم فاأ�شلمت. كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص َيعَجُب ب�شعرها، واأكرث �شعرها يف رثاء 

اأخويها معاوية و�شخر. ا�شت�شهد اأولدها الأربعة يف معركة القاد�شية.
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نهاي��ة مطافن��ا اقتب�صن��ا لكم هذا اخل��رب، ننقله لك��م ونحن على 
اأ�صد احلذر، انقلوه ملن حتبونه من �صائر الب�صر:

من صفات المؤمن

قال ذو النون - عليه ال�شالم - : "املوؤمن ِب�ْشره يف وجهه، وحزنه يف 
قلبه، اأو�شع �شيء �شدرا... واأخفى �شيء نف�ًشا، زاجر عن كل �شر، اآمر بكل 
خري، ل حقود ول ح�شود... ول مرتاب ول �شّباب ول عّياب، يكره الّرفعة، 
يبغ�ض ال�شمعة، طويل الهم، كثري الغم، حليف ال�شمت، عزيز الوقت، ل 
متفاخر، ول متهّتك، �شحكته تب�ّشم، وا�شتفهامه تعّلم، ومراجعته تفهم، 
َهِلع، ول عنيف ول  ل يبخل ول يعجل، ول ي�شجر ول يجهل، ل َجِزع ول 
اإن طلب،  اإن غ�شب، رقيق  املراجعة، عدل  املنازعة، جميل  قليل  �شلف، 
ول، حليم حمول، قليل  خلي�ض الود، وثيق العهد، ويّف الوعد، �شفوق َو�شُ
ول  يوؤذيه،  يغلظ على من  لهواه، ل  م��وله، خمالف  را���ضٍ عن  الف�شول، 
يخو�ض فيما ل يعنيه، اإْن �ُشّب واأُوذي مل ي�شب، واأن طلب وُمنع ل يغ�شب، 
اأحًدا بغيبة، ه�ّشا�ض ب�ّشا�ض، دقيق النظر،  ول ي�شتم مب�شيبة، ول يذكر 

عظيم احلذر؛ فهذا هو املوؤمن حًقا".
الب�سر رب  و�سانكم  الكرمي  اهلل  حياكم 

  اإنا لرنجو اأن تكون جهودنا فيها العر
فمع ال�سالمة اإخوتي واإىل اللقاء املنتَظر

رر  راجن تقدمي املفيد من الفوائد والدُّ
اأجمعن". و�سحبه  اآله  وعلى  حمّمد,  نبّينا  على  اهلل  "و�سّلى 
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البرنامج اإلذاعي )70(

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل رب العاملن, اأمرنا بال�ستعانة بال�سر وال�سالة, على 
اإّل على اخلا�سعن, وو�سف املوؤمنن  اأنها كبرية  م�ساق احلياة, واأخر 

ٻ  ٱ  زب  ف��ق��ال:  �سفاتهم,  اأول  ذل��ك  وج��ع��ل  �سالتهم,  يف  باخل�سوع 
ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  رب )املوؤمنون:1-2(. اأحمده 
على عظيم ف�سله واإح�سانه واأ�سهد اأن ل اإله اإل اهلل وحده ل �سريك له 
تعظيما ل�ساأنه, واأ�سهد اأّن حمّمًدا عبده ور�سوله الداعي اإىل ر�سوانه, 

�سّلى اهلل عليه وعلى اآله واأ�سحابه ومن تبعهم باإح�سانه. اأما بعد:
ا اإذاعتنا ُتقدم بحّلة  كما اأّن الثوب ُيغ�سل, وبالطيب ُيطيب, اأي�سً

جديدة, وثوٍب جديد.
ونحن معكم يف هذا اليوم )        ( املوافق )                    ( لنقدم 

لكم ما يلفت انتباهكم, ويثري اهتماماتكم؛ فتابعونا.

قراآننا حمف��وظ من الزلت والعث���������رات
نبداأ به برناجمنا وتتواىل بعده الفقرات    

القرآن الكريم
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ   گ  زب  تعاىل:  قال 
ں ں  ڻ ڻ ڻ ڻ ۀۀ ہ ہ ہہ  ھ ھ ھ 
ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭڭ  ڭ   ۓ  ۓ  ے  ے  ھ 
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ېېى  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ   ۋ  ٴۇ 

ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۇئۇئۆئ  وئ  وئ  ائەئەئ  ائ  ى 

ٱ  ىئ   مئ  حئ  جئ  ی  ی  یی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ   ېئ 

ٻٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 
رب  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ   ٿ  ٿ   ٺٿ 

)الن�شاء: 110- 114(.
ر�����ش����ول����ن����ا حم����م����د اأب����������وه ع����ب����داهلل

اجل��اه عظيم  ك��ان  عبداملطلب  واجل���د 
واأم���������ه اآم�����ن�����ة م�����ا اأجن�����ب�����ت ����ش�������واه 

اهلل عليه  �شلى  ينتم�ي  قري����ض  اإىل 

الحديث

عن اأبي هريرة - ر�شي اهلل عنه - ؛ قال: قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »من 
حّج هذا البيت، فلم يرفث، ومل يف�شق، رجع كما ولدته اأُّمه« متفق عليه.

ثالثة فقراتنا و�صلنا بكم مع هذه الكلمة
عّلها تفيدكم ولو بال�صحكة اأو الب�ص��م��ة    

لماذا ال يُرى شيء من الحيوانات النافقة على كثرتها

وابِّ على  باِع  والدهَّ َتاأّمْل خلقة عجيبًة ُجِلَعْت للبهائِم والوحو�ِض وال�شِّ
ًتا(، وَلْي�َشْت �شيًئا قلياًل فَتْخفى لقلهَِّتها، بل  كرِثتها، ل ُيرى منها �شيٌء )ميهَّ
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ا�ض! قد قيَل: اإنهَّها اأكرُث ِمن النهَّ
واعترب ذلك مبا تراه يف هذه ال�شحارى، من اأ�شراب الظباء والبقر 
والوعول والذئاب والنمور، و�شروب الهوام على اختالفها، و�شائر دواب 
الأر�ض، واأنواع الطيور التي هي اأ�شعاف اأ�شعاف بني اآدم، ل تكاد ترى 
ًتا ل يف كنا�شه ول يف اأوكاره ول يف م�شاقطه ومراعيه، وطرقه  منها �شيًئا ميِّ
اإما افرت�شه  اإل ما عدا عليه عاد؛  وموارده ومناهله ومعاقله ومعا�شمه؛ 
�شبع اأو رماه �شائد اأوعدا عليه عاد اأ�شغله، واأ�شغل بني جن�شه عن اإحراز 

ج�شمه واإخفاء جيفته.
فدّل ذلك على اأنها اإذا اأح�ّشت باملوت ومل تغلب على اأنف�شها؛ كمنت 
ولول  بها،  البني  نزول  قبل  جيًفا  وقربت  اأج�شامها،  اإىل  يو�شل  ل  حيث 
ذلك؛ لمتالأت ال�شحارى بجيفها واأف�شدت الهواء بروائحها، فعاد �شرر 

ذلك بالنا�ض، وكان �شبياًل اإىل وقوع الوباء.
ەئ  ائ  زب  اآدم:  ابني  ق�شة  يف  تعاىل  قوله  ذل��ك  على  دّل  وق��د 
ىئ  ېئ  ېئ  ۈئېئ  ۈئ  ۆئۆئ   ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ 
رب  حب   جب  يئ  ىئ  حئمئ  جئ  ی  ی  ی   ی  ىئ   ىئ 

)املائدة: 31(.
واأما ما جعل عي�شه بني النا�ض كالأنعام والدواب؛ فلقدرة الإن�شان 

على نقله واحتياله يف دفع اأذيته؛ ُمنع مما جعل يف الوحو�ض كال�شباع.
فتاأّمل هذا الذي حار بنو اآدم فيه وفيما يفعلون به؛ كيف ُجعل طبًعا 

يف البهائم؟ وكيف تعّلموه من الطري؟
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ومما اأعددناه لكم يف هذا اليوم هذه الفقرة:

وسائل وتقنيات إلدارة الحياة

اأو  اأو عمل  الالزم لإمتام كل م�شروع  للوقت  دقيًقا  1- �شع �شجاًل 
مهمة، �شت�شاعدك مثل هذه الوثيقة م�شتقباًل على تقدير الوقت املطلوب. 
الأحيان،  اأغلب  �شتوحي لك يف  الورق  للوقت على  روؤية خطة مكتوبة  اإّن 

و�شتكت�شف الأوقات التي ميكن اأن حت�شن فيها من كفاءتك.
2- قم بالدرا�شة م�شبًقا، ثم اعرف متى ي�شّلم امل�شروع؟ وما يجب 
العمل،  لإجناز  خطوة  اأول  بداية  قبل  املحددة؟  اخلطوات  لإجناز  عمله 
حدد كل اخلطوات املطلوبة لإجنازه، ثم ا�شتقطع وقًتا ملداخالت املوظفني 

والعاملني بامل�شروع.
الذي  العمل  ذلك  احلقيقي،  العمل  اإجن��از  يف  وقتك  ا�شتثمر   -3
�شي�شاعدك على اإجناز مهّمة تلو الأخرى، ثم ان�شغل بعمل كل ما هو مهم 
التخطيط والرتتيب لنهاية  اأمامك، ثم اترك كل  ويخ�ض امل�شروع الذي 

اليوم، بعد انتهاء العمل اليومي املهم.
4- قّيم املهمة التي تتهّرب منها؛ ما الذي مينعك للبدء بها؟ غالًبا 
اإىل  اأن تق�ّشمها  التغّلب على ذلك هو  ما تبدو املهمة �شاقة، لكن طريقة 
اأ�شرع  تنجز  ثانوية  مهام  اإىل  الكبرية  املهمة  ق�ّشم  ثم  �شغرية؛  مهّمات 
املهمات  من  ك�شل�شلة  اإليها  انظر  �شعوبة،  اأق��ل  �شت�شبح  هنا  واأ�شهل، 

ال�شغرية، ثم اأجنزهما واحدة تلو الأخرى.
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واأ�صيفوا اإىل معلوماتكم هذه الفقرة:

من أنواع األشجار بالتفصيل

يف  متنّوعة  باأ�شكال  تنت�شر  ال��وردي��ات،  جن�ض  من  �شجرة  ال��ل��وز: 
بزراعته  الآ�شيويون  عني  بامري،  وجبال  كرايجه  بني  املمتدة  املناطق 
احللو  وامل��ر،  احللو،  ثماره:  من  منه.  نوعان  وهناك  ال�شنني،  اآلف  منذ 
وكثري  وال�شكريات،  والربوتينات،  بالزيت  لغناه  عالية  غذائية  قيمة  ذو 
التجميلية  اللوز  فوائد  �شاعت  وقد  املعدنية،  وامل��واد  الفيتامينات،  من 
بها  يحتفل  مزهرة.  وهي  جًدا  جميلة  اللوز  واأ�شجار  عديدة.  قرون  منذ 

الإيطاليون كما ُيحتفل يف اليابان مبو�شم اإزهار الكرز.
الذي  الفاتن  �شذاها  وت�شوع  زهورها  بوفرة  تتمّيز  �شجرة  الليلك: 
يعطر الب�شاتني جميًعا زرعها العرب قدمًيا، و�شوهدت مزروعة يف جنائن 
القرن  اأوروبا منذ  انت�شرت يف  الق�شطنطينية يف تركيا عام 1548م، ثم 

ال�شاد�ض ع�شر.
املاتي: نبتة موطنها: الأرجنتني، الربازيل، الرباغواي، كان الهنود 
ي�شتخدمونها منذ زمن بعيد، غري اأّن الي�شوعيني هم الذين ن�شروا عادة 
�شرب اأوراقها لدى البي�ض، ابتداًء من القرن ال�شاد�ض ع�شر. ومنذ تلك 
وهذه  الباراغوي"  "�شاي  اأو  الي�شوعيني"  "�شاي  ُتدعى  �شارت  الفرتة 
يف  برية  نبتة  تكون  عندما  مرًتا،  الع�شرين  حوايل  ارتفاعها  يبلغ  النبتة 
جبال الباراغوي حتتوي اأوراقها على العف�ض، وعلى الكافيني، اأما نقيعها 

املن�ّشط، فما يزال �شراًبا �شعبًيا لدى �شعوب اأمريكا اجلنوبية.
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فقرة )من اآداب ال�صالة( ت�صتمعون اإليها الآن:

من آداب الصالة

من الآداب املرعية: عدم م�شابقة الإمام بعد ال�شالم باخلروج قبل 
هه اإىل النا�ض. ففي احلديث: »اإين اإمامكم فال ت�شبقوين  ان�شرافه وتوجُّ
بالركوع ول بال�شجود ول بالقعود ول بالن�شراف، فاإين اأراكم من اأمامي 
اأن�ض بن مالك - ر�شي اهلل عنه - ،  اأحمد عن  ومن خلفي« رواه الإمام 
فال يجوز م�شابقة الإمام قبل انفتاله وان�شرافه اإىل اليمني اأو ال�شمال، 
بل يبقى مكانه حتى ين�شرف الإمام عن القبلة. وينبغي لالإمام اأّل يقعد 
بعد ال�شالم اإّل مبقدار ما ي�شتغفر ثالًثا ويقول: اللهم اأنت ال�شالم ومنك 

ال�شالم، تباركت يا ذا اجلالل والإكرام.

م��ع اآخر مطافنا بكم نق��دم لكم هذه الفق��رة، فا�صمعوها َوُعوها 
بكم بع�س الأخطار: وبّلغوها الأخيار، وطّبقوا ما فيها لتجنِّ

عشرة أنشطة إيجابية للفرد المسلم

1- التخ�ش�ض يف جانب من جوانب الدعوة.
2- تطوير الو�شائل الدعوية وجتديدها.

3- �شقيا املاء لظماآن.
4- م�شروع ا�شتثماري لالآخرة.

5- ال�شدقة بق�شد ال�شفاء من مر�ض.
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6- اإتقان متطّلبات وظيفتك.
7- البتعاد عّما حّرمه اهلل تعاىل.

8- احلفاظ على ال�شنن النبوّية.
9- ح�شن الظن بامل�شلمني.

10- احلر�ض على اأذكار الأحوال واملنا�شبات.
ختاًما نقول: ك�ساكم ربي حرير اجلنان, وجمال احلور احل�سان, 

وبارك لكم يف �سائر اأيامكم.
اأجمعن". و�سحبه  اآله  وعلى  حمّمد,  نبّينا  على  اهلل  "و�سّلى 
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البرنامج اإلذاعي )71(

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل املَحمود على كلِّ حال, الداِئم الباقي بال زوال, املوِجد 
مال,  خلَقه على غرِي ِمثال, العامل بعَدد القطر واأمواج الَبحر وذّرات الرِّ
ل يعُزب عنه مثقال ذرَّة يف الأر�س ول يف ال�سماء ول حتت اأطباق اجِلبال, 
واأ�سهد اأن ل اإله اإل اهلل وحده ل �سريك له عامل الغيب وال�سهادة الكبري 
املَتعال, واأ�سهد اأّن حمّمًدا عبده ور�سوله, �سّلى اهلل عليه وعلى �سحبه 

واآله خري اآل, �سالًة دائمة بالغدّو والآ�سال. اأما بعد: 
اأ�سعِة  اختال�ساِت  حتَت  برقٍة  ين�ساُب  حرير..  ك�ساِل  ناعٌم  �سباٌح 
حناياُه  ب��َن  ي�سمُّ  وط��ٍن  كح�سِن  داف���ٌئ  �سباٌح  ال�سباحية..  ال�سم�ِس 
م�سافًرا اأ�سناُه الرتحال.. وبَن النعومِة والدفِء تختاُل األواٌن باهية.. 
مَزَج  يوًما جديًدا  لت�ستقبَل  واملثابرة..  باجلدِّ  اأرواٍح مفعمٍة  هَي مزيُج 

جماَل هذا ال�سباِح باألواِن الكوِن البهية..
واأه��اًل  الأف��ا���س��ل,  مبعّلمينا  و�سهاًل  واأه���اًل  بكم,  و�سهاًل  ف��اأه��اًل 
و�سهاًل بزمالئي طالب العلم, واأهاًل و�سهاًل يوٍم درا�سٍي جديٍد مليٍء 

بالإثارِة واملتعِة والفائدِة باإذن ِاملوىل.

نب��داأُ بزرق��ِة ال�صم��اء.. نق��اٌء ل حدوَد ل��ه.. نحيي ب��ِه اأع�صاَء 
الهيئ��ِة الإداري��ِة والتدري�صيِة الكرام.. واإخوانن��ا الطالب لهذا اليوِم 
)        ( املواف��ق )                    ( م��ن اجلان��ِب الآخ��ِر الث��اين م��ن.. ل��ون 
اأبي�س.. نا�صع البيا���سِ كالثلِج يطهُر قلوَبنا واأرواَحنا.. في�صحُبَنا مع 
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اآي��اٍت كرميٍة ليعك���َس بدواِخِلنا نفحاٍت اإميانية عط��رًة.. وخْذ بكتاِب 
اهلِل ح�صُب��ك اأنُه... دليٌل مبنٌي للطريِق خفرُي، فما �صلَّ من كاَن القراآُن 

دليُلُه؛ فمع نفحاٍت اإميانية و�صطوٍر رّبانيٍة:

القرآن الكريم
ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   زب  تعاىل:  ق��ال 
ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ   ڇڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  
ڳ  گ  گ  گ  گ  کک  ک    ک  ڑ   ڑ  ژ  ژ    ڈ  ڈ  ڎ   ڎ 
ڳ ڳ   ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں       ں  ڻ ڻ  ڻ   ڻ 
ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ    ہ  ہہ  ہ  ۀ  ۀ 
ۇ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ   ۓ 
ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ     ۋ  ٴۇ  ۈ  ۆۈ  ۆ  ۇ 
وئ       ەئ  ەئ  ائ  ىائ  ى  ې   ې  ې  ې 
)الن�شاء:  رب  ېئ   ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ   ۆئ  ۇئ  ۇئ   وئ 

.)121  -115
خيوط ال�صم�س الذهبية تخ��رتق اأجواء الف�صاء .. تن�صاب بني 
ال�صح��ِب ان�صياًب��ا .. لتحمَل معها ابريقا و�صياء .. وت�صَل ُقرَب الأر�س 
ِه عليه اأف�صُل  .. فتمت��دُّ بنَي الأغ�صان .. وتُلوُح ملوؤمٍن اقتدى بهدِي نبِيّ

ال�صالِة واأزكى الت�صليم؛ فنقُف مَع احلديِث النبوي ال�صريِف:

الحديث
ملسو هيلع هللا ىلص قال:  النبي  ؛ عن  اأبي �شعيد اخلدري - ر�شي اهلل عنه -  عن 

»ليحجن البيت وليعتمرن بعد خروج ياأجوج وماأجوج« رواه البخاري.
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األ��واُن قو�ِس ق��زٍح ر�صمت طريًقا بنَي ال�صم��اِء والأر�ِس .. لتعطي 
األواُنه��ا ال�صبع��ُة عنا�ص��ر م�صتف��ادة .. وتن�صاُب بني حناياه��ا عباراٌت 
ترحيبية .. موؤذنًة بيوٍم درا�صٍي جديد قد بداأ واأعلَن عن جدٍّ واجتهاٍد 

ومثابرة .. و�صوٍق للعلِم والتعلُّم؛ فمع الكلمِة ال�صباحية:

كيف تكتب مقااًل؟!
جتازف  فاإنك  �شابق،  خمّطط  بال  فقرة  اأو  مقاًل  كتبت  اإذا   -1
جمازفة كبرية. وقد تكون النتيجة اأّن املقال قد اأ�شبح خليًطا من الأفكار 

تعوزه الوحدة والرتتيب. 
لالأ�شتاذ  ت�شليمه  قبل  املقال  ومراجعة  يخطئ،  الإن�شان  اإّن   -2

يخّل�ض املقال من الكثري من الهفوات والأخطاء. 
النحوية  والأخطاء  احل��الت؛  من  كثري  يف  املعنى  يقّرر  النحو   -3
تعطي انطباًعا �شيًئا عن الكاتب، كما اأنها قد تخّل باملعنى الذي يق�شده. 
ولكن  ت�شاء؛  كيفما  تكتب  اأن  يف  ُح��رٌّ  فاأنت  لنف�شك  كتبت  اإذا   -4
فاإّن  واإّل  الوا�شح،  باأ�شول اخلط  بالتقّيد  فعليك  لالآخرين  تكتب  عندما 
خ�شارتك �شتكون كبرية. فاخلط الوا�شح يعني اأّن �شاحبه مرتهَّب ووا�شح، 

واخلط املهلهل قد يعني اأّن �شاحبه غري متاأكد من اأي �شيء.
5- اإذا مل تكن يف الفقرة فكرة رئي�شة )يف اأول الفقرة عادة(، فتلك 
ما هي بفقرة. فقرر اأوًل ما هي الفكرة يف هذه الفقرة، ثم اكتب على هذا 

الأ�شا�ض. 
6- الفقرة بال روابط لفظية بني جملها تبدو جمموعة من اجلمل 
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�شعيفة الرتابط مقّطعة الأو�شال. 
7- اإذا كتبت دون مراعاة م�شتوى ال�شخ�ض الذي �شيقراأ لك، فاإنك 
تقع يف اإحدى ورطتني: اإذا كتبت دون م�شتوى القارئ فهذه اإهانة له، واإذا 

كتبت اأعلى من م�شتواه فهذه مظلمة له. 
8- اإذا مل تتجه جمل الفقرة نحو خدمة جملها الرئي�شة، فاإّن الفقرة 

تكون بال وحدة مو�شوع. 
9- لبد من اأن ياأخذ املقال اجتاًها ما يف ترتيب الأفكار زمانًيا اأو 

مكانًيا اأو ا�شتقرائًيا اأو ا�شتنتاجًيا، حتى يكون املقال ذا وحدة منطقية. 
10- ل يكتب املقال اإّل كاتب متمّر�ض اأو امروؤ قليل التجربة مت�شّرع. 
ومبا اأننا ل�شنا من النوع الأول، فيجب األ نكون من النوع الثاين، اإذ لبد 

من التفكري والتخطيط قبل البدء بالكتابة.

تت�صارُع خطى الأيام .. فتحمُل عمًرا يف تقدِمِه نق�صان .. نبحُث 
يف جنب��اِت ال��روح عن ح�صاِد امل�صري .. نقلُب �صفح��اِت الفوؤاد .. لنبكي 

ذنبا اأو خطاأً يف حقِّ ربِّ العباد .. ومع هذه الفقرة:

أسئلة
�ض: ما هي اأول �شحيفة يومية ت�شدر يف العامل؟

)اأ( نيوزويك.
)ب( ديلي مريو.

)ج( ديلي كرانت. √
)د( الوا�شنطن بو�شت
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�ض: ما هي اأول اإذاعة تاأ�ش�شت يف منطقة اخلليج العربي؟
)اأ( ال�شعودية.

)ب( قطر.
)ج( البحرين. √

)د( بغداد.

ون�صيف هذه الفقرة:

تنبيهات مهمّة مفتتحة بـ"ال"

- ل حتكم بغري ما اأنزل اهلل تعاىل، اأو ترى اأّن حكمه فيه ظلم اأو 
جور اأو تعدٍّ اأو ق�شوًة اأو اأنهَّه ناق�ض ومل يكتمل، اأو اأنهَّ غريه خري منه اأو م�شاٍو 
له واأف�شل حلياة النا�ض، اأو اأنهَّه مل َيُعد ي�شلح لهذا الزمان، فكلُّ ذلك كفر 

ة عن دينه. باهلل تعاىل وردهَّ
رب  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ   ۀ  ۀ  زب  تعاىل:   قال 

)املائدة: 44(.
ا جاء من اهلل تعاىل عن طريق كتابه اأو ر�شوله  - ل تبغ�ض �شيًئا ممهَّ

د الن�شاء اأو حترمي الّربا، اأو وجوب الزكاة. ملسو هيلع هللا ىلص، كتعدُّ

قال تعاىل: زب ۋ ۅ  ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې  ى  
ى ائ ائ  ەئ ەئ وئ رب )حممد: 8 - 9(.

اإميانك  ف��اإّن  ور�شوله،  اهلل  اأوام��ر  من  ح��رٌج  يكن يف �شدرك  ل   -
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ه  ربِّ عن  ملسو هيلع هللا ىلص  حمّمد  به  جاء  ملا  موافًقا  ه��واك  يكون  حتى  كاماًل  يكون  ل 
�شبحانه، وكن لأمر اهلل ور�شوله �شامًعا مطيًعا.

ۉ  ۉ  ۅ  ۋۅ  ۋ   ٴۇ  ۈ  زب  ت��ع��اىل:  ق��ال 
رب  وئ   وئ  ەئ  ەئ  ائ   ائ  ى  ېى  ې  ېې 

)الن�شاء: 65(.

ونختم بهذه الفقرة:

أيّام الدُّنيا

قِدم على معاوية بن اأبي �شفيان - ر�شي اهلل عنه - يف جمل�شه رجل 
من جنران جاوز املائة من عمره.

ف�شاأله معاوية عن الدنيا؟

فقال الرجل: الدنيا �شنوات بالء، و�شنوات رخاء، يوم ويوم، وليلة 
الهالك  ولول  اخللق،  باد  املولود  فلول  هالك،  وُيهلك  مولود،  ُيولد  وليلة: 

�شاقت الدنيا مبا فيها.

فقال له معاوية: �َشْل حاجتك؟

ه؟ اأو اأجل ح�شر فتدفعه؟ قال: ُعمٌر م�شى فرتدُّ

فقال: ل اأملك ذلك.

قال: ل حاجة يل اإليك.
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ما اأ�سعَدها من حلظات, وما اأجملَها ونحُن نتفياأُ ظالَل العلوم, 
ونح�سُّ بحالوِة العلم, ونذوُق طعَم طلِبِه وال�سعِي من اأجِلِه؛ فنحُن هنا 

اليوم .. لنعلَن بدايَة م�سريٍة يوٍم جديدٍة من م�سريِة التعلم..
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكم  "وال�سالم 
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البرنامج اإلذاعي )72(

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل الذي كان بعباده خبرًيا ب�سرًيا, وتبارك الذي جعل يف 
ال�سماء بروًجا وجعل فيها �سراًجا وقمًرا منرًيا, وهو الذي جعل الليل 
والنهار ِخْلَفة ملن اأراد اأن يّذكر اأو اأراد �سكوًرا, اأر�سل اإلينا حممًدا  هادًيا 
ومب�سًرا ونذيًرا, فبّلغ الر�سالة, واأّدى الأمانة, ون�سح الأمة, وجاهد يف 
اهلل حق جهاده, وتركنا على املََحّجة البي�ساء, ليلها كنهارها, ل يزيغ 

عنها اإّل هالك, فجزاه اهلل عن اأّمة الإ�سالم خري اجلزاء. اأما بعد:
مديري الفا�سل, اأ�ساتذتي الكرام, اإخواين وزمالئي الطالب.

ي�سّرنا اأن نهدي اإليكم يف هذا ال�سباح, �سالًما رقيًقا, وحًبا عميًقا, 
وترحيًبا اأنيًقا, و�سوًقا رفيًقا؛ فال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

فمع اإ�سراقة هذا ال�سباح اجلميل ليوم )        ( املوافق )                    ( 
قام طالب جماعة الإذاعة بزيارة لأحد ب�ساتن العلم واملعرفة, وجمعنا 

باقة من الورود والأزهار.

ال��وردة الأوىل: وردة عطرة يف��وح اأريجها ليبعث الطماأنينة يف 
كر احلكيم يتلوها عليكم الطالب: قلوبنا متمثلة يف اآٍي من الذِّ

القرآن الكريم

ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  زب  ت��ع��اىل:  ق��ال 
پ پ پ پ ڀ  ڀ ڀ ڀٺ ٺ  ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ 
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ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦڦ ڦ ڦ ڄ ڄ 

ڄڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ  ڇ ڇ ڍ 

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک 

ڱڱڱ  ڱ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  

ں ں ڻڻ ڻ ڻ ۀ  ۀ ہ ہ ہ ہھ ھ ھ 

ھ ےے ۓ رب )الن�شاء: 122- 126(.

ال��وردة الثانية: وردة نرج�صية فّواح��ة يبقى �صذاها مالزًما لنا 
متمثلة يف مقتطفات من احلديث النبوي ال�صريف:

الحديث

عن عائ�شة - ر�شي اهلل عنها - ؛ قالت: قلت: يا ر�شول اهلل، األ نغزو 
وجناهد معكم؟ فقال: »لكن اأح�شن اجلهاد واأجمله احلج، حج مربور«. 
فقالت عائ�شة: فال اأدع احلج بعد اإذ �شمعت هذا من ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص. رواه 

البخاري.

الوردة الثالثة: وردة من اليا�صمني ت�صرُّ الناظرين ويدوم عبقها 
طوياًل متمثلة يف ق�صة بيتني جميلني فهيا ن�صتمع اإىل هذه الق�صة: 

ميراث صالح الدين األيوبي

ذكر ابن كثري يف البداية والنهاية، اأّن ال�شلطان امللك النا�شر �شالح 
اأي   � واحد  �شوى جرم  تويف  اأيوب مل يرتك يف خزائنه عندما  بن  الدين 
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دينار واحد � �شورًيا و�شتة وثالثني درهًما، وقال بع�شهم: �شبعة واأربعني 
درهًما، ومل يرتك داًرا ول عقاًرا ول مزرعة ول ب�شتاًنا، ول �شيًئا من اأنواع 

الأمالك، وقد كان له � رحمه اهلل تعاىل � �شبعة ع�شر ولًدا وابنة واحدة.
الفذ،  والقائد  العادل،  امللك  ال�شليبيني،  قاهر  الدين هذا  �شالح 
بجمع  ي�شتغل  مل  واليمن..  ال�شام،  م�شر،  الإ�شالمية:  الأقطار  له  دانت 
اأمر اهلل  التي  العّدة  اإعداد  الأموال يف  اأنفق هذه  بل  الأموال وتكدي�شها، 
رب  ۅ   ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  زب  بها   امل�شلمني 
امل�شلمني.  م�شالح  يف  واأنفق  واأعّدها،  اجليو�ض  جّي�ض   ،)60 )الأنفال: 
يقول ابن كثري: "واإمنا مل يخلف اأمواًل ول اأمالًكا جلوده وكرمه واإح�شانه 

اإىل اأمرائه وغريهم، حتى على اأعدائه".
وقد يظن به اأنه كان م�شرًفا، وهذا غري �شحيح "فقد كان متقلاًل 

يف ملب�شه وماأكله ومركبه، وكان ل يلب�ض اإل القطن والكّتان وال�شوف".
مل يرتك �شالح الدين الأيوبي ماًل كثرًيا، ولكنه ترك ذكرى عطرة، 

و�شرية حميدة، ترويها الأجيال ال�شابقة لالأجيال الالحقة.
وهذا داأب ال�شاحلني من الأنبياء واملر�شلني ومن اتبعهم باإح�شان 

اإىل يوم الدين.
اأ�شواع  يف  يهودي  عند  مرهونة  ودرع��ه  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  ر�شول  ت��ويف  لقد 
اأّن  تتّبعت �شري ال�شاحلني راأيت  واإذا  اأهله،  اأخذها يقيت بها  من �شعري 
مرياثهم من نوع فريد ، مرياث اأبقى من املال، واأنفع للذّرية مما يورثه 

الأغنياء.
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الوردة الرابعة: وردة من امل�صك املنع�س لأنه يبقى طوياًل ينع�س 
امل��كان حت��ى بعد رحيله عّن��ا، وهي متمثل��ة يف كلمات ب�صيطة يف كلمة 

�صباحية:

المراد باألمّة في حديث, ستفترق أمّتي

روي عن ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص اأنه قال: »�شتفرتق اأّمتي على ثالث و�شبعني 
فرقة، كلها يف النار اإّل واحدة ويف رواية: قيل: فمن الناجية؟ قال: ما اأنا 

عليه واأ�شحابي« رواه الرتمذي.
ثالًثا  تنق�شم  واأنها  الإجابة،  اأّم��ة  احلديث:  هذا  يف  بالأّمة  امل��راد 
مّلة  من  بها  تخرج  ل  مبتدعة  منحرفة  منها  و�شبعون  اثنتان  و�شبعني، 
الإ�شالم، فتعّذب ببدعتها وانحرافها اإّل من عفا اهلل عنه وغفر له وماآلها 
اجلنة، والفرقة الواحدة الناجية هي اأهل ال�شّنة واجلماعة الذين ا�شتّنوا 
واأ�شحابه - ر�شوان اهلل عليهم  ملسو هيلع هللا ىلص ولزموا ما كان عليه هو  النبي  �شّنة 
اأّمة قائمة  اأّمتي  ملسو هيلع هللا ىلص: »ل يزال من  - ، وهم الذين قال فيهم ر�شول اهلل 
باأمر اهلل، ل ي�شّرهم من خذلهم ول من خالفهم، حتى ياأتيهم اأمر اهلل 
وهم على ذلك« رواه البخاري، اأما من اأخرجته بدعته عن الإ�شالم فاإنه 
من اأّمة الدعوة ل الإجابة فيخلد يف النار، وهذا هو الراجح، وقيل املراد 
بالأّمة يف هذا احلديث: اأّمة الدعوة، وهي عامة ت�شمل كل من بعث اإليهم 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص من اآمن منهم ومن كفر، واملراد بالواحدة: اأّمة الإجابة، وهي 
هي  وهذه  ذلك،  على  ومات  �شادًقا  اإمياًنا  ملسو هيلع هللا ىلص  بالنبي  اآمن  مبن  خا�شة 
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اإما بال �شابقة عذاب واإما بعد �شابقة عذاب،  الفرقة الناجية من النار 
وماآلها اجلنة. 

وكلها  الناجية  الفرقة  عدا  ما  فهي  فرقة  وال�شبعون  الثنتان  واأما 
كافرة خمّلدة يف النار.

وبهذا يتبنّي اأّن اأّمة الدعوة اأعم من اأّمة الإجابة، فكل من كان من 
اأّمة الإجابة فهو من اأّمة الدعوة، ولي�ض كل من كان من اأّمة الدعوة من 

اأّمة الإجابة. 

الوردة اخلام�صة: اأح�صرناها متفتحة، وبعبق رائحتها منت�صرة، 
ن�صتن�صق رائحتها مع فقرة بعنوان )نفحات يف ال�صلوك والأخالق(

نفحات في السلوك واألخالق

الغذاء  نوعية  املر�شى  من   )%90-80( اأن  ال�شمنة  اأ�شباب  من   -
الطاقوية،  الأطعمة  من  كبرية  كميات  تناول  اإّن  اإذ  احلرارية؛  وطاقته 
القيام  وعدم  واجلهد  احلركة  قّلة  وكذلك  والدهنيات،  الن�شويات  مثل 

بالن�شاطات الريا�شية، ت�شاعد جميعها على زيادة الوزن.  
 )5.6( �شنوًيا  ينفقون  ال�شعوديني  اأّن  اإىل  الإح�شائيات  ت�شري   -
مليارات ريال على العطور وم�شتح�شرات التجميل، و)500( مليون ريال 
على البخور، و)500( مليون ريال على لعب الأطفال، اأمل يحن الوقت لأن 
نبتعد عن ثقافة ال�شتهالك، ونتثقف بثقافة القت�شاد والإنتاج، ونبتعد 

عن املظهرية والتباهي.  
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الوردة الأخرية: كان��ت فاقعة اللون، جتذب الناظرين، تعطينا 
النتعا�س كما تعطينا هذه الفقرة املعلومات: 

الحياة رحلة قصيرة

كل حلظة متر من عمر الإن�شان تنق�ض من اأجله، وكل يوم مر عليه 
اإمنا هو من اأيامه.

املوت هو  دام  ما  الدنيا فهو ق�شري،  الإن�شان يف  ومهما طال عمر 
نهاية كل حي.

وقد حكي عن �شيخ الأنبياء نوح - عليه ال�شالم - : "اأّن ملك املوت 
جاء ليقب�ض روحه بعد اأكرث من األف �شنة عا�شها يف الدنيا.

ف�شاأله: يا اأطول الأنبياء عمًرا كيف وجدت الدنيا؟ 
فقال: كبيت له بابان، دخلت من اأحدهما، وخرجت من الآخر.

وهلل دّر من قال:
ع��م��ره  ظ���ه���ر  راك�������ب  اإل  امل�������رء  وم�����ا 

ع��ل��ى ���ش��ف��ر ي��ف��ن��ي��ه ب��ال��ي��وم وال�����ش��ه��ر
ي���ب���ي���ت وي�������ش���ح���ى ك�����ل ي�������وم ول���ي���ل���ة

القرب اإىل  ق��ري��ًب��ا  ال��دن��ي��ا  ع��ن  ب��ع��ي��ًدا 
والنهار  الليل  "اإّن   :  - اهلل  رحمه   - العزيز  عبد  بن  عمر  ويقول 

يعمالن فيك، فاعمل فيهما".
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اإن مل  �شيف  "الوقت  الوقت" ،  اإ�شاعة  املقت  "من عالمة  وقالوا: 
تقطعه قطعك".

وبعد؛ فهذا ما جاد به الوقت, وو�سعه اجلهد, قدمناه بن اأيديكم 
راجن اأن تعّم فيه الفائدة ف�سكًرا لكم على اإن�ساتكم, ون�سكر من �ساهم 
يف اإجناح اإذاعتنا لهذا اليوم, فال تن�سونا من الدعوة ال�ساحلة .. واآخر 

دعوانا اأْن احلمد هلل رب العاملن. 
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكم  "وال�سالم 
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البرنامج اإلذاعي )73(

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل الذي رفع مبكارم الأخالق اأقواًما فكانوا من املتقن, 
اأحمده  املر�سلن,  لهدي  املخالفن  من  فكانوا  ب�سيئها  اآخرين  وح��ّط 
اإّي���اه:  رّب��ن��ا م��ادًح��ا  ب��ال��ق��راآن فقال عنه  نبّيه   اأّدب  ال��ذي   �سبحانه وه��و 
اإل اهلل وحده ل  اإله  اأن ل  )القلم:4(, واأ�سهد  زب ڱ ڱڱ ں رب 
القومي,  اخللق  �ساحب  ور�سوله  عبده  حمّمًدا  اأّن  واأ�سهد  له,  �سريك 

�سلى اهلل عليه وعلى اآله و�سحبه و�سلِّم ت�سليًما كثرًيا. اأما بعد:
من جمال اخلط العربي ي�سّرنا اأن نقدم لكم اإذاعتنا ال�سباحية 

لهذا اليوم )        ( املوافق )                    (.
الأ�سيلة,  العربية  اخلطوط  باأنواع  براجمنا  لكم  �سنكتب  حيث 
و�سنعطيكم الفر�سة لأن تتذّوقوا جمال وروعة هذه اخلطوط الباهرة, 

بقوالب الفقرات واملعلومات املليئة بالعلم والنور. 

خط الن�صخ هو اأ�صل اخلط العربي، اإذ قواعده هي قواعد اخلط 
العرب��ي الأ�صيل��ة، وي�صتعمل دائما يف الكتاب��ات الوا�صحة للن�صر مثل 

القراآن الكرمي، ومع القراآن الكرمي:

القرآن الكريم
قال تعاىل: زب ۓ ڭ ڭڭ ڭ ۇ ۇ  ۆ ۆ ۈ 
ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅۉ ۉ ې ې ې  ې ى 

ۇئۆئ  ۇئ   وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائائ  ى 
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ٱ ٻ  ٻ ٻ ٻ پ  ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی  

ٿ   ٿٿ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   پ  پ  پ 
ڦ  ڦ  ڤڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ٿ 
چ  چ  چ  ڃچ  ڃ  ڃ  ڄڃ  ڄ  ڄ   ڄ  ڦ 
ڈ  ڎ  ڎ   ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇڇ  ڇ  ڇ 
ڳ  گ  گ  گ  کگ  ک  ک   ک  ڑڑ  ژ  ژ  ڈ 

ڳ رب )الن�شاء: 127- 130(.

خ��ط الثلث هو اأجم��ل اخلطوط العربية خا�ص��ة عند تداخله، 
وي�صتخ��دم يف اللوح��ات اخلطي��ة واأغلف��ة الكت��ب ويكت��ب يف بع���س 

امل�صاجد من الداخل، وها نحن نكتب به حديثنا النبوي لهذا اليوم:

الحديث
ملسو هيلع هللا ىلص قال: »خم�ض  اأّن ر�شول اهلل  ؛  عن عائ�شة - ر�شي اهلل عنها - 
من الدواب، كلهن فا�شق، يقتلن يف احلرم: الغراب، واحلداأة، والفاأرة، 

والعقرب، والكلب العقور« متفق عليه.

خط الرقعة هو خط الكتابة العتيادية لبالد الدول العربية 
يف املدار�س واملرا�صالت، ب�صبب �صرعته و�صرعة كتابته وقّلة قواعده، 

ولهذا ا�صتخدمناه لكتابة حكمتنا ال�صريعة لهذا اليوم:

كلمات مأثورة لألمير شكيب أرسالن
1- من اأعظم اأ�شباب انحطاط امل�شلمني يف الع�شر الأخري فقدهم 
الآفات  واأخبث  الجتماعية،  الأمرا�ض  اأ�شد  من  وهو  باأنف�شهم،  ثقة  كل 
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الروحية، ول يت�شّلط هذا الداء على اإن�شان اإّل اأودى به، ول على اأّمة اإّل 
�شاقها اإىل الفناء.

2- اأجمع الأطباء يف الأمرا�ض البدنية اأّن القوة املعنوية هي راأ�ض 
الأدوية، واأّن اأعظم عوامل ال�شفاء اإرادة ال�شفاء.

3- اإّن اهلل قد جعل التقوى فوق كل املناقب واملحامد.
يف  ويعرجوا  ويتقدموا،  لينه�شوا  امل�شلمني  على  الواجب  اإّن   -4
م�شاعد املجد، ويرتّقوا كما ترّقى غريهم من الأمم، هو اجلهاد باملال 
والنف�ض، الذي اأمر به اهلل يف قراآنه مراًرا عديدة، وهو ما ي�شّمونه اليوم 

)الت�شحية(.

اخل��ط الدي��واين ه��و اأروع اخلط��وط العربي��ة وكان ُي�صتخ��دم 
قدمًيا يف الر�صائل التي تر�صل اإىل امللوك والأمراء، اأما الآن فُي�صتخدم 
يف الإعالن��ات الدعائي��ة والالفت��ات التجاري��ة واملعار���س، ل��ذا نح��ن 

ن�صتخدمه الآن لرن�صل لكم كلمتنا ال�صباحية:

بين اإلدارة والفكر

ا، اأو �شاحب الإدارة مفكًرا، فاحلل  اإذا مل يكن �شاحب الفكر اإداريًّ
والأجدر  الأجدى  هو  فهذا  وامل�شاركة؛  التعاون  يقع  اأن  املنا�شب  الواقعي 
ملن ُرزق الإخال�ض وال�شواب. والب�شر متفاوتون يف الطاقات والإمكانات، 
وقلهَّما يتي�ّشر اجتماع مواهب كثرية يف �شخ�ض واحد، واإذا كان اأهل الإدارة 
يف واجهة العمل، فاإّن من وراء ذلك اأهل العلم والتخطيط، كما اأّن الغدد 
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الظاهرية،  اأعماله  وتن�ّشق  بالطاقة  متّده  التي  هي  اجل�شم  يف  الداخلية 
ولذلك تلجاأ املوؤ�ش�شات بل الدول للجمع بني هذين ال�شنفني.

العامة  الأم��ور  - يف  - رحمه اهلل  تيمية  اب��ن  الإ���ش��الم  �شيخ  ي��رى 
فاإذا ظهر  للكتاب؛  تابًعا  ال�شيف  يكون  اأن  الإ�شالم:  )دين  اأّن  والكبرية: 
الإ�شالم  اأم��ر  ك��ان  لذلك:  تابًعا  ال�شيف  وك��ان  ة  وال�شنهَّ بالكتاب  العلم 

زب ٱ ٻ ٻ  – تعاىل -:  قائًما...(، وقد ا�شتنبط هذا من قوله 
ڀ  ڀڀ  ڀ  پ  پپ  پ  ٻ  ٻ 
بال�شيف  ٺ ٺٺ ٺ ٿ ٿ رب )احلديد: 25(، ويق�شد 

اأهل الإدارة والتنفيذ. 
اأو  العلمية  املوؤ�ش�شات  يف  لتكون  القاعدة  هذه  ن�شتعري  اأن  مانع  ول 
الق�شايا  اأو  العلم  باع يف  له  لي�ض  الذي  الإداري  ينفرد  ل  الدعوية، حتى 
الفكرية بقرار ملوؤ�ش�شة علمية اأو دعوية. وما مل يتم اللقاء وامل�شاركة بني 
هذين ال�شنفني، ف�شتبقى اأمورنا عرجاء �شوهاء، و�شياأتي اأنا�ض يرجتلون 

ويتخّبطون يف الإدارة. 
الذي  هو  والعقد  واحل��ل  القرار  عن  والعلم  الفكر  اأه��ل  ابتعاد  اإّن 
ا  امل�شاركة، ورمبا يعترب هذا نق�شً يعتادون على عدم  النا�ض  جعل بع�ض 
يف �شخ�شيته، ورمبا يكون جاهاًل فال يحب اأن يطلع على جهله اأحد، وقد 
يعترب بع�شهم وجود اأهل الفكر والعلم من باب الزينة؛ فال باأ�ض بوجودهم 

ليقال: اإّن عندنا اأنا�ًشا من اأهل العلم، ولكن لي�ض لهم يد يف القرار.
لقد ابتعد امل�شلمون عن هذا الذي يذكره ابن تيمية، ون�شوا مع طول 
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والدول  الكربى  املوؤ�ش�شات  اأّن  جند  بينما  والعلماء؛  العلم  اأهمية  الزمن 
يف الغرب تعتمد اعتماًدا كبرًيا على النخبة املثقفة، وعلى املتخ�ش�شني 
املدى  بعيد  التخطيط  وعلى  القرار،  واتخاذ  درا�شة  يف  الفكر  اأهل  من 
ل�شيا�شاتهم وكافة الق�شايا الجتماعية والقت�شادية، هوؤلء املفكرون ل 
ي�شمع بهم اأحد؛ لأنهم لي�شوا يف الواجهة، ولكن بحوثهم ودرا�شاتهم هي 

التي ت�شاعد على اتخاذ القرارات.

اخلط الكويف هو- من ا�صمه - منتٍم اإىل الكوفة يف املن�صاأ والأ�صل، 
وه��و خط �صخم لذا ُي�صتخ��دم يف الكتابات والعناوي��ن ال�صخمة - اأي 
لي�ص��ت الكب��رية - واإمنا الكب��رية املهّذبة التي لها عالق��ة بالدين، ومن 

هنا نقف مع هذه الفقرة الإ�صالمية:

العلم والعمل زاد اآلخرة

العلم من الأعمال التي تنفع الإن�شان يف حياته وبعد مماته،
جارية  ح�شنات  اأث��ره  يبقى  واإمن��ا  �شاحبه،  مبوت  ميوت  ل  والعلم 

ل�شاحبه. 
قال ملسو هيلع هللا ىلص: »�شبع يجري للعبد اأجرهن وهو يف قربه بعد موته: من َعّلم 
علًما، اأو اأجرى نهًرا، اأو حفر بئًرا، اأو غر�ض نخاًل، اأو بنى م�شجًدا، اأو وّرث 

م�شحًفا، اأو ترك ولًدا ي�شتغفر له بعد موته« ح�شنه الألباين. 
وقال ملسو هيلع هللا ىلص: »اإّن مما يلحق املوؤمن من عمله وح�شناته بعد موته: علًما 
عّلمه ون�شره، وولًدا �شاحًلا تركه، وم�شحًفا وّرثه، اأو م�شجًدا بناه، اأو بيًتا 
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لبن ال�شبيل بناه، اأو نهًرا اأجراه، اأو �شدقة اأخرجها من ماله يف �شحته 
وحياته يلحقه من بعد موته« رواه ابن ماجة.

�شدقة  ثالثة:  من  اإّل  عمله  انقطع  الإن�شان  مات  »اإذا  ملسو هيلع هللا ىلص:  وق��ال 
جارية، اأو علم ُينتفع به، اأو ولد �شالح يدعو له« رواه م�شلم.

و�شاأل رجل ابن عبا�ض عن اجلهاد؟ 
فقال له: األ اأدّلك على ما هو خري لك من اجلهاد؟ 

قال: وما خري من اجلهاد؟
ال�شالة  عليه  النبي  و�شنن  القراآن،  فيه  تعّلم  م�شجًدا  تبنى  قال: 

ال�شالم، والفقه يف الدين".

اخل��ط احل��ر ه��و خ��ط يخ��رج ع��ن القواع��د، يعتمد عل��ى ذوق 
اخلطاط، لذا خرجت لكم هذه الفقرة ب�صكل حر:

أبراج شاهقة

ا وارتفاًعا يف العامل: هذه هي الأبراج ال�شكنية الأكرث علوًّ
1- برج خليفة � يف دبي � ارتفاعه: )818( مرًتا.

2- برج تايبيه � يف تايوان � ارتفاعه: )509( اأمتار.
3- برجا برتونا�ض � يف ماليزيا � ارتفاعهما: )452( مرًتا.
4- برج �شريز � يف الوليات املتحدةارتفاعه: )442( مرًتا.

5- مبنى جني ماو � يف ال�شني � ارتفاعه: )421( مرًتا.
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اأ�سمائها,  م��ن  �سيًئا  �سمعتم  ق��د  العربية  لغتكم  خطوط  هاهي 
وتعّرفتم على بع�س خ�سائ�سها, بقالٍب جديد يدفعكم اإىل الرتكيز مع 

فقرات اإذاعتكم ال�سباحية.
فلكم ال�سكر على الإن�سات, ولكم منا الدعاء بالتوفيق وال�سداد.

وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكم  "وال�سالم 
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البرنامج اإلذاعي )74(

ٱ ٻ ٻ

وال�سلطان,  واجل����روت  ال��ق��وة  ذي  ال�����س��اأن,  العظيم  هلل  احل��م��د 
والرحمة وال�سرت والغفران, اآثاُرُه اأنارت العقول والأذهان, واآلوؤُه َعلَّق 
من  عندُه  مبا  ورغبت  العظيم,  خلالقها  فذّلت  والأب���دان,  القلوب  به 
الأجر واخلري العميم, وما من �سيء اإّل ي�سّبح بحمده, وما من خملوق 
اإّل �سجد لعظمته, واأ�سهد اأّن حمّمًدا عبده ور�سوله, و�سفيه من خلقه, 
وحبيبه وخليله, �سلى اهلل عليه وعلى اآله و�سحبه, ومن تبعهم باإح�سان 

اإىل يوم الدين, و�سلِّم ت�سليًما كثرًيا. اأما بعد:
مع هذا ال�سبح, نهّل عليكم م�سلمن؛ فال�سالم عليكم ورحمة اهلل 

وبركاته.
اإذا كان �سعاع ال�سم�س ي�سيء هذه ال�ساحة؛ فاإّن �سياء وجوهكم, 

واإن�سات قلوبكم, هو ما ينري هذه الإذاعة.
فلكم منا يف هذا اليوم )        ( املوافق )                    ( اأن نطرق 
�سبعة اأبواب, لنفتح لكم �سبع فقرات, فيها �سبع معارف, ويلقيها �سبعة 

طالب, وي�ستمع اإليها كل من يعطينا اأذنه بكل اإ�سغاء. 

هن��ا نحن الآن اأمام ب��اب القراآن الكرمي، ندخ��ل اإليه متو�صئني، 
ونفتحه مطمئنني، ونقراأه مرّتلني: 
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القرآن الكريم

قال تعاىل: زب ڳ ڳ ڱڱ ڱ ڱ ںں ڻ ڻ ڻ ڻ 
ڭ  ۓ  ۓ  ے   ے  ھ  ھ  ھھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀۀ 
ې  ۉې  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ   ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ڭۇ  ڭ  ڭ 
ۆئ  ۆئ  ۇئ   وئۇئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى   ې  ې 
مئ  جئحئ  ی  ی  ی  ی   ىئ  ىئ  ېئىئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ 
پ   پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  حب   جب  يئ  ىئ 
ٹٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 
ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڦ  ڦ   ڦڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 

چ رب )الن�شاء: 131- 135(.

وننتق��ل اإىل بواب��ة عط��رة، عطرها يفوح من اأول ي��وٍم ُولد فيها 
خ��امت الأنبي��اء عليه ال�ص��الة ال�ص��الم، اإىل اأن ي��رث اهلل الأر�س ومن 

عليها:

الحديث

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

فيها حدًثا فعليه لعنة اهلل واملالئكة والنا�ض اأجمعني« متفق عليه.
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ونطرق باب احلكمة ليخرج لنا عامل من الأعالم وامل�صاهري:

من األعالم والمشاهير

1- الدارقطني: حُمدث اإ�شالمي عا�ض من عام )306 اإىل 385ه�(. 
ُولد ببغداد، وارحتل يف طلب علم احلديث، تتلمذ على جهابذة ع�شره، 
كتاب  م�شّنفاته؛  اأ�شهر  وك��ان  احلفظ،  وق��وة  وال�شدق  بالورع  وا�شتهر 
ال�شنن املعروف ب�شنن الدار قطني. له كذلك كتب: "العلل، ال�شتدراكات، 

القراءات، املوؤتلف واملختلف".
اإىل   1452( عام  من  عا�ض  اإيطايل،  وخمرتع  فنان  دافن�شي:   -2

1519م(. 
الإيطالية،  النه�شة  ع�شر  فناين  اأب��رز  دافن�شي،  ليوناردو  وه��و: 
اأ�شهر لوحاته: املوناليزا،  احرتف الر�شم وبرع يف ت�شوير ال�شخ�شيات، 
وامليكانيكا  والت�شريح  الهند�شة  يف  ودرا�شات  بحوث  له  الأخ��ري.  الع�شاء 

والطريان و�شناعة املرايا.

ونقف الآن مع باب الكلمة:

غسيل األموال القذرة

يق�شد بالأموال القذرة الأموال التي يح�شلها املجرمون عن طريق 
اجلرمية، كالأموال التي يح�شلها املتاجرون باملخدرات، والذين يقومون 

بالقتل والتدمري ل�شالح جهات تدفع الأموال الطائلة لتحقيق ماآربها.
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واأ�شحاب هذه الأموال يخفونها خ�شية افت�شاح اأمرهم، ولذلك فهم 
اأ�شواق  اإىل  بحوزتهم  التي  الأم��وال  بها  يعيدون  دائمّا عن طرق  يبحثون 
املال، كالبور�شة والبنوك واأ�شهم ال�شركات، وهذه ما ي�شّميه القت�شاديون 

بغ�شيل الأموال القذرة.
والأموال القذرة التي حتتاج اإىل غ�شيل اأموال هائلة كثرية، وذلك 
ب�شبب انت�شار اجلرمية يف عاملنا اليوم، ويقّدر خرباء مكافحة اجلرمية 
باألف مليار دولر �شنوًيا، وت�شري تقديرات الربملان الأوربي  هذه الأموال 
ويف  امل�شروعة،  املالية  الأن�شطة  �شرب  جتري  منها  مليار  مائة  اأّن  اإىل 

الف�شاد والإف�شاد.
وقد  هائلة،  فائقة  ق��درات  ذو  كبري  عامل  اليوم  الإج��رام  عامل  اإّن 
ا�شتطاع هذا العامل اإخافة الدول الكربى، كما اأقام معارك هائلة لتحقيق 
به  املجرمون  ي�شتطيع  ال��ذي  امل��ال  ب��دون  اجلرمية  تنت�شر  ولن  اأه��داف��ه، 

ال�شيطرة على مقّدرات الب�شر.
لقد عقدت املوؤمترات الدولية ملكافحة اجلرمية، ومنها مكافحة ما 
ي�شّمى بغ�شيل الأموال القذرة، واتخذت التدابري ملنع ذلك، ولكن اجلهود 
املبذولة مل حتد من انت�شار هذه الظاهرة، فاجلرمية يف ات�شاع، والأموال 
تتدفق بطرق خمتلفة اإىل خزائن املجرمني، وبغري اإ�شالح النفو�ض باملنهج 
الإلهي الرباين الذي جاء به الإ�شالم فلن تخف�ض اجلرمية راأ�شها، ولن 

يحرق عر�شها.
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ونفق مع باٍب بعنوان:

أشياء تختلف أسماؤها وأوصافها باختالف أحوالها

- ل ُيقال رمح اإّل اإذا كان عليه �شنان، واإّل فهو قناة.
ا. - ل ُيقال للبخيل �شحيح اإّل اإذا كان مع بخله حري�شً
- ل يقال اأُجاج للماء امللح اإّل اإذا كان مع ملوحته مًرا.
- ل ُيقال فرو اإّل اإذا كان عليه �شوف، واإّل فهو جلدة.

- ل ُيقال وقود اإّل اإذا اتقدت فيه النار، واإّل فهو حطب.
- ل ُيقال مائدة اإّل اإذا كان عليها طعام، واإّل فهي خوان.
- ل ُيقال كاأ�ض اإّل اإذا كان فيها �شراب، واإّل فهي زجاجة.

- ل ُيقال عويل اإّل اإذا كانت معه رفع �شوت، واإّل فهو بكاء.
- ل ُيقال نفق اإّل اإذا كان له منفذ، واإّل فهو �شرداب.

- ل ُيقال ِخدر اإّل اإذا كان م�شتماًل على جارية، واإّل فهو �شرت.

وقبل حلول الظالم و�صلنا اإىل باب ي�صّمى بباب:

أوائـــل

جنيب. حممد  امللكية:  �شقوط  بعد  مل�شر  رئي�ض  • اأول 
العابد. على  حممد  ا�شتقاللها:  بعد  ل�شوريا  رئي�ض  • اأول 

ملسو هيلع هللا ىلص، حلوًقا به بعد وفاته: ابنته فاطمة - ر�شي  النبي  اأهل  • اأول 
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اهلل عنها -.
• اأول رئي�ض اأمريكي اأ�شود من اأ�شل اأفريقي: باراك ح�شني اأوباما.
كمال  اليهودي  العثمانية:  اخلالفة  اإلغاء  بعد  لرتكيا  رئي�ض  • اأول 

اأتاتورك.
روبري  القدم:  لكرة  ال��دويل  الحت��اد  وهو  للفيفا،  رئي�ض  اأول   •

جريان.
بن  ُق�شّي  احلجيج:  يراها  حتى  باملزدلفة  النار  اأوقد  من  اأول   •

كالب.
حدان. بنَ  ربيع  اجلاهلية:  يف  الزنا  يف  رجم  من  • اأول 

اأما اآخر اأبوابنا هو باب الغرائب: 

غرائب مع الكتّاب والعلماء

الذي  الأمريكية  املتحدة  للوليات  رئي�ض  واأول  وال�شيا�شي  اجلرنال 
وخجله  كربياوؤه  عنه  ُع��رف  اإجنلرتا،  �شد  التحرير  حرب  غمار  خا�ض 
وكان  العامة،  املجالت  يف  اخلطابة  ي�شتطيع  يكن  مل  اأنه  حتى  ال�شديد، 
ا يف تفكريه. كما كان يرتبك يف  بطيًئا يف الإف�شاح عن م�شاعره، متعرّثً
وجود الغرباء فيلتزم ال�شمت، ومل تكن لديه الأفكار التي تنا�شب من�شبه 
واأحياًنا كانت ت�شدر عنه ت�شرفات �شاب مراهق  كرئي�ض دولة عظمى، 

دة باحل�شناوات والتعبري عن اأحزانه بال�شعر. كغراّمياته املتعدِّ
منا  فلكم  ك��ث��رًيا,  بها  وا�ستمتعنا  �سوًيا,  طرقناها  اأب���واب  �سبعة 
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ال�سكر والعرفان على اإن�ساتكم لنا, واإ�سغائكم اإلينا, وجزى اهلل جميع 
من �سارك يف هذه الإذاعة خري اجلزاء.

وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكم  "وال�سالم 
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البرنامج اإلذاعي )75(

ٱ ٻ ٻ

القهار, مذل اجلبابرة, قا�سم  املنتقم  القوي اجلبار,  احلمد هلل 
الأكا�سرة, مهلك القيا�سرة, ل يعجزه �سيء يف الأر�س ول يف ال�سماء, 
وال�سالة وال�سالم على قائد املجاهدين, حمب ال�ست�سهادين, مبغ�س 

املنافقن, وعلى اآله و�سحبه الطيبن املجاهدين. اأما بعد:
م��ن حم��ط��ات ال��وق��ود ت���ت���زّودون ب��ال��وق��ود, وم���ن حم��ط��ات امل��ي��اه 
تتزّودون باملاء, وهنا ل بد لنا من حمطة تتزّودون منها العلوم واملعارف 

اجلديدة واملفيدة.
وها نحن نقدم لكم يف هذا اليوم )        ( املوافق )                    ( 

حمطتنا ال�سباحية؛ حمطة الإذاعة املدر�سية.
ب��اآي��ات  ي��زودوك��م  الإذاع����ة لكي  م��ن جماعة  اإخ��وان��ك��م  يقف فيها 
القراآن, واحلديث, والكلمة, ومن العجائب والغرائب ما يده�س ويبهر.
لذا؛ �ستكون باإذن اهلل اإذاعتنا لهذا اليوم جديدة وفيها معلومات 

مفيدة باإذن اهلل.

حمطتنا الأوىل هي حمطة القراآن الكرمي:

القرآن الكريم

ڇ ڍ  ڇ ڇ  چ ڇ  چ  زب چ   تعاىل:  قال 
ک  ڑک  ڑ  ژژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  
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ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  گڳ  گ  گ   گ  ک  ک 
ھھ  ھ  ہہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻڻ  ڻ  ں   ڱں 
ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ 
ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋۋ  ۈٴۇ  ۈ 
ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ   ۆئۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  
حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  یجئ   ی  ی  ىئی  ىئ  ىئ  ېئ 

خب مب ىب  رب )الن�شاء: 136- 140(.

وحمطتنا الثانية هي حمطة ال�صّنة النبوّية:

الحديث

قال:  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  ر�شول  اأّن  ؛   - ر�شي اهلل عنه   - مالك  بن  اأن�ض  عن 
»اللهم بارك لهم يف مكيالهم، وبارك لهم يف �شاعهم ومّدهم« يعني اأهل 
اجعل  »اللهم  قال:  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  عن  لهما؛  رواي��ة  ويف  عليه.  متفق  املدينة. 

باملدينة �شعفْي ما جعلت مبكة من الربكة« متفق عليه.

ون�صل اإىل حمطة التنبيهات:

تنبيهات مهمّة مفتتحة بـ"ال"

م اهلل، ول جتحد ما هو  اأح��رهَّ اأو حتلِّل ما  اأح��لهَّ اهلل  م ما  - ل حت��رِّ
معلوٌم من الدين بال�شرورة، كحرمة اخلمر اأو وجوب ال�شالة.

قال تعاىل: زب ھ ھ ھے ے  ۓ ۓ ڭ ڭ 
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رب  ۉ  ۅۉ  ۅ   ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈۈ  ۆۆ   ۇ  ۇ  ڭ   ڭ 
)النحل: 116(.

- ل تطع خملوًقا يف حتليل حرام اأو حترمي حالل فلي�ض ذلك لأحٍد 
م، والدين ما �شرع. ، واحلرام ما حرهَّ �شوى اهلل، فاحلالل ما اأحلهَّ

ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ   ۇ  زب  تعاىل:  قال 
ۋ رب )التوبة: 31(.

جاء عدي بن حامت - ر�شي اهلل عنه � وكان قد دان بالن�شرانية قبل 
الإ�شالم � اإىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص فلما �شمع النبي ملسو هيلع هللا ىلص يقراأ زب ۇ ۆ  
ا  ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ رب )التوبة: 31( قال: يا ر�شول اهلل! اإنهَّ
مل نتخذهم اأرباًبا، قال: »بلى، األي�ض يحلُّون لكم ما حّرم عليكم فتحّلونه، 
»فتلك  قال:  "بلى"،  فقلت:  فتحّرمونه؟«  اهلل  اأحّل  ما  عليكم  ويحّرمون 

عبادتهم« رواه الرتمذي.

وحمطتنا الرئي�صة لهذا اليوم هي حمطة الكلمة ال�صباحية:

حكم التوسُّل بالصالحين

ل يعتقد اأّن لهذه الو�شيلة تاأثرًيا  ل داخل يف العقيدة؛ لأّن املتو�شِّ التو�شُّ
يف ح�شول مطلوبه، ودفع مكروهه؛ فهو يف احلقيقة من م�شائل العقيدة؛ 

لأّن الإن�شان ل يتو�ّشل ب�شيء اإّل وهو يعتقد اأّن له تاأثرًيا فيما يريد. 
ل بال�شاحلني ينق�شم اإىل ق�شمني: والتو�شُّ

ل بدعائهم فهذا ل باأ�ض به؛ فقد كان ال�شحابة  الق�شم الأول: التو�شُّ
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- ر�شوان اهلل عليهم - يتو�ّشلون بر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بدعائه: يدعو اهلل لهم 
بعم   - عنه  اهلل  ر�شي   - اخلطاب  بن  عمر  وا�شت�شقى  بذلك؛  فينتفعون 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص العبا�ض بن عبد املطلب بدعائه. 
ل بذواتهم: فهذا لي�ض ب�شرعي؛ بل هو  واأما الق�شم الثاين: فهو التو�شُّ
رك من وجه اآخر؛ فهو من البدع؛ لأنه مل  من البدع من وجه، ونوع من ال�شِّ
يكن معروًفا يف عهد النبي ملسو هيلع هللا ىلص، واأ�شحابه. وهو من ال�شرك؛ لأّن كل من 
اعتقد يف اأمر من الأمور اأنه �شبب ومل يكن �شبًبا �شرعًيا، فاإنه قد اأتى نوًعا 
ل بذات النبي ملسو هيلع هللا ىلص مثل اأن يقول:  رك؛ وعلى هذا ل يجوز التو�شُّ من اأنواع ال�شِّ
اأ�شاألك بنبيِّك حممد ملسو هيلع هللا ىلص اإّل على تقدير اأنه يتو�ّشل اإىل اهلل تعاىل بالإميان 
ملسو هيلع هللا ىلص وحمبته فاإّن ذلك من دين اهلل الذي ينتفع به العبد، واأما  بالر�شول 
ذات النبي ملسو هيلع هللا ىلص فلي�شت و�شيلة ينتفع بها العبد؛ وكذلك على القول الراجح 
ل بجاه النبي ملسو هيلع هللا ىلص؛ لأّن جاه النبي ملسو هيلع هللا ىلص اإمنا ينتفع به النبي ملسو هيلع هللا ىلص  ل يجوز التو�شُّ
نف�شه، ول ينتفع به غريه؛ واإذا كان الإن�شان يتو�ّشل بجاه النبي ملسو هيلع هللا ىلص باعتقاد 
اأّن للنبي ملسو هيلع هللا ىلص جاًها عند اهلل فليقل: اللهم اإين اأ�شاألك اأن ت�شف بي نبيك 
حمّمًدا ملسو هيلع هللا ىلص، وما اأ�شبه ذلك من الكلمات التي يدعو بها اهلل - عّز وجّل -.

ومبا اأنكم ا�صتمعتم ملحطاتنا �صوف نكافئكم بهذه املحطة:

وسائل وتقنيات إلدارة الحياة

1- قّدر النتائج؛ ما اأ�شواأ ما ميكن اأن يحدث اإذا اأّجلت اأو اأخفقت 
يف اإكمال هذه املهمة؟ وفى املقابل؛ ما اأف�شل نتيجة حمتملة لإجناز هذا 
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العمل يف الوقت املحّدد؟ قم الآن باخلطوة ال�شائبة وابداأ العمل فوًرا.
باخلطوة  وقم  الو�شع يف احلال  قّيم  الآن..  اب��داأ  ف��وًرا..  اب��داأ   -2
الأوىل لبدء العمل، حتى اأكرث املهمات �شعوبة ميكن اأن ت�شبح اأكرث �شهولة 

عندما نعقد العزم ونبداأ بها.
3- قم باأي �شيء ي�شاعدك على القرتاب من اإجناز مميز ملهمتك. 
ال�شطر  اكتب  حتى  اأو  قائمتك،  على  رقم  باأول  ات�شل  امللف،  ذلك  افتح 
وبهذا  ال�شتمرار،  على  ي�شاعدك  اأن  ما ميكن  كل  اأو  ر�شالتك،  الأول يف 

تبداأ الندماج بالعمل.
خم�ض  خذ  البدء،  يف  �شعوبة  واجهت  اإذا  تفعل،  اأن  قبل  فّكر   -4
دقائق للتفكري يف املو�شوع اأوًل، ثم ابحث عن اأ�شباب التاأجيل، ثم حّفز 
نف�شك لتحليل �شبب تاأخريك هذا امل�شروع ، ثم واجه هذا ال�شبب؛ واجه 

خماوفك باتخاذ اإجراء اإيجابي.

وهاه��ي ناقل��ة البنزين تقدم اإىل حمطتنا بكام��ل حمولتها ومع 
فقرة )ا�صم اهلل الأعظم(

اسم اهلل األعظم

حدث اأن �شاأل �شاب اأحد ال�شاحلني عن ا�شم اهلل الأعظم، فقال 
راآه  تويف  فلما  به،  واأخ��ربك  املنام  يف  �شاآتيك  اأتوفى  ما  بعد  ال�شيخ:  له 
ال�شاب يف منامه، ف�شاأله عن ا�شم اهلل الأعظم، فقال ال�شيخ: ا�شم اهلل 
معنى  ي�شاأل عن  وظل  ال�شاب،  وحار  ورغيف اخلبز!  الأعظم يف اجلنيه 
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اإّن املعنى وا�شح كل  له:  اأن قابل رجاًل �شاحًلا، فقال  اإىل  كالم �شيخه، 
الو�شوح.. اإنه يقول لك: عليك بالعمل والك�شب احلالل، ويطيب املطعم، 

فعندئذ ُي�شتجاب دعاوؤك.

ومبا اأّن اإغالق املحطات واجب وقت ال�صالة، ها نحن نختم بهذه 
املحطة:

أطول إضراب عن الطعام

به  قام  ال��ذي  هو  الآن  حتى  ل  �شجِّ الطعام  عن  اإ�شراب  اأط��ول  اإّن 
ع�شرة �شجناء، بتاريخ )12( نوفمرب من عام )1920م(، يف �شجن كورك 
باأيرلندا، دام اإ�شرابهم )94( يوًما، مل يتذّوقوا فيها �شوى املاء.. ولكن يف 
اليوم ال�شاد�ض وال�شبعني من هذا الإ�شراب، مات اأحدهم، وهو ال�شجني 
اإنهاء  بعد  احلياة  قيد  على  الآخرون  الت�شعة  وبقى  موريف"،  "جوزيف 

الإ�شراب وبعد خ�شوعهم ملراقبة وعناية طبية دقيقة.
ا  اأي�سً اأّن لرتات الوقود حترقها املحّركات,  يف اخلتام نقول: كما 
نحن خمزوننا من الفقرات نحرقه يف الرامج ال�سباحية ل ليذهب 

بل؛ لي�ستعل فينري لكم الطريق.
اأجمعن". و�سحبه  اآله  وعلى  حمّمد,  نبّينا  على  اهلل  "و�سّلى 
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البرنامج اإلذاعي )76(

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل املنعم على عباده مبا هداهم اإليه من الإميان, احلمد 
هلل املتمم اإح�سانه مبا اأقام لهم من جلّي الرهان, الذي حمد نف�سه مبا 
و�سراًجا  باإذنه  اهلل  اإىل  وداعًيا  ا  ونذيًرً ب�سرًيا  ليكون  القراآن  اأن��زل من 
اإىل معرفة عّزته  دلياًل على وحدانيته, ومر�سًدا  كتابه  منرًيا, وجعل 
وعظيم  �ساأنه  وع��ل��ّو  ج��الل��ه  و�سفات  اأ�سمائه  ع��ن  ومف�سًحا  وعلمه, 
ا على �سدقه وبيّنًة  �سلطانه, وجعله حجًة لر�سوله الذي اأر�سله به, وَعلَمً

على اأنه اأمينه على وحيه. اأما بعد:
ن�سق  يف  القدمي,  كالعرجون  بعدها  يعود  منازل,  القمر  اأّن  كما 
اإلهي عجيب, �سوف نبحر معكم يف برناجمنا لهذا اليوم )        ( املوافق 

)                    ( بن منازل القمر, فنتعّرف عليها, وننظر يف اأ�سرارها.

ق�ّص��م الع��رب القدماء حركة القم��ر اليومي��ة اإىل )28( موقًعا 
مت�صاوي��ة الأبعاد تقريًب��ا، يبقى القمر يف كل موقع ليل��ة واحدة، اأما 
نح��ن فنبقى يف ه��ذا املوقع كبداية لنطالقة الق��راآن الكرمي من هذا 

املنرب:

القرآن الكريم

ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  زب  ت��ع��اىل:  ق���ال 
ٹ  ٹ  ٿ  ٿ   ٿ   ٿ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ڀ  ڀڀ 
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ڄ  ڄ  ڄ   ڦڄ  ڦ  ڦڦ  ڤ   ڤڤ  ڤ  ٹٹ 
ڃ ڃ  ڃ ڃ چ چ چ  چ ڇ ڇ ڇڇ ڍ 
ڍڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ ک ک  کک 
گ  گ  گگ  ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ  ڻ ڻ 
ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ   ہہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ 

ے ۓ رب )الن�شاء: 141- 144(.

والفرتة الزمنية للمنزلة الواحدة ت�صاوي )24( �صاعة مق�صومة 
على )28( يوًما، وها نحن نق�صم لنا ن�صيًبا من الأحاديث النبوّية:

الحديث

عن عبد اهلل بن زيد - ر�شي اهلل عنه - ؛ عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »اأّن اإبراهيم 
حرم مكة ودعا لها، وحرمت املدينة كما حرم اإبراهيم مكة، ودعوت لها 

يف مّدها و�شاعها مثل ما دعا اإبراهيم عليه ال�شالم ملكة« متفق عليه.

يظه��ر من املن��ازل )14( ويختف��ي )14( وكلما غاب��ت منزلة يف 
ا  الأفق الغربي طلعت يف الأفق ال�صرقي منزلة ت�صّمى "الرقيب"، واأي�صً

نبقى نحن مع فقرة ت�صّمى )�صيانة الإن�صان(

صيانة اإلنسان

حيث  م��ن  و�شعها  ومتابعة  ال�شيانة  اإىل  حاجة  يف  الأ���ش��ي��اء  ك��ل 
ال�شالمة.
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فال�شيارات لها �شيانة يوؤِمُن بها النا�ض وي�شّلمون بها ويقومون بها.
و�شائر الآلت لها �شيانة يوؤمن بها اأ�شحابها وخمرتعوها وي�شلمون 

بها ويقومون بها.
والبيوت املعمورة حتتاج اإىل �شيانة، والنا�ض م�شّلمون بذلك.

! فاأين �شيانة الإن�شان من دون هذه الأ�شياءّ؟ّّّ
اإّن هذه كلها اأ�شياء لالإن�شان، ووجدت من اأجله، وت�شان من اأجله، 

اأفلي�ض هو الأوىل منها كلها بهذه ال�شيانة اإذن؟!
و�شيانة الإن�شان �شيانتان، لبدهَّ منهما مًعا:

واإر���ش��ادات  ال�شحية،  القواعد  باتباع  وتكون  امل��ادّي��ة:  ال�شيانة 
ال�شالمة، واأحكام ال�شريعة الإلهية.

ا واأخالق  و�شيانة معنوية: وتكون باتباع اأحكام ال�شريعة الإلهية اأي�شً
الإميان، ومقت�شيات الإميان.

ولي�شت �شيانة ج�شم الإن�شان باأوىل من �شيانة اإميانه واأخالقه.
ولي�شت العربة يف الأمور ببداياتها فقط، ولكن بالنظر اإىل عواقبها 
�شيانة  مو�شوع  يف  املعنى  هذا  ُيَطّبق  اأن  العاقل  فعلى  ا؛  اأي�شً ونهاياتها 
ج�شمه واإميانه واأخالقه. وعليه اأن ينظر اإىل مطالبه بهذا املنظار، واأن 
َا.  ل تغّره الأمور ببدايتها، واإمنا عليه اأن يقي�شها بعواقبها ونهاياتها اأي�شً

واملوّفق من وّفقه اهلل تعاىل. 
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تق��ع )14( م��ن املنازل ال���)28( �صمال خط ال�صت��واء ال�صماوي 
وت�صّمى "املنازل ال�صامية"، لنقف هنا مع هذه الفقرة:

اإلسكيمو
اأمريكا ال�شمالية  الإ�شكيمو ا�شم يطلق على قبائل تعي�ض يف �شمال 
حول املنطقة القطبية ال�شمالية، والإ�شكيمو ق�شار القامة، �شفر الوجوه، 
�شود ال�شعر، ذوو مالمح منغولية كالتتار، وملا كنت النباتات منعدمة يف 
هذه املنطقة التي تغمرها الثلوج طوال العام اإّل من بع�ض �شهور ال�شيف، 
فاإّن الإ�شكيمو يعتمدون يف طعامهم اأ�شا�ًشا على حلوم احليتان والأ�شماك 
يحفرونها  كهوف  يف  الإ�شكيمو  ويحيا  القطبية،  والأران��ب  الرئة  وحيوان 

حتت �شطح الأر�ض، ي�شقفونها بعظام احليتان.
اأكواًخا من الثلج كالقباب، لها  فاإذا خرجوا لل�شيد �شتاًء، �شيدوا 
نوافذ من الثلج الرقيق، تبطن باجللود والفراء، وت�شاء مب�شابيح ُت�شرج 

بزيت احلوت.
اأّن  غري  معدودة،  �شويعات  ويف  ب�شرعة،  البيوت  هذه  يبنون  وهم 
حياتهم قد تغرّيت بعد �شم اإقليم األ�شكا اإىل الوليات املتحدة الأمريكية.

وتقع )14( منها جنوب خط ال�صتواء ال�صماوي وت�صّمى "املنازل 
اليمانية" ولنقف هنا مع هذه الفقرة:

األعداد فوق المليون

- املليون: واحد �شحيح واأمامه )6( اأ�شفار.

- املليار:  واحد �شحيح واأمامه )9( اأ�شفار.
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- البليون: واحد �شحيح واأمامه )12( �شفًرا.
- البليار: واحد �شحيح واأمامه )15( �شفًرا.

- الرتيليون: واحد �شحيح واأمامه )18( �شفًرا.
- الكزيليون: واحد �شحيح واأمامه )21( �شفًرا.
- الكزيليار: واحد �شحيح واأمامه )27( �شفًرا.

- ال�شنكليون: واحد �شحيح واأمامه )28( �شفًرا.

وكما اأن القمر ينتقل من منزلة اإىل اأخرى يف يوم وليلة، ها نحن 
ننزل بكم اإىل اآخر فقرة:

نهايات عجيبة لعباقرة العالم

1- الكاتب )�شلومو علينحيم( كان يخاف من رقم )13( فال يكتبه 
يف كرا�شاته ول يف كتبه؛ واإمنا كان يكتب )12( مكرر. مات يف نيويورك 
يوم )13( مايو �شنة )1916م(.. كتبوا على قربه: تويف يوم )12( مكرر 

مايو �شنة )1916م(.
وكتب  ذراع��ه  يف  عرًقا  قطع  اأ�شنني  �شرجي  الرو�شي  ال�شاعر   -2

ق�شيدة بدمه، ثم �شنق نف�شه.
وترك  فمات  بعو�شة  لدغته  بروك  روبرت  الإجنليزي  ال�شاعر   -3

ثروته لثالثة �شعراء هم: جيلمان و ابروكرومبي و والرت دلمار!.
تولر،  اأرن�شت  املوؤلف  يبتلع  باأن  هتلر  اأمر  )1933م(  �شنة  يف    -4
كتابه الذي كتبه �شد النازية، وكان الكتاب من )470( �شفحة، وظل ياأكل 

كتابه حتى مات.
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فنا على �سيٍء من  اأخذنا جولة حول منازل القمر, وتعّرّّّّّّّّ اأن  بعد 
اأن نحّلق  اأمل  القدمي, على  القمر كالعرجون  اأ�سراره, نعود كما يعود 

كالبدر يف ال�سماء يف براجمنا الإذاعية القادمة اإن �ساء اهلل.
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكم  "وال�سالم 
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البرنامج اإلذاعي )77(

ٱ ٻ ٻ

اخللُق  له  النا�س,  وم��ن  ر�ساًل  املالئكة  من  ي�سطفي  هلل  احلمد 
العزيز  وه��و  ي�ساء,  م��ا  ويحكم  �ساء  م��ن  ل  يف�سّ احل��ك��م,  ول��ه  والأم����ر, 
اأّن  واأ�سهد  واأ�ستغفره,  عليه  واأث��ن��ي  واأ���س��ك��ره,  تعاىل  اأح��م��ده  احلكيم, 
حمّمًدا عبده ور�سوله, رفع اهلل قدَره على النا�س, جَعل اهلل له حقوًقا 
على النا�س, وجَعل يف هدِيه و�سّنَته الهدى والنِّرا�س, �سّلى اهلل عليه 
وعلى �سحابته واآله واأزواِجه املطّهرين من الدَن�ِس والأَرَجا�س. اأما بعد:
من رحيق الأزه��ار, وع��ذب الأنهار, و�سفاء الأل��وان, جمعنا لكم 

كاأ�ًسا من املعلومات, مليئة بال�سكريات, ومنع�سة بالنكهات.
علها يطيب لكم مذاقها يف هذا اليوم )        ( املوافق )                    (.

كر احلكيم: وخري كاأ�س ما قرئت عليها اآيات من الذِّ

القرآن الكريم

ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۓ  زب  تعاىل:  ق��ال 
ې  ې  ې   ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ   ۈ 
ۆئ  ۇئ  وئۇئ  وئ  ەئ   ەئ  ائ  ىائ  ى  ې 
ی   ی  ی  ىئ  ىئ  ېئىئ  ېئ  ۈئېئ  ۈئ  ۆئ 
ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ   ڀڀ  پڀ  پ  پ  ٻپ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ 
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ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ   ٹٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ 
چ  چ   چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  
ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  چ 
گ  گ   گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ژژڑ  ڈ  ڈ 
ڻ  ڻ  ںں  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ 

ڻ ڻ ۀ رب )الن�شاء: 145- 152(.

ولن جند اأ�صفى من كاأ�س النبّوة:

الحديث

عن �شهل بن حنيف - ر�شي اهلل عنه - ؛ قال: اأهوى ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
بيده اإىل املدينة. فقال: »اإنها حرم اآمن« رواه م�شلم.

ولكوؤو�س احلكماء طعم خا�س:

كلمات مأثورة لألمير شكيب أرسالن

اأو اجلهاد باملال والنف�ض هو العلم الأعلى الذي  اإّن الت�شحية،   -1
يهتف  ال��ذي  الأعلى  العلم  هذا  الأّم��ة  تعّلمت  ف��اإذا  كلها،  بالعلوم  يهتف 
�شائر  لها  دانت  به،  وعملت  العلم  هذا  الأّم��ة  تعّلمت  فاإذا  كلها،  بالعلوم 

العلوم واملعارف، ودنت منها جميع القطوف واملجاين.
2- امل�شلمون ميكنهم اإذا اأرادوا بعث العزائم، وعملوا مبا حر�شهم 
عليه كتابهم اأن يبلغوا مبالغ الأوربيني والأمريكيني واليابانيني من العلم 
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والرتقاء، واأن يبقوا على الإ�شالم، كما بقي اأولئك على اأديانهم، بل هم 
يعوزنا  الذي  واإمنا  ونحن رجال،  اأولئك رجال  فاإّن  واأح��رى،  بذلك  اأوىل 
الآمال،  وانقطاع  وال�شتخزاء  الت�شاوؤم  هو  ي�شّرنا  الذي  واإمنا  الأعمال، 
فلننف�ض غبار الياأ�ض، ولنتقدم اإىل الأمام، ولنعلم اأننا بالغون كل اأمنية 

بالعمل والداأب والإقدام وحتقيق �شروط الإميان يف القراآن.

ا �صائغة لل�صاربني: الكلمة هي اأي�صً

صيد الكالب وصيد بني آدم!

 عن عديِّ بن حامت - ر�شي اهلل عنه - قال : قال يل ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 
حيًّا  فاأدركته  عليك،  اأم�شك  ف��اإن  اهلل؛  ا�شم  فاذكر  كلبك  اأر�شلت  »اإذا 
فاذبحه، واإن اأدركته قد قتل، ومل ياأكل منه فكله، واإن وجدت مع كلبك كلًبا 
غريه وقد قتل، فال تاأكل؛ فاإنك ل تدري اأيهما قتله، واإن رميت �شهمك، 
فاذكر ا�شم اهلل، فاإن غاب عنك يوًما، فلم جتد فيه اإّل اأثر �شهمك، فكل 

اإن �شئت، واإن وجدته غريًقا يف املاء فال تاأكل« رواه م�شلم.
يف احلديث دللة على مدى عناية الإ�شالم بحفظ احلقوق، وحر�شه 
ا كان، وممن كان ، وعلى من كان؛ فها هو الر�شول ملسو هيلع هللا ىلص  على منع الظلم اأيًّ
الكلب منه؛ لأّن ذلك احتمال  اأكل  اإذا  الكلب  الأكل مما �شاده  مينع من 
على اأّن الكلب اإمنا �شاد لنف�شه، ل ل�شاحبه؛ فقال ملسو هيلع هللا ىلص: »فاإن اأدركته قد 
اأم�شكن  ملسو هيلع هللا ىلص يف �شيد الكالب: »فكل مم  ياأكل منه فكله«، وقوله  قتل ومل 
عليك، واإن قتلن، اإل ياأكل الكلب؛ فاإين اأخاف اأن يكون اإمنا اأم�شك الكلب 
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على نف�شه«؛ اأي وحق الغري ل يحل العتداء عليه، حتى ولو كان كلًبا؛ وهذا 
حفظ للحقوق ومنع الظلم، بل حفظ حلقوق الكالب من بني اآدم، ومنع 

من ظلم الإن�شان للكالب.
تاأكل  »واإن وجدت مع كلبك كلًبا غريه وقد قتل فال  ملسو هيلع هللا ىلص:  ويف قوله 

فاإنك ل تدري اأيهما قتله«.
هذا  يف  التعامل  �شور  من  ال�شامية  ال�شورة  هذه  تقارن  اأن  ولك 
يف   � لالأ�شف   � اليوم  امل�شلمني  بع�ض  عليه  مبا  الكالب،  مع  حتى  الدين، 
اإخوانهم امل�شلمني؛ حتى يتحّول  تعاملهم، لي�ض مع احليوانات، واإمنا مع 
وين�شون  ال�شيد،  مع  ال�شيد  اإخوانه كحال كالب  مع  تعامله  اأحدهم يف 

هذا احلكم ال�شرعي، وهذا ال�شمو الإمياين!.

ونرتككم لتتذّوقوا فقرة بعنوان )درو�س من رحيق احلياة(

دروس من رحيق الحياة

- تعلمت اأنه ل ينتهي املرء عندما يخ�شر، اإمنا عندما ين�شحب. 
- تعلمت اأنه ل يتم حتقيق اأي �شيء عظيم يف هذه احلياة من دون 

حما�شة. 
- تعلمت اأن الذي يك�شب يف النهاية من لدية القدرة على التحمل 

وال�شرب. 
- تعلمت اأن كل الكت�شافات والخرتاعات التي ن�شهدها يف احلا�شر، 

مت احلكم عليها قبل اكت�شافها اأو اخرتاعها باأنها م�شتحيلة. 
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هي  الإن�شان  ميلكها  التي  الفعالة  الأ�شلحة  اأكرث  من  اأنه  تعلمت   -
الوقت وال�شرب. 

- تعلمت اأنه اإذا مل يجد الإن�شان �شيًئا يف احلياة ميوت من اأجله، 
فاإنه اأغلب الظن لن يجد �شيًئا يعي�ض من اأجله. 

وننع�صكم بكاأ�س اأخرى بعنوان )الأع�صى(

األعشى

الأع�شى يف اللغة هو من ل يب�شر بالليل، اأو �شعيف الب�شر.. وهو 
ُعرف  لقب  والأع�شى  الأع�شى..  موؤنث  والع�شواء  والع�شاوة..  الع�شا  من 
الأول  والقرن  اجلاهلية  �شعراء  م�شاهري  من  بع�شهم  �شاعًرا،   )22( به 
الهجري، اأبرزهم: اأع�شى قي�ض، وا�شمه ميمون وكنيته اأبو ب�شري، وهو من 
اأ�شحاب املعّلقات، وتويف عام 7ه� )629م( على الوثنية.. ومنهم: اأع�شى 
همدان الذي ا�شتهر بفرو�شيته و�شعره عن اليمن،  وقد عا�شر احلجاج.. 
من  ربيعة  واأع�شى  املو�شل..  من  ن�شرانًيا  وكان  ثعلب،  اأع�شى  ومنهم: 

�شعراء بني مروان.

ونختم بهذه الفقرة:

القرش.. ال يمرض أبدًا

طاملا تعّجب علماء الأحياء املائية، ورّواد البحار، من �شمكة القر�ض، 
تلك القوية الر�شيقة املاهرة الفّتاكة املراوغة القاتلة.. فهي ل متر�ض اأبًدا، 
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ول ت�شاب باأّي التهاب من اجلروح الكثرية التي تتعّر�ض لها دوًما.. ثم 
نة متاًما، وذات مناعة كبرية �شد الأورام ال�شرطانية وغريها،  اإنها حم�شّ
�شعيف!  بدائي  جهاز  القر�ض  �شمك  يف  املناعة  جهاز  اأّن  من  بالرغم 
يحتوي  القر�ض  اأّن ج�شم  اكت�شف  ودرا�شات عديدة،  اأبحاث  وبعد  ولكن، 
على م�شاد حيوي قوي فّعال، يوجد بكل خلية من خالياه.. وهذا امل�شاد 
اأّي فئة من فئات امل�شادات احليوية املعروفة لدينا..  اإىل  ل ميت ب�شلة 
ما  تفوق كل  فاعليه هائلة  ذو  القر�ض  �شمك  اإّن م�شاد  والأهم من ذلك 
نعرف عن فاعليات امل�شادات احليوية التي عرفها الأطباء وال�شيادلة، 
فهو كفيل بالق�شاء على كل امليكروبات والطفيليات والبكرتيا والفطريات 

التي ت�شيب القر�ض ق�شاء تاًما وفورًيا. 
قد  نفو�سكم  تكون  اأن  كوؤو�سنا,  اآخ��ر قطرة من  انتهاء  بعد  ناأمل 

رناه, ول نّدعي الكمال. طابت ملا قدمناه, وابتهجت مبا ح�سّ
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكم  "وال�سالم 
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البرنامج اإلذاعي )78(

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل الذي جعل ملن لذ به من كل �سائقة خمرًجا, واأعقب 
اهلل وحده  اإل  اإل��ه  ل  اأن  واأ�سهد  فرًجا,  عليه  توكل  ملن  ال�سدائد  �سيق 
اأ�سبح قلبه بالإميان باهلل واأ�سمائه و�سفاته  ل �سريك له, �سهادة من 
مبتهًجا, واأ�سهد اأن نبّينا حمّمًدا عبده ور�سوله العبد املجتبى, والنبي 
اأقطار الأر���س وال�سماء, و�سلِّم  امل�سطفى, �سلى اهلل عليه �سالة متالأ 

ت�سليًما كثرًيا. اأما بعد:
نقدم  املعطاة,  واإذاعتنا  امل�سباح,  و�سباحنا  ال�سداح,  منرنا  من 
لكم برناجمنا لهذا اليوم )        ( املوافق )                    ( من زوايا متعّددة, 

واجتاهات خمتلفة, عّلنا نوفق للتجديد, وجند التفاعل والتاأثري.

اأوىل زوايان��ا ه��ي زاوي��ة الق��راآن الك��رمي، املليئ��ة باملعج��زات 
والأعاجب:

القرآن الكريم

قال تعاىل: زب ۀ  ہ ہ ہ ہ ھ ھھ ھے ے 
ۈٴۇ  ۈ  ۆ   ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۓ  ۓ  
ائ  ائ  ىى  ې  ې  ې  ې   ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ 
ېئ  ېئ   ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۇئۆئ  ۇئ  وئ  وئ   ەئ  ەئ 
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ىئ ىئ  ىئ ی ی ی ی  جئ حئ مئ  ٱ ٻ ٻٻ 
ٿ   ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀٺ  ڀ  ڀ  پپڀ  پ  پ  ٻ 
ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ  ڤ ڦ ڦ ڦ 
ڇ  ڇڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ 
گ  گ  گ  گ  کک   ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڎ ڎڈ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  

ڳ ڳ ڳ ڳڱ ڱ ڱ ڱ ں  ں رب )الن�شاء: 153- 158(.

ول�صّنة النبي ملسو هيلع هللا ىلص  زاوية عطرة، مليئة بالتفاوؤل والإميان:

الحديث
ملسو هيلع هللا ىلص: »اإّن اإبراهيم  عن جابر - ر�شي اهلل عنه - ؛ قال: قال النبي 
حّرم مكة، واإين حّرمت املدينة ما بني لبتيها. ل يقطع ع�شاها ول ي�شاد 

�شيدها« رواه م�شلم.

ور�صمن��ا لكم بهند�صتنا الإذاعية ث��الث زوايا .. الزاوية الأوىل 
بعنوان )حنق ال�صليبيني واليهود على �صالح الدين(

حنق الصليبيين واليهود على صالح الدين
�شالح الدين الأيوبي َعَلم من اأعالم الإٍ�شالم، اأدمى قلوب اأعداء 
الإ�شالم، فاإنه ق�شى على اأحالم ال�شليبيني يف اإقامة دولة ال�شليبيني يف 
بالد امل�شلمني، واأعاد لالإ�شالم بهاءه، ورفع راية الإ�شالم خفاقة، ول تزال 

اأعماله حمل اعتزازنا وفخارنا.
وبقدر ما ينت�شي امل�شلمون لذكره، بقدر ما يغيظ ذكره واحلديث عن 
انت�شاراته اأعداء الإ�شالم، عندما دخل الفرن�شيون م�شر" هدموا - كما 

www.alukah.net



545

يقول اجلربتي - ق�شر يو�شف �شالح الدين، وحما�شن امللوك وال�شالطني 
ذوات الأركان ال�شاهقة، والأعمدة البا�شقة، وكذلك ما بها من امل�شاجد 

والزاويا وامل�شاهد".
وعندما دخل اللنبي دم�شق اأول ما فعله ال�شري اإىل قرب �شالح الدين، 

فلما وقف عليه ركله برجله، وقال له: قم يا �شالح الدين، لقد عدنا.
منرب  على  ق�شى  حريًقا  به  فاأحدثوا  الأق�شى  على  اليهود  وتاآمر 

�شالح الدين الذي ن�شبه بعد ا�شتعادته القد�ض من ال�شليبيني. 
يظن اأعداء الإ�شالم اأنهم بعلمهم هذا يق�شون على ذكرى �شالح 
اأن�شودة  الدين  ف�شالح  خمطئون،  ولكنهم  امل�شلمني،  نفو�ض  يف  الدين 
الأمة  لوحدة  رمز  وهو  الزمان،  مّر  على  امل�شلمون  يرّددها  التي  الن�شر 
يوم  و�شياأتي  نفو�شنا،  تق�شي على ذكراه يف  لن  اآثاره  وزوال  الإ�شالمية، 
قريب يظهر يف الأمة �شالح دين جديد يعيد الأق�شى اإىل ح�شن الأمة 
الإ�شالمية، ويغيظ ال�شليبيني واليهود مرة اأخرى، فاخلري يف هذه الأّمة 
رب  ۆئۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  ەئوئ  ەئ  ائ  زب  ينقطع،  ل��ن 

)يو�شف: 21(.

وزاويتنا الثانية بعنوان )اأربعة مليارات ُتنفق على الأموات(

أربعة مليارات تنفق على األموات
من  مليارات  اأربعة  �شنة  كل  يف  الأمريكيون  "ينفق  الكاتب:  يقول 
الوليات  يف  التجارة  جلنة  بهذا  اأف��ادت  وقد  موتاهم،  لأجل  ال��دولرات 

املتحدة".
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ويذكر: اأّن �شعر التابوت الذي يو�شع فيه امليت يرتاوح ما بني )100- 
1000( دولر، وهناك م�شاريف فر�شتها العادات والتقاليد كالزهور.

يتم عند  الأم��ر  ، جتد  الإ�شالم يف هذا اجلانب  بهدى  ق��ارن هذا 
امل�شلمني يف غاية الب�شاطة، قما�ض يلف به امليت، ويد�ض يف الرتاب، ثمهَّ 
ل  واملحكوم،  واحلاكم  والفقري،  بالغني  ذلك  يفعل  فوقه،  ال��رتاب  يعاد 

تابوت ول زهور ول بناء.
نحن ل ننكر اأّن هناك اأقواًما حادوا عن الهدى الإ�شالم، فرتاهم 
ال�شخمة،  الأبنية  عليها  ويقيمون  بالرخام،  ويبنونها  القبور،  ي�شّيدون 
ويرفعون عليها  القباب، وهذا كله بعيد عن هدى الإ�شالم، وهو من اأفعال 
اأهل اجلاهلية، وقد نهى الر�شول ملسو هيلع هللا ىلص عن ت�شييد القبور والكتابة عليها يف 

عدة اأحاديث �شحيحة.
وبع�ض النا�ض يف ديارنا يبذلون اأمواًل وجهوًدا هائلة عندما ميوت 
اإقامة ال�شرادقات، وبذل الأموال لأ�شحاب العمم الذين  قريب لهم، يف 
يقروؤون القراآن على روح امليت.. وكل هذا من ال�شالل، اإّن هدى الإ�شالم 
غري  يف  تتبّدد  اأن  من  النا�ض  طاقات  يحفظ  مي�شور،  �شهل  ال��ع��زاء  يف 

جمالها، ويحفظ اأموالهم من اأن تنفق يف اأمور تافهة.

وزاويتنا الثالثة بعنوان )وحيد ع�صره(

وحيد عصره

ع�شره  وحيد  كان  ذكر القلق�شندي يف كتابه "�شبح الأع�شى" من 
، فن من  ال�شروب  اأو �شرب من  العلوم،  اأهل زمانه يف علم من  وفريد 
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رب به  املثل يف اأمثاله.. منهم:  الفنون، بحيث �شُ
يف طوفان الأر�ض. - الإ�شكندر:   

يف العدل. - ك�شرى اأنو �شروان:  

يف حّدة النظر. - زرقاء اليمامة:  

يف الكرم. - حامت الطائي:   

يف احلكمة. - اأر�شطاطالي�ض:  

يف الطب. - اأبقراط:   

يف الف�شاحة. - ق�ض بن �شاعدة:  

يف البالغة. - �شحبان بن وائل:  

يف البيان. - عمرو بن الأهتم:  

يف العي. - باقل:    

يف معرفة الأن�شاب. - اأبو بكر ال�شديق:  

يف قوة الهيبة. - عمر بن اخلطاب:  

يف التالوة. - عثمان بن عفاف:  

يف الق�شاء. - علي بن اأبي طالب:  

يف كرثة الحتمال. - معاوية:  
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ونختم زوايانا الإذاعية بهذه الزاوية الأخرية:

الكافيار

اأنواع من �شمك  "الكافيار"  اأو اخلبياري بالرتكية؛ هو بي�ض عدة 
لل�شهية..  فاحًتا  وبكونه  اللذيذ  بطعمه  وميتاز  احلف�ض،  ّيدعى  خا�ض 
الأغنياء  ا�شتعمال  على  اقت�شر  لذلك  ندرته،  ب�شبب  الثمن  غايل  وهو  

حتى اأطلق عليه طعام القيا�شرة.
ت�شرب  ثم  ال�شمك،  مباي�ض  بنزع  فتتم  ا�شتخراجه  طريقة  اأم��ا 
والدهن  الألياف  من  البي�ض  هذا  ينظف  ثم  منها،  البي�ض  ل�شتخراج 
البي�ض، ويعباأ يف  ال�شائل وميلح  والغ�شاء ب�شغطه يف منخل، ثم ي�شتبعد 

علب. 
والكافيار عّدة اأنواع اأندرها واأغالها ثمًنا الذي ي�شتخرج يف ال�شتاء 
من البي�ض اجليد ويكون طازًجا، وميلح متليحا معتدل.. اأما الذي يحفظ 

يف )10%( من امللح فهو اأقل جودة.
وقد يكون الأحمر وي�شتخرج من بطارخ ال�شلمون. 

وقد يكون الكافيار بحجم احلبوب ال�شغرية اأو احلم�ض.
املجاورة  املناطق  ويوجد يف  الأن��واع  هذه  اأ�شهر  الرو�شي  والكافيار 

للبحر الأ�شود، اأو بحر قزوين، اأو الدانواب وغريها. 
احلف�ض  كافيار  ي�شبه  كافياًرا  الأمريكية  املتحدة  الوليات  وتنتج 
الأبي�ض  وال�شمك  امللواق  اأخرى مثل �شمك  اأ�شماك  الرو�شي من مباي�ض 

والقد. 
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قد  واأمامكم  ُر�سمت,  قد  الإذاعية  زوايانا  هذه  نقول:  اخلتام  يف 
ّعر�ست؛ فاإن كان من زلل فهو لبد اآِخٌذ ن�سيبه من كٍل عمٍل ب�سري, 

واإن كان من �سواب فهو من اهلل الكرمي الرحمن.
اأجمعن". و�سحبه  اآله  وعلى  حمّمد,  نبّينا  على  اهلل  "و�سّلى 
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القهار, مذل اجلبابرة, قا�سم  املنتقم  القوي اجلبار,  احلمد هلل 
الأكا�سرة, مهلك القيا�سرة, ل يعجزه �سيء يف الأر�س ول يف ال�سماء, 
وال�سالة وال�سالم على قائد املجاهدين, حمب ال�ست�سهادين, مبغ�س 

املنافقن, وعلى اآله و�سحبه الطيبن املجاهدين. اأما بعد:
م��ن حم��ط��ات ال��وق��ود ت���ت���زّودون ب��ال��وق��ود, وم���ن حم��ط��ات امل��ي��اه 
تتزّودون باملاء, وهنا ل بد لنا من حمطة تتزّودون منها العلوم واملعارف 

اجلديدة واملفيدة.
وها نحن نقدم لكم يف هذا اليوم )        ( املوافق )                    ( 

حمطتنا ال�سباحية؛ حمطة الإذاعة املدر�سية.
ب��اآي��ات  ي��زّودوك��م  الإذاع����ة لكي  اإخ��وان��ك��م م��ن جماعة  يقف فيها 
القراآن, واحلديث, والكلمة, ومن العجائب والغرائب ما يده�س ويبهر.
لذا؛ �ستكون باإذن اهلل اإذاعتنا لهذا اليوم جديدة وفيها معلومات 

مفيدة باإذن اهلل.

حمطتنا الأوىل هي حمطة القراآن الكرمي:

القرآن الكريم

ھ   ہہ  ہ  ہ   ۀ  ۀ   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  زب  ت��ع��اىل:  ق���ال 
ۇ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ 
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ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋۋ  ٴۇ   ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ 
ۇئ  ۇئ   وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ېىى  ې 
جئحئ  ی  یی  ی  ىئ  ىئ   ىئ   ېئېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ   ۆئ 
مئ ىئيئ جب حب  خبمب ىب يبجت حت  رب 

)الن�شاء: 159- 162(.

وحمطتنا الثانية هي حمطة ال�صّنة النبوّية:

الحديث

ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ل يدخل  اأبي بكرة - ر�شي اهلل عنه - ؛ عن النبي  عن 
املدينة رعب امل�شيح الدّجال، لها يومئذ �شبعة اأبواب، على كل باب ملكان« 

رواه البخاري.

ون�صل اإىل حمطة الأعالم وامل�صاهري:

من األعالم والمشاهير

1- روبرت كوخ: طبيب اأملاين، عا�ض من عام )1843 اإىل1910م(، 
در�ض الطب بجامعة جوتنجن.

عمل مديًرا ملعهد الأمرا�ض املعدية بربلني، كما زار م�شر لدرا�شة 
وباء الكولريا، واكت�شف الع�شيات امل�شببة ملر�ض ال�شل، وفاز بنوبل للطب 

عام )1905م(، له تقنية ناجحة يف ا�شتعمال املجهر.
2- روجيه جارودي: فيل�شوف ومفكر فرن�شي، ولد عام )1913م(. 
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ال�شيوعية  اعتنق  ال�شوربون،  من  الدكتوراه  على  وح�شل  الفل�شفة  در�ض 
اإ�شالمه  اأ�شهر  كما  بال�شيا�شة،  وعمل  الفل�شفة،  ودر�ض  والربوت�شتانتيه، 
وله  العامليني،  املفكرين  اأب���رز  م��ن  ك��ان  جارودي".  ب�"رجاء  وت�شّمى 
لل�شيا�شة  املوؤ�ش�شة  الأ�شاطري  وكتاب؛  النحطاط،  طليعة  اأمريكا  كتاب: 

الإ�شرائيلية.

وحمطتنا الرئي�صة لهذا اليوم هي حمطة الكلمة ال�صباحية:

ال تضيّع عمرك في البحث عن المفاتيح

لي�ض من احلكمة اأن مي�شى الإن�شان اإىل �شيارته اأو منزله اأو مكتبه 
�شبهلاًل، ل ي�شتثمر وقت امل�شي يف �شيء مفيد، ثم اإذا و�شل وقف يبحث 

عن املفاتيح يف تلك اللحظة، اأو تاأخر عثوره عليها.
وكان الأجدى اأن ي�شع يده يف جيبه وهو ما�ض، ويبحث عن املفتاح 
ا،  قبل و�شوله اإىل الباب، واإذا كان املفتاح مع جمموعة اأخرى فيحّدده اأي�شً
حتى ل يحتاج اإىل اإ�شاعة اأي وقت يف البحث عن املفتاح، ولو جمعت وقت 

. البحث عن املفاتيح يف حياتك كلها لوجدته وقًتا طوياًل جًدا مذهاًلّ
فاإن اأنت م�شيت على الطريقة الأوىل يف البحث عنها خ�شرت ذلك 

الوقت كله من عمرك دون مردوٍد، ودون حاجة اإىل الإ�شاعة.
من  �شلمت  بها  ن�شحتك  التي  الثانية  بالطريقة  اأخ��ذت  اأن��ت  واإن 
عمرك،  اإىل  ت�شيفه  مبقداره  وقًتا،  وك�شبت  كله،  الوقت  ذلك  اإ�شاعة 

ت�شتطيع اأن ت�شتثمره يف العمل ال�شالح املفيد، ولكن اإذا كنت تريد.
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من  الوقت  به  ت�شتثمر  ما  بقدر  م�شاعًفا  وقًتا  تك�شب  اأن  بل ميكن 
الأعمال يف اآن واحٍد؛ كما لو كنت ما�شًيا اإىل البيت مثاًل اأو اإىل ال�شيارة، 
فو�شعت يدك يف جيبك يف تلك الأثناء لأخذ املفتاح الذي �شتفتح به الباب، 
ويف الوقت نف�شه كنت تذكر اهلل تعاىل، اأو تعمل ذهنك يف �شيء مفيد ، اأو 
يف �شيء اأنت حمتاج للتفكري فيه، اأو ت�شرتجع يف ذهنك بع�ض حمفوظاتك 

التي حتتاج اإىل مراجعتها، وهكذا ما ماثل هذه الأعمال.
ول تظن اأن وقت ذلك ق�شري، ولكن انظر كم ت�شتغرق عملية البحث 
هذه من الوقت، وكم تتكرر يف اليوم، ويف الأ�شبوع، ويف ال�شهر، ويف ال�شنة، 
ثم ت�شربه يف �شنوات العمر؛ ولعله يخرج لك �شهر اأو �شهور �شائعة تقف 

فيها باحًثا عن املفاتيح؛ فهل تر�شى هذا؟.
النا�ض  من  كثري  يق�شي  التي  الت�شرفات  اأو  الأعمال  بقية  وهكذا 
لهَّ وقتهم فيها، كامل�شامرة، اأو ال�شحك اأو ما �شابهها  مّما  وقتهم فيها اأو ُجُ
قد يق�شي فيه النا�ض وقتهم من غري داٍع لذلك؛ فاإنك لو جمعت بطريقة 
واحدهم؛  ُعمِر  مدى  على  اأ�شحابه  من  النوع  هذا  ي�شتغرقه  ما  ح�شابية 
لوجدت عجًبا، فقد تكون النتيجة اأن يتبني اأن بع�شهم يق�شي �شهوًرا من 

عمره �شاحًكا فقط.
واأنت و�شاأنك بنف�شك وُعمِرك بعد بيان هذه احلقيقة.

- عجًبا لك اأيها الإن�شان: تر�شي اخل�شارة يف دنياك، وتر�شاها يف 
دينك اأو يف مروءتك واأخالقك!.
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ومبا اأنكم ا�صتمعتم ملحطاتنا �صوف نكافئكم بهذه املحطة:

كيليمانجارو

كيليماجنارو هو اأعلى جبل باإفريقيا.. يقع على احلدود بني كينيا 
وتنزانيا.. ويبلغ ارتفاعه )5895( مرًتا.. وهو من اأروع املناظر الطبيعية 
ارتفاعه )1000( مرت، وحميطه ل  يبلغ  ويوجد فوق ه�شبة  العامل..  يف 
يزيد على )64( كيلو مرًتا، وله قمتان: كيبو ماونزي وكيبو هي الأعلى.. 
الأمل��ان،  املب�ّشرين  اأح��د  اإىل  اجلميل  اجلبل  ذلك  اكت�شاف  ف�شل  ويعود 
اجلمعية  اأّن  على  )1848م(،  ع��ام  وذل��ك  رمب��ان..  جوهان�ض  وُي��دع��ى: 
اجلغرافية امللكية مل تعرتف بوجود هذا اجلبل اإّل بعد رحالت عديدة قام 
بها البارون الأملاين: كارل فون درديكن، الذي قام بعّدة رحالت اإليه، بني 
عامي )1861م( و )1862م(.. واأول من جنح يف ت�شلُّق كيليماجنارو اأو 
الو�شول اإىل قّمته دكتور: هانزمايز، وزميلة: لودفيج بورت�شلر.. ويقال: اإّن 
عملية ت�شلُّقه هي اأق�شى عمليات ت�شلُّق اجلبال بالن�شبة لإن�شان.. وهناك 

قبيلة م�شهورة تعي�ض بجوار كيليماجنارو وهي قبيلة ال�شاجا.

وه��ا هي ناقلة البنزين تقدم اإىل حمطتن��ا بكامل حمولتها ومع 
فقرة )من املنهّيات يف ال�صالة(

من المنهيّات في الصالة

النهي عن م�شح الأر�ض اأثناء ال�شالة، فاإن احتاج فواحدة لت�شوية 
امل�شلي  يرفع  اأن  والنهي  ال�شالة،  الفم يف  تغطية  وعن  ونحوه  احل�شى 
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اأ�شابه  اإذا  الليل  قيام  موا�شلة  وعن  املوؤمنني  فيوؤذي  ال�شالة  يف  �شوته 
كان ذلك  اإذا  وبخا�شة  كله  الليل  قيام  يقوم، وعن  ثم  ينام  بل  النعا�ض، 

تباًعا.
ي رقاب النا�ض،  والنهي عن التثاوؤب والنفخ يف ال�شالة، وعن تخطِّ
وعن كّف الثياب وكفت ال�شعر يف ال�شالة، وكّف الثياب جمعها وت�شمريها، 

وكفت ال�شعر جمعه وحب�شه.

ومبا اأّن اإغالق املحطات واجب وقت ال�صالة، ها نحن نختم بهذه 
املحطة:

المدينة المنورة وأسماؤها

- الربة. - دار الأخبار.  - املرحومة.  - ال�شافية. 
- البحرية. - طيبة.  - املرزوقة.  - املحرمة. 

- بيت الر�شول. - دار الفتح.  - املقد�شة.  - املباركة. 
- اجلابرة. - دار الهجرة.  - املقر.  - قبة الإ�شالم. 

-اجلنة احل�شينة. - قلب الإميان.  - الناجية.  - قرية الأن�شار. 

- حرم ر�شول اهلل. - املختارة.  - دار ال�شالم.  - مدخل �شدق. 
- ح�شنة. - اأر�ض اهلل.  - اخلرية.  - املحبورة. 

- اأر�ض الهجرة.- البارة. - الدار.  - املجبورة. 
- دار الأبرار. - املحفوظة. 



556

ا  اأي�سً اأّن لرتات الوقود حترقها املحركات,  يف اخلتام نقول: كما 
نحن خمزوننا من الفقرات نحرقه يف الرامج ال�سباحية ل ليذهب 

بل؛ لي�ستعل فينري لكم الطريق.
اأجمعن". و�سحبه  اآله  وعلى  حمّمد,  نبّينا  على  اهلل  "و�سّلى 
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واأم��ر بتوحيده  بال�سداد والفالح لأهل الإمي��ان  احلمد هلل حكم 
وطاعته, وحكم بالذل واخل�سران لأهل الكفر والطغيان. واأ�سهد اأن ل 
اإله اإل اهلل وحده ل �سريك له, ومن اتقاه وعمل مبا اأنزل وقاه وحماه, 
ومن اأعر�س عنه وعمل بغري ما اأنزل اأذله واأ�سقاه. واأ�سهد اأّن حمّمًدا 
اأّمته به. وما من �سر  اإّل دّل عليه ون�سح  عبده ور�سوله, ما من خري 
اآله و�سحابته  اإل حذرها ونهاها عنه, �سّلى اهلل عليه وعلى  اأو هالك 

والتابعن ومن مت�ّسك ب�سّنته اإىل يوم الدين. اأما بعد:
كما نغم�س عيًنا نفتح الأخرى, وكما نغلق باًبا نفتح اآخر, وكما 
نختم اإذاعة نبداأ باأخرى, ومن هذا اليوم )        ( املوافق )                    ( 
نعر�س لكم اإذاعتنا اجلميلة بن الأنوار اخلافتة, وال�ساطعة, يف �سكٍل 

من الأ�سكال اجلذابة, ونوٍع من اأنواع التجديد الذي اعتدنا عليه.

م��ع هذا النور الأبي�س امل�صيء كالقمر نق��راأ القراآن الكرمي بكل 
ترتيل:

القرآن الكريم

ڀ  پ  پ  پ   پ  ٻٻ  ٻٻ   ٱ  زب  ت��ع��اىل:  ق���ال 
ٿ  ٿ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀڀ  
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ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹٹ   ٹ  ٹ  ٿ  ٿ 
چ   چ  ڃ  ڃڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ   ڦ  ڦ 
ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ 
ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ ڑ  ک ک ک ک گ  گ گگ ڳ 
ڳڳ  ڳ ڱڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ  ڻ ڻ 
ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ  ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ڭ 
ڭڭ ڭ  ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋۅ  ۅ ۉ 

ۉ ې ې ې رب )الن�شاء: 163- 169(.

وهذا نور اأخ�صر، اإنه نور ال�صّنة املحمدّية ال�صريفة:

الحديث

املدينة  اأنقاب  »على  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  ر�شول  ق��ال  ق��ال:  هريرة؛  اأب��ي  عن 
مالئكة، ل يدخلها الطاعون ول الدّجال« متفق عليه.

وم��ن نورن��ا الزه��ري القادم نخ��رج لكم فق��رة بعن��وان )و�صائل 
وتقنيات لإدارة احلياة(

وسائل وتقنيات إلدارة الحياة

بداية  يف  املزعجة  املهمة  هذه  اأجنز  اأوًل،  اأّجلته  ما  بعمل  قم   -1
اليوم، وعندما تكتمل �شت�شعر بالن�شاط و�شيكون باقي اليوم �شهاًل.

اأجل  من  املهمات،  بع�ض  لإرج��اء  تتخذها  التي  لالأعذار  انتبه   -2
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اللحظة  هذه  يف  اأهمية  الأك��رث  للخطوة  دائًما  ارج��ع  ثم  اأخ��رى،  مهمات 
واعمل على اإجنازها. من ال�شهل الوقوع يف فخ العمل بجد اأكرث لإجناز 
ل��ذا.. حتّكم يف  فعاًل.  ما يجب عمله  لتجنُّب عمل  كو�شيلة  اأخ��رى  مهمة 

نف�شك وعّدل طريقة عملك.
مرحة.  لعبة  اإىل  العمل  وح��ّول  امللل  اأبعد  ثم  نف�شك  عن  رّوح   -3
حتّدى نف�شك لتحطيم رقمك القيا�شي يف ال�شرعة اأو لت�شبح اأكرث كفاءة، 
معّدل  حت�شن  وعندها  املهمة.  هذه  لإجناز  اإنتاًجا  اأكرث  طرق  لإيجاد  اأو 
اإنتاجك. ا�شتمتع قلياًل ثم اأكمل هذا العمل اململ وقد تكت�شف �شيًئا ثورًيا 

حقيقًيا ميكن اأن يغرّي من تفكريك التقليدي.
4- اعرف ماهية اأ�شباب تاأخريك ثم اتخذ بع�ض الإجراءات. خذ 
اأو  القيام ب�شيء ما قد يكون �شعًبا  بع�ض الوقت وحتدث مع نف�شك قبل 
غري منا�شب اأو م�شجر جًدا، ا�شتمع اإىل �شوتك الداخلي لكن كن م�شتعًدا 

لإنهائه اإذا منعك عن عمل الأ�شياء املهمة.

وهذه كلمتنا ال�صفراء فاقٌع لونها جتذب الناظرين:

ليس المهم أن تكون قويًّا لكن تقيًا

غار؛ حني يزرع فيه  يربي بع�ض النا�ض �شغريه على �شيء من ال�شهَّ
ة ال�شخ�شية" على حد زعمه؛ فيوؤكد هذا "الكبري" لل�شغري باأن ياأخذ  "قوهَّ
ى عليه فعليه اأن  حقه ِمن اأي �شخ�ض كان، واأن ل يكون �شعيًفا، ومن َيتعدهَّ
اجلائرة عن  الفا�شلة،  الن�شيحة  هذه  بح�شب   � �شاعني  ال�شاع  له  يكيل 
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واأما  النا�ض،  بني  املجاملة  اأخالق  اأما   � واحلياء  والأخ��الق  الأدب  حدود 
حدود الحرتام بني النا�ض، ول�شيما بني الكبري)�شًنا اأو قدًرا( وال�شغري، 
واأما مراعاة العالئق واحرتام حقوق الن�شب والقرابة والتحمل يف �شبيلها، 
الن�شيحة،  به عر�ض احلائط عند �شاحب هذه  كل ذلك م�شروب  فاإّن 

الذي رمبا اأ�شبح ل فرق بينه وبني احلائط.
واإنه � واهلل � لأمٌر َجَلٌل، وم�شاٌب عظيٌم، اأن تنتك�ض الفطرة وتنحرف 
الأخالق عند بع�ض النا�ض اإىل هذا احلد؛ فيتحّولون � ويحّولون �شغارهم � 
من بني اآدم  اإىل حيوانات مفرت�شة، ياأكل فيها القوي ال�شعيف، واأحياًنا: 

الفا�شل ياأكله ال�شخيف.
ال��راذل��ة؛  ل��الأخ��الق  ولكن  الفا�شلة،  ل��الأخ��الق  حينئذ  مكان  فال 
وكاأننا يف  ل احلق،  القوة  هو  امليزان  وي�شبح  اأو احلقوق،  في�شيع احلق 
 معركة مع الأعداء ، واملبداأ فيها هو ما اأمرنا اهلل به جتاه العدو الكافر: 

زب ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ  ۅ ۉ  ۉ ې 
ې ې ې ى  ى ائ ائ ەئەئ رب )الأنفال: 60(.

واإذا كان هذا هو املبداأ، فاإّن معناه اأنه مل َيُعد للحياة مبداأ.
واإذا كان هذا هو املبداأ، فاإّن معناه اأّن احلق لي�ض ثابًتا، واإمنا مييل 

بح�شب اختالف ِن�شب القوة بني النا�ض.
واإذا كان هذا هو املبداأ، فاإّن معناه اأنه ما من قوي ياأخذ حقه بذراعه 

ًة، اإّل ويف النا�ض من هو اأقوى منه فيقلب امليزان؛ في�شبح له احلق!. مرهَّ
وهذه لي�شت اإّل �شريعة الغاب.
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من  كثري  يف  ا  بع�شً بع�شها  تاأكل  التي  الكالب  مبداأ  اإّل  ه��ذا  وم��ا 
ا؛  الأحيان، على الرغم من اأنه ل حاجة بها اإىل اأن تفرت�ض بع�شها بع�شً

لأّن الرزق، اأو القوت، يت�شع للجميع؛ لكن الكالب ل تفهم هذا.

وم��ن حت��ت هذه الأ�ص��واء البنف�صجي��ة اخلافتة نق��ف مع فقرة 
)من اآداب ال�صالة(

من آداب الصالة

من الآداب املرعية: ال�شتغفار بعد ال�شالم مبا�شرة. ففي احلديث: 
»كان ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص اإذا ان�شرف من �شالته ا�شتغفر ثالًثا«. وقد ورد يف 
اأحمد: »من تو�شاأ  ال�شالم حديث يف م�شند الإمام  ف�شل ال�شتغفار بعد 
ثم  واخل�شوع،  الركوع  يح�شن  ركعتني  ي�شلي  قام  ثم  الو�شوء  فاأح�شن 
ا�شتغفر غفر له« لأّن ال�شتغفار يجرب نق�ض التقوى ويجرب نق�ض الطاعات 
من القيام بحق العبودية، ونق�ض التعظيم وطلب املغفرة ل يكون اإّل من 
من  والتق�شري  بالعجز  اعرتاف  هذا  وكل  والنق�ض،  يالتق�شري  ال�شعور 
امل�شلي، لعلمه مبا ي�شتحق الرب جّل جالله من حقوق العبودية واآدابها 
الظاهرة والباطنة، واأّن العبد اأعجز واأ�شعف واأقّل من اأن يوفيها حقها؛ 
فكيف ير�شى بها لربه؟ !فاملخل�ض ل ير�شى ب�شيء من عمله ول ير�شى 
اأداء  العبد يف  الواقع من  للخلل  يكون  نف�شه هلل طرفة عني، فال�شتغفار 

عبادته وتق�شريه، ل كمن يرى اأنه قد اأكمل العبادة ومّن بها على ربه.
بل اإّن اهلل لو حا�شبنا على ال�شهو والغفلة يف ال�شالة لعّذبنا ف�شاًل 
عن معا�شينا، اإّن املالئكة العباد املكرمني الذين ي�شّبحون الليل والنهار ل 
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يفرتون ول ي�شاأمون ول ميّلون؛ اإذا جاءوا يوم القيامة يعتذرون اإىل ربهم 
ويقولون: »�شبحانك ما عبدناك حق عبادتك اإّل اأننا ل ن�شرك بك �شيًئا« 
فاإّن  ولهذا  وغفلة؟!  �شهًوا  ن�شفها  التي  ب�شالتنا  فكيف  الطرباين،  رواه 
املوؤمن يرى ح�شناته خلف ظهره و�شيئاته ن�شب عينيه، وعالمة ال�شقاوة 

اأن يجعل ح�شناته ن�شب عينيه، و�شيئاته خلف ظهره، واهلل امل�شتعان.

ومن فوق الأنوار الربتقالية ال�صارخة نقدم هذه الفقرة:

من أنواع األشجار بالتفصيل

)لي�ض  اخل���واز  ال�شجر  جن�ض  م��ن  ثمرته:  اأو  م��وز  واح���دة  امل���وز: 
ب�شلب(، له ورُق كورق القلقا�ض على �شكل الرت�ض، وله �شاق ك�شاق النخلة 
اإّل اأنه َرْخُو، وليف كليفها، وله زهر اأزرق وثمر كاخليار يجني قبل ن�شجه، 
ويرتك يف كّتان مغموًما حتى ياأخذ الن�شج، فاإذا ن�شج كان طعمه كع�شل 
و�شمن ممزوجني. ُيزرع لثماره ال�شكرية وينبت يف البالد احلارة، ويكون 

ثمره يف عناقيد من�شًدا بع�شه فوق بع�ض، ومنه اأنواع للتزيني.
الرنج�ض: نبات له اأ�شناف واأنواع واأ�شهرها اثنان: اأ�شفر واأبي�ض، 
فالأ�شفر ورقة كورق الزعفران، تلتوي اأطراف الأوراق وترجع اإىل جانب 
ال�شعراء  ذك��ره  وقد  خ�شراء،  مل�شاء  �شرب،  نحو  تعلو  و�شاقها  الأر���ض، 
كثرًيا ومدحوه و�شّبهوا العيون الفواتر به لنك�شاره وميله، والأبي�ض ورقه 
زهر  اأعالها  يف  خ�شراء  �شاق  وله  الأر���ض  على  ميتد  احللقة  كاأطراف 
اأبي�ض ويف و�شطه اأ�شفر، وله رائحة قوية ويعرف بالبهار. يظهر يف ال�شتاء 

وبعد نزول املطر.
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واآخر اأنوارنا هو هذا النور ومع هذه الفقرة:

عشرة أنشطة إيجابية للفرد المسلم
1- تقدمي حماب اهلل على حماب النف�ض.

2- �شالة ركعتني بعد الو�شوء م�شت�شعًرا دخول اجلنة.
3- و�شع هدف اأ�شبوعي اأو �شهري.

4- ال�شعي يف الإ�شالح بني النا�ض وجمع القلوب.
5- تفعيل اإمام امل�شجد دعوًيا.

ف على املواقع الإ�شالمية عرب ال�شبكة العنكبوتية ون�شرها. 6- التعرُّ

7- تفعيل حلقات حتفيظ القراآن يف امل�شاجد ودعمها معنوًيا ومادًيا.
8- اإحياء �شّنة العتكاف والعمل بها.

9- توزيع اأ�شرطة للقراآن الكرمي على اإخوانك امل�شلمني.
العون  يد  ومّد  الأق��ارب  من  وامل�شاكني  الفقراء  اأح��وال  تفّقد   -10

وامل�شاعدة لهم.
هذه اأنوارنا قد اأ�ساأناها اأمامكم, وهذا متاعنا قد اأعطيناكم اإياه, 
فلم يتبّق اإّل اأن نقول لكم باأّن نور وجوهكم املليء بالإميان والعلم هو 

ما نختم به هذه اخلامتة الإذاعية.
وبركاته". اهلل  ورحمة  وعليكم  "وال�سالم 
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البرنامج اإلذاعي )81(

ٱ ٻ ٻ

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

عليه وعلى اآله و�سحبه و�سلِّم ت�سليًما كثرًيا. اأما بعد:
ا اأعددنا لكم اإذاعتنا  كما اأّن اأيام الأ�سبوع هي �سبعة اأيام, نحن اأي�سً
ال�سباحية لهذا اليوم )        ( املوافق )                    ( من �سبعة حقول 
من حقول املعرفة, ومن �سبعة ب�ساتن من ب�ساتن العلم, ومن �سبعة 

كتب من كتب احلكمة.

ا اأول برنامج  وكم��ا اأّن اأول يوٍم من اأيام الأ�صب��وع هو ال�صبت، اأي�صً
من براجمنا هو القراآن الكرمي:

القرآن الكريم

پ   پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  زب  تعاىل:  قال 
پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ  ٿ ٿ ٹ 
ٹ ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ  ڦڦ ڦ ڦ ڄڄ ڄ ڄ ڃڃ ڃ 
ڈژ  ڈ  ڎڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڇڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چچ  چ  ڃ 
ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک   ک  ک  ڑ  ڑ  ژ 
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ڳ ڳڳ  ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں  ڻ 
ھ  ہ  ہ  ہ   ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ 
ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے   ے  ھھ  ھ 
ڭ  ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅۉ ۉ ې ې 
ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ   ائ  ى  ى  ې  ې 
رب  ىئ   ىئ  ىئ  ېئ   ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ   ۆئ  ۆئ    ۇئ 

)الن�شاء: 171- 175(.

ويومن��ا الثاين ه��و الأحد، لينقلنا اإىل فقرتن��ا الثانية احلديث 
ال�صريف:

الحديث

ملسو هيلع هللا ىلص من  النبي  اأقبلنا مع  ؛ قال  اأبي حميد - ر�شي اهلل عنه -  عن 
غزوة تبوك، حتى اإذا اأ�شرفنا على املدينة قال: »هذه طابة، وهذا اأُحد، 

جبل يحبنا ونحبه« متفق عليه.

اأما الثنني فهو يوم التنبيهات:

تنبيهات مهمّة مفتتحة بـ"ال"

رك واأهله، �شواًء يف  - ل تفرح بانخفا�ض الإ�شالم واأهله، وعلوِّ ال�شِّ
الدين اأو الدنيا.

ڃ  ڃڃ  ڃ  ڄ  ڄ  زب  املنافقني:  عن  تعاىل  ق��ال 
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ڍ  ڍ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  
ڌ ڌ رب )التوبة: 50(.

- ل تواِل الكفار، وتنا�شرهم، وحتبهم، وتعينهم على دينهم باملال 
اأو اجلاه اأو الراأي اأو البدن، حتى ل تكون منهم فُتح�شر معهم.

پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  زب  ت���ع���اىل:  ق����ال 
پڀ  ڀ رب )املمتحنة: 1(.

وما  خ�شائ�شهم  من  هو  فيما  اأو  دينهم  يف  بالكفار  تت�شّبه  ل   -
يتمّيزون به عن غريهم.

ه  عن ابن عمر - ر�شي اهلل عنهما - ، قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »من ت�شبهَّ
بقوٍم فهو منهم« رواه اأبو داود.

فاإنهَّ  تهن، ول حتزن،  ول  تداهن،  دينك، فال  الدنيهَّة يف  تعِط  ل   -
ة هلل ولر�شوله وللموؤمنني. العزهَّ

ڭڭ ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ   زب  ت��ع��اىل:   ق��ال 
ڭ رب  )اآل عمران: 139(.

وتختار كلمتنا ال�صباحية يوم الثالثاء كميعاٍد لها:

سلبية الموّظف... مسؤولية من؟!

ما اإْن تدخل اإىل موؤ�ش�شة ما لتق�شي لك م�شلحة ل تتحّمل التاأجيل، 
ي�شتقبلك املوظف املق�شود بربود �شديد، ومبزاج �شيئ، وي�شيح بوجهه عنك 

دون اأن يكلف نف�شه عناء الرد على حتيتك ل مبثلها ول باأح�شن منها.
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اأن يلقي  عليك  اإليه منتظًرا  ا ب�شرك  تبقى مكانك واقًفا �شاخ�شًً
املوظف  ولكن ما من جميب، يخف�ض ذلك  ياأبه بك،  اأن  نظرة خاطفة، 
اأن  � وهو لبد  اأوراًق��ا اأخرى بني يديه، مي�شك قلمه اجلاف  راأ�شه، يقّلب 
يكون جاًفا ك�شاحبه � يقطب جبينه موهًما اإّياك باأنك تتطّفل على وقته 
الثمني، تقف بدورك حائًرا مرتّدًدا، واأنت تتاأّمل هذه الر�شائل اجل�شدية 
ي�شوء؟،  ما  منك  بدر  هل  نف�شك:  وبني  بينك  وتت�شاءل  اللهجة،  العنيفة 
وتاأتيك الإجابة على البديهة: طبًعا ل... ومتى راأيته قبل ذلك حتى ت�شيء 
اإليه؟! فتبادر على الفور بطرح �شوؤال اآخر � على نف�شك طبًعا � فتقول: ماذا 
يق�شد اإذن بهذه  الهامة املتجّهمة، وهذا الوجه العاب�ض الغ�شوب الذي 
ي�شتقبلني به ؟! ولأنك رجل حاذق ف�شوف جتيب على نف�شك: باأنه ل ياأبه 
بك لكونه ل يريد اأن يتكلف عناء اإجناز املهمة التي تطلبها منه. ل ي�شك 
اأّن هذه الفئة من املوظفني هم قوم ازدواجيون يعانون من �شعف  عاقل 

الدافعية، وم�شابون بداء البالدة واجلمود. 
اإنهم ل يرون اإّل الن�شف الفارغ من الكوب، وهم يعجزون عن روؤية 

ن�شفه املالآن.
التي  الوظيفية  ال��درج��ة  ذهنهم  يف  ميثله  ال��ف��ارغ  الن�شف  ه��ذا 
فوق  القفز  هواة  وباخت�شار  اإنهم  طموحهم،  تر�شي  ل  والتي  ي�شغلونها 
تقدر عن   � املراجع  اأّيها  ماهرون يف جعلك  امل�شوؤوليات، وهم حمرتفون 
طيب خاطر اأّل تعود اإليهم بعد اأن ذقت بنف�شك مرارة الوقوف بني يدي 

قوم تبلدت م�شاعرهم و�شعف اإح�شا�شهم  باحلياة والأحياء.
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احلقيقي،  النجاح  قانون  معرفة  عن  اأبعدكم  ما  اأق��ول:  هوؤلء  اإىل 
وي�شاطرين يف الراأي اللورد بادن باول موؤّلف كتاب "طريق النجاح"، اإذ 
يقول: "اإذا كنت ترغب يف اأن يكون لك مركز جيد، فاإّن عليك اأن حت�شن 
ل التبعات تعنى ثقة بالنف�ض، ودراية  ال�شطالع بتبعاتك والقدرة على حتمُّ

�ض بالواجبات. بالعمل، ومراًنا على التمرُّ

��ا فقرتنا  كم��ا اأّن الأربع��اء ي��وٌم حمّب��ب يف نفو�س الط��الب، اأي�صً
القادمة حمّببة اإىل النفو�س:

البشاشة وطالقة الوجه والبُعد عن العبوس

األقاه  م�شحاك  كل  القّراء  من  يعجبني  )ل  الزبيدي:  �شعيد  قال 
بالب�شر ويلقاين بالعبو�ض، ميّن علّي بعبادته، ل اأكرث اهلل يف القّراء مثل 

هذا(. 
املقابل  التنفري، ويف  اأ�شباب  اأعظم  وهذه اخل�شلة )العبو�ض( من 
ُيَعد  اأن  املغالطات  ولذا فمن  التاأليف،  اأ�شباب  اأعظم  الب�شا�شة من  جند 
ه البتة يف وجه من يقابله منقبة من املناقب اأو  عبو�ض فالن وعدم تب�شمُّ

من اأ�شباب الهيبة.
ُيحمد  ل  اأح���د،  ك��ل  م��ع  م  التب�شُّ يف  الإف���راط  ��ا:  اأي�����شً املقابل  ويف 
ل�شاحبه، بل لبد من �شوابط �شرعية يف احلالني، وما اأجمل واأح�شن ما 
قاله الإمام ال�شافعي رحمه اهلل تعاىل يف و�شّيته ليون�ض بن عبد الأعلى: 
)يا يون�ض، النقبا�ض عن النا�ض مك�شبُة للعداوة، والنب�شاط اإليهم جملبُة 
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لقرناء ال�ّشوء، فكن بني املنقب�ض واملنب�شط(.
فهذا هو خلق الإ�شالم، فاأعلى املقامات: مَنْ كان بّكاًء بالَليل ب�ّشاًما 
ب�شطة  منكم  فلي�شعهم  باأموالكم؛  النا�ض  ت�شعوا  »لن  ملسو هيلع هللا ىلص:  وقال  هار.  بالنهَّ

الوجه«.
بقي هنا �شيء: ينبغي ملن كان �شحوًكا ب�ّشاًما اأن يق�شر من ذلك 
اأن  ا  منقب�شً عبو�ًشا  كان  ملن  وينبغي  الأنف�ض،  ل متّجه  نف�شه حتى  ويلوم 
انحراف  وكل  خلقه،  رداءة  على  نف�شه  وميقت  خلقه،  ويح�شن  يتب�ّشم 
انتهى كالمه  وتاأديب.  للنف�ض من جماهد  العتدال فمذموم، ولبد  عن 

بحروفه رحمه اهلل تعاىل.

اخلمي�س هو يوم يوافق فقرة )اأوائ���ل(

أوائـــل

جلني. جول  اأمريكي:  ف�شاء  رائد  • اأول 
�شلمان. بن  �شلطان  الأمري/  م�شلم:  عربي  ف�شاء  رائد  • اأول 

بن حارثة - ر�شي اهلل عنه -. زيد  املوايل:  اأ�شلم من  • اأول من 
بن  اأ�شعد  اجلنازة:  �شالة  ملسو هيلع هللا ىلص،  النبي  عليه  ُي�شلي  ميت  اأول   •

زرارة - ر�شي اهلل عنه -.
بن  الأ�شبح  اليمن:  ملوك  من  وكان  وط،  ال�شهَّ اتخذ  من  اأول   •

مالك.
.- ال�شالم  عليه   - اآدم  �شيدنا  اهلل:  اأنبياء  • اأول 
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اجلمعة هو يوم عيد امل�صلمني، وهو اآخر فقراتنا الإذاعية:

مشرفة.. وآينشتاين

 - )1898م  م�شرفة  علي  م�شطفى  الكبري  امل�شري  العامل  ك��ان 
1950م(، على عالقة واحرتام متبادل بالعامل العظيم األربت اآين�شتاين 
الدوريات  يف  الرائدة  اأبحاثه  م�شرفة  ن�شر  فقد  1955م(..   - )1879م 
العلمية، وطالعها اآين�شتاين باهتمام، كما التقيا يف عدة موؤمترات علمية.. 
وقد حدث اأن دعاه اآين�شتاين اإىل اإلقاء حما�شرات عن الذّرة يف جامعة 
وملا  اإيّل"..  يحتاج  جيل  بلدي  "يف  قائاًل:  اعتذر  م�شرفة  لكن  برن�شتون، 
تويف م�شرفة، حزن عليه اآين�شتاين، ونعاه بقوله: "اإنها خ�شارة ج�شيمة".. 
يعرفون  العامل  علماء يف  �شبعة  من  واح��ًدا  الأمريكية  الإذاع��ة  واعتربته 

اأ�شرار الذّرة. 
الوداع يا رفاق بعد هذه الرحلة الأ�سبوعية مع اأيام الأ�سبوع, التي 

مررنا بها جميًعا, و�سّرنا فيها �سوًيا, وحملنا منها ذكرياٍت كثرية.
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكم  "وال�سالم 
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البرنامج اإلذاعي )82(

ٱ ٻ ٻ

و�سملت  ال��وج��ود,  بحكمته  ع��مَّ  املعبود,  احل��ق  الواحد  احلمد هلل 
رحمته كل موجود, اأحمده �سبحانه واأ�سكره فهو �سبحانه اأحق حممود, 
اأّن �سّيدنا ونبّينا  واأ�سهد  اإل اهلل وحده ل �سريك له,  اإله  اأن ل  واأ�سهد 
امل��ورود, �سّلى  املحمود واحلو�س  املقام  ور�سوله �ساحب  حمّمًدا عبده 
الّرّكع ال�سجود, والتابعن  اآله واأ�سحابه  اهلل و�سلم وبارك عليه وعلى 

ومن تبعهم باإح�سان اإىل اليوم املوعود. اأما بعد:
نحييكم بتحية اأهل اجلنة؛ ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

ها هو اللقاء يتجدد بكم, وها هي الب�سمات تلتقي بيننا وبينكم, 
وتلك روح العلم تنع�س املكان, وحتيي فيه روح الإميان والتفكري.

اأنتم يف هذا اليوم )        ( املوافق )                    ( باإذن اهلل �ست�ستمعون 
اإىل القلب, جمعناها من حقل وب�ستان, و�سجر  اإىل ر�سائل من القلب 

واأغ�سان, وبحر واأنهار.

اأوىل ر�صائلنا القراآن الكرمي:

القرآن الكريم

ک  ک  کک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  زب  ت���ع���اىل:  ق����ال 
گگ گ گ ڳ  ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں  ڻ ڻ ڻ ڻ 
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ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ   ہ  ہ  ہ   ہ  ۀ  ۀ 
ۅ  ۋۅ   ۋ  ٴۇ  ۈۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭڭ  ڭڭ 
ەئ  ائەئ  ائ  ىى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ 
ی  ی  ىئی  ىئىئ  ېئ  ۈئېئېئ  ۈئ  ۆئ   ۆئ  ۇئۇئ  وئ  وئ 
ڀ  ڀ  پڀ   پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ی  
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 
ڃ  ڃ   ڄڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڤڤ  ڤ   ڤ 
ڍ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  چ  چ  چ  ڃچ  ڃ 
ک  ک  ک  ڑک  ڑ  ژ  ژ  ڈ   ڈ  ڎ  ڌڎ  ڌ  ڍ 

گ گ  رب )املائدة: 1- 3(.

ومن ر�صائل النبّوة الكرمية هذه الر�صالة:

الحديث

عن معاوية بن اأبي �شفيان - ر�شي اهلل عنه - ؛ قال �شمعت النبي 
ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »ل يزال من اأّمتي اأّمة قائمة باأمر اهلل، ل ي�شّرهم من خذلهم 

ول من خالفهم، حتى ياأتيهم اأمر اهلل وهم على ذلك« متفق عليه.

وعلى بريد الإذاعة و�صلت لنا هذه الفقرة:

الموت وأحواله

1- اإذا مات الإن�شان عن عّلة �شديدة، قيل: اأراح. 
2- فاإذا مات فجاأة، قيل: فا�شت نف�شه. 
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3- فاإذا مات بعّلة، قيل: فا�شت نف�شه. 
4- فاإذا مات من  غري داء، قيل: فط�ض. 

5- فاإذا مات يف �شبابه، قيل: مات عبطة واخت�شر. 
6- فاإذا مات عن غري قتل، اأو على فرا�شه، قيل: مات حتف اأنفه. 

7- فاإذا مات نزًفا، قيل: �شفرت وطابه. 
8- فاإذا مات بعد الهرم، قيل: ق�شى نحبه. 

ل اإلينا هذه الكلمة: وها هو حمامنا الزاجل يو�صِّ

حروفنا تصنع سعادتنا أو شقاءنا

الكلمة لها �شاأن عظيم خري ج�شيم، ول يجهل �شاأنها اإّل من قّل حظه 
من العقل والنظر وعمق التفكري.

الكلمة نهر �شاكن مليء باخلريات، اأو بحر هائج فيه املوت والهالك. 
الكلمة بل�شم �شاٍف لكل اجلراحات والعلل، او �شم ناقع ل يلبث من 

�شربه اأن يكون من �شكان القبور. 
اأو  والطماأنينة،  والراحة،  وال�شعادة،  والأمن،  احلياة،  فيها  الكلمة 

ر كل �شيء باأمر ربها.  قنبلة موقوتة تدمِّ
واملحبة بني  الألفة،  وتنت�شر  الوئام،  وي�شود  ال�شالم  ُي�شنع  بالكلمة 
النا�ض، وبالكلمة تثور احلروب، وتف�شو ال�شغائن، وتظهر الفنت، وتنجم 

املحن.
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الكلمة اآلة بناء وعلو وارتفاع، اأو معول هدم وتخريب ومتزيق.
وال�شعادة.  والنجاة  والتوحيد  الإخال�ض  كلمة  اهلل"  اإّل  اإله  "ل  ف� 
عليهم  اأوب��ق��ت  كلمة   ،)43 )ال��رع��د:  رب  ٻپ  ٻ  زب  الكفار  وق��ول 

دنياهم واأخراهم. 
ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ   ٺ  زب  ت���ع���اىل:  ق����ال 
ۈئ  ۆئ  ۆئ  زب  ت��ع��اىل:  وق���ال   ،)74 )ال��ت��وب��ة:  رب  ٹ   ٹ  ٹ 
جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ېئىئ   ېئ  ېئ  ۈئ 
ڀ   ڀ  ڀ   پ  پ  پپ  ٻ  ٻٻ  ٻ  ٱ  حئ  
ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺٺ   ٺ  ٺ  ڀ 

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ  ڤ رب )اإبراهيم: 24- 26(.

ويقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »اإّن الرجل ليتكلم بالكلمة من ر�شوان اهلل تعاىل، 
ما يظن اأن تبلغ ما بلغت، فيكتب اهلل له بها ر�شوانه اإىل يوم القيامة. واإّن 
بلغت،  ما  تبلغ  اأن  يظن  ما  تعاىل  اهلل  �شخط  بالكلمة من  ليتكلم  الرجل 

فيكتب اهلل عليه بها �شخطه اإىل يوم القيامة« رواه الإمام اأحمد.
وملا اأخرب النبي ملسو هيلع هللا ىلص معاذ بن جبل باأبواب اخلري وراأ�ض الأمر وعموده 
وذروة �شنامه قال له: »األ اأخربك مبالك ذلك كّله؟«؛ قال ملسو هيلع هللا ىلص: »كفهَّ عليك 
هذا« واأ�شار اإىل ل�شانه قال معاذ بن جبل - ر�شي اهلل عنه - : "يا نبي 

اهلل! واإنا ملوؤاخذون مبا نتكلم به؟" رواه ابن ماجة.
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كالربق ت�صل على بريدنا الإلكرتوين ر�صالتنا الأوىل بعنوان:

البقرة "ضرّة" الزوجة ومهرها الغالي!
يف جنوب ال�شودان ُتَعد الأبقار ثروة اجلنوبي وحمور حياته، وعلى 

اأ�شا�شها تتحدد مكانته الجتماعية داخل قبيلته.
يدور  يظل  اإمن��ا  واح��د،  مكان  العام يف  ط��وال  ي�شتقر  ل  واجلنوبي 
فيها....  ترعى  التي  املناطق  اأف�شل  عن  لها  يبحث  اأبقاره،  خلف  ويدور 

وهو ل ياأكل ول ي�شرب اإن مل ت�شبع اأبقاره وتروى.
ي نف�شه با�شم اأحب  وهم يحبون الأبقار لدرجة اأّن الفرد منهم ي�شمِّ
ما  وعادة  قلبه،  اإىل  اأبقاره  اأقرب  با�شم  زوجته  ينادي  كما  اإليه،  ثريانه 

تكون البقرة اجلميلة احللوب.
باأ�شماء  الأبناء  ينادي  حيث  ذل��ك،  من  ال�شغار  ينجو  ل  وكذلك 

الثريان، يف حني تنادى البنات باأ�شماء الأبقار.
والغريب يف ُالأمر اأّن اجلنوبي ل يذبح الأبقار، ول ي�شرب لبنها اإّل 
بنظافة  يقوم  اأبقاره،  يق�شي حياته يف خدمة  اأن  متعة  يكفيه  بل  ن��ادًرا، 
حظريتها، ويعتني بطعامها و�شحتها ب�شورة مبالغ فيها، اإىل حد جتميلها 

باحُللي.

وثانية ر�صائل الربيد الإلكرتوين هي بعنوان:

حكمة االبتالء

ابتاله  واإمن��ا  ليهلكه،  العبَد  يبتِل  مل   - وتعاىل  �شبحانه   - اهلل  اإّن 
ال�شراء  عبودية يف  العبد  على  تعاىل  فاإّن هلل  وعبودّيته،  ليمتحن �شربه 
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اء، وله عليه عبودية فيما يكره، كما له عليه  كما له عليه عبودية يف ال�شرهَّ
عبودية فيما يحّب.

اإعطاء  يف  وال�شاأن  يحبون،  فيما  العبودية  يعطون  اخللق  واأك��رث 
العبودية يف املكاره، ففيه تفاوتت مراتب العباد، وبح�شبه كانت منازلهم 

عند اهلل تعاىل. 
زوجته  ومبا�شرة  عبودية،  احل��رِّ  �شّدة  يف  البارد  باملاء  فالو�شوء 

احل�شناء التي يحبها عبودية، ونفقته عليها وعلى عياله ونف�شه عبودية. 
املع�شية  وتركه  عبودية،  الربد  �شدة  البارد يف  باملاء  الو�شوء  هذا 
التي ا�شتدت دواعي نف�شه اإليها من غري خوف من النا�ض عبودية، ونفقته 

يف ال�شراء عبودية.
ولكن فرٌق عظيٌم بني العبوديتني. 

- من كان عبًدا هلل يف احلالتني، قائًما بحقه يف املكروه واملحبوب، 
فذلك الذي تناوله قوله تعاىل: زب ڌ ڌ ڎ  ڎڈ رب )الزمر: 36(، 
ويف القراءة الأخرى:  زبعبادهرب وهما �شواء، لأّن املفرد م�شاف، فيعم 

عموم اجلمع. 
- فالكفاية التامة مع العبودية التامة، والناق�شة مع الناق�شة، فمن 

وجد خرًيا فليحمد اهلل، ومن وجد غري ذلك فال يلومنهَّ اإّل نف�شه.

www.alukah.net



577

ونبقى مع اآخر ر�صائلنا:

الجهل والعلم الناقص

اجلهل،  امل�شلمني  ر  تاأخُّ اأ�شباب  اأعظم  من  اأر�شالن:  �شكيب  يقول 
الذي يجعل فيهم من ل ميّيز بني اخلمر واخلل، فيتقّبل ال�شف�شطة ق�شية 

م�شّلمة، ول يعرف اأن يرد عليها.
اأ�شد  الذي هو  الناق�ض،  العلم  امل�شلمني  ر  تاأخُّ اأ�شباب  اأعظم  ومن 
اإذا قّي�ض اهلل له مر�شًدا عاملًا  خطًرا من اجلهل الب�شيط ، لأّن اجلاهل 
يدري،  ل  فهو  الناق�ض  العلم  �شاحب  فاأما  عليه،  يتفل�شف  ومل  اأطاعه، 
ول يقتنع باأنه ل يدري، وكما قيل :"ابتالوؤكم مبجنون خري من ابتالئكم 
بن�شف جمنون". اأقول "ابتالوؤكم بجاهل، خري من ابتالئكم ب�شبه عامل".
كما اأو�سلنا ر�سائلنا اإليكم, وا�ستمعتم اإليها, نو�سيكم باأن ت�سريوا 
على هذا النهج طوال حياتكم .. فاأر�سلوا ر�سائل اخلري اإىل النا�س كافة, 
وا�ستمعوا لر�سائل اخلري من النا�س كافة, وكونوا على حذر من ر�سائل 
ال�سيطان, واإّياكم اأن تكونوا عوًنا لل�سيطان فيها, ل يف ا�ستماعها, ول 

يف اإر�سالها.
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكم  "وال�سالم 
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احلمد هلل, اأمر بالتحّلي بالف�سائل, ونهى عن الوقوع يف مهاوي 
ې  ې  زب  احلكيم  العليم  ه��و  اإّل  اإل��ه  ل  وال��رذائ��ل,  النقائ�س 
ۆئۈئ  ۆئ  ۇئ  وئۇئ  ەئوئ  ەئ   ائ  ائ  ى  ېى  ې 

فتح  ور�سوله,  عبده  اأّن حمّمًدا  واأ�سهد  ۈئ ېئ  رب )البقرة:269(. 

اهلل لنا ب�سّنته اأبواب الّرقي وال�سعادة, اللهّم �سلِّ و�سلِّم  عليه, وعلى اآله 
واأ�سحابه, اأويل الراأي والفكر والنجابة, وعلى من �سار على طريقهم 

واتبع نهجهم اإىل يوم القيامة. اأما بعد:
لكم؛  فنقول  نحييكم  نبّيه,  على  و�سّلينا  اهلل,  حمدنا  اأن  بعد 

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته. 
وي�سعدنا اأن نكون اأمامكم حاملن لكم عدًدا من الألوان املختلفة 
من الفقرات, والتي جمعناها يف برناجمنا لهذا اليوم كقو�س قزح املليء 

بالألوان الباهرة, والباعثة على الن�سراح والهدوء.
ك�ل ه�ذه الأل�وان �ست�ساهدونها باإذن اهلل يف ب�رناجمنا له�ذا اليوم 

)        ( املوافق )                    (.

وم��ع اأول الأل��وان، ال��ذي يعج��ز البي��ان ع��ن و�صفه لأن��ه جامع 
البيان، مع القراآن الكرمي:
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القرآن الكريم

زب گ گ ڳ ڳڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں   تعاىل:  قال 
ے  ھ  ھ  ھھ  ہ  ہ  ہہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ 
ۅ  ۋ  ٴۇۋ  ۈ  ۈ  ۆ  ۇۆ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۓ  ےۓ 
ەئ  ەئ   ائ  ائ  ى  ېى  ې  ې  ې  ۉ   ۉ  ۅ 
ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ   ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ 
حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی   ی  ىئی  ىئ  ىئ 
پ  پ   پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  مب   خب 
ٺٿ  ٺ  ٺٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 
ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤڤ  ٹڤ  ٹ  ٹٹ   ٿ  ٿ  ٿ 
چ  چ   چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  
ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ   ڍ  ڍ  ڇڇ  ڇ  ڇ 
 ڈ ژ ژڑ ڑ ک ک ک ک  رب 

)املائدة: 4- 6(.

وها هي �صكل ال�صّنة املحمدّية الطاهرة تزين لنا احلياة:

الحديث

عن اأبي هريرة - ر�شي اهلل عنه - ؛ عن ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص؛ اأنه قال: 
اهلل،  �شبيل  فر�شه يف  عنان  رجل مم�شك  لهم،  النا�ض  معا�ض  »من خري 
يطري على متنه، كلما �شمع هيعة اأو فزعة طار عليه، يبتغي القتل واملوت 
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مظانة، اأو رجل يف غنيمة يف راأ�ض �شعفة من هذه ال�شعف، اأو بطن واٍد من 
هذه الأودية. يقيم ال�شالة ويوؤتي الزكاة. ويعبد ربه حتى ياأتيه اليقني. 

لي�ض من النا�ض اإّل يف خري« رواه م�شلم.

وفقرتنا القادمة مليئة بالألوان: 

أسماؤهم األصلية

من�شور. بن  اأحمد  بن  حممد   : • الأب�شيهي 
خليفة. بن  القا�شم  بن  اأحمد  اأ�شبيعة:  اأبي  • ابن 
عبيد. بن  حممد  بن  اهلل  عبد  الدنيا:  اأبي  • ابن 

بردي. تغري  بن  �شيف  بن  يو�شف  بردي:  تغري  • ابن 
الكناين. على  بن  اأحمد  الع�شقالين:  حجر  • ابن 

جريح. بن  العبا�ض  بن  على  الرومي:  • ابن 

اأم��ا ل��ون كلمتن��ا ال�صباحية فه��و كال�صط��ر م�صتقيًم��ا، وكال�صبح 
و�صوًحا:

ال تحزن فاإلسالم باٍق

قامت،  قد  القيامة  واأّن  انتهت،  الدنيا  اأّن  يظن  النا�ض  من  كثري 
واأّن الإ�شالم قد انك�شر فال ي�شتقيم له �شاأن، كل ذلك ب�شبب موت بع�ض 
اأفا�شل و�شيوخ كرام، وهذا فهم خاطئ نتج  مني لدينه، من علماء  املعظهَّ
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عن جهل بحقيقة هذا الدين، فهذا الدين ل يرتبط بقاوؤه ببقاء رجل بعينه 
اأو رجال باأعينهم، ولو كان كذلك لنتهى مبوت النبي ملسو هيلع هللا ىلص.

اأّن  اأ�شيع  فبعدما  املبداأ،  هذا  تقرير  يف  �شريًحا  القراآن  كان  ولقد 
اأّن  وظنوا  وتخاذلوا  امل�شلمني  بع�ض  انك�شر  بدر  يف  ُقتل  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  ر�شول 

زب ڄ  بقوله:  فعاتبهم اهلل على ذلك  الكفار،  ِقبل  اأتي من  قد  الإ�شالم 
ڄڄڃ ڃ ڃ ڃ چ چچ چ ڇ ڇ  ڇ  ڇ ڍ ڍڌ 
رب  ک  ک  ک  ک  ڑڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ   ڌ 

)اآل عمران: 144(.
قال ابن كثري - رحمه اهلل - : "ملا انهزم من انهزم من امل�شلمني يوم 
اأُحد، وُقتل من ُقتل منهم، نادى ال�شيطان: األ اإّن حممًدا قد ُقتل، ورجع 
ابن قميئة اإىل امل�شركني، فقال لهم: قتلُت حممًدا، واإمنا كان قد �شرب 
النا�ض،  من  كثري  قلوب  يف  ذلك  فوقع  راأ�شه،  يف  ف�شّجه  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  ر�شول 
واعتقدوا اأّن ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قد ُقتل، وجّوزوا عليه ذلك، كما قد ق�ضهَّ اهلل 
عن  ر  وتاأخُّ ووهن  �شعف  فح�شل  ال�شالم،  عليهم  الأنبياء  من  كثري  عن 

القتال، ففي ذلك اأنزل اهلل تعاىل على ر�شوله ملسو هيلع هللا ىلص: زب ڄ ڄڄڃ 
القتل  الر�شالة ويف جواز  بهم يف  اأ�شوة  له  اأي:  ڃ ڃ ڃ چ چچ رب 

عليه. 
قال ابن اأبي جنيح عن ابيه: "اإّن رجاًل من املهاجرين مرهَّ على رجل 
ط يف دمه، فقال له: يا فالن! اأ�شعرت اأّن حممًدا  من الأن�شار وهو يت�شحهَّ
فقاتلوا عن  بّلغ،  فقد  ُقتل  قد  كان حممد  اإن  الأن�شاري:  فقال  ُقتل؟  قد 

دينكم، فنزلت. 
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ثم قال تعاىل منكًرا على من ح�شل له �شعف: زب ڄ ڄڄڃ 
اأي  رب   ڍڌ  ڍ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇ  چ  چچ  چ  ڃ  ڃ  ڃ 

رجعتم القهقرى  زب ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑڑ ک ک 
ک رب اأي: الذين قاموا بطاعته، وقاتلوا عن دينه، واتبعوا ر�شوله 

ملسو هيلع هللا ىلص حيًّا وميًتا".
ل  بغريه ممن  احل��ال  فما  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  ر�شول  �شاأن  كان هذا يف  ف��اإذا 

ي�شاوي تفلًة يف بحر بالن�شبة اإىل ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص؟!

واخرتنا لكم هذا اللون:

الجُبن والهلع

اجُلنب  امل�شلمني  تقهقر  عوامل  اأعظم  من  اأر�شالن:  �شكيب  يقول 
يقوم  امل��وت،  واحتقار  ال�شجاعة  يف  الأمم  اأ�شهر  كانوا  اأن  بعد  والهلع، 
بع�ض  اإّل   � اأ�شبحوا  ف��الآن  غريهم،  من  للمئه  ورمب��ا  للع�شرة،  واحدهم 
� يهابون املوت، الذي ل يجتمع خوفه مع الإ�شالم يف قلب  القبائل منهم 

واحد.
ومن الغريب اأنهَّ الإفرجن املعتدين ل يهابون املوت يف اعتدائهم هيبة 
امل�شلمني اإّياه يف دفاعهم، واأّن امل�شلمني يرون الغايات البعيدة التي يبلغها 
قومّيتهم  �شبيل  يف  الهلكة  على  والتهافت  احلياة،  ا�شتحقار  يف  الإف��رجن 
ووطنهم، ول تاأخذهم من ذلك الغرية، ول يقولون: نحن اأوىل من هوؤلء 

ۓ  ےۓ  ے  ھ  ھ   ھ  زب  تعاىل:  اهلل  قال  وقد  احلياة،  با�شتحقار 
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رب  ۋۅ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۇۆ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ 
)الن�شاء: 104(.

ومن بني الألوان الفاقعة اخرتنا لكم هذا اللون:

محمّد بن سيرين وخاتمة حياته

كان حممد بن �شريين - اأحد رواة احلديث - عاملًا بتعبري الروؤى 
وتاأويل الأحالم. روي اأّن امراأة جاءته ذات يوم، فقالت له: اإين راأيت روؤيا. 
وكان ابن �شريين يتناول طعامه. فقال لها: ترتكيني اآكل، اأم اأترك الأكل 
ي. قالت: راأيت  ني روؤياك؟. قالت: بل ُكْل. فلما اأكل قال لها: ق�شِّ وتق�شّ
اإىل ابن  هي  ال�شماء يدخل يف الرثيا، ومناٍد ينادي خلفي: توجِّ القمر يف 
ي روؤياك. ففزع ابن �شريين، و�شاح: ويلك؟! فاأعادت عليه  �شريين، وق�شِّ
الروؤيا. فتغرّي لونه، واأخذه بطنه. فقالت له اأخته: مالك يا اأخي؟. قال: 
زعمْت هذه املراأة اأين ميت بعد �شبعة اأيام. وهذا ما حدث بالفعل. فقد 

ُدفن بعد �شبعة اأيام.

وبقي لنا لون واحد:

الكتب األربعة ومواقيت نزولها

اأُنزلت التوراة على �شّيدنا مو�شى عليه ال�شالم يف �شت لياٍل خلون 
من رم�شان. 

اثنتي ع�شرة  ال�شالم - يف  الزبور على �شّيدنا داود - عليه  واأُن��زل 
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ليلة خلت من رم�شان، وذلك بعد التوراة باأربعمائة واثنتني وثمانني �شنة. 
واأُنزل الإجنيل على �شّيدنا عي�شى - عليه ال�شالم - يف ثماين ع�شرة 

ليلة خلت من رم�شان، وذلك بعد الزبور باألٍف وخم�شني �شنة. 
القدر، وهي  ليلة  ملسو هيلع هللا ىلص يف  �شّيدنا حمّمد  الكرمي على  القراآن  واأُن��زل 
اإحدى الليايل الع�شر الأخرية من رم�شان، والتي يجمع كثريون على اأنها 

ال�شابع والع�شرون منه. 
ها هو عقدنا امللّون قد اكتمل, وخرزاته قد ا�سطفت, حتى اأ�سبح 

كقو�س قزح ي�سيء اأمامكم بالألوان.
ومل يتبّق لنا اإّل اأن نختم مبا بداأنا به.

وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكم  "وال�سالم 
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البرنامج اإلذاعي )84(

ٱ ٻ ٻ

وباريها, ورافع  الأك��وان  احلمد هلل احلمد هلل, احلمد هلل فاطر 
الأنف�س وم�سويها,  وداحيها, وخالق  الأر���س  وبا�سط  ال�سماء ومعليها, 
فاإمنا  �سيًئا  اأراد  اإذا  اإله عظيم  �سبحانه من  الأرزاق وجمريها,  وكاتب 
ل��ه, وم��ن ي�سلل فلن  ف��ال م�سّل  م��ن يهده اهلل  ك��ن فيكون,  ل��ه  يقول 
جتد له وليًّا مر�سدا, واأ�سهد اأّن حمّمًدا عبده ور�سوله, �سّلى عليه ربه 
اآله الطيبن  العاملن, ور�سي اهلل عن  املكنون, ورفع ذكره يف  يف كتابه 

و�سحابته امليامن. اأما بعد:
املده�سة,  الع�سافري  �سق�سقة  وم��ع  العذبة,  ال�سباح  اأ���س��وات  مع 
وم��ن ه��ذا امل��ك��ان ال��ه��ادئ, ن��رح��ب بكم يف ه��ذا ال��ي��وم )        ( امل��واف��ق 
)                    ( لنخرج لكم عدًدا من الأ�سوات الندية, املليئة باملعاين 

النبيلة, والهم�سات ال�سجية.

ومع خري الأ�صوات التي نزّين بها قلوبنا، اإنه �صوت القراآن:

القرآن الكريم

ڳ   ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  زب  تعاىل:  ق��ال 
ہ  ہ  ہ  ۀ   ۀ  ڻ  ڻ   ڻڻ  ں  ڱں  ڱ  ڱ  ڳڱ 
ڭ  ڭ  ۓ  ےۓ  ے  ھ   ھ  ھ   ھ  ہ 
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ڭ ڭ  ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇۋ ۋ ۅۅ ۉ  ۉ ې ې 
ۇئ  وئ  ەئوئ  ەئ  ائ   ائ  ى  ى  ې  ې 
پ   ٻ  ٻ  ٻٻ  ٱ  ۆئ   ۆئ  ۇئ 
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ 

ڦ  ڦ  ڤڤ  ڤ  ٹڤ  ٹ  ٹ  ٹ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ 

ڦ  ڦ ڄ رب )املائدة: 7- 11(.

ر لقاءنا بقب�صات من النبّوة: ونعطِّ

الحديث

عن اأبي هريرة - ر�شي اهلل عنه - ؛ عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »لقاب قو�ض 
يف اجلنة خري مما تطلع عليه ال�شم�ض وتغرب. وقال: لغدوة اأو روحة يف 

�شبيل اهلل خري مما تطلع عليه ال�شم�ض وتغرب« متفق عليه.

ون�صتمع اإىل �صوٍت من الأعالم وامل�صاهري:

من األعالم والمشاهير

1- الزجاج: عامل لغوي عربي، عا�ض من عام )241 اإىل 311ه�(. 
اإبراهيم بن ال�شري. كان يعمل بالزجاج فلقب به، تتلمذ على ثعلب  هو: 
واملربد، نادم اخللفاء، اأ�شهر علماء وقته بالنحو والأدب، له كتاب: خلق 

الإن�شان، العرو�ض، الأمايل، معاين القراآن، ال�شتقاق، �شر النحو.
2- ال�شخاوي: موؤّرخ م�شري، عا�ض عام )831 اإىل 902ه�(. هو: 
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حممد بن عبد الرحمن. تتلمذ على ابن حجر الع�شقالين، ا�شتغل بالق�شاء 
والإفتاء مب�شر ومكة واملدينة. 

َعَلًما يف علم احلديث، ومن موؤّلفاته اجلليلة: الترب امل�شبوك،  كان 
الإعالن بالتوبيخ، ال�شوء الالمع يف اأعيان القرن التا�شع.

ونرتك املجال مفتوًحا ل�صوت الكلمة ال�صباحية ال�صادح:

وفي الموت سعادة

يف  انت�شاًرا  نحقق  عندما  بها  نهتف  جملة  الكعبة"  ورّب  "فزُت 
�شيء ما. 

ماأزق..  من  نخرج  عندما  بها  نهتف  جملة  الكعبة"  ورّب  "فزت 
يطراأ  اأن  ميكن  ل  مو�شع   .. اآخ��ر  مو�شع  يف  قيلت  اجلملة  ه��ذه  ولكن 
.. ولكن حّرك �شفيتك  املوقف  تتعجل ملعرفة  بالك. �شبحان اهلل ل  على 
اأوًل بنطق التوحيد .. ل اإله اإّل اهلل، حمّمد ر�شول اهلل. واإليك هذا املوقف 

املثري.
طلب عامر بن مالك من الر�شول ملسو هيلع هللا ىلص اأن يبعث بع�ض اأ�شحابه اإىل 
بع�ض القبائل ليدعوهم اإىل الإ�شالم، وعندما نزل ال�شحابة ر�شوان اهلل 
القبائل  بع�ض  عليهم  معونة" اجتمعت  "برث  عليه:  ُيطلق  مو�شًعا  عليهم 
الطرفان وكان  "ذكوان" وا�شتبك  "رعل" و  "ع�شية" و  �شليم:  بني  من 
�شلمى" وكان جلبار هذا موقف  بن  "جبار  ا�شمه  رك رجل  ال�شِّ اأهل  مع 

عجيب.
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يف هذه املعركة ا�شتخدم جبار بن �شلمى رحًما فطعن به ال�شحابي 
"حرام بن ملحان" ر�شي اهلل عنه من اخللف، ومن قّوة ال�شربة، اخرتق 

الرمح ج�شد "حرام بن ملحان" حتى خرج �شنان الرمح من �شدره. 
وماذا حدث بعد ذلك؟ 

هل قال "حرام بن ملحان": اأدركوين لقد طعنني؟
اأم قال: حياتي .. حياتي ..

ل ثم ل..
اإمنا قال: "فزُت ورّب الكعبة"

لقد ارتفع م�شتوى تفكري هذا ال�شحابي اجلليل فقال ذلك، ولقد 
"جبار بن �شلمى" فتعّجب  اأحدثت هذه املقولة هّزة عنيفة زلزلت كيان 

من قول "حرام" ذلك يف هذا املوقف الع�شيب. 
طعنت  اأين  الإ�شالم  اإىل  دع��اين  مما  اإّن  �شلمى":  بن  "جبار  قال 
رجاًل "يعني حرام بن ملحان" منهم يومئٍذ برمٍح بني كتفيه، فنظرت اإىل 
�شنان الرمح حني خرج من �شدره فقال: فزُت ورّب الكعبة .. حتى �شاألت 

بعد ذلك عن قوله، فقالوا: ال�شهادة.
فقلت: فاز لعمري واهلل، ثم اأ�شلم جبار بن �شلمى.

فيا له من جيل �شعد بهذه احلياة، ومل يكفه اأن يعي�ض �شعيًدا، فقّرر 
كذلك اأن ميوت �شعيًدا.
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وها هي هم�صات اخرتناها لكم بعنوان:  

مفاهيم طبِّية خاطئة لدى عامّة الناس

�َشْحب عينة ال�شائل ال�شوكي من اأ�شفل الظهر ل ي�شّبب ال�شلل، وهذا 
الفح�ض مثله مثل اأي فح�ض اآخر من �شحب عينة دم وغريها، فالإجراء 
يتم حتت اإجراءات تعقيم وم�شار الإبرة ال�شغرية يف املنطقة حتت م�شتوى 
احلبل ال�شوكي، وما يتداوله بع�ض املر�شى وذويهم من اأّن هذا الإجراء 
هو �شبب يف حدوث ال�شلل، فهذا خمالف للواقع وخمالف للحقيقة جملة 
ويف  ال�شوكي،  النخاع  عينة  عمل  عدم  حالة  ففي  بالعك�ض  بل  وتف�شيال، 
الطفل  ف��اإّن  ال�شوكية،  احلمى  حالة  يف  العالج  املري�ض  تلّقي  عدم  حالة 
ا اإىل م�شاعفات خطرية، منها ال�شلل والعمى وال�شمم  �شوف يكون معّر�شً
اأهايل املر�شى وخا�شة  اأرجو من جميع  واإيّاكم. لذا  وغريها حمانا اهلل 
التقيُّد  ثم  اهلل  على  ل  التوكُّ اأطفالهن،  اإىل  الأق��رب  اإنهن  حيث  الأمهات 
بتعليمات الطبيب فيما يخ�ض ذلك، فالطفل لي�ض يف مرحلة ليحّدد قراره 
وهو اأمانة يف اأعناقنا، فيجب اأّل نعار�ض اإجراًء هو يف الأ�شا�ض مل�شلحة 
املري�ض، ولتجّنب عواقب وخيمة ل �شمح اهلل، كما اأّن على الطبيب الدور 
الأمور لهم، وعدم تعظيم  الإج��راء لالأهل وتي�شري  الأكرب يف �شرح ذلك 
الإجراء الطبي اأو اإعطائه اأكرث مما ي�شتحق، كما اأّن الطريقة التي يلقيها 
الطبيب يف �شرحه للحالة لها اأكرب الأثر يف تقّبل الأهل لتلك الفحو�شات، 

فك�شب ثقة املري�ض من اأهم الأمور لتقّبل ن�شائحه. 
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ا هم�صات اأخوّية بعنوان: وتلك اأي�صً

الُكسَعِيّ وندمه

رامًيا  كان  بن احلرث.  ا�شمه: غامد  ك�شع.  بني  الُك�َشِعي رجٌل من 
وخرج  اأ�شهم،  وخم�شة  نعها  �شُ اأح�شن  قو�ًشا  اتخذ  يوم  وذات  ماهًرا. 
لل�شيد. فا�شترت يف مكان، ومّر به قطيع من ُحمر الوح�ض. فرمى واحًدا 
فظّن  ناًرا،  فاأخرج  باجلبل،  وا�شطدم  منه  ال�شهم  ونفذ  فاأ�شابه،  منها 
الك�شعي اأنه قد اأخطاأ الرمي! فرمى مرة ثانية، وثالثة، اإىل اأن رمى املرة 
اخلام�شة والأ�شهم ت�شيب حمر الوح�ض وتنفذ منها، ثم ت�شطدم باجلبل، 
وهو يظن اأنه قد اأخطاأ الرمي. فغ�شب غ�شًبا �شديًدا، وك�شر قو�شه. ثم 

بات اآ�شًفا.
ملوثة  واأ�شهمه  م�شروعة  الوح�ض  ُحمر  ف��اإذا  نظر،  اأ�شبح،  فلما 
بدمائها، فندم ندًما �شديًدا على ك�شر القو�ض، وع�ّض اإبهامه حتى قطعها.

وقد �شربت به العرب مثاًل يف الندم، فقالت: اأندم من الُك�َشِعي. 

ونختم الأ�صوات بهذه الفقرة:

األكثر ذكاًء

كان ال�شبي: كيم اأوجن يوجن، وهو من كوريا اجلنوبية،  يتكلم الكورية 
والإجنليزية والأملانية واليابانية بطالقة، وهو بعمر )4( �شنوات ون�شف 

ال�شنة فقط.
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وكان يقوم بحل عمليات ح�شابية غاية يف التعقيد.. وعندما قي�شت 
ن�شبة ذكائه تبنّي اأنها بلغت )210( درجة، وهي اأعلى ن�شبة ذكاء تو�شل 

اإليها اإن�شان.
واليوم  ال�شاعة  مًعا يف  ُولدا  وقد  اأ�شتاذا جامعة،  والداه، فهما  اأما 
من  مايو  يوم )23(  من  ع�شرة  احلادية  ال�شاعة  ذاتها،  وال�شنة  وال�شهر 

عام )1934م(.
هاهي حناجرنا قد تكّلمت, واأعذب اأ�سواتها قد اأخرجت, وباأجمل 
عراتها قد فاحت؛ فبارك اهلل مبن قال, وبارك اهلل مبن �سمع, وجزى 

اهلل اجلميع خري اجلزاء.
اأجمعن". و�سحبه  اآله  وعلى  حمّمد,  نبّينا  على  اهلل  "و�سّلى 
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البرنامج اإلذاعي )85(

ٱ ٻ ٻ

الربوبية,  املتعّزز بعظمة  الألوهية,  املتفّرد بوحدانية  احلمد هلل 
امل��اّن  واأح��وال��ه��ا,  بتقّلبها  والعامل  باآجالها,  العامل  نفو�س  على  القائم 
عليهم بتواتر اآلئه, املتف�سل عليهم ب�سوابغ نعمائه. واأ�سهد اأّن حمّمًدا 
املر�سي,  امل�سيء والأمر  بالنور  املرت�سى, بعثه  املجتبى ور�سوله  عبده 
فدمغ به الطغيان, واأكمل به الإميان, ف�سّلى اهلل عليه و�سلم ما دار يف 
ال�سماء فلك, وما �سبح يف امللكوت ملك, وعلى اآله و�سحبه اأجمعن. اأما 

بعد:
كما اأّن ال�سبح قد خرج, والن�سر قد انطلق, والببغاء قد نطق؛ ها 
نحن نتقدم اإليكم حاملن لكم عقدنا الفريد, يف هذا اجلمع الغفري, 
طالب  ي��ا  اأن��ت��م  وبكم  الأف��ا���س��ل,  ومعلمينا  احلبيب,  مبديرنا  امل���زدان 

مدر�سة )                                               (.
وها نحن يف هذا اليوم )        ( املوافق )                    ( نف�سل خرزات 

عقدنا لهذا اليوم. 

اأجمل ما يف عقدنا هذه اخلرزة املباركة:

القرآن الكريم

چ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  زب  ت��ع��اىل:  ق��ال 
ڎ  ڎ  ڌ  ڍڌ  ڍ  ڇ   ڇ  ڇڇ  چ   چ  چ  
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ک   ک  ڑ  ڑ  ژ  ڈژ  ڈ 

ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ   گ  گ  ک  ک 

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ   ڱ  ڱ  ڳڱ 

ھ  ھھ   ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ   ۀ 

ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇۇ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۓۓ  ےے 

رب  ائ   ائ  ى  ى  ې  ېې  ې  ۉ  ۅۉ   ۅ  ۋ   ۋ 

)املائدة: 12- 13(.

بعد خرزة القراآن نثّني بحلقة ال�صّنة:

الحديث

ملسو هيلع هللا ىلص قال: »من  اأّن النبي  عن �شهل بن حنيف - ر�شي اهلل عنه - ؛ 
على  مات  واإن  ال�شهداء،  منازل  اهلل  بلغه  ب�شدق،  ال�شهادة  اهلل  �شاأل 

فرا�شه« رواه م�شلم.

ون�صيف هذه اخلرزة:

تنبيهات مهمّة مفتتحة بـ"ال"

تنا�شر  اأو  مذهبهم،  َح  ت�شحِّ ول  امل�شركني،  كفر  يف  ت�شكهَّ  ل   -
طريقتهم، اأو تذّب عنهم، حتهَّى ل تكون منهم.

ی  ىئ  ىئ   ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  زب  ت���ع���اىل:  ق����ال 
حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ   ی  ی  ی 
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رب  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  پ  پپ  پ  ٻٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ىب   مب   خب 
)الن�شاء: 51- 52(.

- ل ت�شارك الكفار يف اأعيادهم و منا�شباتهم الدينية اأو تهنئهم بها 
اأو تعينهم عليها، فذلك اإقراٌر منك لهم.

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

)التوبة: 123(.
- ل تعر�ض عن دين اهلل تعاىل بدون اأن تتعّلمه وتعمل به.

ٹ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٺ   ٺ   ٺٺ  ڀ  ڀ  ڀ  زب  ت��ع��اىل:  ق��ال 
ٹٹ ٹ رب )ال�شجدة: 22(.

حر، فاإنه من اجلبت، وهو كفر ينايف الإميان. - ل تتعامل بال�شِّ
ڀ   پ  پپ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  زب  تعاىل:  قال 
ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ   ٺ  ڀٺ  ڀ  ڀ 
ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹٹ   ٹ  ٹ  ٿ 

ڄ ڄ ڄڄ  رب )البقرة: 102(.

ونقف مع خرزة كبرية، اإنها خرزة الكلمة:

الحب
اأيُّها الفتى: 

احلب جبلة يف الإن�شان، وكل اإن�شان لبد اأن يحب، ومن احلب: 
حب الرب - عّز وجّل - .
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حب الر�شول ملسو هيلع هللا ىلص. 
حب املال. 
حب الولد.

حب الذات. 
اجلن�ض  حب  اأق�شد  فاإين  عاطفة،  كله  احلب  ولأّن  العاطفة.  حب 

الآخر. 
ماهية احلب:

قال عبا�ض حممود العقاد: )ما لي�ض باحلب اأ�شهل يف التعريف مما 
هو احلب(.

ح ما اأمتنى اأن يب�شرك على ما هو احلب. �شاأو�شّ
- لي�ض احلب يف �شابة تكلمها اأو اأخرى تلتقي بها. 

- لي�ض احلب يف الكلمات الرومان�شية اأو الأ�شعار العاطفية. 
- لي�ض احلب يف العالقات الفاجرة اأو املكاملات الغرامية ال�شافرة. 
والروايات  الق�ش�ض  من  بالرومان�شيات  تتاأثر  اأن  احلب  لي�ض   -
والأفالم وامل�شل�شالت، وجتنح بفكرك دوًما اإىل اخليالت، لتقربها اإليك 

وجتعلها واقًعا اأمام عينيك ليطبق فعلًيا عليك. 
- لي�ض احلب يف �شماع الأغاين، لرت�شم لك �شكاًل مزّيًفا من املنى 

والأماين. 
- لي�ض احلب يف كلمات النرث والأ�شعار و�شماع اأنات الناي والقيثار. 
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- لي�ض احلب يف اأن تبحث عن �شابة لتحبك، اأو تبحث عن اأخرى 
لتكون لك زوجة وعرو�ًشا.

- لي�ض احلب يف اأن تذهب اإىل الأ�شواق، وتطالع ال�شابات من منهن 
تنظر اإليك وت�شتاق، لتتعرف عليها وتتودد اإليها، لتقول اإنك يف حب. 

- لي�ض احلب يف اأن تتبادل الأرقام وتر�شم الأحالم وتتكلم وتطيل 
التهجد  وقت  الليل  اآخر  يف  ورمبا  الح��رتام،  م�شلوبة  مكاملة  الكالم،  يف 

والقيام، مع اإن�شانة ل حتل لك بل هو عليك اأعظم احلرام. 
جميل  باأنك  رفيق،  وين�شحك  �شديق  لك  يقول  اأن  احلب  لي�ض   -
ما  واأّن  ر�شيق،  فتى  واأن��ك  مرهفة  اأحا�شي�ض  متلك  رقيقة،  م�شاعر  وذو 
ينق�شك هو احلب، واأنك حمتاج ملن يحبك ويقّدر رقة م�شاعرك وجمال 
اأحا�شي�شك، ويغدق عليك من كلمات املدح، وعبارات الإطراء، واأنك بدون 

احلب ل متثل لك تلك املحا�شن �شيًئا.

ومن بني اخلرزات وقعت اأيدينا على خرزة بعنوان:

وسائل وتقنيات إلدارة الحياة

اأكرث  ت�شبح  بحيث  اأي مهمة  اأو  املهمة  1- غرّي موقفك جتاه هذه 
قابلية لإجنازها. امنع نف�شك عن ال�شكوى من العمل الذي يجب اأن تقوم 
نف�شك  لتحفيز  الوقت  معظم  ت�شّيع  فقد  ثابًتا؛  التغيري  هذا  واجعل  به، 

للقيام مبهمة ما، بينما يكون من ال�شهل اإجنازها مبجّرد البدء بها.
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الرئي�شة  الأ�شباب  بع�ض  وتلك  للعمل،  تاأجيلك  �شبب  اكت�شف   -2
للتاأجيل:

اأ- قد تبدو اأ�شياء اأخرى اأكرث اأهمية.
�شيء  عمل  الأ�شهل  من  يكون  بحيث  م�شجرة  املهمة  تبدو  قد  ب- 

اآخر.
ج- قلة ثقة ال�شخ�ض يف قدرته على اإجناز املهمة.

لإجنازها،  قبوًل  اأكرث  امل�شجرة جلعلها  املهمات  اأعد تخطيط   -3
اأو �شيًئا، واإمنا التفكري جتاه هذا  فما من �شيء يف حد ذاته يكون جيًدا 
ال�شيء هو الذي يجعله كذلك، وما من �شيء �شهل ول �شعب حتى نقرر 

نحن ذلك. اإًذا .. كيفية نظرتك للمهمة هي التي حتدث فرًقا كبرًيا.
اأ�شهل؛  اإجنازها  �شي�شبح  وعندها  �شّيق  اإىل عمل  املهمة  4- حّول 
لأننا ل نوؤّجل عمل الأ�شياء التي ت�شعرنا بالراحة. اجعلها متعة ثم اخلق 
منها حتدًيا اأو مناف�شة، ثم حّولها اإىل مغامرة مثرية. يف اأغلب الأحيان 
بيئة مريحة بقدر  وّفر  التاأجيل، لذا..  الإرهاق اجل�شدي هو �شبب  يكون 

الإمكان، وعندها �شيهداأ الأمل وتن�شاه وتعمل على اإجناز املهمة.

وها هي تقرتب منا اإنها خرزة:

تأثير درجة حرارة الجسم على النوم

اإيقاًعا  اجل�شم  وظائف  الكثري من  كما  درجة حرارة اجل�شم  تتبع 
يوميّا معّيًنا، فهناك وظائف تزداد يف الليل واأخرى تقل وبالنهار يحدث 
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العك�ض. فحرارة اجل�شم تنخف�ض قبل النوم وت�شل اأدنى م�شتوى لها خالل 
بعك�ض  هو  للحرارة  اليومي  والإيقاع  النهار.  يف  ذلك  بعد  وترتفع  النوم، 
م�شتوى  اأدنى  اأّن  اأي  امليالتني"،  "هرمون  النوم  لهرمون  اليومي  الإيقاع 
وهذا  ال��دم،  يف  امليالتني  لهرمون  م�شتوى  اأعلى  يقابله  احل��رارة  لدرجة 
الذي  النوم  لهرمون  م�شتوى  اأقل  اأّن  حني  يف  النوم،  خالل  عادة  يحدث 
وي�شتخدم  لدرجة احلرارة.  م�شتوى  اأعلى  يقابله  النهار  يحدث عادة يف 
قيا�ض درجة حرارة اجل�شم لدرا�شة الإيقاع اليومي عند الإن�شان، حيث 
يتم مراقبة حرارة اجل�شم ملدة )24( �شاعة يف اليوم، اأو قيا�شها ب�شورة 
ارتفاع  لأّن  النوم،  قبل  ج�شدي  جمهود  بعمل  ين�شح  ل  لذلك  متكررة. 
درجة حرارة اجل�شم قد يوؤخر وقت النوم. كما اأّن حرارة اجل�شم قد توؤثر 
على مراحل النوم، فالإ�شابة باحلمى )ارتفاع درجة احلرارة( يزيد من 
مراحل النوم العميقة )الثالثة والرابعة(، وقد يكون �شبب ذلك اأّن اجل�شم 

املري�ض يحتاج لراحة اأكرب، وهو ما يجده اجل�شم يف النوم العميق.

ونتّوج حلقات اخلرز بخرزة الدعاء:

رقعة الشطرنج وحبّة القمح

تت�شارب اأقوال املوؤّرخني حول من�شاأ ال�شطرجن واأ�شله، ولكن الرواية 
واإّن  الأ�شل  هندي  ال�شطرجن  اأّن  تزعم  ه��وؤلء،  كتابات  يف  تواتًرا  الأكرث 
الف�شل يف اخرتاعه ، اأو على الأقل تعديله، يعود اإىل وزير هندي يقال له 
)�ش�شه بن داهر(، فقد اأراد هذا الوزير اأن يبعد ال�شاأم وامللل عن نف�ض 
ملكه ويدخل البهجة اإىل قلبه، فاخرتع لعبة ال�شطرجن اأو عّدلها عن لعبة 
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هندية قدمية، واأهداها للملك الذي بلغ اإعجابه بها حًدا جعله يطلب من 
وزيره اأن يتمنى عليه ما ي�شاء.

فما كان من الوزير املاكر اإّل اأن طلب مقداًرا من احلبوب ينتج من 
و�شع حبة القمح على املربع الأول من ال�شطرجن ثم حبتني يف املربع الثاين 
واأربع يف الثالث وثمانية يف الرابع وهكذا مب�شاعفة العدد مرة بعد مرة 

حتى املربع الرابع وال�شتني.
فتعّجب امللك من توا�شع وزيره واأعرب عن ا�شتعداده ملنحه ما هو 
اأف�شل من هذا بكثري، ولكن الوزير �شكره واأ�شّر على طلبه، فاأ�شدر امللك 
باأّن حبوب  اأبلغ  عندما  ده�شته  كانت  وكم  الطلب،  بتلبية  يلزم  ملن  اأمره 
الهند جميعا ل يكفي لتلبية هذا الطلب الغريب وبني له اأهل احل�شاب اأّن 
هذه احلبوب لو نرثت على الياب�شة من �شطح الأر�ض لغطتها ماليني املرات 
)الرقم ال�شحيح لعدد احلبات ت�شاوي )18446744073709551615( 
ارتفاع 11 مليمرًتا فقط، ولي�ض  الياب�شة على  الكمية تكفي لفر�ض  وهذه 
وقال:  بوزيره  امللك  اإعجاب  ف��زاد  الرواية(  يف  ورد  كما  امل��رات  ماليني 

لعمري ل اأدري مّم اأعجب اأكرث؛ اأمن ال�شطرجن اأم من الأمنية؟!
ها هو عقدنا الفريد قد اكتمل، وبح�شوركم قد ابتهج؛ لكن نبقى 
على وعد باأن ل يكون هذا هو اآخر عقٍد نقدمه اإليكم، بل نعدكم باملزيد، 

وباهلل التوفيق، ون�شلِّي على احلبيب ملسو هيلع هللا ىلص .
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احلمد هلل, ثم احلمد هلل, ثم احلمد هلل. احلمد هلل الذي جعل 
اأمة الإ�سالم �ساهدة على غريها من الأمم. احلمد هلل الذي رفعها على 
اأك��رم  ال��ذي بعث فينا  ف��وق القمم. احلمد هلل  غريها حتى غ��دت قمة 
املرتقي  والأف��ع��ال,  اخل�سال  حممود  امل�سطفى  خلقه,  وخ��رية  ر�سله, 
منزلة اخللة من اهلل املتعال. �سّلى اهلل عليه وعلى اآله و�سّلم ما تعاقب 
الليل والنهار, واأ�سهد اأّن حمّمًدا عبد اهلل ور�سوله �سلى اهلل عليه وعلى 

اآله و�سلِّم ت�سليًما كثرًيا. اأما بعد:
ال�سالم  اأهل اجلنة؛  املوؤمنن, حتية  نحييكم بخري حتية, حتية 

عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
لنا  وي�سمو  معكم,  احلديث  لنا  وي�سفو  بكم,  اللقاء  لنا  ويطيب 

الوقوف اأمامكم يف هذا اليوم )        ( املوافق )                    (.
و�سوف نقدم لكم جمموعة من املفاتيح التي جمعناها من اأبواب 

عدة, واأقفاٍل خمتلفة.

ومع اأول مفاتيحنا، وخري فقراتنا، واأروع ما ُجعبتنا، اإنه القراآن 
الكرمي:

www.alukah.net
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القرآن الكريم

پ  ٻٻ  ٻ  ٻ  ٱ  زب  ت�����ع�����اىل:  ق������ال 
ٺٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پپ 

ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٺ 

ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ   ڤ 

چ  چچ  چ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  

ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ 

ک   ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ   ڈ 

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   گ  گ  گ  گ  ک 

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

ہ ہھ  ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ  ڭ 

ۉ  ۅۅ  ۋ  ۋ  ۈٴۇ  ۈ  ۆ   ۆ  ۇ  ۇ  ڭڭ 

ۉ ېې ې ې  رب )املائدة: 14- 17(.

ون�صلح قلوبنا مبفتاح ال�صّنة:

الحديث

عن اأن�ض بن مالك - ر�شي اهلل عنه - ؛ عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ما من 
اأن يرجع اإىل الدنيا، واأن له الدنيا  عبد ميوت، له عند اهلل خري، ي�شّره 
وما فيها، اإّل ال�شهيد ملا يرى من ف�شل ال�شهادة، فاإنه ي�شّره اأن يرجع اإىل 

الدنيا، فيقتل مرة اأخرى « متفق عليه.
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ونتاأّمل يف مفتاح احلكمة:

الحكمة

واجلماهري  الذكي،  املبني  والكتاب  املعجبة،  البليغة  اجلملة  اإّن   -
بة ل ت�شاوي كلها ق�شرة نواة، اإذا كانت عالقة املرء بربه  العا�شقة املتع�شّ

واهية. 

وها هو مفتاح الكلمة يفر�س نف�صه بكلِّ قوة:

الفراغ العاطفي

العاطفية  الف�شائيات، مب�شل�شالتها  يتابعون  الفتيان  من  كثرًيا  اإّن 
واأفالمها الغرامية وبراجمها الفنية، والكثري منهم يداومون على قراءة 
الفنية  املجالت  با�شتمرار  ويتابعون  العاطفية،  وال��رواي��ات  الق�ش�ض 
وتلك  امل�شاهدات  بهذه  فهم  احلياء،  من  خالية  �شور  على  حتتوي  التي 
نار  داخلهم  يف  يوؤجج  مبا  فراغهم  وقت  يق�شون  والقراءات،  املطالعات 
العاطفة، ويحرك امل�شاعر والأحا�شي�ض، فما ظنك بفتى يغرم بامل�شل�شالت 
الغرامية والأفالم العاطفية، ويداوم على قراءة ق�ش�ض احلب والع�شق؟ 
باملكاملات  اإ�شباع عاطفته، وملء وقت فراغه  نف�شه رغبة يف  األ يرى يف 
الأفالم  تلك  متابعة  نتاج  اإمنا هي  والتي  الغرامية؟،  واللقاءات  الهاتفية 
وامل�شل�شالت، وقراءة الق�ش�ض والروايات، وم�شاهدة برامج الف�شائيات 

والطالع على املجالت.
ا من اأن يق�شي وقت فراغه مبا يحقق  نعم؛ لن يجد هذا الفتى منا�شً

www.alukah.net
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له رغبته العاطفية وميالأ فراغه العاطفي، باأن يهاتف �شابًّة ويخرج معها 
والروايات  �شاهدها،  التي  امل�شل�شالت  له  �شورته  ما  يجد  عله  ويقابلها، 
و�شمعه  راآه  ما  يحقق  اأن  يريد  هو  نعم  راآه��ا،  التي  وال�شور  قراأها  التي 
واقًعا على نف�شه؛ لأنه يرغب يف ملء عاطفته، واإ�شباع وجدانه واأحا�شي�شه 
بكلمات احلب والغرام، واأ�شعار الع�شق والهيام، من فتاته فتاة الأحالم، 
فكل ما ي�شتطيع اأن يدركه هو اأنه ا�شتطاع اأن يق�شي وقت فراغه ب�شيء 

يحقق له هدًفا، وما علم اأنه تنازل عن حيائه.
العاطفي بكلمات  الفتى باحلب؛ لأنه ميالأ فراغه  ورمبا �شعر هذا 
احلب املزيفة وم�شاعر العطف الكاذبة والأماين اخلادعة، فيقع يف ع�شق 
وحب تلك ال�شابة، لأّن الع�شق داء الفارغني، كما يقول ابن قيم اجلوزية 
- رحمه اهلل - : )القلب اإذا اأخل�ض عمله هلل مل يتمكن الع�شق منه، فاإنه 

يتمّكن من القلب الفارغ(. 
اأيها الفتى: اإّن الفراغ بالن�شبة لك ظلمة، فاإن اأ�شاأت ا�شتغالله فهو 
ت�شاهد ع�شرات  واأنك  اأمور اجلن�ض، خا�شة  التفكري يف  اأبواب  يفتح لك 

العالقات التلفازية الغرامية املغرية يف تلك امل�شل�شالت والأفالم.
بني  العالقات  اأ�شباب  من  بالب�شيطة  لي�شت  ن�شبة  ميثل  فالفراغ 
اأّن لديه وقت  اإْن مل يجد ما ي�شغله فاإنه يرى  ال�شباب والفتيات، فالفتى 
فراغ كبري، ولي�ض اأمامه اإل اإقامة عالقة مع �شابة، ليكلمها يف كل وقت، 
اأن يردعه احلرام عن  يت�شّلى معها، دون  باأن  الفراغ لديه  ويق�شي وقت 

ذلك.
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ونزّين اأحد مفاتيحنا بنقو�س بعنوان:

الخلوة في المصعد الكهربائي

امل�شعد مكان �شيِّق ل ُيرى من بداخله غالًبا، وميثل مكاًنا تتحقق 
فيه �شروط اخللوة، وق�شر زمن النتقال يف امل�شعد ل يلغي كونها مظنة 
الفاح�شة  هي  لي�شت  املخّوفة  الفتنة  اإّن  ثم  فيها،  ال�شيطان  يح�شر  فتنة 
فقط، بل حتى ما يقع يف القلب من الو�شاو�ض التي لها ما بعدها، فوجود 
رجل وامراأة فقط يف داخله ول يراهما اأحد اأمر يدخل كال الراكبني يف 
لدينه  ا�شترباأ  فقد  ال�شبهات  اتقى  »فمن  يقول:  ملسو هيلع هللا ىلص  والر�شول  ال�شبهات، 

وعر�شه« رواه البخاري.

ومن بني الأدراج نخرج لكم هذا املفتاح:

نصيحة من القلب

ر �شفو اللحظة التي تع�شيها  تذّكر دائًما باأّن ما فات مات، فال تعكِّ
مبا�ٍض ل ميكن اأن تغريه، واعلم اأّن العمل احلايل اأف�شل من احل�شرة على 

املا�شي، والتفكري للم�شتقبل اأوجب من الندم على ما فات. 

ونختم بهذا املفتاح:

ال يحمُل الحقد من تعُلو به الرُّتب

َت��ُب ل ي��ْح��ِم��ُل احِل��ْق��َد َم���ْن َت��ْع��ُل��و ِب���ِه ال��ُرّ
الغ�شُب  ط��ب��ع��ُه  م��ن  ال��ع��ل��ى  ي��ن��اُل  ول 
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وم�����ن ي���ك���ْن ع���ب���د ق������وٍم ل ي��خ��ال��ف��ه��ْم
ع��ت��ب��وا اإذا  وي�����ش��رت���ش��ى  ج���ف���وُه  اإذا 

ِج��َم��اَل��ُه��ُم اأَْرَع����ى  ى  َم�شَ ِفيما  ُك��ْن��ُت  ق��ْد 
وال���َي���ْوَم اأَْح��م��ي ِح��َم��اُه��ْم ك��َلّ��م��ا ُن��ِك��ُب��وا

���ُل���وا َن�������شَ َل����َق����ْد  َع���ْب�������ضٍ  َب���ن���ي  َدُرّ  هلل 
م���َن الأك�������ارِم م���ا ق���د ت��ن�����ش��ُل ال�����ع��رُب

ل���ئ���ْن ي��ع��ي��ب��وا ����ش���وادي ف���ه���َو يل ن�����ش��ٌب
الَن�شُب َف��اَت��ن��ي  َم���ا  اإذا  ���َزاِل  ال���ِنّ َي����ْوَم 

ي��دي اأن  ن���ع���م���اُن  ي���ا  ت��ع��ل��ُم  ك��ن��ت  اإن 
ق���������ش����ريٌة ع���ن���ك ف������الأي������ام ت��ن��ق��ل��ب

ف��ت��ًى اي  ي���ان���ع���م���ان،  ت���ع���ل���م،  ال����ي����وم 
ي��ل��ق��ى اأخ������اك األ������ذي غ�����ّره ال��ع�����ش��ُب

م��الم�����ش��ه��ا لن�����ت  واإن  الأف�����اع�����ي  اإن 
ع��ن��د ال��ت��ق��ل��ب يف اأن��ي��اب��ه��ا ال��������ع��ط��ُب

ُمْبَت�ِشًما احل����ْرِب  ِغ��َم��اَر  َي��ُخ��و���ضُ  َف��ًت��ى 
��ُب ��َت�����شِ ْم��ِح خُمْ ��َن��اُن ال�����ُرّ َوَي��ْن��َث��ِن��ي َو���شِ

م�����ش��ارب��ُه ���ش��ال��َت  ����ش���ارم���ُه  ����ش���َلّ  اإْن 
احُلُج�ُب َل��ُه  ��ْت  ��َقّ واْن�����شَ اجَل���ُوّ  ���َرَق  واأَ����شْ
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َك��ْف��ِك��ُف��َه��ا اأُ اأَيِنّ  يل  ��َه��ُد  َت�����شْ واخَل����ْي����ُل 
يلتهُب ���ار  ال���َنّ ����ش���راِر  م��ث��ُل  وال��ّط��ع��ن 

م��ع��رك��ة ي�����وَم  الأع��������ادي  ال��ت��ق��ي��ُت  اإذا 
َت����رْك����ُت َج���ْم���َع���ُه���ُم امَل����ْغ����ُرور ُي��ْن��َت��َه��ُب

ول��ل��� ول���ل���ّط���رِيال���ل���ح���وُم  ال���ن���ف���و����ُض  يل 
�����َل��ُب ّ ��اَل��ةِ ال�����شَ ���وْح�����ِض ال��ِع��َظ��اُم َوِل��ل��َخ��َيّ

غ��ط��ارف��ة ع��ي��ن��ي  ع����ن  اهلل  اأب�����ع�����َد  ل 
َرِك���ُب���وا اإَذا  ���ا  ِج���َنّ َن���َزُل���وا  اإَذا  ��ا  اإْن�����شً

اأ������ش�����وُد غ������اٍب ول����ك����ْن ل ن����ي����وَب ل��ه��م
��ُب ال��ُق�����شْ ���ةُ  وال���ِه���ْن���ِدَيّ ���ةُ   ���َنّ الأَ����شِ اإَلّ 

���م���رٌة ّ �����اٌت م�������شَ ت���ع���دو ب���ه���ْم اأع�����وج�����ِيّ
الَقبُب اأع��ن��اق��ه��ا  يف  ��َراِح��نِي  ّ ال�����شَ ِم��ْث��ُل 

مْنَدِفًقا اخَل��ْي��ِل  ��ُدوَر  ���شُ األ��ق��ى  زْل���ُت  م��ا 
وال��َلّ��ب��ُب ��رُج  ّ ال�����شَ ي�����ش��َجّ  حتى  عن  بالَطّ

ف��ال��ع��م��ْي ل��و ك���اَن يف اأج��ف��ان��ه��ْم ن��ظ��روا
َخَطُبوا اأَْف��َواِه��ه��ْم  َك��اَن يف  لْو  واخُل��ْر���ُض 

��َه��ُد يل ��ْق��ُع َي����ْوَم ِط����َراِد اخَل��ْي��ل ي�����شْ وال��َنّ
والُكُت�ُب ْق����الُم  والأَ ��ْع��ُن  وال��َطّ ��ْرُب  ّ وال�����شَ
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هاهي مفاتيحنا قد اكتملت, وتلك الأبواب قد ُفتحت, ومل يتبّق 
اإّل اأن نحزم مفاتيحنا بحبل, ونعلن اللقاء يوم غد باإذن اهلل.

وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكم  "وال�سالم 
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عّلمه  الإن�سان,  خلق  ال��ق��راآن,  عّلم  الرحمن,  الرحيم  هلل  احلمد 
�ساأن,  يف  ه��و  ي��وم  ك��ّل  �سبحانه  والأر����س  ال�سموات  مقاليد  ل��ه  البيان, 
اأّن حمّمًدا عبده  اإل اهلل وحده ل �سريك له, واأ�سهد  اإله  اأن ل  واأ�سهد 
ور�سوله, �سيد ولد اآدم اأجمع, وخري من �سّلى وركع, واأبلغ من دعا اإىل 
اهلل فاأ�سمع, �سّلى اهلل وبارك عليه, وعلى اآله واأ�سحابه الأتقياء الررة, 
اأما  الدين.  اإىل يوم  باإح�سان  التابعن ومن تبعهم  ور�سي عنهم وعن 

بعد:
كما اأّن لل�سم�س �سعاًعا؛ فاإّن لالأدب مكاًنا, وكما اأّن للقمر �سياًء؛ 
فاإّن لالأخالق عنواًنا, وكما اأّن هناك طابور �سباح؛ فاإّن هناك برناجًما 

ُيذاع.
مع هذه ال�ساحة العطرة بوجودكم, ويف هذا اليوم )        ( املوافق 
)                    ( ي�سّرنا اأن نقدم لكم من بن املدفون جمموعة من الكنوز, 

جنمعها من اأفخر الفنون, ونقدمها مع فوحان البخور.

اأعظ��م كن��وز امل�صلم��ني، وال��ذي ُيحفظ يف ال�ص��دور، وُيق��راأ بكلِّ 
كر احلكيم: ترتيل، اآيات الذِّ
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القرآن الكريم

پ   پپ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  زب  تعاىل:  قال 
ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ  ٹ ٹ ٹ ٹڤ 
ڤ ڤ ڤ ڦ  ڦ ڦڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 
ڃ  ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ  ڌ ڌ ڎ ڎڈ 
ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  کک  ک  ک  ڑڑ  ژ  ژ  ڈ 
ڳ ڳ  ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ  ڻ 
ۓۓ  ے  ے  ھ  ھ   ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ 
ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ  ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ  
ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى  ائ ائ ەئ رب 

)املائدة: 18- 22(.

ومن كنوز النبّوة نخرج لكم هذا احلديث:

الحديث

عن عمر بن اخلطاب - ر�شي اهلل عنه - ؛ اأنه �شمع ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
اإّل  اأدع  ل  حتى  العرب،  جزيرة  من  والن�شارى  اليهود  »لأخرجّن  يقول: 

م�شلًما« رواه م�شلم.



610

وكنزنا الثالث هو احلكمة:

دروس من رحيق الحياة

- تعّلمت اأنه يجب على املرء اأّل يحاول اأن يكون اإن�شاًنا ناجًحا، اإمنا 
اأّن يحاول اأن يكون اإن�شاًنا له قيمة وبعدها ياأتي النجاح تلقائًيا. 

- تعّلمت اأنه يجب على الإن�شان اأن يحلم بالنجوم، ولكن يف نف�ض 
الوقت يجب اأّل ين�شى اأّن رجليه على الأر�ض. 

- تعّلمت اأّن من ل يعمل ل يخطئ. 
- تعّلمت اأّن قامو�ض النجاح ل يحتوي على كلمتْي "اإذا" و "لكن".

الإن�شان مهما  اأن يتخذها  اأّن هناك قرارات مهّمة يجب  - تعّلمت 
كانت �شعبة ومهما اأغ�شبت اأنا�ًشا من حوله. 

- تعّلمت اأّن هناك فرق كبري بني الرتاجع والهروب. 

اأما جامعة الكنوز فهي كلمتنا ال�صباحية:

التعلُّق بأستار الكعبة

عن عطاء بن اأبي رباح - ر�شي اهلل عنه - قال: قال يل ابن عبا�ض: 
األ اأريك امراأة من اأهل اجلنة؟ قلت: بلى قال: هذه املراأة ال�شوداء اأتت 
»اإن  ملسو هيلع هللا ىلص:  قال  يل!  اهلل  فادع  اأتك�ّشف  واإين  اأ�شرع  اإين  فقالت:  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي 
�شئت �شربت ولك اجلنة واإن �شئت دعوت اهلل اأن يعاقبك" فقالت: اأ�شرب 

فقالت: اإين اأتك�شف فادع اهلل يل اأن ل اأتك�شف فدعا لها« متفق عليه. 
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اأم زفر تلك امراأة طويلة  اأنه راأى  وعن عطاء - ر�شي اهلل عنه - 
�شوداء على �شرت الكعبة. 

من الفوائد: 
- م�شروعية التعلُّق باأ�شتار الكعبة، والدعاء هلل وحده دون العتقاد 
يف اأ�شتارها اأنها جتلب نفًعا اأو تدفع �شًرا، كم�شح وتقبيل احلجر الأ�شود، 
فهو م�شتحب بدون العتقاد اأّن احلجر ينفع اأو ي�شر، بل مثل ذلك نفعله 
كانت  ال�شوداء  املراأة  اأّن  املق�شود:  يكون  وقد  ملسو هيلع هللا ىلص.  الر�شول  ل�شّنة  اتباعا 
اأمام �شرت الكعبة دون التعلُّق به، فاإذا قلنا: اإنها كانت متعّلقة به حملناه 
اإّن ال�شحابي يف  اأو نقول:  اأنها كانت يف امللتزم بني الباب واحلجر  على 
احلديث مل يقل: اإنها كانت يف امللتزم بل لعّلها وجدت زحاًما يف امللتزم، 
فتعّلقت باأ�شتار الكعبة قريًبا منه كما يفعل بع�ض النا�ض يف زماننا، ويكون 
ذلك كمن �شلى خارج امل�شجد املمتلئ اإّل اأننا مل جند من اأهل العلم من 
ال�شواب،  هو  ذلك  ترك  اأّن  واحل��ق  النا�ض،  ع��وام  يفعله  بل  ذلك  يفعل 
وقيا�شه على ال�شالة خارج امل�شجد املمتلئ فيه تو�شع، ومعلوم اأنه اإذا كان 
امل�شلم مرتّدًدا يف اأمر بني كونه بدعة اأم �شّنة لزمه تركه؛ لأّن تركه اأ�شلم 

ل�شيما لو كان �شيًئا مت�شاًل بالعقيدة. 
فها ولو كانت ذات عذر.  - حر�ض املراأة على عدم تك�شُّ

- الدعاء من اأ�شباب ال�شفاء. 
- اإيثار املراأة الآخرة على الدنيا. 

- جلوء املراأة هلل وحده والدعاء له وحده يف جميع اأمورها. 
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- عظم جزاء ال�شابرين. 
- و�شف املراأة بلونها بدون ق�شد الذم. 

- اعتبار املراأة نف�شها كاجلوهرة ل تتك�شف، ول يراها اإل �شاحبها، 
ولي�شت كال�شيء احلقري الزهيد يكون يف تناول اجلميع طّيبهم وخبيثهم. 

ومن حفرة عميقة اأخرجنا لكم كنزين الأول بعنوان:

بالغـات

طريق  من  بالغاتهم  فو�شفوا  ال�شناعات،  اأه��ل  من  ق��وم  جتّمع 
�شناعاتهم:

فقال اجلوهري: اأح�شُن الكالم نظاًما ما ثقبْته َيُد الفكرة، ونّظمته 
َل جوهر معانيه يف �ُشموط األفاظه، فاحتملته نحور الرواة. الِفطنة، وُو�شِ

األفاظه مب�شك معانيه،  الكالم ما ُعجن عنرُب  اأطيب  العطار:  قال 
ففاح ن�شيم ن�شقه، و�شطعت رائحة عبقه، فتعّلقت به الرواة، وتعطرت به 

ال�ّشراة.
قال ال�شائغ: خري الكالم ما اأحميته بكري الِفكر و�شبكته ب�م�شاعل 
النظر، وخّل�شته من خبث الإطناب، فربز بروز الإبريز، يف معنى وجيز.

ة،  قال ال�شرييف: خري الكالم ما نقدْته يد الب�شرية وَجلته َعنْيُ الرويهَّ
فه، ول �شماع ُيبهرجه. ووزنته مبعيار الف�شاحة، فال نظر ُيزيِّ

القريحة،  ِمْنفخة  عليه  ن�شبت  ما  الكالم  اأح�شن  احل��داد:  ق��ال 
 واأ���ش��ع��ل��ت ع��ل��ي��ه ن���ار ال��ب�����ش��رية، ث���م اأخ��رج��ت��ه م���ن ف��ح��م الإف���ح���ام، 
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ورقّقته بفطي�ض الإفهام.
التقدير،  وم  بقدُّ معناه  ر  جَنْ اأحكمت  ما  الكالم  خري  النجار:  قال 
وَن�َشْرَته مبن�شار التدبري، ف�شار باًبا لبيت البيان، وعار�شة ل�شقف الل�شان.
املعرفة،  وَجْيبه  البيان،  انه  فُجُربهَّ قمي�ض،  البالغة  اخلياط:  قال 
ج�شده  ولِب�ٌض  احل��الوة،  وُدروُزه  الإفهام،  ودخاري�شه  الوجازة،  وُكّماه 

اللفظ، وُروحه املعنى. 
َم��رْبك  يف  فاأناخه  كالمه،  بخطام  اأخ��ذ  من  البليغ  احل��ّم��ال:  ق��ال 
عن  َيِنّد  فلم  جم��اًل،  له  والإيجاز  عقاًل،  له  الخت�شار  جعل  ثم  املعنى، 

الآذان، ومل ي�شذ عن الأذهان.
ال�ُشبهة  �شقم  بيانه  دواُء  با�شر  اإذا  ما  الكالم  خري  الطبيب:  قال 

م. هم واأورث �شحة التوهُّ ا�شتطلقت طبيعة الغباوة، ف�ُشفي من �شوء التفُّ

والكنز الآخر بعنوان:

الشراء تفاخرًا ومباهاة

يحر�ض بع�ض النا�ض على التظاهر والتفاخر والتباهي اأمام الآخرين 
بالأ�شياء التي يتم �شراوؤها، بامتالك �شلع ومنتجات ل ميتلكها الآخرون.

والأ�شخا�ض الذين يوجد لديهم هذا الدافع ل يكون حر�شهم على 
ال�شراء والقتناء فقط لالأ�شياء؛ ولكن اإبرازها اأمام الآخرين واإظهارها 
اأمامهم، اأو على الأقل احلديث املتكرر عنها اأمامهم، واأّن �شعرها مرتفع 
جًدا، واأنها م�شتوردة من بع�ض الدول الأجنبية؛ لأجل املفاخرة والتباهي.
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ونختم بهذا الكنز:

احصل على مهارات متخصصة

لديك  كانت  اإذا  الناجحني  الطالب  اأف�شل  اأح��د  تكون  اأن  ميكن 
املهارات الالزمة واملعلومات املنا�شبة، والثقة بالنف�ض، واحلما�ض الذاتي 
للعمل والدرا�شة، وميكن ح�شور بع�ض الدورات اخلا�شة لتنميه املهارات 
الفردية الالزمة، للنجاح الدرا�شي اإىل جانب قراءة الكتب، فهناك دورات 
ال�شريعة مع الرتكيز،  للقراءة  املهارات املختلفة، ودورات  لتنمية  خا�شة 

ودورات لجتياز الختبارات بنجاح.
هاهي كنوزنا قد خرجت, وتلك ثروتنا قد وزعت, وهذا اآخر ما يف 
ُجعبتنا من زاد؛ فا�سمحوا لنا بالذهاب لنتزّود بزاد اآخر, مع وعٍد اآخر 

للقاء بكم.
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكم  "وال�سالم 
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البرنامج اإلذاعي )88(

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل الذي خلق كل �سيء فقدره تقديًرا, واأتقن ما �سرعه 
اإل اهلل وح��ده ل �سريك له  اإل��ه  اأن ل  و�سنعه حكمة وت��دب��رًيا, واأ�سهد 
وكان اهلل على كل �سيء قديًرا, واأ�سهد اأّن حمّمًدا عبده ور�سوله اأر�سله 
باإذنه و�سراًجا منرًيا, �سلى  اإىل اهلل  ا, وداعًيا  اإىل اخللق ب�سرًيا ونذيًرً
اهلل عليه وعلى اآله واأ�سحابه ومن تبعهم باإح�سان و�سلِّم ت�سليًما كثرًيا. 

اأما بعد:
تختلف  وجوهنا  وك��اخ��ت��الف  ب��راجم��ن��ا,  تتنّوع  ب�سماتنا  كتنّوع 
فقراتنا, وب�سفاء قلوبكم وقلوبنا جنتمع �سوًيا يف هذا اليوم )        ( 
املوافق )                    ( حاملن لكم معنا جمموعة من العلوم, التي 

اخرتناها بعناية, وحددناها لغاية.

وم��ع خري العل��وم، واأعظ��م الدرو�س، مع كت��اب امل�صلم��ني القراآن 
الكرمي:

القرآن الكريم
ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ   ۇئ  وئ  وئ  ەئ  زب  ت��ع��اىل:  ق���ال 
حئ  جئ  ی  ی  ی  ىئی  ىئ  ىئ   ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ 
ڀ  ڀ   پڀ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ىئ   مئ 
ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ڀ 



616

ڄڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤڤ 
رب  ڍ  ڍ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چچ  چ  چ  ڃڃ    ڃ 

)املائدة: 23- 26(.

وثاين علومنا املقد�صة ال�صّنة النبوّية املطّهرة:

الحديث

عن اأبي هريرة - ر�شي اهلل عنه - ؛ قال: قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »من 
مات ومل يغز، ومل يحّدث به نف�شه، مات على �شعبة من نفاٍق« رواه م�شلم.

واحلكمة علم:

الحكمة

املجاهدين  واأ�شابت  الإ�شالمية  الأّمة  اأ�شابت  كثرية  هزائم  اإّن   -
منه،  لبد  والعقل  للمعركة،  التخطيط  يح�شنوا  لأنهم مل  الأّم��ة،  يف هذه 
اأثمن هدية اأعطاها اهلل خلقه، وقد ذكرت كلمة ))اأويل الألباب((  اإنه 
يف القراآن الكرمي يف �شتة ع�شر مو�شًعا، ومعنى هذا اأّن الذين يخدمون 

الإ�شالم يجب اأن تكون لهم عقول كبرية. 

ورابع علومنا املنتقاة هي الكلمة:

تستطيع ألنك تستطيع

يحكي اأّن فياًل �شغرًيا كان يعي�ض يف الغابة مع ف�شيلته، وكان ينتقل 
بحرية يف اأرجاء الغابة، يتمتع باللعب وباحلنان ويف يوم من الأيام ظهر 

www.alukah.net
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الفيل  وا�شطادوا  جميعها  فهربت  الفيلة،  يالحقون  واأخ��ذوا  ال�شيادون 
ال�شغري، ونقلوه اإىل املدينة وباعوه لأحد التجار الذي و�شعه يف حديقة 
بهذه  الفيل من ربطه  ا�شتاء  اأمتار،  ب�شل�شلة طولها ع�شرة  وربطه  منزله 
�شديدة  مقاومة  الأول  اليوم  يف  وقاوم  حركته،  من  حتد  والتي  ال�شل�شلة 
ليخلِّ�ض نف�شه، ولكنه مل ي�شتطع، وحاول كذلك يف اليومني الثاين والثالث 
لواقعه  ا�شت�شلم  الرابع فقد  اليوم  اأما يف  بالف�شل،  باءت  ولكن حماولته 

واأخذ يلعب وينتقل يف املحيط امل�شموح له.
ذات  ال�شل�شلة  بنف�ض  مربوًطا  ظّل  ولكنه  الفيل  وكرب  الأيام  م�شت 
من  يوم  ويف  ج��ًدا،  كبرًيا  حجمه  واأ�شبح  عنها،  يبتعد  ل  اأمتار  الع�شرة 
الأيام، زار احلديقة جمموعة من الطالب واأعجبوا بهذا الفيل العمالق، 
واأ�شّد ما تعّجبوا منه اأنه مربوط ب�شل�شلة �شغرية، قام اأحد الطلبة ب�شوؤال 
ال�شل�شلة  بهذه  العمالق  الفيل  هذا  ربط  ميكن  كيف  احلديقة:  �شاحب 
اأجاب  اأراد؟  لو  نف�شه  يحّرر  اأن  ب�شهولة  الفيل  هذا  ي�شتطيع  ال�شغرية؟ 
يحّرر  اأن  ي�شتطيع  الفيل  اأّن  تعلم  اأن��ت  بني  يا  قائاًل:  احلديقة  �شاحب 
نف�شه، واأنا اأعلم اأّن الفيل ي�شتطيع حترير نف�شه ولكن املهم يف الأمر اأّن 

الفيل ل يعلم ذلك.
ل ي�شتطيع اأي اأحد اأن يحّد من قدرتك، اأنت فقط القادر على اأن 
اأن حتدد  القادر  وحدك  اأنت  اإليه.  ت�شل  اأن  ت�شتطيع  الذي  املدى  حتّدد 
الرتفاع الذي ت�شل اإليه، لقد تربمج عقل هذا الفيل على اأنه ل ي�شتطيع 
حتى  معه  الربجمة  هذه  وظلت  �شغرًيا،  كان  عندما  ال�شل�شلة  يقطع  اأن 
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عندما كرب وتغرّيت ظروفه واأ�شبح يف ا�شتطاعته اأن يحّرر نف�شه.
اأن قدراته حمدودة،  اإن�شان يتربمج عقله يف �شن معّينة على  وكل 
يعرف  ول��ن  تتغرّي  الظروف  ولكن  كثرية،  اأ�شياء  عمل  ي�شتطيع  ل  واأن��ه 
الإن�شان مدى قدرته حتى يتحّرر من القيود، ل جتعل قيود املا�شي حتد 
ما  حتقيق  من  متنعك  عقلك  يف  قدمية  برجمة  جتعل  ل   ، قدراتك  من 
اأن  اأردت  اإذا  حتقيقها،  على  اعمل  ثم  كبرية  اأحالما  احلم  اإليه،  ت�شبو 
تغرّي حياتك فيجب اأن تعلم اأّن التغيري يبداأ من داخلك، التغيري يبداأ من 

الطريقة التي تفكر بها. وهي التي جتعل حياتك �شعيدة اأو تعي�شة. 

وعند بحثنا عن العلوم قفز علينا علم بعنوان:

لغويات
يقولون: �شدر الإن�شان، وي�شّمونه من البعري: الكركرة، ومن الأ�شد: 
الزور، ومن ال�شاة: الق�ض، ومن الطائر: اجلوؤجوؤ، ومن اجلراد: اجلو�شن. 
البعري،  وعطن  الإن�شان،  وط��ن  فيقولون:  الأوط���ان،  يف  ويفّرقون 
وعرين الأ�شد، ووجار الذئب وال�شبع، وكنا�ض الظبي، وع�ض الطائر، وكور 

الزنابري، ونافقاء الريبوع، وقرية النمل.
واإن كان من  بيت،  قالوا:  فاإّن كان من مدر،  املنازل،  ويفّرقون يف 
�شعر،  كان من  واإن  قالوا خباء،  كان من �شوف،  واإن  بجاد،  قالوا:  وبر، 
قالوا: ف�شطاط، واإن كان من جلود، قالوا: ق�شع، واإن كان من غزل، قالوا: 

خيمة.
ويفّرقون يف اجلماعات، فيقولون: كوكبة من الفر�شان، وكبكبة من 
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الرجال، وجوقة من الغلمان، وملّة من الن�شاء، ورعيل من اخليل، و�شرمة 
ال�شباع،  من  وعرجلة  الظباء،  من  و�شرب  الغنم،  من  وقطيع  الإب��ل،  من 

وع�شابة من الطري، وِرْجل من اجلراد، وخ�شرم من النحل!

وقطفنا من ب�صتان العلوم هذه الفقرة:

باب الزوجة مع زوجها في الجنة

ڀ   پ  پ  پ  پ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  زب  تعاىل:  قال 
رب  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ 

)ي�ض: 55 - 57(.
اأبا وائل قال: ملا بعث علي عماًرا واحل�شن اإىل  عن احلَكم �شمعت 
الكوفة لي�شتنفرهم، خطب عمار فقال: »اإين لأعلم اأنها زوجته يف الدنيا 

والآخرة ولكن اهلل ابتالكم لتتبعوه اأو اإّياها«.
من الف��وائد: 

اأو  الآخ��ر،  قبل  اأحدهما  مات  ولو  زوجها يف اجلنة،  مع  الزوجة   -
كان اأحدهما اأعلى درجة فيلحق اهلل تعاىل برحمته الأدنى منزلة بالأعلى 
بعد موت زوجها فهي مع  تزّوجت  التي  امل��راأة  منزلة، ول تدخل يف هذا 
زوجها اجلديد، اأما املطّلقة اإذا ماتت ومل تتزوج ف�شاأنها كالتي ماتت قبل 
الزواج فتتزّوج يف اجلنة. لكن ماذا لو رغبت املراأة يف اأن تكون مع مطّلقها 

يف اجلنة؟ فاجلواب اأّن اهلل تعاىل يعطيها رغبتها قال تعاىل: زب ۅ ۉ 
ۉ ې رب )الزخرف: 71(. اإّل اإذا تزّوجت غريه، ولتعلم املراأة 



620

عليها  كما  والأح��زان،  الهموم  من  را�شية، خالية  عي�شة  �شتكون يف  اأنها 
عند اختيار الزوج اأن تتذّكر اأنها تختار زوًجا للدنيا والآخرة، فلتتخرّي ذا 

الدين الذي يرفعها اهلل به؛ فت�شعد يف الدنيا والآخرة. 

وقبل اخلتام نختم بهذه الفقرة:

القصيدة الالكنية

هي الق�شيدة التي اأن�شدها ال�شاحب لع�شد الدولة فّناخ�شرو، وقد 
ُعرفت بالق�شيدة الالكنية، لكرثة ما كّرر فيها )لكن( واأولها: 

��������ب  ��������ُب ل�����ك�����������ْن ب��امل��ع��ال��������������ي اأ���ش��بِّ اأ���ش��بِّ
���ُب واأن�������ش���ُب ل��ك�����������ْن ب��امل��ف��اخ��ر اأن�������شِ

ال��ُع��ال ح�����ش��رة  اإىل  ل��ك��ْن  ���ش��ب��وٌة  ويل 
وب����ي ظ���م���اأٌ ل���ك���ْن م���ن ال����ِع����زِّ اأ����ش���رُب

ها نحن قد بّلغنا ر�سالتنا الإذاعية, وو�سلنا اإىل نهاية الطريق, 
مع وعٍد باملزيد من الرامج والفقرات قريًبا باإذن اهلل.

وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكم  "وال�سالم 

www.alukah.net
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احلمد هلل رب العاملن, جعل املوؤمنن اإخوة يف الدين متحابن, 
واأ�سهد اأن ل اإله اإّل اهلل وحده ل �سريك له �سهادة احلق واليقن, واأ�سهد 
اآله  وعلى  عليه  اهلل  �سلى  الأم��ن,  ال�سادق  ور�سوله  عبده  حمّمًدا  اأّن 
واأ�سحابه والتابعن لهم باإح�سان اإىل يوم الدين و�سلِّم ت�سليًما كثرًيا. 

اأما بعد:
كما اأّن العلم نور؛ فاإّن اجلهل ظالم, وكما اأّن احلق ظاهر؛ فاإّن 

الباطل زاهق, وكما اأّن الطابور �سباحي؛ فاإّن الإذاعة �سباحية.
لكم  املدر�سية, قد جمعوا  الإذاع��ة  اإخوانكم من جماعة  وها هم 
اليوم  هذا  يف  اأ�سهى,  وثماٍر  غناء,  وحدائق  �ستى,  ب�ساتن  من   قطوًفا 

)        ( املوافق )                    (.

واأجمل ما اأعددناها من هذه القطوف على الإطالق، هو اآيات من 
كر احلكيم، يرّتلها الطالب: الذِّ

القرآن الكريم

زب ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ  ک  قال تعاىل: 
ڱ  ڱ  ڱ  ڳڱ  ڳ  ڳڳ   گگ  گ  گ  ک  ک  ک 
ھھ  ہھ  ہ   ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ں  ں 
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ۈۈ  ۆ  ۆ  ۇ   ڭۇ  ڭ   ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  
ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ   ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ 
ۈئ  ۆئۆئ   ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ىائ  
حئمئ  جئ  ی  ی  ی   ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ۈئېئ 
پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  حب   جب  يئ  ىئ 
ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  
ڦ  ڦ  ڤ  ڤڤ  ڤ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ 
رب  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ   ڦ 

)املائدة: 27- 32(.

ونقتطف حديًثا من درر ال�صّنة النبوّية:

الحديث

عن اأن�ض بن مالك - ر�شي اهلل عنه - ؛ قال: قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 
»الربكة يف نوا�شي اخليل« متفق عليه.

وناأخذ من قطفة من الأعالم وامل�صاهري:

من األعالم والمشاهير

1- طرفة بن العبد: �شاعر جاهلي، تويف عام )564ه�(. كان ثرًيا 
اأ�شحاب  من  وهو  يكتب،  ول  يقراأ  ل  اأمًيا  كان  انه  مع  مطبوًعا  �شريًفا 
فاأمر  واأخ��اه، ثم هجماهما،  نادم ملك احلرية عمرو بن هند  املعّلقات، 
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عمرو بقتله، فقتل غيلة بالبحرين، وهو يف �شن ال�شباب.
: عبد اهلل  اإ�شالمي )تويف710ه�(. هو  الن�شفي: مف�شر وفقيه   -2
املذهب، وحمدًثا  فقيًها حنفي  كان  وقته.  م�شايخ  على  تتلمذ  اأحمد.  بن 

ومف�شًرا للقراآن واأحد اأئمة ع�شره.
وحقائق  التنزيل  مدارك  امل�شّمى:  للقراآن  تف�شريه  ت�شانيفه  اأهم 

التاأويل. له كذلك: املنار، والعمدة، كنز الرقائق.
3- كانط: فيل�شوف اأملاين، عا�ض من عام )1724 اإىل 1804(. وهو: 
الفل�شفة بجامعة كنجزبرج،  ُولد لأ�شرة فقرية، ودر�ض  عمانوئيل كانط. 
ثم �شار اأ�شتاذَا بها )42( عاًما. كانت حياته من�شبطة، فلم يتزوج، كما 
اأثر بفل�شفته على القرن ال�)19( كله. له كتاب: نقد العقل اخلال�ض، ونقد 

العقل العملي، وال�شالم الدائم.

وناأخذ حًظا وافًرا من قطوف يف الكلمة ال�صباحية:

تحمّل مسؤولية نفسك

يتجّنبه  عمل  اأي  اأو  به  يقوم  عمل  كل  اأّن  فرد  كل  يعرف  اأن  يجب 
لنفرت�ض  ال�شخ�شية،  م�شوؤوليته  هي  النتائج  واأّن  نتائج،  عليه  �شترتتب 
مثال اأنه يجب عليك اأن تقوم بالتح�شري لمتحان الأ�شبوع املقبل، ولكنك 
الأ�شحاب،  واللعب مع  التلفاز  ل تقوم بواجبك، وت�شغل وقتك مب�شاهدة 
الوقت  اأّن  ت�شعر  المتحان  وقت  يقرتب  وعندما  ال�شينما،  اإىل  والذهاب 
اأ�شبح ق�شرًيا، واأنك لن ت�شتطيع اأن ت�شتعد ال�شتعداد الكايف لالمتحان، 
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اإنها م�شوؤوليتك ال�شخ�شية، اإنها لي�شت م�شوؤولية الأ�شحاب، اأو م�شوؤولية 
برامج التلفاز، اأو الفيلم الرائع الذي ُيعر�ض يف ال�شينما، لقد اخرتت اأن 
ت�شّيع وقتك ويجب عليك اأن تتحّمل م�شوؤولية ما قمت به، اأو ما اأحجمت 

عن القيام به.
لنفرت�ض اأّن معلمك ل ي�شرح الدر�ض بطريقة جيدة اأو جذابة، واأنه 
ي�شلق املادة �شلًقا، بحيث ل ت�شتوعب منها �شيًئا، اأو اأن يكون ذا اأخالقيات 
ياأتي  وعندما  درا�شتها،  عن  وحتجم  امل���ادة،  ه��ذه  تكره  جتعلك  �شيئة 

المتحان ل ت�شتطيع اأن جتيب عن الأ�شئلة، فمن يكون امل�شوؤول عندئذ؟
اإذا و�شعت امل�شوؤولية على املعّلم فلن يغرّي ذلك النتيجة النهائية، 
لو  ولكن ماذا  امل��ادة.  اأنك حت�شل على درج��ات منخف�شة يف هذه  وهي 
ذلك  فاإّن  اجليد،  بالتح�شري  وقمت  البداية  منذ  امل�شوؤولية  اأنت  حتّملت 
بالتاأكيد �شيجعلك مت�شك زمام الأمور و�شيوؤدي بك اإىل النجاح والتفّوق. 
ل جتعل اأحد مي�شك زمام اأمورك بتحميله امل�شوؤولية، حتّمل اأنت امل�شوؤولية 

واح�شد النتائج.
اأّن  اأو  اأّن هناك اأحًدا ما �شيهّب مل�شاعدتهم،  بع�ض الأفراد يظنون 
قوة خفّية �شتدعمهم، اأو اأّن اأمًرا ما �شيحدث و�شتتغرّي النتائج، واقع احلال 

اأن ل �شيء �شيحدث �شوى ح�شادك للف�شل، وفقدانك لثقتك بنف�شك.
اإذا اأردت اأن تتخّل�ض من القلق فكن �شيد نف�شك وحتّمل القرارات 
باتخاذ  اأنت  قم  بيدك،  بالأخذ  اأحد  يقوم  اأن  تنتظر  ول  تتخذها،  التي 
من  ا�شتفد  وقتك،  ق�ّشم  لمتحانك،  ر  ح�شّ حلياتك،  خّطط  القرارات، 

www.alukah.net
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اأحًدا  ل  اأحد، ل حتمِّ اللوم على  كل ما متتحنه احلياة لك وقّدره، ل تلق 
م�شوؤولية ف�شلك و�شرتتقي اإىل العال ولن ت�شعر بالقلق.

اج يخطب( وقطوفنا م�صتمرة مع فقرة )احَلجَّ

الحَجَّاج يخطب

دخل احلجاج الكوفة؛ ف�شعد املنرب، فانك�شر حتت قدمه لوح، فعلم 
اأنهم قد تطرّيوا له بذلك؛ فالتفت اإىل النا�ض قبل اأن يحمد اهلل تعاىل، 
انك�شر  اإذا  بغ�شب من اهلل!  وبوؤمت  الأي��دي،  ونبت  الوجوه،  �شاهت  وقال: 
عود جذع �شعيف حتت قدم اأ�شد �شديد تفاءلتم بال�شوؤم! اإين على اأعداء 
اهلل تعاىل لأنكد من الغراب الأبقع، واأ�شاأم من يوم نح�ض م�شتمر، واإيّن 
لأعجب من لوط وقوله: زب وئ وئ  ۇئ ۇئ ۆئ  ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ ېئ ىئ رب 

)هود: 80(؛ فاأّي ركن اأ�شد من اهلل تعاىل!
اأمري املوؤمنني، وقد وّليت  ه اإىل  اأنا عليه من التوجُّ اأَو ما علمتم ما 
عليكم اأخي حممد بن يو�شف، واأمرته بخالف ما اأمر به ر�شول اهلل معاذا 

يف اأهل اليمن!
وقد  م�شيئهم؛  عن  ويتجاوز  حم�شنهم،  اإىل  يح�شن  اأن  اأم��ره  فاإنه 

اأمرته اأن ي�شيء اإىل حم�شنكم، واأّل يتجاوز عن م�شيئكم.
واأنا اأعلم اأنكم تقولون بعدي: ل اأح�شن اهلل له ال�شحابة! واأنا معجل 
لكم اجلواب؛ ل اأح�شن اهلل عليكم اخلالفة! اأقول قويل هذا واأ�شتغفر اهلل 

العظيم يل ولكم.
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ول نن�صى اأن نقطف لكم من فقرة )من املنهّيات يف ال�صالة(

من المنهيّات في الصالة

ا  النهي عن اإعادة ال�شالة ال�شحيحة وهذا نافع للمو�شو�شني، واأي�شً
النهي اأن يخرج امل�شلي من �شالته اإذا �شّك يف احلدث حتى ي�شمع �شوًتا 
اأو يجد ريًحا، وعن التحّلق قبل ال�شالة يوم اجلمعة، وعن م�ّض احل�شى 
والعبث والكالم اأثناء اخلطبة، وعن الحتباء فيها وهو �شم الفخذين اإىل 
اإذا  �شيًئا  الرجل  ي�شّلي  اأن  والنهي  باليدين،  اأو  بالثوب  و�شدهما  البطن 
اأقيمت ال�شالة املكتوبة، والنهي اأن يقوم الإمام يف مكان اأرفع من مقام 
املاأمومني دون حاجة، وعن املرور بني يدي امل�شلي، ونهي امل�شّلي اأن يدع 

اأحًدا مير بني يديه اأو بينه وبني �شرتته.
اليمنى،  واإىل اجلهة  القبلة  ال�شالة جتاه  الب�شاق يف  والنهي عن 
ولكن يب�شق عن ي�شاره اأو حتت قدمه الي�شرى، والنهي اأن ي�شع امل�شلي 
نعليه عن ميينه ول عن ي�شاره فتكون عن ميني غريه، اإّل اأن ل يكون عن 
ي�شاره اأحد ولي�شعهما بني رجليه، والنهي عن النوم قبل الع�شاء اإذا كان 
ل ياأمن فوات وقتها وعن احلديث بعد �شالة الع�شاء اإّل مل�شلحة �شرعية، 
واأن يوؤم الرجل الرجل يف �شلطانه اإّل باإذنه، ومن اأمثلته نهي الزائر اأن 
يوؤم قوًما وهم له كارهون  اأن  اإذا قّدموه، والنهي  اإّل  الدار  اأ�شحاب  يوؤم 

ل�شبب �شرعي.
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ومن اأروع قطوفنا هذه الفقرة اخلتامية:

الشراء والتُـّخمة

اأعطي على ذلك مثاًل: اإن�شان �شبعان وي�شتمر يف الأكل، ما النتائج؟! 
للم�شتهلك  نف�شها  واحلال  والنف�ض،  باجل�شم  م�شّرة  تكون  اأن  لبد  اإنها 
الّنهم لل�شراء، واملتخم الذي يطلب املزيد من ال�شراء وال�شتهالك؛ اإذ اإنه 
با�شتهالكه الأ�شياَء التي ل حاجة له بها؛ فاإنه يهدر ثروة ميكن ا�شتهالكها 

وا�شتغاللها يف وقت احلاجة.
اإىل  املجتمع  يقود  احل��اج��ة  ع��ن  ال��زائ��د  ال�شتهالك  ف���اإّن  كذلك 
اجتاهات غري �شائبة، وهذا ينعك�ض على الثقافات وكذا الأخالقيات يف 

املجتمع.
بعد اأن قطفنا من كل ب�ستاٍن زهرة, ومن كل وجٍه ب�سمة, ن�سل اإىل 

نقطة النهاية, ملّوحن لكم باأيدنا موّدعن, قائلن لكم بكل احرتام:
اللقاء". اإىل  "وداًعا 
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للكافرين,  النار  واأع��د  للموؤمنن,  اجلنة  خلق  ال��ذي  هلل  احلمد 
وهو  الأول  هو  ورحمانيته,  وربوبيته  لألوهيته  ينبغي  كما  هلل  احلمد 
والآخر, والظاهر والباطن وهو بكل �سيء عليم, وعلى كل �سيء قدير, 
اللهم لك احلمد ل اإله اإل اأنت, لك احلمد اأنت قيوم ال�سموات والأر�س 
ال�سموات والأر����س وم��ن فيهن,  اأن��ت مالك  وم��ن فيهن, ول��ك احلمد, 
ولك احلمد, اأنت نور ال�سموات والأر�س ومن فيهن, ولك احلمد ملء 
ال�سموات والأر�س ومن فيهن. و�سلِّ اللهّم على حمّمد النبي الر�سول. 

اأما بعد:
اأحييكم بتحية  اإخواين الطالب  اآبائي املعلمن  مديري الفا�سل 
اأهل الإ�سالم حتية اأهل اجلنة يوم يلقونه �سالم فال�سالم عليكم ورحمة 

اهلل وبركاته.
اليوم  لهذا  اإذاعتها  لكم  تقدم  اأن  املدر�سية  الإذاع���ة  جماعة   ت��ود 

)        ( املوافق )                    (.

وها نحن الآن يف الغابة وهي مليئة بالنباتات والأ�صجار فقطفنا 
النبتة الأوىل فقالت لنا: ا�صتمعوا اإىل الآيات الكرميات والطالب:
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ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ   زب  ت��ع��اىل:  ق��ال 
ڑ  ژ   ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  
ڱ  ڱ  ڳڳ  ڳ  ڳ  گ  گ   گگ  ک  ک  ک  ک  ڑ 
ہ   ہہ  ہ  ۀ  ۀ   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں   ڱ  ڱ 
ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۓ   ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ 
ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ   ۆ  ۇ  ۇ 
وئ   ەئ  ەئ   ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ۉې  ۉ   ۅ 
پ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ېئ   ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ 

پ پپڀ  ڀ  ڀ ڀ ٺ رب )املائدة: 33- 37(.

ثم قطفنا النبتة الثانية فقالت لنا ا�صتمعوا اإىل كالم امل�صطفى 
عليه ال�صالة ال�صالم:

الحديث

»من  ملسو هيلع هللا ىلص:  النبي  قال  ق��ال:  ؛   - عنه  اهلل  ر�شي   - اأب��ي هريرة  عن 
�شعبه  فاإّن  بوعده،  وت�شديًقا  باهلل،  اإمياًنا  اهلل،  �شبيل  فر�ًشا يف  احتب�ض 

وريه وروثه وبوله يف ميزانه يوم القيامة« رواه البخاري.
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ثم قطفن��ا النبتة الثالث��ة فوجدناها بعنوان )مت��ى ا�صتعبدمت 
النا�س؟(:

متى استعبدتم الناس؟

قال اأن�ض بن مالك - ر�شي اهلل عنه - : بينما اأمري املوؤمنني عمر بن 
اخلطاب قاعد اإذ جاءه رجل من اأهل م�شر، فقال:  يا اأمري املوؤمنني؛ هذا 
مقام العائذ بك. فقال عمر: لقد ُعذت مُبجيب؛ فما �شاأنك؟ قال: �شابقت 
� فجعل  اأمري على م�شر  � وهو يومئذ  العا�ض  ابًنا لعمرو بن  على فر�شي 
يقنعني ب�شوطه ويقول: اأنا ابن الأكرمني! فبلغ ذلك عمًرا اأباه، فخ�شي اأن 

اآتيك، فحب�شني يف ال�شجن، فانفلت منه، واأتيتك.
فكتب عمر بن اخلطاب - ر�شي اهلل عنه - اإىل عمرو بن العا�ض - 
ر�شي اهلل عنه - : اإذا اأتاك كتابي هذا فاأ�شهد املو�شم اأنت وولدك فالن، 
وقال للم�شري: اأقم حتى ياأتيك. فقدم عمرو، ف�شهد احلج. فلما ق�شى 
عمرو احلج وهو قاعد مع النا�ض وعمرو بن العا�ض وابنه اإىل جانبه، قام 

امل�شري، فرمى اإليه عمر بالدرة.
حتى  ينزع  فلم  ي�شربه،  اأن  ن�شتهي  ونحن  �شربه  ولقد  اأن�ض:  قال 
اأحببنا اأن ينزع من كرثة ما �شربه، وعمر يقول: ا�شرب ابن الأكرمني! ثم 
قال امل�شري: قد ا�شتوفيت وا�شتفيت. قال عمر: �شعها على �شلعة عمرو، 
فقال: يا اأمري املوؤمنني؛ قد �شربت الذي �شربني. فقال عمر: اأما واهلل 
لو فعلت ملا منعك اأحد حتى تكون اأنت الذي تنزع. ثم قال: يا عمرو؛ متى 
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ا�شتبعدمت النا�ض وقد ولدتهم اأمهاتهم اأحراًرا؟

ث��م قطفنا النبتة الرابعة فوجدناه��ا )و�صائل وتقنيات لإدارة 
احلياة(:

وسائل وتقنيات إلدارة الحياة

1- تخّيل اأّن املهّمة قد اكتملت بنجاح. عّزز م�شاعر البهجة بالنجاح 
من  وا�شرتجعها  عقلك،  يف  احل�ّشية  التجارب  بهذه  واحتفظ  والإجن��از، 

وقت لآخر.
2- اعمل قائمتني على ورقة واحدة، ثم قم اأوًل بتق�شيم ال�شفحة 
طولًيا اإىل عمودين مت�شاويني، على الي�شار اكتب كل اأ�شباب تاأجيل املهمة، 
وعلى اليمني اكتب اأ�شباب القيام بها؛ والآن قم بلعبة �شغرية فال حتاول 
لأّن هذه خطوة  بالعمل،  القيام  تبدو يف م�شلحة  التي  الأ�شباب  تكدي�ض 

واختيار خاطئ، والأحمق وحده هو من يحاول عمل ذلك.
باأ�شخا�ض  امل�شكلة معترًبا نف�شك �شيد املوقف، ثم فكر  3- هاجم 
الأ�شخا�ض!  هوؤلء  كل  اأنك  تخّيل  والآن..  باإجنازاتهم؛  وتعجب  تعرفهم 
كيف �شيواجهون املوقف؟ ما الإجراء الذي �شيتخذونه؟ وماذا �شيفعلون 
لإجناز العمل؟ ثم خّل�ض اخلطوات التي قام بها ال�شخ�ض املمّيز الذي 

اأكمل املهمة املوكلة اإليه، وعندها اتبع خطواته.
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اأم��ا النبتة اخلام�صة فقال��ت لنا: ا�صتمع��وا اإىل )ع�صرة اأن�صطة 
اإيجابية للفرد امل�صلم(

عشرة أنشطة إيجابية للفرد المسلم

ف على مكائد الأعداء على الأّمة الإ�شالمية. 1- التعرُّ
بيد اهلل  والآجال  الأرزاق  واأّن  والقدر،  بالق�شاء  الإميان  تقوية   -2

تعاىل فال داعي للخوف.
3- التعوُّد على اخل�شونة يف املاأكل وامل�شرب وامللب�ض واملكان ... اإلخ.
ف على متاع الدنيا وربطها مبتاع الآخرة واأنها ل �شيء مع  4- التعرُّ

ما اأعّده اهلل تعاىل للمتقني يف اجلنة.
به  بالعمل  الإ�شالم  على  واأولد  زوجة  البيت من  تربية من يف   -5

والدعوة اإليه.
6- بناء جيل قراآين فريد من خالل املعاي�شة اجلماعية.

7- توظيف البيت امل�شلم خلدمة الدعوة ون�شرها يف احلي والأحياء 
املجاورة له. 

كر اأو قراءة القراآن  8- التقليل من ف�شول الكالم املباح واإبداله بالذِّ
اأو قول املعروف.

9- ُيعد الدعاء من اأهم الو�شائل الدعوية لهداية الآخرين.
10- اختيار من اأعمال الرب واخلري ما يكون اأكرث ثواًبا واأجًرا عند 

اهلل �شبحانه.
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اأما النبتة ال�صاد�صة فهي )من اآداب ال�صالة(

من آداب الصالة

من الآداب املرعّية: احلر�ض على الأذكار التي بعد ال�شالم. �شكًرا 
يف  ملسو هيلع هللا ىلص  بالنبي  ًيا  وتاأ�شِّ العظيمة  العبادة  لهذه  بالتوفيق  اأنعامه  على  هلل 
يخيب  ل  »معقبات  احلديث:  ففي  بالأنامل،  وعقدها  عليها  املحافظة 
قائلهن اأو فاعلهن دبر كل �شالة مكتوبة: ثالث وثالثون ت�شبيحة، وثالث 
وثالثون حتميدة، واأربع وثالثون تكبرية« رواه م�شلم عن كعب بن عجرة 

- ر�شي اهلل عنه -.
�شالة  كل  دبر  وتكرّبون  وحتمدون  »ت�شّبحون  ا:  اأي�شً م�شلم  وعند 
اإّل اهلل وحده ل  اإله  ثالًثا وثالثني مرة« ويف رواية: وقال متام املائة: »ل 
�شريك له، له امللك وله احلمد وهو على كل �شيء قدير، ُغفرت خطاياه 

ولو كانت مثل زبد البحر« رواه م�شلم. 
ا اأّن  ولهذا فاإنه ينبغي للم�شلم املحافظة على هذه الأذكار خ�شو�شً
العبد غالًبا ل  يذكر اهلل بعد اخلروج من ال�شالة، وقد اأمرنا اهلل بالإكثار 
من ذكره، فعلى الأقل املحافظة على هذه الأذكار بعد ال�شلوات املكتوبة.

وهناك فرق بني من يقولها بقلب حا�شر وبني من يقولها ثم يت�شاءل 
يف النهاية: هل قالها اأم ل؟ فتجد هذا ال�شنف من النا�ض من يقول هذه 
الت�شبيحات وهو ينظر اإىل اجلدران، اأو يتفّقد اأولده فيقولها بقلب غافل 
لٍه، اأ�شف اإىل ذلك اأنه ينبغي عند الت�شبيح بالأ�شابع، فقد قال ملسو هيلع هللا ىلص للن�شاء: 
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احلر�ض  مع  م�شتنطقات«  م�شوؤولت  فاإنهن  بالأ�شابع،  واعقدن  »�شبحن 
على عدم الزيادة على العدد امل�شروع اتباًعا لل�شّنة ففيها الكفاية.

اأما النبتة ال�صابعة فهي عن الأ�صجار:

من أنواع األشجار بالتفصيل

الن�شرين: نبات من جن�ض الُعّليَق: زهره كزهر الورد اجلبلي �شكاًل 
الذي  اأ�شفر مثل  اأرب��ع، ويف و�شطها �شيء  اأو  وق��دًرا، وهي ثالث ورق��ات 
يف الورد، يخلفه حب قاٍن اإىل الطول وهو نبات معروف م�شهور، منابته 
اجلنات. ذكي الرائحة طيب ال�شمة، ويف هذه ال�شجرة اآن�ض النبي - مو�شى 

عليه ال�شالم - النار اإذ كلمه ربه. �شبحانه وتعاىل.
ا�شتعملوا  قد  الأقدمني  اأّن  ويبدو  النعناع،  نبات  واح��دة  النعناع: 
فكانوا  كعالج،  ا�شتعملوه  مما  اأكرث  الدينية  طقو�شهم  "بوليو" يف  نعناع 
ي�شعونه تيجاًنا على روؤو�شهم. اأما ال�شينيون فقد عرفوا فوائده املهدئة 
وامل�شادة للت�شنج. وراأى فيه "ايبوقراط" مثرًيا لل�شهوة. اأما "بلني" فقد 
عرف تاأثريه املخفف لالأمل. ي�شتعمل اليوم مع الزيزفون واللويزة لإعداد 
زهورات �شاخنة توؤخذ بعد الطعام. ويعترب النعناع من اأكرث الأنواع تعقيًدا 
يف اململكة النباتية، وذلك لتعّدد اأ�شنافه النا�شئة عن تزاوجها فيما بينها. 
وميكن التمييز بينها على ال�شكل التايل: اأنواع النعناع ال�شنبلية: اأزهارها 
تنتظم يف �شنابل طرفية ل اأوراق عليها. واأنواع النعناع الق�شرية، اأزهارها 
تنتظم يف دورات مرتا�شفة عند اإبط الأوراق ال�شويقية. كل اأنواع النعناع 
لها عملًيا الفوائد العالجية نف�شها، والتي تعود بالدرجة الأوىل نعناعها 
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بالكحول امل�شتخرج من روح النعناع وهو املانتول، الذي يبدو اأنه اأول ما 
ا�شتخرج يف البالد الواطئة )�شمال اأوروبا( يف نهاية القرن الثامن ع�شر. 
ر وخمفف لالأمل، اإذا ما اأخذ منه كميات  وهو من�شط قوي للمعدة. مطهِّ

باعتدال.

كلمة ال�صباح هي ما نختم به اإذاعتنا:

نبذة عن الفتوى وأحكامها

الَفْتَوى والُفْتيا: "ذكر احلكم امل�شوؤول عنه لل�شائل"، اأو: "هي جواب 
املفتي".

ال�شرعي  بال�شوؤال عن احلكم  يتعّلق  ما  ت�شمل  التعريف  بهذا  وهي 
وغريه، واملق�شود بها هنا: ما يتعّلق باحلكم ال�شرعي. 

يقال: "اأفتاه يف امل�شاألة يفتيه: اإذا اأجابه. وال�شم: الفتوى".
واحلكم ال�شرعي هو: "حكم اهلل تعاىل املتعّلق باأفعال املكلفني". 

الدينية  والأع��م��ال  اجلليلة،  الإ�شالمية  املنا�شب  م��ن  وال��ف��ت��وى 
رّب  بالتبليغ عن  املفتي  فيها  يقوم  ال�شرعية اجل�شيمة؛  واملهام  الرفيعة، 
العاملني، ويوؤمتن على �شرعه ودينه؛ وهذا يقت�شي حفظ الأمانة، وال�شدق 
يف التبليغ؛ لذا ُو�شف اأهل العلم والإفتاء باأنهم: ورثة الأنبياء واملر�شلني، 

املوقعون عن رب العاملني، الوا�شطة بني اهلل وخلقه.
قال حممد بن املنكدر: "العامل بني اهلل تعاىل وخلقه، فلينظر كيف 

يدخل بينهم؟". 
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كرب  املوقع،  كبري  اخلطر،  عظيم  الإفتاء  اأّن  "اأعلم  النووي:  وقال 
وقائم  عليهم،  و�شالمة  اهلل  �شلوات  الأنبياء  وارث  املفتي  لأّن  الف�شل؛ 
بفر�ض الكفاية، لكنه معّر�ض للخطاأ؛ ولهذا قالوا: املفتي موقع عن اهلل 

تعاىل". 
كان  "واإذا  وم�شوؤوليته:  املفتي  مكانة  مبيًنا  القيم  اب��ن  وي��ق��ول 
من�شب التوقيع عن امللوك باملحل الذي ل ينكر ف�شله، ول يجهل قدره؛ 
وهو من اأعلى املراتب ال�شنيات، فكيف مبن�شب التوقيع عن رب الأر�ض 
واأن  عدته،  له  يعد  اأن  املن�شب  هذا  يف  اأقيم  مبن  فحقيق  وال�شموات؟! 
يتاأّهب له اأهبته، واأن يعلم قدر املقام الذي اأقيم فيه، ول يكون يف �شدره 
وهو  وكيف  وهاديه،  نا�شره  اهلل  ف��اإّن  به؛  وال�شدع  احلق  قول  من  حرج 

زب ۓ ڭ  املن�شب الذي توّله بنف�شه رب الأرباب؛ فقال تعاىل: 
)الن�شاء:  ڭڭ ڭ ۇ ۇ  ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ رب 

 127(؟، وكفى مبا توّله اهلل تعاىل بنف�شه �شرًفا وجاللة؛ اإذ يقول يف كتابه: 
زب ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ رب )الن�شاء: 176(.

وليعلم املفتي عّمن ينوب يف فتواه، وليوقن اأنه م�شوؤول غًدا وموقوف 
بني "اهلل".

كما حّذر ال�شلف من الفتيا، وكان من عادة ال�شلف احلذر من الفتيا.
واأخرًيا نتمنى اأن نكون قد ُوّفقنا فيما قدمناه لكم.

وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكم  "وال�سالم 
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البرنامج اإلذاعي )91(

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل جعل لكلِّ �سيء قدًرا, واأحاط بكل �سيء ُخًرا. اأحمده 
�سرًتا,  رحمته  من  علينا  اأ�سبل  ت��رتى,  علينا  نعُمه  واأ�سكره,  �سبحانه 
اإل اهلل وحده ل �سريك  اإله  اأن ل  واأ�سهد  واأف��رغ علينا بف�سله �سًرا. 
له, واأ�سهد اأّن �سّيدنا ونبّينا حمّمًدا عبد اهلل ور�سوله, ُخ�سَّ باملعجزات 
الكرى. �سلى اهلل و�سلم وبارك عليه, وعلى اآله واأ�سحابه والتابعن, 

ومن تبعهم باإح�سان اإىل يوم الدين. اأما بعد: 

نب��داأ اإذاعتن��ا باأحلى الكالم، ال��ذي �صاغه اإله العامل��ني ال�صالم، 
واأنزله على حبيب الأنام، يتلو عليكم بع�صه الطالب:

القرآن الكريم

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ   گ  گ  زب  ت��ع��اىل:   ق��ال 
ہ   ۀ  ڻۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ 
ۓ  ےۓ  ے  ھھ  ھ  ھ  ہ  ہہ 
ۋ  ۋ   ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ   ۇ  ڭۇ   ڭ  ڭ  ڭ 
وئ  ەئ  ائەئ   ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅۅ  
وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ  ۈئۈئ ېئ ېئ  ېئ  ىئىئ ىئ ی ی ی 
ٱ ٻ ٻ ٻٻ پ پ  پ پ  ی جئ  



638

ٹ  ٹ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ڀڀ  ڀ  ڀ 
ڄ  ڄ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹڤ   ٹ 
ڇ  ڇ  چ  چچ   چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ   ڄ 

ڇ رب)املائدة: 41- 43(.

ثاني��ة فقراتنا كالم اأف�صل من ُعرف من بني الب�صر، هو قاله ويا 
اأف�صل ما قيل بعد كالم رب املطر، فما علينا اإّل اأن ن�صتقي من هديه كل 

العظات والِعرَب:

الحديث

عن اأبي هريرة، واأبي �شعيد اخلدري - ر�شي اهلل عنهما - ؛ اأنهما 
اإّل  وج��ّل  عّز  يذكرون اهلل  قوم  يقعد  »ل  ق��ال:  اأن��ه  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  �شهدا على 
حّفتهم املالئكة، وغ�شيتهم الرحمة، ونزلت عليهم ال�شكينة، وذكرهم اهلل 

فيمن عنده« رواه م�شلم.

ثالثة حمطاتنا نقراأ لكم هذه الكلمة:

اإلسراف والتبذير في واقع الناس

اإن مو�شوع الطعام وال�شراب يف تاريخ الأمة امل�شلمة قدمي وعري�ض، 
كتب  اأن  كما  النبوية،  والأح��ادي��ث  القراآنية  الآي��ات  من  ت�شتمد  فاأ�شوله 
للطعام  اأبواًبا  تفرد  والأخالق  والزهديات،  واملواعظ،  والرقائق،  الفقه، 

وال�شراب، تنهى عن املحرمات، وتاأمر باتباع الآداب ال�شرعية.
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النا�ض  اأغلب  حياة  يف  وال�شراب،  الطعام  اأ�شبح  فقد  اليوم  اأم��ا 
الأطعمة  �شناعة  تهدر يف  وغاية.  ولذة  وتبذيًرا،  واإ�شراًفا  و�شرًها،  نهًما 
والأ�شربة الأموال، وتن�شب املوائد املفتوحة يف البيوت واملطاعم، ويجرى 

ال�شباق يف اإقامة احلفالت واملنا�شبات الباذخة.
املادية  ل��الأمم  الأعمى  التقليد  م�شاوئ  اإىل  النا�ض  عامة  وانزلق 
املرتفة، وات�شمت حياة الكثريين بالتكلف والإ�شراف يف ولئمهم واأعيادهم 
وحياتهم، حتى اأ�شبحت اأعيادنا مظاهر باهظة الثمن، ورم�شاننا يف كل 

عام مو�شًما لل�شرف والرتف، بدًل من اأن يكون عبادة وتهجًدا.
التحذير  �شيحات  وارت��ف��ع��ت  ره��ي��ب،  خطر  اإىل  ال��غ��ذاء  فتحول 
الجتماعي  لالأمن  ما�شة  احلاجة  وباتت  بالأخطار،  ينذر  م�شتقبل  من 

والقت�شادي والغذائي، وتر�شيد الإنفاق وال�شتهالك.
اإن الإن�شان كائن حي، يقوم بوظائف مهمة: عبادة اهلل، ثم اإعمار 
الطعام،  اإىل  بحاجة  يجعله  وهذا  واخلري.  العدل  مبادئ  واإقامة  الأر�ض 
كي ينمو ويعي�ض ويتحرك ويعمل، ويحتاج اإىل املاء، اإذ ل ي�شتطيع الإن�شان 

البقاء حيًّا ملدة طويلة بال ماء.
فطري.  اأمر  وال�شراب  الطعام  لغريزة  الب�شري  الكائن  فا�شتجابة 
التو�شط  مع   - واملتوازن  املتنوع  الغذائي  القوام  على  املحافظة  اأن  كما 
والعتدال - مينح الإن�شان يف مراحل عمره ج�شًما قويًّا، و�شحة دائمة، 

وعمًرا مبارًكا ومديًدا.
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خري الكالم ما قّل ودّل ومع هذه الفقرة:

تنبيهات مهمّة مفتتحة بـ"ال"

اأو  ٍم  اأو منجِّ اٍف  ع��رهَّ اأو  �شاحٍر  اأو  اأو م�شعوذ  اإىل كاهن  - ل تذهب 
اٍل اأو قارئ كفٍّ اأو �شارٍب بالودع. رمهَّ

عن بع�ض اأزواج النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وهي حف�شة ر�شي اهلل عنها � عن ر�شول 
اًفا ف�شاأله عن �شيء مل ُتقبل له �شالٌة اأربعني  اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »من اأتى عرهَّ

يوًما« رواه م�شلم.
ق كاهًنا اأو مّدعًيا لعلم الغيب ، فاإّن اإتيانهم وت�شديقهم  - ل ت�شدِّ

كفٌر بالوحي املنزل على خري الب�شر ملسو هيلع هللا ىلص.
عن اأبي هريرة - ر�شي اهلل عنه - ، عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »من اأتى 
قه مبا يقول فقد كفر مبا اأُنزل على حمّمد« رواه اأبو  كاهًنا  اأو عّراًفا ف�شدهَّ

داود.
- ل ت�شت�شِق بالنجوم، ول تتعلهَّق بالأبراج  والأفالك والكواكب.

عن اأبي مالك الأ�شعري - ر�شي اهلل عنه - اأنهَّ ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: 
»اأربع يف اأمتي من اأمر اجلاهلية ل يرتكونهنهَّ : الفخر بالأح�شاب ، والطعن 

يف الأن�شاب ، وال�شت�شقاء بالنجوم، والنياحة« رواه م�شلم.
ل اهلل به غريك، وار�ض مبا ق�ّشم اهلل لك. - ل تتمّن ما ف�شهَّ

ہہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  زب  ت���ع���اىل:  ق����ال 
ڭ  ڭ  ڭ  ۓڭ   ۓ  ے  ے  ھھ  ھ  ہھ 
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ۇۇ ۆۆ ۈ ۈ ٴۇ  ۋ ۋ رب )الن�شاء: 32(.

واإن من البيان ل�صحًرا ومع هذه الفقرة:

أظرف جرائم الشبكة العنكبوتية

مراهق حمرتف قر�شنة اإلكرتونية يح�شل على وظيفة مرموقة:
من اأظرف جرائم ال�شبكة العنكبوتية: وّظفت �شركة "تل�شرتا كلري" 
يحرتف  نيوزيلندًيا  مراهًقا  نيوزيلندا،  يف  الت�شالت  �شركات  اإح��دى 

اأعمال القر�شنة الإلكرتونية.
جهاز  مليون  اأ�شاب  فريو�شًيا  برناجًما  ط��ّور  اأن��ه  اع��رتف  وال��ذي 
جتنُّب  كيفية  يف  لل�شركة  ا�شت�شارات  ليقدم  العامل،  ح��ول  اآيل  حا�شب 

هجمات القر�شنة الإلكرتونية.
وقال كري�ض مريامز املتحدث با�شم ال�شركة ل� "راديو نيوزيلندا"، 
الحت��ادي  التحقيقات  مكتب  تعقبه  وال��ذي  )19ع��اًم��ا(  ووك��ر  اأوي��ن  اإّن 
الأمريكي، يقدم ال�شت�شارات لل�شبكات امل�شابة بربامج اإلكرتونية �شارة.
كان ووكر اعرتف لدى ظهوره يف املحكمة يف متوز )يوليو( املا�شي، 
الأمريكي  الحت���ادي  التحقيقات  مكتب  و�شفه  فيما  �شريًكا  ك��ان  اأن��ه 
"جمموعة قرا�شنة دولية حمرتفة"، ت�شببت يف اإحداث حالة من الفو�شى 
على امل�شتوى العاملي، كان من بني تبعاتها اإغالق �شبكة كاملة تتاأّلف من 

)50( األف جهاز حا�شب اآيل يف جامعة بن�شلفانيا.
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وقام اأحد الق�شاة باإطالق �شراح ووكر الذي كان يف املرحلة الثانوية 
دون عقوبة، على اأ�شا�ض عدم توافر النية الإجرامية لدى الفتى، كما اأّن 

اإدانته قد ت�شر مب�شتقبلة املتمّيز.
وقد رف�ض ووكر العديد من عرو�ض العمل يف الكثري من ال�شركات 

حول العامل، قائاًل اإنه يحلم باأن يكون بل جيت�ض التايل.

اج( ومن بني الكتب نخرج لكم فقرة بعنوان )احت�صار احَلجَّ

احتضار الحَجَّاج

ًما، فقال له: هل ترى يف  اإّن احلجاج ملا ح�شرته الوفاة، اأح�شر منجِّ
علمك ملًكا ميوت؟ 

قال: نعم: ول�شت هو!
"كليب"!  ا�شمه  الذي ميوت  لأّن  م:  املنجِّ فقال: وكيف ذلك؟ فقال 
فقال: اأنا هو واهلل، بذلك �شّمتني اأمي. فاأو�شى عند ذلك، وكان مر�شه 
الكوانني  فكانت  الزمهرير،  عليه  اهلل  و�شّلط  بطنه،  يف  وقعت  بالأكلة 
جتعل حوله مملوءة ناًرا، وتدنى منه حتى حترق جلده، وهول يح�ض بها، 
و�شكا ما يجده اإىل احل�شن الب�شري، فقال: قد كنُت نهيتك اأّل تتعّر�ض 
لل�شاحلني، فلججت. فقال له: يا ح�شن ل اأ�شاألك اأن ت�شاأل اهلل اأن يفرج 
يطيل عذابي،  ول  روحي،  قب�ض  ل  يعجِّ اأن  ت�شاأله  اأن  اأ�شاألك  ولكن  عني، 

فبكى احل�شن بكاًء �شديًد.
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طفن��ا بكم واآخر مطافنا هذه الفق��رة، فلت�صمعوها رمبا تفيدكم 
يف دنياكم واآخرتكم:

يخرج من قبره وينهق كالحمار

وال��رته��ي��ب  ال��رتغ��ي��ب  وامل���ن���ذري يف  الهيثمي  احل��ج��ر  اب���ن  ذك���ر 
اأّن العاب�ض الأ�شم حدث تلك الق�شة يف جمع من احلفاظ  والأ�شبهاين 

ومل ينكروه قال: 

– واإىل  – من الأحياء  اإّن العوام بن حو�شب قال: نزلت مرة حًيا 
، مقربة فلّما كان بعد الع�شر، ان�شّق منها قرب فخرج  جانب ذلك احلَيِّ
رجل راأ�شه راأ�ض حمار وج�شده اإن�شان فنهق ثالث نهقات ثم انطبق عليه 

القرب!

فاإذا عجوز تغزل �َشْعًرا اأو �شوًفا، فقالت امراأة: ترى تلك العجوز. 

قلت: ما لها؟ 

قالت: تلك اأم هذا.

قلت: وما ق�شيته؟ 

قالت: كان ي�شرب اخلمر فاإذا راح تقول له اأمه: يا بني اّتق اهلل ول 
ت�شرب اخلمر.

فيقول لها: اإمنا اأنت تنهقني كما ينهق احلمار. 

قالت: فمات بعد الع�شر، فهو ي�شّق عنه القرب بعد الع�شر كل يوم 
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فينهق ثالث نهقات ثم ينطبق عليه القرب.

و�شبحان اهلل العظيم ..القادر.. املنتقم اجلبار. 
يف اأمان اهلل اإخوتي ولنا لقاء منتَظر, اأ�ساأل اهلل ال�سالمة يل ولكم 

من ويالت اخلطر, واأدعو اهلل اأن يوفقنا اإىل كل خري منَتَظر.
اأجمعن". و�سحبه  اآله  وعلى  حمّمد,  نبّينا  على  اهلل  "و�سّلى 
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البرنامج اإلذاعي )92(

ٱ ٻ ٻ

التي ل حُت�سى, تباَرك  باآلئه  العباد  اأنعم على  احلمد هلل الذي 
���س��يء, ل  ك��ل  وربُّ  ��ن��ا  ربُّ ه��و  احُل�سنى,  الأ���س��م��اء  فله  �س  وتقدَّ ربنا  ا�سم 
ُنح�سي ثناًء عليه, هو كما اأثنى على نف�سه ب�سفاته الُعلى, فاحلمد هلل 
يف الآخرة والأوىل, واأ�سهد اأن ل اإله اإل اهلل وحده ل �سريك له �سهادة 
اإخال�ٍس اأدَِّخرها ليوٍم ل ينفع فيه اإّل التقوى, واأ�سهد اأنَّ نبيَّنا و�سيِّدنا 
وب��اِرك على عبدك  و�سلِّم   اللهّم �سلِّ  املُجتبى,  حّممًدا عبده ور�سوله 

ور�سولك حمّمد, وعلى اآله و�سحبه اأعالم الهدى. اأما بعد: 
من ابت�سامة هذه ال�سم�س اجلميلة, و�سحك هذا ال�سبح املنت�سر, 
 يف هذه املدر�سة الرتبوية, نقف اأمامكم يف هذا اليوم )        ( املوافق 

)                    (, حاملن معنا اجلديد واملفيد من املعارف والعلوم.

خري ما ن�صتهّل به براجمنا القراآن الكرمي:

القرآن الكريم

ژ  ڈ  ڈ  ڎڎ  ڌ  ڌ   ڍ  ڍ  ڇ  زب  تعاىل:  قال 
گ  گ   گ  گ  ک  ک  ک  ڑک  ڑ  ژ 
ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ڳڳ  ڳ  ڳ 
ڻ ڻڻ ۀ ۀ ہ  ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے  
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ۆ  ۇ  ۇ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ 
ۆ ۈ ۈ ٴۇ  ۋۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې 
ېې ې  ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ  ٱ ٻ ٻ 
ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀڀ  ڀ   ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  
ڦ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ   ٿ  ٿ 
چ  چ  چ  چ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ 

ڇ رب )املائدة: 44- 47(.

ون�صتمع اإىل نوٍر من الأحاديث النبوّية:

الحديث

عن اأبي هريرة - ر�شي اهلل عنه - ؛ قال: كان ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ي�شري يف 
طريق مكة، فمر على جبل ُيقال له جمدان. فقال: »�شريوا، هذا جمدان، 
�شبق املفردون« قالوا: وما املفردون يا ر�شول اهلل؟ قال: »الذاكرون اهلل 

كثرًيا، والذاكرات« رواه م�شلم.

والق�صة ت�صبق الكلمة:

من الساعة إلى الساعة

اأُح�شر رجل لُيقَتل يف عهد )نازوك(، فدعا الرجل بطعام، فاأخذ 
ياأكل وي�شحك، فقيل له: واأنت مقتول؟ فقال: )من ال�شاعة اإىل ال�شاعة 
واأُف��رج عن  نازوك،  اإّل �شيحة قالوا بعدها: مات  فرج(، ومل يعقب هذا 

الرجل. 
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وهاهي الكلمة تقرتب من مكربِّ ال�صوت:

حكاية الحاج عمر

ل يزال كثري من اأبناء امل�شلمني ل يدركون حجم العداوة والبغ�شاء 
�شاربة  الغفلة  تزال  ول  عليهم،  والن�شارى  اليهود  قلوب  حتتويها  التي 
بيننا  العالقة  امل�شلمني، عن طبيعة  كثري من  وقلوب  بجذورها يف عقول 
وبني هوؤلء املخالفني يف العقيدة والدين، رغم اأّن اهلل عّز وجّل قد اأو�شح 
لنا ذلك جليًّا يف القراآن يف اآيات كثرية، نختار منها الآية الفّذة اجلامعة 
مهما   ،)120 )البقرة:  رب  پڀ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  زب 
فعل امل�شلمون وقدموا من تنازلت وتراجعات ودّللوا على حمبتهم، فلن 
ير�شى اأبًدا عنهم اليهود ول الن�شارى، حتى ي�شريوا مثلهم يف الدين اإّما 
يهوًدا واإّما ن�شارى. ولعّل للم�شلمني بع�ض العذر يف غفلتهم هذه، ب�شبب 
الوطنية'  'الوحدة  التخدير امل�شتمر ليل نهار ب�شعارات باطلة وكاذبة مثل 
الأيام  اأثبتت  التي  الأباطيل  هذه  العربية'،  و'القومية  الإن�شانية'  و'الأخ��ّوة 
الّطرف الآخر مدى كذبها.. ويف حكاية احلاج عمر خري دليل  ومواقف 

على موقف الآخر من ق�شية الولء والرباء.
فقد روى اجلربتي يف اأحداث ال�شّنة )1183ه�( تلك احلكاية ذات 
الدرو�ض والِعرَب، فقد كان احلاج عمر الطرابل�شي من كبار جتار مدينة 
كر  والذِّ ال�شالة  وكرثة  والديانة  باخلري  مو�شوًفا  وكان  مب�شر،  دمياط 
وال�شيام، ومداومة احلج ، مع ا�شتهاره باإكرام الأ�شياف، حتى �شار منزله 
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بدمياط ماأوى الوافدين من كل مكان، وي�شر على خدمة �شيوفه بنف�شه، 
وكان له يف كل �شنة يف �شهر رم�شان ماأدبة كبرية ي�شتقبل عليها طالب 
العلم ال�شوام الذين يدر�شون بالأزهر، فيقيمون عنده طوال ال�شهر، ويف 
العيد يك�شوهم ويعطيهم النفقة، وهكذا كانت حياته كلها �شالًحا وخرًيا.
الن�شارى  التجار  بع�ض  مع  بالإ�شكندرية  ق�شية  له  وقعت  وق��د 
الكارهني له، ب�شبب حّب النا�ض له ورواج جتارته و�شهرته يف الآفاق، حيث 
احلاج  فتوّجه  الإ�شالم،  دين  و�شّب  و�شّبه  الن�شراين  هذا  عليه  تطاول 
عمر اإىل القاهرة ورفع عري�شة و�شكوى مل�شايخ وعلماء الأزهر مبا حدث، 
فاأفتوا بقتل الذّمي وذلك يف ميدان عام، وجاء هذا املجرم م�شرًعا اإىل 
القاهرة وا�شتنجد بكبار الن�شارى مب�شر وقتها، الذين اأ�شرعوا وقّدموا 
بدورهم عري�شة ا�شرت�شاء كلها كذب وخداع وت�شليل، وعر�شوا الق�شية 
على امل�شايخ ب�شورة مغايرة و�شّبكوها يف قالب اآخر، فاختلف العلماء يف 
فتواهم بقتل الذّمي، فرجع بع�شهم وبقي البع�ض الآخر، وهذا الختالف 

اأدى اإىل وقف تنفيذ احلكم بالإعدام على هذا املجرم ال�شتام ال�شّباب.
"علي بيك" وكان ل يهتم  الأمري  اإمرة م�شر  الأيام وتوىّل  ودارت 
باأمر ال�شرع كثرًيا، وكانت له بطانة �شوء معظمهم من الن�شارى، بل كبار 
اجلوهري"،  و"اإبراهيم  جرج�ض"  "رزق  مثل  الن�شارى  من  م�شاعديه 
مع  ح�شاباتهم  ت�شفية  وب��داأوا يف  البلد،  جًدا يف  الن�شارى  �شاأن  وارتفع 
خ�شومهم امل�شلمني، فتاآمروا على احلاج عمر، و�شعوا بالو�شاية عند اأمري 
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م�شر "علي بيك"، حتى اأمر بالقب�ض عليه وذلك يف �شهر رم�شان الذي 
كان احلاج عمر فيه جنًما من جنوم الرّب واخلري، وذلك اإمعاًنا يف اإذلل 
احلاج عمر، ونهبوا ماله ودياره، وو�شعوا القيود يف رقبته ورجليه واأنزلوه 
مهاًنا عرياًنا مع ن�شائه وعياله، ونفوه اإىل بلده الأ�شلي طرابل�ض بال�شام، 
وقد حاول بع�ض اأكابر امل�شلمني اإقناع الأمري باإعادته وبيان الظلم الواقع 
عليه، لكن الن�شارى بالغوا يف اإثناء الأمري عن فكرة رجوعه حتى وافق 

على عدم رجوعه، وا�شتمر هناك حتى مات وحيًدا �شريًدا طريًدا.
للوحدة  عزاء  ول  الن�شارى،  مع  عمر  احلاج  حكاية  كانت  وهكذا 

الوطنية والأخّوة الإن�شانية. 

ومن باب التجديد اأخرجنا لكم هذه الفقرة:

قل: ال إله إاّل اهلل

قيل لرجل بالب�شرة: قل: ل اإله اإّل اهلل! فجعل يقول: 
بْت اأين الطريق اإىل حمام ِمنَجاب وكانت  يا ُربهَّ قائلة َيْوًما وقد َلُغَ
ق�شة هذا الرجل: اأّن امراأة ا�شتدّلته اإىل احلمام، فدّلها اإىل منزله، فلما 
راأت نف�شها معه، ولي�ض بحمام، علمت اأنه خدعها؛ فقالت له: ي�شلح معنا 
ما يطيب به عي�شنا من طعام! فقال: ال�شاعة اآتيك بكل ما تريدين! فخرج 
بها،  اأث��ًرا، فهام  لها  الدار ومل يجد  يقفلها، ودخل  الدار ومل  وتركها يف 

واأكرث اجلزع عليها حتى مات.
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ول تذهبوا فما زال لدينا املزيد، ومع هذه الفقرة:

ما فعل عملك؟

عبد  بن  عبدة  تويف  ومئتني  واأربعني  ثماٍن  �شنة  يف  كثري:  ابن  قال 
ال�شقي من املجاهدين كثرًيا يف بالد  الرحيم - قبحه اهلل-  وكان هذا 
الروم، فلما كان يف بع�ض الغزوات، وامل�شلمون حما�شرون لبلدة من بالد 
ال��روم يف ذلك احل�شن، فهواها،  ن�شاء  ام��راأة من  اإىل  اإذ نظر  ال��روم؛ 

َفَرا�شلها: ما ال�شبيل اإىل الو�شول اإليك؟
! َر وت�شعد اإيلهَّ فقالت: اأن تَتَن�شهَّ

فاأجابها اإىل ذلك.
فما راع امل�شلمني اإّل وهو عندها.

فاغتمهَّ امل�شلمون ب�شبب ذلك غًما �شديًدا، و�شّق عليهم م�شقة عظيمة!
فلما كان بعد مدة؛ مّروا عليه وهو مع تلك املراأة يف ذلك احل�شن، 
فقالوا: يا فالن ما فعل قراآنك؟ ما فعل عملك؟ ما فعل �شيامك؟ما فعل 

جهادك؟
ڀ  ڀ   پ  زب  قوله:   اإّل  كُلهَّه،  القراآن  ن�شيت  اأين  اعلموا  ق��ال: 
ٿٹ  ٿ  ٿ  ٿ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ 

ٹ ٹ ٹ رب )احلجر: 3-2(.
وقد �شار يل فيهم مال وولد.
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وا�صتمعوا اإىل هذه الفقرة التي بعنوان )الرّزاق ل ين�صى اأحدُا(

الرزاق ال ينسى أحدًا

روي اأّن رجاًل جل�ض حتت اأ�شجار من النخيل ثم ا�شتلقى على ظهره، 
فاإذا به يرى ع�شفوًرا يحمل يف فمه ثمرة من نخلة مثمرة اإىل اأخرى غري 
مثمرة، ثم راأى هذا العمل يتكّرر فعجب لذلك، وقال يف نف�شه: لأ�شعدّن 
النخلة حّية  به يرى داخل �شعف  فاإذا  الأمر، ف�شعد  لأتبنّي  النخلة  هذه 
ُيلقي بالثمر يف فمها لذلك، وقال: �شدق  عمياء فاحتة فمها والع�شفور 
 .)6 )ه��ود:  رب  ڀ   پ  پپ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  زب  يقول:  حيث  اهلل 

ا! نعم، �شبحانك يا من �شّخرت الأعداء يرزق بع�شهم بع�شً
اجلنة  برياحن  تعود, معّطرة  عليكم  والأي��ام  وع��ود,  بخور  �سّلة 
وّفقنا  كنا  اإْن  املتابعة  ن�سكر اجلميع على  له ح��دود,  واأج��ر ما   , وورود 

فمن اهلل, واإْن ق�سرنا فمّنا ومن ال�سيطان, ويف اأمان اهلل.
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جى وفاِلق الإ�سباح, ل اإلَه اإّل هو عزَّ فارتَفع  احلمد هلل خالِق الدُّ
��ل وق��َط��ع وح���ّرم واأب����اح, اأح��م��ده �سبحانه واأ���س��ك��ره, واأت����وب اإليه  وو���سَ
اأّن �سّيدنا ونبّينا حمّمًدا  واأ�سهد  اَلح,  الهَدى وال�سّ واأ�ساأله  واأ�ستغفره, 
ى باملَُهج والأرواح, �سّلى اهلل  ه وخليله, هو املفدَّ عبد اهلل ور�سوله و�سفيُّ
و�سّلم وبارك عليه وعلى اآله واأ�سحابه, �سالًة و�سالًما دائمن بالغدوِّ 

واح, والتابعن ومن تبعهم باإح�ساٍن اإىل يوم الدين. اأما بعد:  والرَّ
كل  عليكم  نطلُّ  املدر�سية  الإذاع���ة  جماعة  يف  اإخوانكم  نحن  ها 

�سباح, نقدم لكم اجلديد, ون�ساأل اهلل التوفيق.
ولنا معكم يف هذا اليوم )        ( املوافق )                    ( �سبع دوائر, 

ندور حولها, وجنل�س يف حميطها باإذن اهلل.

دائرتنا الأوىل هي دائرة كتاب اهلل، ومع الطالب:

القرآن الكريم

ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇڇ   ڇ  زب  ت��ع��اىل:  ق��ال 
گ  گ   گ  گ  کک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژژ  ڈ   ڈ 
ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ںں   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳڳ  ڳ  ڳ 
ۀ ہ ہ ہ ہ  ھھ ھ ھے ے ۓ ۓ ڭ  
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ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ  ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ 
ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ائەئ  ائ  ى  ى  ې  ې   ې  ې  ۉ 
مئ  جئحئ  ی  ی   ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ۈئېئېئ  ۈئ  

ىئ يئ جب حب خب مب ىب  رب )املائدة: 48- 50(.

دائرتنا الثانية هي دائرة احلديث ال�صريف:

الحديث

عن اأبي هريرة - ر�شي اهلل عنه - ؛ قال: قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »يقول اهلل 
تعاىل: اأنا عند ظن عبدي بي، واأنا معه اإذا ذكرين، فاإن ذكرين يف نف�شه 
ذكرته يف نف�شي، واإن ذكرين يف مالأ ذكرته يف مالأ خري منهم، واإن تقّرب 
اإيّل �شرًبا تقّربت اإليه ذراًعا، واإن تقّرب اإيّل ذراًعا تقّربت اإليه باًعا، واإن 

اأتاين مي�شي اأتيته هرولة« متفق عليه.

ونحوم مع هذه الفقرة:

أسماؤهم األصلية
يعقوب. حممد  بن  اأحمد  م�شكوية:  • ابن 

الهيثم. بن  احل�شن  بن  احل�شن  الهيثم:  • ابن 
احل�شني. بن  على  الأ�شفهاين:  الفرج  • اأبو 

املطلب. عبد  بن  ى  عبدالُعزهَّ لهب:  • اأبو 
�شليم. بن  قي�ض  بن  اهلل  الأ�شعري:عبد  مو�شى  • اأبو 

فران�شواتيبو. اأناتول  فران�ض:  • اأناتول 
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وها هي دائرتنا الكبرية، دائرة الكلمة ال�صباحية:

ال تحزن إذا كنت مظلومًا

فاهلل  تباأ�ض،  ول  تياأ�ض،  ول  حت��زن،  فال  اأخ��ي،  مظلوًما  كنت  اإذا 
�شبحانه معك؛ لأنه �شبحانه ل يحب الظلم، بل حّرمه ونهى عنه فقال: 
رواه  تظاملوا«  بينكم حمّرًما فال  وجعلته  نف�شي  على  الظلم  »اإين حّرمت 

م�شلم.
فاإذا كنت مظلوًما فافرح؛ لأّن اهلل معك، واإذا كنت مظلوًما فافرح؛ 
على  دعوتك  لأّن  فافرح؛  مظلوًما  كنت  واإذا  املظلومني،  اأجر  تنال  لأنك 
ظاملك م�شتجابة: قال ملسو هيلع هللا ىلص: »واتق اهلل دعوة املظلوم فاإنها لي�ض بينها وبني 

اهلل حجاب« متفق عليه.
م���ق���ت���دًرا ك���ن���ت  م����ا  اإذا  ت���ظ���ل���َم���نهَّ  ل 

الندم اإىل  عقباه  يرجع  فالظلم   
ت����ن����ام ع����ي����ن����اك وامل�����ظ�����ل�����وم م��ن��ت��ب��ه 

ت��ن��م  مل  اهلل  وع������ني  ع���ل���ي���ك  ي����دع����و 
فيا خ�شارة من نام واأعني النا�ض �شاهرة تدعو عليه، ويا فوز من نام 
واأعني النا�ض �شاهرة تدعو له قال تعاىل: زب ىئ ىئ ىئ ی ی رب 

)هود: 18(.
ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  زب  للمظلومني:  ت�شلية  ت��ع��اىل:  وق���ال 
يئ   ىئ   مئ  جئحئ  یی  یی  ىئ   ىئ 
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رب  ڀ  ڀ  پ   پپ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   ٱ 
)اإبراهيم: 42 - 43(.

فيا اأيها املظلوم اأب�شر .. اإْن مل تاأخذ حقك يف الدنيا؛ �شوعف لك 
اأجرك يف الآخرة، ويوؤمئٍذ يتمنى من اأخذ حقه يف الدنيا، اأن يكون اأّخر 

اإىل يوم القيامة.
على  ِحْلمك  اإّن  رّب  يا  فقال:  احلجاج  �شلبه  قد  برجل  رج��ل  م��رهَّ 

الظاملني قد اأ�شرهَّ باملظلومني.
فنام تلك الليلة فراأى يف منامه اأّن القيامة قد قامت، وكاأنه قد دخل 
اجلنة، فراأى ذلك امل�شلوب يف اأعلى عليني، واإذا مناٍد ينادي: حلمي على 

الظاملني، اأحلهَّ املظلومني يف اأعلى عليني. 
قال اأبو الدرداء: اإّياك ودمعة اليتيم، ودعوة املظلوم، فاإنها ت�شري 

بالليل والنا�ض نيام. 
اأت���������ه���������زاأ ب������ال������دع������اء وت�������زدري�������ه 

وم����ا ت�����دري مب���ا ���ش��ن��ع ال���دع���اء   
������ش�����ه�����ام ال�����ل�����ي�����ل ن�������اف�������ذة ول����ك����ن 

ل����ه����ا اأم���������د ول��������الأم��������ِد ان���ق�������ش���اء 
رب����ي  ������ش�����اء  م������ا  اإذا  ف���ي���م�������ش���ك���ه���ا 

ال��ق�����ش��اء ن��ف��ذ  اإذا  وي��ر���ش��ل��ه��ا   
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زق مق�صوم( ور�صمنا لكم دائرة �صغرية بعنوان )الرِّ

الرِّزق مقسوم

ُيحكى اأّن ابن اأب�شاذ النحوي كان يوًما على �شطح جامع م�شر وهو 
ياأكل �شيًئا وعنده نا�ض فح�شرهم قًط، فقدموا له لقمة فاأخذها يف فمه 
وغاب عنهم ثم عاد اإليهم، فرموا له �شيًئا اآخر ففعل ذلك، وترّدد مراًرا 
هم يرمون له وهو ياأخذه ويغيب ثم يعود من فوره، حتى عجبوا من ذلك 

القط، وعلموا اأّن مثل هذا الطعام ل ياأكله وحده لكرثته. 
فلما �شّكْوا يف اأمره تبعوه فوجدوه ي�شعد اإىل حائط يف �شطح اجلامع، 
ثم ينزل اإىل مو�شع جتاه بيت خراب، وفيه قط اآخر اأعمى وكل ما ياأخذ 
من الطعام يحمله اإىل ذلك القط، وي�شعه بني يديه وهو ياأكله؛ فعجبوا من 
تلك احلال. فقال ابن اأب�شاذ: اإذا كان هذا حيوان اأخر�ض قد �شّخر اهلل له 

هذا القط وهو يقوم بكفايته ومل يحرمه الرزق فكيف ي�شيع مثلي؟!

ونزخرف دائرتنا القادمة باألوان:

غسل الفرج قبل كلِّ وضوء

اإّل بال�شتنجاء قبله، ولو  اأّن الو�شوء ل ي�شح  من النا�ض من يظن 
مل يتبّول اأو يتغّوط، وهذا خطاأ، وال�شحيح اأّن ال�شتنجاء ل يجب اإّل بعد 
حلم  اأو  ريح،  اأو  بنوم  و�شوءه  نق�ض  من  اأما  امل��ذي،  اأو  الغائط  اأو  البول 
يكفيه  بل  ي�شتحب،  ول  ال�شتنجاء،  �شاكلها فال يجب عليه  ما  اأو  جزور، 

الو�شوء بال ا�شتنجاء.
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اأما دائرتنا الأخرية فهي بعنوان )املق�صود بال�ّصلف(

المقصود بالسّلف

م على غريه فهو �َشَلف له، ولكن  ال�ّشلف معناه املتقدمون، فكل متقدِّ
ال�شحابة،  لة:  املف�شّ الثالثة  القرون  به  فاملراد  لف  ال�شهَّ لفظ  اأطلق  اإذا 
لف ال�شالح، ومن كان بعدهم و�شار  والتابعون، وتابعوهم، هوؤلء هم ال�شهَّ
متاأخرا عنهم  واإن كان  لف،  ال�شهَّ فاإنه مثلهم على طريقة  على منهاجهم 
ال�شالح  لف  ال�شهَّ �شلكه  الذي  املنهاج  على  ُتطلق  ال�شلفية  لأّن  الزمن؛  يف 
- ر�شوان اهلل عليهم -  كما قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »افرتقت اليهود على اإحدى 
الن�شارى  وافرتقت  النار،  يف  و�شبعون  اجلنة  يف  واحدة  فرقة،  و�شبعني 
واحدة يف اجلنة،  النار،  و�شبعني يف  فاإحدى  فرقة،  و�شبعني  اثنتني  على 
فواحدة  فرقة،  و�شبعني  ث��الث  على  اأّمتي  لتفرتقّن  بيده  نف�شي  وال��ذي 
قال:  ر�شول اهلل من هم؟  يا  قيل:  النار.  و�شبعون يف  واثنتان  يف اجلنة، 
عليه  اأن��ا  ما  مثل  على  كان  »من  لفظ:  ويف  الألباين،  �شححه  اجلماعة« 
واأ�شحابي«. وبناّء على ذلك تكون ال�ّشلفية هنا مقّيدة باملعنى، فكل من 
كان على منهاج ال�شحابة والتابعني وتابعيهم باإح�شان فهو �شلفي واإْن كان 

يف ع�شرنا، هذا وهو القرن الرابع ع�شر بعد الهجرة. 
ها هي دوائرنا قد اكتملت, وبتوفيق اهلل مّتت, وباإذن اهلل لنا لقاء 
اآخر يف هذا املكان الطيِّب املبارك, ومع هذه الوجوه الن�سرة وامل�سرقة.

وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكم  "وال�سالم 
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احلمد هلل اأهل املغفرة والتقوى, اأحاط بكل �سيء علًما, واأح�سى 
كل �سيء عدًدا, له ما يف ال�سماوات وما يف الأر�س وما بينهما وما حتت 
الرثى. واأ�سهد اأّن �سّيدنا ونبّينا حمّمًدا عبده ور�سوله. اأخ�سى النا�س 
لربه واأتقى, دّل على �سبيل الهدى وحّذر من طريق الّردى, �سّلى اهلل 
و�سلم وبارك عليه وعلى اآله واأ�سحابه, معامل الهدى وم�سابيح الدجى 

والتابعن ومن تبعهم باإح�سان و�سار على نهجهم واقتفى. اأما بعد: 
ال�سالة,  تبداأ  الإح���رام  تكبرية  وم��ع  الأذان,  يرفع  اأك��ر  اهلل  مع 

وباجتماعكم يا كرام تفتتح الإذاعة.
من هذا اليوم )        ( املوافق )                    ( ي�سّرنا اأن نقدم لكم 

براجمنا الإذاعية, بكل احلب والوفاء.
ويقني  بخ�صوع  يتلى  ال��ق��راآن  اأن��ف��ع  م��ا 

بجالله الرحمات تنزل من اإله العاملني
هذا فتى عذب الل�صان يزينه خلق ودين 

يتلو عليكم بع�صه فلت�صمعوه خا�صعني

القرآن الكريم

ڀ   پڀ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  زب  تعاىل:  قال 
ڤ  ڤ  ٹڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀٺ  ڀ 
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چ  چ  ڃ  ڃڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ 
ژ  ڈ   ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  چ  چ 
ڳ  ڳ  گگڳ  گگ   ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ 
ڳ ڱ ڱ ڱ  ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ 
ڭ  ڭ  ڭ  ۓڭ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہہ 
ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۋۅ   ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۇۆ  ۇ 
ى ائ ائ  ەئ ەئ وئ وئۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ  ۈئ  ېئ 

ېئ ېئ ىئ  ىئ ىئ ی ی ی رب )املائدة: 51- 56(.

واإىل حديث امل�صطفى فبهديه ُتَحى الذنوب
الكروب  من  النجاة  وبه  اأمورنا  �صالح  وبه 

القلوب يحيي  و�صهده  النفو�س  حتيا  بر�صابه 
  فلت�صمعوه وتعقلوه لتطردوا كل العيوب

الحديث
عن اأبي اأيوب الأن�شاري - ر�شي اهلل عنه - ؛ عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص، قال: 
ْمُد، َوُهَو  َوَلُه احْلَ َلُه امْلُْلُك  َلُه،  اإَِلّ اهلُل، َوْحَدُه َل �َشِريَك  اإَِلَه  »َمْن َقاَل:" َل 
َوَلِد  ْنُف�ٍض ِمْن  اأَ اأَْرَبَعَة  ْعَتَق  اأَ َكَمْن  اٍت، َكاَن  َمَرّ " َع�ْشَر  َقِديٌر  ُكِلّ �َشْيٍء  َعَلى 

اإِ�ْشَماِعيَل عليه ال�ّشالم « متفق عليه.

كلم��ة طيب��ة ك�صج��رة طيبة هذا م��ا قال��ه رب النب��ات، فتعالوا 
اإخوتي ن�صتمع اإىل ما هو اآت، ع�صى اأن ينفعنا يف حياتنا اأو بعد املمات:

الصوفيّة بين الولي والوليّة
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ونزول  العلم  رفع  ال�شاعة  اأنه من عالمات  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  ر�شول  اأخربنا 
التي  بامل�شيبة  اجلهل  ت�شبيه  يف  الفائقة  النبوية  البالغة  وهذه  اجلهل، 
البهيم  اأو كالليل  التي ت�شرب عقولهم،  ال�شاعقة  اأو  النا�ض،  تن�زل على 
الذي ينزل فريخي �شدوله على عقول امل�شلمني كاحلجب الكثيفة، فتعمي 
اأ�شهمت  ولقد  اجلهل،  ظلمات  يف  ويتخبطون  عقولهم،  وتتوه  اأب�شارهم 
وترويجه  اجلهل  هذا  تر�شيخ  يف  وافر  بق�شط  املنحرفة  ال�شوفية  الِفَرق 
اأ�شبح  حتى  الآخ��ر،  تلو  الواحد  لالأجيال  ،وتدري�شه  وتنظيمه  وتكري�شه 

مرياث اجلهل �شخًما وثقياًل اأعاق الأمة طوياًل عن النهو�ض والتقدم. 
هذه  الهجرة  من  ومائتني  األ��ف  ال�شّنة  اأح��داث  يف  اجلربتي  روى 
 - والرتبية  النزعة  �شويف  اأنه  رغم   - بامل�شتهجنة  و�شفها  التي  احلادثة 
والتي تدل على مدى الدور الذي قامت به ال�شوفية يف تخلُّف هذه الأمة، 
فيقول: اإّن امراأة تعّلقت برجل من املجاذيب يقال له ال�شيخ "علي البكري" 
م�شهور ومعتقد عند العوام، وهو رجل طويل حليق اللحية مي�شي عرياًنا 
اأينما توّجه وهو باإزارها وتخلط  حافًيا ف�شارت هذه املراأة مت�شي خلفه 
يف األفاظها وتدخل معه اإىل البيوت، واأ�شاع النا�ض اأّن ال�شيخ قد حلظها 
وجذبها! و�شارت من الأولياء! ثم ارتقت يف درجات اجلذب وثقلت عليها 
توّجه،  اأينما  ولزمته  الرجال  مالب�ض  ولب�شت  وجهها  فك�شفت  ال�شربة 
العوام، ومنهم من اقتدى بهما  و�شار يتبعهما الأطفال وال�شغار وهوام 

ا ونزع ثيابه وحتنجل يف م�شيه.  اأي�شً
فقال النا�ض اإنه اعرت�ض على ال�شيخ واملراأة فجذبه ال�شيخ اأو مل�شه 
النا�ض، حتى  اأوبا�ض  خلفهم  وكرث  احلال  وزاد  الأولياء،  من  ف�شار  بيده 
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�شاروا باأعداد كبرية يحدثون الفو�شى يف كل مكان يعربون فيه مع �شجة 
عظيمة، واإذا جل�ض ال�شيخ يف مكان وقف اجلميع للفرجة عليه، ثم ت�شعد 
بالرتكي،  بالعربي و�شاعة  القول �شاعة  وتتكلم بفاح�ض  املراأة على مكان 
ي�شحك،  وبع�شهم  بها،  ويترّبكون  يدها  لون  ويقبِّ لها  تن�شت  والنا�ض 
وبع�شهم يقول، اهلل اهلل. وبع�شهم يقول: د�شتور يا اأ�شيادي. وهكذا، واإذا 

حاول بع�شهم العرتا�ض نهاه النا�ض وخّوفوه بعقاب ال�شيخ وال�شيخة. 
اأمري  مبعاونة  القاهرة  قا�شي  تدّخل  حتى  هكذا  احل��ال  وا�شتمر 
وجي�ض  وال�شيخة  ال�شيخ  على  فقب�شوا  الكا�شف'،  'جعفر  له  ويقال  اجلند 
ال�شيخ  �شراح  اأطلق  ثم  �شديًدا،  �شرًبا  و�شربهم  لهما،  التابع  املجاذيب 
واأودع املراأة املار�شتان عند املجانني، واأطلق باقي املجاذيب بعدما اأعلنوا 
�شوابهم  اإىل  وعادوا  عقولهم،  من  اجلدب  وطار  ثيابهم  ولب�شوا  توبتهم 

وحياتهم العادية.
الكاذبني..  ه��وؤلء  من  واحد  كل  مع  التعامل  يكون  اأن  لبد  وهكذا 

ا .. اأو وليهَّة. �شواًء  اأكان وليًّ

وم��ن هذه ال�صف��وف امل�صفوف��ة، واحلقائب اململ��وءة، نخرج لكم 
هذه الفقرة:

من األعالم والمشاهير

عام  من  عا�ض  م�شري،  ت��راث  حمقق  ه���ارون:  ال�شالم  عبد   -1
)1909 اإىل 1988م(.

تخّرج يف دار العلوم، ودر�ض بها وبجامعة الإ�شكندرية. كان ع�شًوا 
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كما  العربي،  ال��رتاث  كتب  حمّققي  اأب��رز  من  ُيَعد  العربية،  اللغة  مبجمع 
ح�شل على جائزة امللك في�شل وجائزة الدولة التقديرية. من الكتب التي 

حققها؛ كتب اجلاحظ "خزانة الأدب"، وكتاب "�شيبويه".
2- القايل: اأديب ولغوي عربي، عا�ض من عام )288 اإىل 356ه�(، 
هو: اإ�شماعيل بن القا�شم. ُولد بديار بكر، ورحل اإىل العراق، وتتلمذ على 

اأئمة ع�شره يف اللغة والأدب.
اأب��رز  بقرطبة،  النا�شر  الرحمن  عبد  اب��ن  اأدب  كما  �شيته،  ذاع 

موؤّلفاته: الأمايل، الإبل، البارع يف اللغة، تف�شري ال�شبع الطوال.

وحتى نقدم املزيد عليكم بالإن�صات ومع هذه الفقرة:

السبب في وجود عقيدة صالحة وعقيدة فاسدة

ال�شبب يف ذلك: اأّن هذه حكمة اهلل - عّز وجّل - ، كما قال تعاىل: 
زب ٿ ٹ ٹٹٹ  ڤ  ڤڤ رب )التغابن: 2(. وقال تعاىل: 

زب ٱ  ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ رب )هود: 118(؛ اأي: على دين واحد 
زب پ ڀ ڀ  ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ  ولكن:  واحدة،  وعقيدة 
اجلنة  خلق  لكان  الختالف  هذا  ول��ول   .)119  -118 )ه��ود:  رب  ٿٿ 
والنار عبًثا؛ لأّن النار حتتاج اإىل اأهل واجلنة حتتاج اإىل اأهل، فالبد من 
العقيدة ال�شحيحة  ال�شابط يف  اأن يقول: ما هو  الختالف. لكن ينبغي 
ويف العقيدة الفا�شدة؟ وجوابنا على هذا اأن نقول: ما كان موافًقا ملا كان 
عليه النبي ملسو هيلع هللا ىلص واأ�شحابه فهو عقيدة �شحيحة، وما كان خمالًفا لهم فهو 
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عقيدة فا�شدة،  وكذلك ُيقال يف الأعمال البدنية: ما كان موافًقا ملا كان 
واأ�شحابه فهو عمل �شالح، وما مل يكن كذلك فهو عمل  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  عليه 
فا�شد، وهذا هو الذي ينبغي اأن ن�شاأل عنه، وينبغي اأن نبحث: هل نحن يف 
عقيدتنا، هل نحن يف اأعمالنا موافقون ملا كان عليه النبي ملسو هيلع هللا ىلص واأ�شحابه 

اأم خمالفون؟!

)ل، ول كرامة!( هو عنوان فقرتنا القادمة: 

ال, وال كرامة!

عر�ض رجل للخليفة هارون الر�شيد، وهو يطوف بالبيت، فقال: يا 
اأمري املوؤمنني، اإين اأريد اأن اأكلمك بكالم فيه خ�شونة، فاحتمله يل! قال: 
ل، ول كرامة، قد بعث اهلل - عّز وجّل - من هو خرٌي منك، اإىل من هو �شرٌّ 

مني، فقال: زب ہ ہھ ھ  رب )طه: 44(.

نهاي��ة مطافن��ا اقتب�صن��ا لكم هذا اخل��رب، ننقله لك��م ونحن على 
اأ�صّد احلذر، انقلوه ملن حتّبوه من �صائر الب�صر:

معنى قول اهلل تعالى: زب ی جئحئ مئىئ رب )البقرة: 256(

واأدّلته  براهينه  الإ�شالم يف  اأنه لأجل كمال دين  الآية:  معنى هذه 
وات�شاح اآياته، وكونه هو دين العقل والعلم، ودين الفطرة واحلكمة، ودين 
ال�شالح والإ�شالح، ودين احلق والّر�شد؛ لأجل ذلك كله فهو ل يحتاج اإىل 
الإكراه عليه؛ لأّن الإكراه اإمنا يقع على ما تنفر عنه القلوب ويتنافى مع 



664

احلقيقة واحلق، اأو ملا تخفى براهينه واآياته، اأما دين الإ�شالم فمن جاءه 
ثم رّده ومل يقبله، فاإنه لعناده وا�شتكباره عن احلق، فاإنه قد تبنّي الّر�شد 
من الغي، فلم يبق لأحد عذر ول حجة اإذا رّده ومل يقبله، وقال ابن كثري 
رحمه اهلل يف تف�شري هذه الآية: )اأي: ل ُتكِرهوا اأحًدا على الدخول يف دين 
الإ�شالم، فاإنه بنيِّ وا�شح جلي، دلئله وبراهينه ل حتتاج اإىل اأن يكره اأحد 
على الدخول فيه، بل من هداه اهلل لالإ�شالم، و�شرح �شدره ونّور ب�شريته، 
نة، ومن اأعمى اهلل قلبه، وختم على �شمعه وب�شره، فاإنه  دخل فيه على بيِّ

ل يفيده الدخول يف الدين ُمكَرًها مق�شوًرا(.
الب�سر رب  و�سانكم  الكرمي  اهلل  حياكم 

اإنا لرنجو اأن تكون جهودنا فيها العر
فمع ال�سالمة اإخوتي واإىل اللقاء املنتظر

راجن تقدمي املفيد من الفوائد والّدرر
وعلى اآله و�سحبه اأجمعن". حممد,  نبّينا  على  اهلل  "و�سلى 
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البرنامج اإلذاعي )95(

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل رب العاملن, اأمرنا بال�ستعانة بال�سر وال�سالة, على 
اإّل على اخلا�سعن, وو�سف املوؤمنن  اأنها كبرية  م�ساق احلياة, واأخر 

ٻ  ٱ  زب  ف��ق��ال:  �سفاتهم,  اأول  ذل��ك  وج��ع��ل  �سالتهم,  يف  باخل�سوع 
ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  رب )املوؤمنون:1-2(. اأحمده 
على عظيم ف�سله واإح�سانه واأ�سهد اأن ل اإله اإل اهلل وحده ل �سريك له 
تعظيما ل�ساأنه, واأ�سهد اأّن حمّمًدا عبده ور�سوله الداعي اإىل ر�سوانه, 

�سّلى اهلل عليه وعلى اآله واأ�سحابه ومن تبعهم باإح�سانه. اأما بعد:
ا اإذاعتنا ُتقدم بحلة  كما اأّن الثوب ُيغ�سل, وبالطيب ُيطيب, اأي�سً

جديدة, وثوٍب جديد.
ونحن معكم يف هذا اليوم )        ( املوافق )                    ( لنقدم 

لكم ما يلفت انتباهكم, ويثري اهتماماتكم؛ فتابعونا.

ق�����راآن�نا حمفوظ من الزّلت والع��ث��رات
نبداأ به برناجمنا وتتواىل بعده الفقرات    

القرآن الكريم

ىب  مب  خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ   ی  زب  ت��ع��اىل:  ق��ال 
ٻ  ٱ  جح   يثحجمج  ىث  مث  يتجث  متىت  خت  حت  جت   يب 
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ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  پ  پپ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 

ڄ  ڦڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ   ٿٿٿٹ  ٿ 

ڌ  ڍ  ڍ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  چچ  چ  چ   ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  ڄ  ڄ  

گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ   ژ  ڈڈ  ڎ  ڎ  ڌ  

ڻ  ڻ   ڻ   ڻ  ں  ں  ڱڱ  ڱ  ڱ  ڳڳ  ڳ  ڳ  گ   گ  گ 

ۓ  ۓ   ے  ے  ھھ  ھ   ھ  ہ   ہ  ہ  ۀہ  ۀ 

ۋ  ۋ  ۈٴۇ  ۆۈ  ۆ  ۇۇ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ 

ۅۅ ۉ رب )املائدة: 57- 63(.

ر����ص���ول���ن���ا حم���م���د اأب��������وه ع���ب���داهلل
اجلاه عظيم  كان  عبداملطلب  واجل��د 

واأم��������ه اآم����ن����ة م����ا اأجن����ب����ت ����ص���واه
اهلل علي�ه  �صلى  ينتم��ي  ق��ري�س  اإىل 

الحديث

عن اأبي هريرة - ر�شي اهلل عنه - ؛ اأّن ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »من 
قال: ل اإله اإّل اهلل، وحده ل �شريك له، له امللك وله احلمد، وهو على كل 
�شيء قدير. يف يوم مئة مرة، كانت له عدل ع�شر رقاب، وُكتبت له مئة 
ح�شنة، وحُميت عنه مئة �شيئة، وكانت له حرًزا من ال�شيطان يومه ذلك 
اأكرث من  اأحد عمل  اإّل  به.  باأف�شل مما جاء  اأحد  ياأت  حتى مي�شي، ومل 

ذلك« متفق عليه.
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ثالثة فقراتنا و�صلنا بكم مع هذه الكلمة
عّلها تفيدكم ولو بال�صحكة اأو الب�ص��م��ة    

مصرع الجاحد

دع��اوى  انت�شرت  الع�شرين  القرن  من  امليالدية  اخلم�شينات  يف 
الإحلاد والعلمنة على اأ�شّدها وب�شورها املختلفة بني �شيوعية وا�شرتاكية، 
الفتنة  وكانت  واأهله،  الدين  اتفق اجلميع على حماربة  وقد  وراأ�شمالية، 
اأ�شّدها بالأخ�ض يف بلدين �شوريا وم�شر، ويف جامعة عني �شم�ض،  على 
لأّن  نظًرا  ال�شيوعي  للفكر  ماأوى  كانت  والتي  الزراعة،  بكلية  وبالتحديد 
وفجاأة  ال�شيوعية،  مهد  رو�شيا  من  الدكتوراه  نالوا  قد  اأ�شاتذتها  معظم 
وقف اأحد الطلبة مم�شًكا ب�شاعته حمدًقا نظره فيها وهو ي�شرخ قائاًل: 
"اإن كان اهلل موجوًدا فليمتني اإًذا بعد �شاعة" وكان م�شهًدا عجيًبا �شهده 
اأمّت��ت  وح��ني  عجلى،  الدقائق  وم��ّرت  والأ���ش��ات��ذة،  الطالب  من  جمهرة 
، وهو يقول لزمالئه  ال�شاعة دقائقها انتف�ض الطالب اجلاحد بزهو وحتدٍّ
اأراأيتم لو كان اهلل موجوًدا لأماتني، وان�شرف الطالب وفيهم من و�شو�ض 
هّز  من  وفيهم  حلكمته"  اأمهله  اهلل  "اإّن  ق��ال:  من  وفيهم  ال�شيطان  له 
لأنه  م�شروًرا؛  اأهله  اإىل  فذهب  اجلاحد  ال�شاب  اأّم��ا  منه،  و�شخر  راأ�شه 
غري  �شبحانه  اهلل  اأّن  اأح��د  اإليه  ي�شبقه  مل  عقلي  بدليل  اأثبت  بزعمه 
طعام  يتناول  اأن  وقبل  منزله،  دخل  ثم  واأنكره،  اخلالق  فجحد  موجود، 
الغداء قام بغ�شل يديه ووجهه وراأ�شه، فاإذا به ي�شقط على الأر�ض جثة 
ل حراك بها، واأثبت الطبيب ال�شرعي اأنه قد مات ب�شبب املاء الذي دخل 
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يف اأذنه، فاأبى اهلل اإّل اأن ميوت هذا اجلاحد كما ميوت احلمار، لأنه من 
املعروف علمًيا اأّن احلمار اإذا دخل املاء يف اأذنيه مات من �شاعته.

ومما اأعددناه لكم يف هذا اليوم هذه الفقرة:

تنبيهات مهمّة مفتتحة بـ"ال"

- ل تقل: مطرنا بنوء كذا، فاإنهَّ ذلك من ن�شبة ال�شقيا وجميء املطر 
اإىل الأنواء.

عن زيد بن خالد اجلهني ر�شي اهلل عنه قال : �شّلى بنا ر�شول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص �شالة ال�شبح باحلديبية يف اإثر �شماء كانت من الليل، فلما ان�شرف، 
اأقبل على النا�ض فقال: »هل تدرون ماذا قال ربكم؟« قالوا: اهلل ور�شوله 
اأعلم. قال: قال: »اأ�شبح من عبادي موؤمن بي وكافر، فاأما من قال: مطرنا 
بف�شل اهلل ورحمته فذلك موؤمن بي كافر بالكوكب. واأما من قال: مطرنا 

بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بي موؤمن بالكوكب« متفق عليه.
يكن  مل  اأ�شابك  ما  اأنهَّ  واعلم  تعاىل،  اهلل  ق��در  من  تت�شخط  ل   -
تقديره  يف  حكيٌم  اهلل  واأنهَّ  لي�شيبك،  يكن  مل  اأخ��ط��اأك  وم��ا  ليخطئك، 

وتدبريه.
عن اأن�ض بن مالك - ر�شي اهلل عنه - قال: قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: » 
اإنهَّ عظم اجلزاء مع عظم البالء، واإنهَّ اهلل تعاىل اإذا اأحبهَّ قوًما ابتالهم، 

فمن ر�شي فله الر�شا، ومن �شخط فله ال�شخط« رواه الرتمذي.
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واأ�صيفوا اإىل معلوماتكم هذه الفقرة:

شهادة الزور

ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى   زب  ت��ع��اىل:  اهلل  ق���ال 
وعن   .)31  -30 )احل��ج:  رب  ٻپ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ۇئ   وئ  وئ 
عبد الرحمن بن اأبي بكرة - ر�شي اهلل عنهما - عن اأبيه قال: كنا عند 
"ثالًثا" الإ�شراك باهلل  الكبائر  باأكرب  اأنبئكم  »األ  ملسو هيلع هللا ىلص فقال:  ر�شول اهلل 
وعقوق الوالدين - وجل�ض وكان متكًئا - فقال: األ وقول الزور قال فما زال 

يكّررها حتى قلنا : ليته �شكت« رواه البخاري.
وكرثة  بها  النا�ض  لت�شاهل  هنا  الزور  �شهادة  من  التحذير  وتكرار 
املفا�شد  من  عليها  يرتتب  ومل��ا  واحل�شد،  ال��ع��داوة  من  اإليها  ال��دواع��ي 
على  وقع من ظلم  وكم  ال��زور!  ب�شهادة  فكم �شاع من احلقوق  الكثرية، 
اأبرياء ب�شببها، اأو ح�شل اأنا�ض على ما ل ي�شتحقون اأو اأعطوا ن�شًبا لي�ض 

بن�شبهم بناًء عليها!
قوله  من  املحاكم  يف  النا�ض  بع�ض  يفعله  ما  فيها  الت�شاهل  وم��ن 
ل�شخ�ض يقابله هناك ا�شهد يل واأ�شهد لك، في�شهد له يف اأمر يحتاج اإىل 
علم باحلقيقة واحلال كاأن ي�شهد له مبلكية اأر�ض اأو بيت اأو تزكية، وهو 
اأو يف الدهليز، وهذا كذب وزور فينبغي  اإّل على باب املحكمة  مل يقابله 

زب ک ک گ گ گ رب  اأن تكون ال�شهادة كما ورد يف كتاب اهلل: 
)يو�شف: 81(.
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فقرة )من اأعمالكم �صّلط عليكم( ت�صتمعون اإليها الآن:

من أعمالكم سّلط عليكم

قال ابن اجلوزي - رحمه اهلل - : خطرت يل فكرة فيما يجري على 
التي تتناهى  ال�شديدة، والباليا العظيمة،  العامل من امل�شائب  كثري من 
اإىل نهاية ال�شعوبة فقلت: �شبحان اهلل! اإّن اهلل اأكرم الأكرمني، والكرم 

يوجب امل�شاحمة.
فما وجه هذه املعاقبة؟ 

فتفّكرت، فراأيت كثرًيا من النا�ض يف وجودهم كالعدم، ل يت�شّفحون 
اأوامر اهلل تعاىل ونواهيه، بل يجرون -  اأدلة الوحدانية، ول ينظرون يف 

على عاداتهم - كالبهائم.
وبعد  اأغرا�شهم.  على  فمعولهم  واإّل  مرادهم  ال�شرع  واف��ق  ف��اإن 
�شهلت  واإن  ح��رام؟  من  اأم  كان  حالل  اأمن  يبالون،  ل  الدينار،  ح�شول 
عليهم ال�شالة فعلوها، واإن مل ت�شهل تركوها. وفيهم من يبارز بالذنوب 
العظيمة، مع نوع معرفة الناهي. ورمبا قويت معرفة عامل منهم، وتفاقمت 

ذنوبه، فعلمت اأّن العقوبات، واإن عظمت دون اإجرامهم.
باأي  هذا  ترى  م�شتغيثهم:  �شاح  ذنًبا  لتمح�ض  عقوبة  وقعت  فاإذا 

ذنب؟ وين�شى ما قد كان، مما تتزلزل الأر�ض لبع�شه.
اأن ذلك  القلوب، ول يدري  ال�شيخ يف كربه حتى ترحمه  وقد يهان 

لإهماله حق اهلل تعاىل يف �شبابه. فمتى راأيت معاقًبا فاعلم اأنه لذنوب.
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م��ع اآخر مطافنا بكم نق��دم لكم هذه الفق��رة، فا�صمعوها وعوها 
كم بع�س الأخطار: وبّلغوها الأخيار، وطّبقوا ما فيها لتجنبِّ

صالة الفجر

�ض: �ُشئل ف�شيلة ال�شيخ: ابن عثيمني - رحمه اهلل - : رجل فاتته 
�شالة الفجر هل يكمل جهًرا اأم �شًرا؟

يكون هناك  قد  لأنه  �ش�ًرا؛  يتّمها  اأن  الأف�ش�ل  لكن  م�خّي�ر؛  ه�و  ج: 
اأح�د يق�ش�ي في�ش�و�ض عليه لو جهر.

ختاًما نقول: ك�ساكم ربي حرير اجلنان, وجمال احلور احل�سان, 
وبارك لكم يف �سائر اأيامكم.

اأجمعن". و�سحبه  اآله  وعلى  حمّمد,  نبّينا  على  اهلل  "و�سّلى 
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البرنامج اإلذاعي )96(

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل املَحمود على كلِّ حال, الداِئم الباقي بال زوال, املوِجد 
مال,  خلَقه على غرِي ِمثال, العامل بعَدد القطر واأمواج الَبحر وذّرات الرِّ
ل يعُزب عنه مثقال ذرَّة يف الأر�س ول يف ال�سماء ول حتت اأطباق اجِلبال, 
واأ�سهد اأن ل اإله اإل اهلل وحده ل �سريك له عامل الغيب وال�سهادة الكبري 
املَتعال, واأ�سهد اأّن حمّمًدا عبده ور�سوله, �سّلى اهلل عليه وعلى �سحبه 

واآله خري اآل, �سالًة دائمة بالغدّو والآ�سال. اأما بعد: 
اأ�سعِة  اختال�ساِت  حتَت  برّقٍة  ين�ساُب  حرير..  ك�ساِل  ناعٌم  �سباٌح 
حناياُه  ب��َن  ي�سمُّ  وط��ٍن  كح�سِن  داف���ٌئ  �سباٌح  ال�سباحية..  ال�سم�ِس 
م�سافًرا اأ�سناُه الرتحال.. وبَن النعومِة والدفِء تختاُل األواٌن باهية.. 
مَزَج  يوًما جديًدا  لت�ستقبَل  واملثابرة..  باجلدِّ  اأرواٍح مفعمٍة  هَي مزيُج 

جماَل هذا ال�سباِح باألواِن الكوِن البهية..
واأه��اًل  الأف��ا���س��ل,  مبعلمينا  و�سهاًل  واأه���اًل  بكم,  و�سهاًل  ف��اأه��اًل 
و�سهاًل بزمالئي طالب العلم, واأهاًل و�سهاًل بوٍم درا�سٍي جديٍد مليٍء 

بالإثارِة واملتعِة والفائدِة باإذن ِاملوىل.

نب��داأُ بزرق��ِة ال�صم��اء.. نق��اٌء ل حدوَد ل��ه.. نحيي ب��ِه اأع�صاَء 
 الهيئ��ِة الإداري��ِة والتدري�صيِة الكرام.. واإخوانن��ا الطالب لهذا اليوِم 
)        ( املواف��ق )                    ( م��ن اجلان��ِب الآخ��ِر الث��اين.. ل��وٌن 
اأبي�س.. نا�ص��ُع البيا�ِس كالثلِج يطهُر قلوَبنا واأرواَحنا.. في�صحُبَنا مع 
اآي��اٍت كرميٍة ليعك���َس بدواِخِلنا نفحاٍت اإميانية عط��رًة.. وخْذ بكتاِب 
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اهلِل ح�صُب��ك اأنُه... دليٌل مبنٌي للطريِق خفرُي، فما �صلَّ من كاَن القراآُن 
دليُلُه؛ فمع نفحاٍت اإميانية و�صطوٍر رّبانيٍة يتلوها الطالب:

القرآن الكريم

ۇئ  وئ  ەئوئ  ەئ  ائ   ائ  ى  ېى  ې  ې  ې  ۉ  زب  تعاىل:  قال 
یجئ  ی  ی  ی  ىئ  ىئىئ  ېئ  ېئ   ېئ  ۈئۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ 

متىت   خت  حت  جت  يب  ىب   خبمب  جبحب  ىئيئ  مئ  حئ 

يت جث مث ىثيث حج مج جح مح جخ  ٱ ٻ ٻ ٻ 

ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   پ  پ   پ  پ  ٻ 
ڤ  ڤ  ڤ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  
ڤڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄ  ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ 
ک  ڑک  ژڑ  ژ  ڈڈ  ڎ  ڎ  ڌڌ  ڍ  ڇڍ  ڇ  ڇ   ڇ 

ک ک گ گ گ گ رب )املائدة: 64- 67(.

خيوط ال�صم�س الذهبية تخ��رتق اأجواء الف�صاء .. تن�صاب بني 
ال�صح��ِب ان�صياب��ا .. لتحمَل معها ابريًقا و�صياًء .. وت�صَل ُقرَب الأر�س 
ِه عليه اأف�صُل  .. فتمت��دُّ بنَي الأغ�صان .. وتُلوُح ملوؤمٍن اقتدى بهدِي نبِيّ

ال�صالِة واأزكى الت�صليم؛ فنقُف مَع احلديِث النبوي ال�صريِف:

الحديث
عن اأبي ذر - ر�شي اهلل عنه - ؛ اأّن ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص �شئل: اأي الكالم 
اأف�شل؟ قال: »ما ا�شطفى اهلل ملالئكته اأو لعباده: �شبحان اهلل وبحمده« 

رواه م�شلم.
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األ��واُن قو�ِس ق��زٍح ر�صمت طريًقا بنَي ال�صم��اِء والأر�ِس .. لتعطي 
األواُنه��ا ال�صبع��ُة عنا�ص��ر م�صتف��ادة .. وتن�صاُب بني حناياه��ا عباراٌت 
ترحيبية .. موؤذنًة بيوٍم درا�صٍي جديد قد بداأ واأعلَن عن جدٍّ واجتهاٍد 

ومثابرة .. و�صوٍق للعلِم والتعلُّم؛ فمع الكلمِة ال�صباحية:

الكائن الحي .. الذي ال يموت!

تقول الدكتورة/ هيا اإبراهيم اجلوهر:
ي�شعى  حلٌم  الدائم  ال�شباب  احليوية،  القوة،  اجلمال،  الن�شارة، 
اإىل مادته  الو�شول  الف�شل يف  ت�شبب  الن�شاء، وقدمًيا  الرجال قبل  خلفه 
)اإك�شري احلياة( لإر�شاء وحتقيق حلم امللوك والزعماء وعليه القوم، يف 
خ�شارة الكثري من العلماء على مر الع�شور حياتهم، ومل يتمكن اأحٌد حتى 

وقتنا احلا�شر من اكت�شاف �شر ال�شباب الدائم. 
ما  اإىل  ل  تو�شّ يتجاوز حجمه )5 ملم(  ل  كائًنا حًيا �شغرًيا  ولكن 
مّيز  الذي  اجلهاز  ذلك  ميلك  ل  اأنه  رغم  الكيمياء،  عباقرة  عنه  عجز 
اأعتقد  وبو�شع ذلك يف احل�شبان،  )الدماغ(،  الكائنات  بقية  الب�شر عن 
اأّن ما ُن�شر مع مطلع العام امليالدي اجلديد من اأّن حجم دماغ الإن�شان 
يت�شاءل منذ )20( األف عام، كان حجمه )1500( �شم مكعب، واأ�شبح 
)1350( �شم مكعب، وترجيح العلماء نظرية اأّن هذا التناق�ض يزيد من 

كفاءة الدماغ وبالتايل الذكاء �شحيحة.
ل اإليه؟ ُيعرف  فما �شر هذا الكائن ال�شغري العجيب وحقيقة ما تو�شّ
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ال�شباب  �شر  اكت�شف  البحر  قناديل  من  نوع  وهو  ب�)تيول(  الكائن  هذا 
الدائم وحافظ على �شبابه وحياته بتجديد خاليا ج�شمه كلها با�شتمرار، 
واإعادة دورة حياته مرات ومرات، فال ي�شل اإىل ال�شيخوخة ول يهرم اأو 

ميوت.
و�شباب التيول الدائم وتغذيته على بي�ض ال�شمك وعدم موته، توؤدي 
اإىل تكاثره ب�شورة خميفة يف بع�ض املناطق، وقد يق�شي ذلك على الرثوة 

ال�شمكية. 
هذا ما اكت�شفه علماء من جامعة ليت�شه الإيطالية، رغم اأّن هناك 
كائنا اآخر يقوم بتجديد بع�ض خالياه ولي�ض كلها، وتعوي�ض ما يفقده من 
اأع�شاء وُيدعى )ال�شلمندر(.. وقد نتمكن يف امل�شتقبل القريب من معرفة 
املزيد عن اأ�شرار التقنية التي ت�شتخدمها هذه الكائنات وتطبيقها، ومن 
ثم تعوي�ض الب�شر عما فقدوا من اأطراف اأو اإعادة بناء الأن�شجة واخلاليا 

يف حالت احلروق والت�شوُّهات. 
يت�شاءل الكثري منكم الآن كيف نن�شب �شفة من �شفات اهلل ��� جّل 

وعال ��� اإىل اأحد خملوقاته؟!، قال تعاىل: زب ڻ ۀ ۀ ہ  ہ  ہ ہھ ھ 
ھ ھ ے ےۓ رب )البقرة: 255( وقوله - جّل وعال - : زب ٹ  ٹ 
ٹ  ٹ  ڤ ڤ رب )الفرقان: 58(، وهنا اأقول اإّن هذا الكائن ل ميوت 
ب�شورة طبيعية، لأّن دورة حياته ناق�شة واإمنا ميكن قتله والق�شاء عليه، 

ف�شبحانك ربي ما اأعظمك.
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تت�صارُع خطى الأيام .. فتحمُل عمًرا يف تقدِمِه نق�صان .. نبحُث 
يف جنب��اِت ال��روح عن ح�صاِد امل�صري .. نقلُب �صفح��اِت الفوؤاد .. لنبكي 

ذنًبا اأو خطاأً يف حقِّ ربِّ العباد .. ومع فقراِت اإذاعتنا:

وقفات شرعيّة

1- ال�شالة عامود الدين وال�شياج املتني حلفظ امل�شلم من كل �شر 
وفتنة، فمعرفة مواقيتها، والجتهاد يف حتديد الِقبلة فيها، وجلب الأدوات 

التي تعيننا يف ذلك عليها؛ فذلك مطلب مهم جًدا يف رحالتنا.
2- ابداأ اأول جتهيزاتك بحمل م�شحف كرمي، تق�شي مع اآياته اأجمل 
حلظات �شفرك، ت�شتغل فيه وقتك فينري قلبك، ويزيد من �شلتك بربك. 
�شفرك،  قبل  لالآخرين  امل�شتحقة  الديون  ت�شديد  على  احر�ض   -3
ف�شّجل  �شدادها،  ت�شتطع  مل  واإن  يعود.  حتى  خطر  جناح  على  فامل�شافر 
جميع الديون املالية واملتطّلبات العينية التي عليك يف ورقة، واحفظها يف 

بيتك يف مكان بارز، ودّل اأهلك اأو من يخلفك على مكانها. 
عنها،  اأهلك  واأخ��رب  ب��ارز،  مكان  يف  و�شعها  الو�شية،  اكتب   -4

لة تبنّي فيها حقوقك وحقوق الآخرين من حولك.  واجعلها مف�شّ
5- تذّكر دعاء اخلروج من املنزل ففيه حفظ واتباع. فعن اأن�ض بن 
مالك ر�شي اهلل عنه قال: قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »من قال - يعني اإذا خرج 
من بيته - ب�شم اهلل، توّكلت على اهلل، ول حول ول قوة اإّل باهلل، يقال له: 

كّفيت ووّفيت وهديت، وتنحى عنه ال�شيطان« اأخرجه الرتمذي.
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6- احمل بع�ض الن�شرات الإر�شادية الت�شحيحية، وذلك لتو�شيح 
من  الدين  اأمور  الن�شرات  هذه  وتو�شح  ال�شحيحة.  الإ�شالمية  العقيدة 
هذه  وتقدم  الكرمية.  النبوّية  ال�شّنة  يوافق  مبا  واملعامالت  العبادات 
�شواء  البدع  اأه��ل  فيهم  اأّث��ر  من  اأو  التغريب،  يد  و�شلتهم  ملن  الن�شرات 
كانوا م�شلمني يف اأرا�شي الإ�شالم اأو اجلاليات الإ�شالمية يف البالد غري 

الإ�شالمية. 

ونختم بهذه الفقرة:

أوائـــل

.- ال�شالم  عليه   - نوح  �شيدنا  اهلل:  ُر�شل  • اأول 
زيد. اأبو  حكمت  م�شر:  يف  وزيرة  • اأول 

اأر�شطو. املنطق:  علم  يف  تكّلم  من  • اأول 
النمرود. امللك  املنجنيق:  اتخذ  من  • اأول 

قارون. بالكيمياء:  ا�شتغل  من  • اأول 
 - �شفيان  اأبي  بن  معاوية  الإ�شالم:  يف  الربيد  و�شع  من  اأول   •

ر�شي اهلل عنه -.

الثقفي. • اأول من عمل املوازين يف الإ�شالم: احلجاج بن يو�شف 
الأبر�ض. جذمية  العرب:  يف  النعال  لب�ض  من  • اأول 
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ونختم بهذه الفقرة:

اسمي مشتق من اسمك

الف�شل بن يحيي  يوًما يف جمل�ض  قال عبد اهلل بن من�شور: كنت 
فاأتاه احلاجب، فقال: اإّن بالباب رجاًل قد اأكرث يف طلب الإذن، وزعم اأّن 

له يًدا ميت بها، فقال: اأدخله.
فدخل رجل جميل، رّث الثياب، ف�شّلم واأح�شن؛ فاأوماأ الف�شل اإليه 
ما  له:  قال  الكالم،  واأمكنه  انطلق  قد  اأنه  علم  فلما  فجل�ض،  باجللو�ض 
قال:  ، و�شعف طاقتي،  رثاثة هيئتي  اأعربت عنها  قد  له:  قال  حاجتك؟ 
اأجل، فما الذي متت به؟ قال: ولدة تقرب من ولدتك، وجوار يدنو من 

جوارك، وا�شم م�شتق من ا�شمك.
فقال: اأما اجلوار فقد ميكن  اأن يكون كما قلت، وقد يوافق ال�شم 
ال�شم، ولكن ما علمك بالولدة؟ قال: اأعلمتني اأّمي اأنها ملّا و�شعتني، قيل: 
ياًل،  ُف�شَ ف�شّمتني  الف�شل،  و�شمى  بن خالد غالم،  ليحيى  الليلة  ُولد  اإنه 
اإعظاًما ل�شمك اأن تلحقني بك؛ فتب�ّشم الف�شل، وقال: كم اآتى عليك من 
ال�شنني؟ قال: خم�ض وثالثون. قال: �شدقت، هذا املقدار الذي اآتيت عليه، 
فما فعلت اأّمك؟ قال: توفيت، رحمها اهلل، قال: فما منعك عن اللحاق بنا 
لقاء  تقّعدين عن  للقائك يف حداثة  نف�شي  اأر�ض  قال: مل  ما م�شى؟  يف 
امللوك! قال: يا غالم؛ اأعطه لكلِّ عام من �ِشنّيه األًفا، واأعطه من ك�شوتنا 

ومراكبنا ما ي�شلح له!
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ما اأ�سعَدها من حلظات, وما اأجملَها ونحُن نتفياأُ ظالَل العلوم, 
ونح�سُّ بحالوِة العلم, ونذوُق طعَم طلِبِه وال�سعِي من اأجِلِه؛ فنحُن هنا 

اليوم .. لنعلَن بدايَة م�سريٍة يوٍم جديدٍة من م�سريِة التعلُّم..
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكم  "وال�سالم 
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البرنامج اإلذاعي )97(

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل الذي كان بعباده خبرًيا ب�سرًيا, وتبارك الذي جعل يف 
ال�سماء بروًجا وجعل فيها �سراًجا وقمًرا منرًيا, وهو الذي جعل الليل 
والنهار ِخْلَفة ملن اأراد اأن يّذكر اأو اأراد �سكوًرا, اأر�سل اإلينا حممًدا هادًيا 
ومب�سًرا ونذيًرا, فبّلغ الر�سالة, واأّدى الأمانة, ون�سح الأّمة, وجاهد يف 
اهلل حّق جهاده, وتركنا على املََحّجة البي�ساء, ليلها كنهارها, ل يزيغ 

عنها اإّل هالك, فجزاه اهلل عن اأّمة الإ�سالم خري اجلزاء. اأما بعد:

مديري الفا�سل, اأ�ساتذتي الكرام, اإخواين وزمالئي الطالب.

ي�سّرنا اأن نهدي اإليكم يف هذا ال�سباح, �سالًما رقيًقا, وحًبا عميًقا, 
وترحيًبا اأنيًقا, و�سوًقا رفيًقا؛ فال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

فمع اإ�سراقة هذا ال�سباح اجلميل ليوم )        ( املوافق )                    ( 
قام طالب جماعة الإذاعة بزيارة لأحد ب�ساتن العلم واملعرفة, وجمعنا 

باقة من الورود والأزهار.

ال��وردة الأوىل: وردة عطرة يف��وح اأريجها ليبعث الطماأنينة يف 

كر احلكيم يتلوها عليكم الطالب: قلوبنا متمثلة يف اآٍي من الذِّ
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القرآن الكريم

ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ت���ع���اىل:   ق���ال 
ں  ڻ ڻ ڻ  ڻ ۀۀ ہ ہ  ہ ہ ھ  ھ ھ ھ 
ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ڭڭۇ  ڭ  ڭ  ۓ  ےۓ  ے 
ٴۇ ۋ  ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې ې ې ې  ى 
ۈئۈئ  ۆئ  ۇئۆئ  ۇئ   وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى 
ېئ ېئ ېئ ىئ  ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ  
ٱ ٻ  ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  ڀ ڀ ڀ ڀ 

ٺ ٺٺ ٺ ٿ ٿ  ٿ ٿ رب  )املائدة: 68- 71(.

ال��وردة الثانية: وردة نرج�صّية فواّح��ة يبقى �صذاها مالزًما لنا 
متمثلة يف مقتطفات من احلديث النبوي ال�صريف:

الحديث

عن اأبي هريرة - ر�شي اهلل عنه - ؛ قال: قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »كلمتان 
حبيبتان اإىل الرحمن، خفيفتان على الل�شان، ثقيلتان يف امليزان: �شبحان 

اهلل وبحمده، �شبحان اهلل العظيم« متفق عليه.
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الوردة الثالثة: وردة من اليا�صمني ت�صّر الناظرين ويدوم عبقها 
طوياًل متمثلة يف ق�صة بيتني جميلني فهّيا ن�صتمع اإىل هذه الق�صة: 

حـكـيـم
ملا مات بع�ض اخللفاء، اختلفت الروم، واجتمعت ملوكها؛ فقالوا: 
الآن ي�شتغل امل�شلمون بع�شهم ببع�ض، فتمكننا الغرة منهم والوثبة عليهم، 
اأنه  على  واأجمعوا  املناظرات،  فيه  وترجعوا  امل�شورات،  لذلك  وعقدوا 

فر�شة الدهر.
وكان رجل بينهم من ذوي العقل واملعرفة غائًبا عنهم، فقالوا: من 
اأرى  اأجمعوا عليه، قال: ل  اأخ��ربوه مبا  ال��راأي عليه؛ فلما  احلزم عر�ض 

ذلك �شواًبا؛ ف�شاألوه عن عّلة ذلك؛ فقال: يف غٍد اأخربكم.
هذا  يف  تخربنا  اأن  وعدتنا  قد  وق��ال��وا:  اإليه،  اأت��وا  اأ�شبحوا  فلما 
اليوم بالراأي يف ما هولنا عليه؛ فقال: �شمًعا وطاعة واأمر باإح�شار كلبني 
منهما  واحد  كل  وحّر�ض  بينهما،  حّر�ض  ثم  اأعّدهما؛  قد  كان  عظيمني، 

على الآخر؛ فتواثبا وتهار�شا، حتى �شالت دماوؤهما.
الكلبني ذئًبا كان قد  واأر�شل على  الغاية فتح باب عنده،  بلغا  فلما 
اأعّده لذلك، فلما اأب�شراه تركا ما كانا فيه، وتاآلفت قلوبهما ووثبا جميًعا 

على الذئب فقتاله.
فاأقبل الرجل على اأهل اجلميع فقال: مثلكم مع امل�شلمني مثل هذا 
الذئب مع الكالب؛ ل يزال الهرج بني امل�شلمني ما مل يظهر لهم عدو من 

غريهم؛ فاإذا ظهر تركوا العداوة بينهم، وتاآلفوا على العدو.
فا�شتح�شنوا قوله، وا�شت�شوبوا راأيه، واتبعوا م�شورته.
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الوردة الرابعة: وردة من امل�صك املنع�س لأنه يبقى طوياًل ينع�س 
امل��كان حتى بعد رحيل��ه عّن��ا وهي متمثلة يف كلم��ات ب�صيطة يف كلمة 

�صباحية:

قتل ماليين البشر .. وحصد الجوائز!

تقول الدكتورة/ هيا اإبراهيم اجلوهر:

هل حياتنا اليوم بكلِّ ما فيها من تطّور وتكنولوجيا وو�شائل راحة 
وترفيه مثل حياة اآبائنا اأو اأجدادنا، اأو حتى حياتنا قبل ع�شر �شنوات؟ 

فرتات  يف  قوية  بنقالت  مير  فالعامل   .. ل  اجل��واب  �شيكون  قطًعا 
وجه  غ��رّيت  التي  والكت�شافات  الخ��رتاع��ات  من  عديد  بف�شل  وجيزة، 
الأر�ض، فما كان م�شتحياًل اأو حلًما بالأم�ض اأ�شبح واقًعا ملمو�ًشا، ولكن 

لكل �شيء ثمن، وقد يكون حياة الب�شر اأنف�شهم. 

من  للب�شر  �شيحدث  ما  جم��ديل(  )توما�ض  العامِل  بخلد  دار  فهل 
بعده اأو من جّراء اكت�شافاته، فهو خمرتع ابن خمرتع، بداأ حياته مهند�ًشا 
ميكانيكًيا ثم حتّول اإىل مكت�شف كيميائي، ومن اأ�شهر اخرتاعاته واأخطرها 
اأ�شوات  ملنع  البنزين،  اإىل   )TEL( الر�شا�ض  مركبات  اأحد  اإ�شافته 
ال�شربات القوية يف املحركات يف عام )1921م(، وهذه املادة ت�شببت يف 
ت�شّمم الكثريين ووفاتهم حتى اإّن توما�ض نف�شه ت�شّمم بالر�شا�ض، واأخذ 
اإجازة ملدة عام ق�شاها يف منطقة ذات هواء نقي، ا�شتمروا يف ا�شتخدام 



684

هذه املادة واإنتاجها، ويف عام )1924م( اأ�شيب موظفو ال�شركة املنتجة 
بالكتئاب واجلنون وتويف الع�شرات منهم.. واتهم باأنه ينتج مواد �شارة 
اإّن  )وق��ال  وا�شتن�شاقها  يديه  على  امل��ادة  هذه  ب�شكب  قام  لذا  بالبيئة، 

باإمكانه فعل ذلك يومًيا( ليثبت ماأمونيتها يف موؤمتر �شحفي. 

ورغم اأنه ح�شل على املئات من براءات الخرتاع، اإل اأّن اأغلبها كان 
م�شًرا بالبيئة، واأحد هذه املركبات غاز )الفريون( امل�شتخدم يف اأجهزة 
التربيد والبخاخات امل�شتخدمة يف عالج الربو، وكان يعتقد اأنه اآمن لأنه 
ل يتفاعل مع غريه من املواد .. ولكن وبعد وفاة هذا املخرتع بثالثني �شنة، 
تبنّي اأنه اأحد الأ�شباب الرئي�شة التي اأّثرت يف اجلو، واأّدت اإىل ثقب الأوزون 

والكوارث البيئية التي ن�شهدها اليوم لت�شبُّبه يف الحتبا�ض احلراري. 

الأطفال  ب�شلل  اأ�شيب  )1941م(  عام  ففي   .. بيده  نهايته  وكانت 
يثنه ذلك عن اخرتاعاته  ال�شرير، ومل  واألزمه  اأقعده عن احلركة  الذي 
من  القيام  على  ت�شاعده  اآلة  لنف�شه  ف�شنع  اأمثالهم(،  من  نتعّلم  )ليتنا 
هذا  بحبال  اختناقه  نتيجة  وتويف  اأحد،  م�شاعدة  دون  واحلركة  �شريره 

الخرتاع يف عام )1944م(. 

قيل عنه اإنه اأكرث خملوق على وجه الأر�ض م�شوؤول عن وفاة الب�شر، 
والتاأثري يف اجلو ب�شكل �شلبي على مّر التاريخ، ومع ذلك ح�شد عديًدا من 

اجلوائز واأرفع املنا�شب .. فهل عرفتم الآن َمْن َثَقب الأوزون؟!
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ال��وردة الأخرية: اأح�صرناها متفّتحة، وبعبق رائحتها منت�صرة، 
ن�صتن�ص��ق رائحتها مع فقرة بعنوان )مفاهيم طبية خاطئة لدى عامة 

النا�س(

مفاهيم طبِّية خاطئة لدى عامّة الناس

الطبيب  با�شت�شارة  نقوم  اأن  الأف�شل  فمن  �شحيح  غري  ت�شرُّف 
املخت�ض، قبل اأن نتخذ القرار باأنف�شنا لتاأجيل مواعيد التطعيمات وعمل 
الأطفال  بع�ض  اأحياًنا  نالحظ  حيث  اللقاحات،  ج��دول  يف  ا�شطراب 
ومتكّررة،  لفرتات طويلة  الب�شيطة  الأعرا�ض  تلك  ملثل  معّر�شني  يكونون 
وعند تاأجيل احد اللقاحات لفرتة قد تق�شر اأو تطول، ويف بع�ض الأحيان 
يقرتب موعد اللقاح التايل، يف حني اأّن الطفل مل يتلّق اجلرعة ال�شابقة 
من تطعيماته يف وقتها، وكما هو معلوم طبًيا اأّن تلك اجلرعات حّدد لها 
ا�شتجابة  و�شرعة  الطفل  بناًء على مناعة  الطفل  معّينة من عمر  اأوقات 
لتلّقي  وا�شتعداده  الطفل  بعمر  تتعّلق  اأخ��رى  واأم��ور  كما  للقاح،  الطفل 
املر�ض. من املفيد اأّل ن�شغي اإىل كالم من لي�ض له عالقة بالطب اأو من 
يتحدث عن جتربة �شابقة له اأو لطفله، واإمنا يجب اأن يكون قرارنا مبنًيا 

على م�شورة اأهل الخت�شا�ض من الأطباء. 

وبعد؛ فهذا ما جاد به الوقت, وو�سعه اجلهد, قدمناه بن اأيديكم 
راجن اأن تعّم فيه الفائدة, ف�سكًرا لكم على اإن�ساتكم, ون�سكر من �ساهم 
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يف اإجناح اإذاعتنا لهذا اليوم, فال تن�سونا من الدعوة ال�ساحلة .. واآخر 
دعوانا اأْن احلمد هلل رّب العاملن. 

عليكم ورحمة اهلل وبركاته". "وال�سالم 
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البرنامج اإلذاعي )98(

ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل الذي رفع مبكارم الأخالق اأقواًما فكانوا من املتقن, 
اأحمده  املر�سلن,  لهدي  املخالفن  من  فكانوا  ب�سيئها  اآخرين  وح��ط 
اإّي���اه:  رّب��ن��ا م��ادًح��ا  ب��ال��ق��راآن فقال عنه  نبّيه   اأّدب  ال��ذي   �سبحانه وه��و 
زب ڱ ڱڱ ں ں  رب )القلم:4(, واأ�سهد اأن ل اإله اإل اهلل وحده 

ل �سريك له, واأ�سهد اأّن حمّمًدا عبده ور�سوله �ساحب اخللق القومي, 
�سّلى اهلل عليه وعلى اآله و�سحبه و�سلِّم ت�سليًما كثرًيا. اأما بعد:

نا اأن نقدم لكم اإذاعتنا ال�سباحية  من جمال اخلط العربي ي�سرُّ
لهذا اليوم )        ( املوافق )                    (.

الأ�سيلة,  العربية  اخلطوط  باأنواع  براجمنا  لكم  �سنكتب  حيث 
و�سنعطيكم الفر�سة لأن تتذّوقوا جمال وروعة هذه اخلطوط الباهرة, 

بقوالب الفقرات واملعلومات املليئة بالعلم والنور. 

خط الن�صخ هو اأ�صل اخلط العربي، اإذ قواعده هي قواعد اخلط 
العرب��ي الأ�صيل��ة، وي�صتعمل دائًما يف الكتاب��ات الوا�صحة للن�صر مثل 

القراآن الكرمي، ومع القراآن الكرمي:
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القرآن الكريم

ڦ  ڤ  ڤ   ڤڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  زب  ت��ع��اىل:  ق���ال 
چ  چ  چچ  ڃڃ  ڃ  ڃ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦڦ 
ژ  ژ   ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌڌ  ڍ  ڍ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ 
ڱ  ڱ  ڳڳڱ  ڳ   ڳ  گ   گ  گگ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ 
ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ   ں  ں  ڱ 
ڭ  ۓ  ۓ   ے  ے  ھ  ھھ  ھ  ہ  ہ  
ۅ  ۋۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ   ۆ  ۆ  ۇ  ڭۇ  ڭ  ڭ 
ائ   ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې   ۉۉ   ۅ 
ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ   ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ 

ىئىئ ىئ ی ی ی ی  رب )املائدة: 72- 76(.

خ��ط الثلث هو اأجم��ل اخلطوط العربية خا�ص��ة عند تداخله، 
وي�صتخ��دم يف اللوح��ات اخلطي��ة واأغلف��ة الكت��ب وُيكت��ب يف بع���س 

امل�صاجد من الداخل، وها نحن نكتب به حديثنا النبوي لهذا اليوم:

الحديث

عن اأبي هريرة - ر�شي اهلل عنه - ؛ اأّن ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »من 
قال: �شبحان اهلل وبحمده يف يوم مئة مرة، حّطت خطاياه واإن كانت مثل 

زبد البحر« متفق عليه.
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خط الرقعة هو خط الكتابة العتيادية لبالد الدول العربية 
يف املدار�س واملرا�ص��الت ب�صبب �صرعته و�صرعة كتابته وقّلة قواعده، 

ولهذا ا�صتخدمناه لكتابة هذه الفقرة:

من األعالم والمشاهير

من  عا�ض  العثيمني،  �شالح  بن  حممد  ال�شيخ/  هو  العثيمني:  ابن 
عام )1347اإىل 1421ه�(، اهتم بت�شحيح العقيدة الإ�شالمية من البدع 
واخلرافات، وكان �شجاًعا يف قول احلق حتى لو خالف الهوى، وكان نور 
الإميان ي�شعُّ من قلبه، ودعا اإىل حترير الأق�شى، ودعا اإىل هدم القبور 

ه اإىل اهلل وحده مبا�شرة دون �شرك اأو قرب اأو ويل. والأ�شرحة والتوجُّ
اأّن  اإّل  وفاته؛  بعد  والتجريح  العقبات يف حياته،  العديد من  واجه 
العديد من  وت�شجيل  الكتب،  العديد من  لتاأليف  وّفقه   - �شبحانه   - اهلل 
اأّن  لدرجة  بالقبول؛  ال�شرعي  العلم  طالب  جميع  تلّقاها  التي  الأ�شرطة 
ا يف اأمريكا، اأما كتبه  اأ�شرطته و�شلت جلميع الدول العربية، ووجدت اأي�شً

فهي اأكرث واأكرث انت�شاًرا.
املجتمع  وفقد  ال�شرعي،  العلم  وفاته طاّمًة كربى على طلبة  كانت 
الإ�شالمي عاملًا ربانًيا ظل �شيًفا منيًعا لعّدة عقود يدافع عن كتاب اهلل، 
و�شّنة ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص؛ فرحمه اهلل رحمة وا�شعة، ونو�شي اجلميع بقراءة 
ال�شبكة  عرب  له  موقًعا  طلبته  و�شع  كما  اأ�شرطته،  اإىل  وال�شتماع  كتبه، 

العنكبوتية ميكن الرجوع اإليه.
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اخل��ط الدي��واين ه��و اأروع اخلط��وط العربي��ة وكان ُي�صتخ��دم 
قدمًيا يف الر�صائل التي تر�صل اإىل امللوك والأمراء، اأّما الآن فُي�صتخدم 
يف الإعالن��ات الدعائي��ة والالفت��ات التجاري��ة واملعار���س، ل��ذا نح��ن 

ن�صتخدمه الآن لرن�صل لكم كلمتنا ال�صباحية:

ال تحزن على لّذات الدنيا

اإّن جميع لّذات الدنيا �شبع: ماأكل وم�شرب، ومنكح، وملب�ض وم�شكن، 
وم�شموم، وم�شموع، ومب�شر، وهي بجملتها خ�شي�شة، كما روي عن علّي - 
ر�شي اهلل عنه – وكّرم اهلل جهه، اأنه قال لعمار بن يا�شر - ر�شي اهلل 
�شك على الآخرة؛  عنه - ، وقد راآه يتنّف�ض كاحلزين: "يا عمار! اإْن كان تنفُّ

فقد ربَحْت جتارتك، واإْن كان على الدنيا؛ فقد خ�شرت �شفقتك".
ف���اإين وج���دت ل��ّذات��ه��ا: امل���اأك���ولت، وامل�����ش��روب��ات، وامل��ن��ك��وح��ات، 

وامللبو�شات، وامل�شكونات، وامل�شمومات، وامل�شموعات، واملب�شرات:
فاأما املاأكولت: فاأ�شلها الع�شل، وهو �شنعة ذباب!

وامل�شروبات: اأف�شلها املاء، وهو اأهون موجود واأعّز مفقود. 
واأما املنكوحات: َفَمَباٌل يف َمَباٍل .. وح�شبك اأّن املراأة تزّين اأح�شن 

�شيء منها، وُيراد اأقبح �شيء منها.
واأما امللبو�شات: فاأف�شلها الديباج وهو ن�شيج دودة..

وامل�شمومات: فاأف�شلها امل�شك، وهو دم فاأره..
وامل�شموعات: فريح هابة يف الهواء..
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واملب�شرات: فخيالت �شائرة اإىل الفناء..
هذا كالمه. ومن اآفاتها اأّن كّل واحدة منها يترّبم بها بعد ا�شتيفائها 

يف حلظة. 
كيف  ولينظر  قبله،  مبا  والأك��ل  اجلماع  عن  الفراغ  حالة  فليعترب 
ينقلب املطلوب مهروًبا منه يف احلال؟! فاأين يوازي هذا ما تدوم لّذته، ول 
اأبد الآباد راحته، وهو البتهاج بكمال النف�ض بالف�شائل النف�شية،  ينفى 

ا ال�شتيالء على الكّل بالعلم والعقل. خ�شو�شً

اخلط الكويف هو- من ا�صمه - منتٍم اإىل الكوفة يف املن�صاأ والأ�صل، 
وه��و خط �صخم لذا ُي�صتخ��دم يف الكتابات والعناوي��ن ال�صخمة - اأي 
لي�ص��ت الكب��رية - واإمنا الكب��رية املهذبة التي لها عالق��ة بالدين، ومن 

هنا نقف مع هذه الفقرة الإ�صالمية:

غصب األرض

اإذا انعدم اخلوف من اهلل، �شارت القّوة واحليلة وباًل على �شاحبها، 
الآخرين، ومن  اأموال  اليد وال�شتيالء على  الظلم كو�شع  ي�شتخدمها يف 
بن  اهلل  عبد  فعن  ال�شّدة،  غاية  يف  ذلك  وعقوبة  الأرا�شي  غ�شب  ذلك 
عمر - ر�شي اهلل عنهما - قال: قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »من اأخذ من الأر�ض 

�شيًئا بغري حقه خ�شف به يوم القيامة اإىل �شبع اأر�شني« رواه البخاري.
ملسو هيلع هللا ىلص:  ر�شول اهلل  قال  قال:   - - ر�شي اهلل عنه  بن مرة  يعلى  وعن 
 : اأن يحفره )يف الطرباين  الأر���ض كّلفه اهلل  »اأميا رجل ظلم �شرًبا من 
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يح�شره( حتى اآخر �شبع اأر�شني ثم يطّوقه يوم القيامة حتى يق�شى بني 
النا�ض« رواه الطرباين.

اأر�شه  فيو�شع  وحدودها  الأرا�شي  عالمات  تغيري  ذلك  يف  ويدخل 
منار  غرّي  من  اهلل  »لعن  ملسو هيلع هللا ىلص:  بقوله  اإليه  امل�شار  وهو  جاره،  ح�شاب  على 

الأر�ض« رواه م�شلم.

اخل��ط احل��ر ه��و خ��ط يخ��رج ع��ن القواع��د، يعتمد عل��ى ذوق 
اخلطاط، لذا خرجت لكم هذه الفقرة ب�صكل حر:

الطائفة المنصورة وكيف تُعرف؟

الطائفة املن�شورة هم اأهل ال�شّنة واجلماعة، وهم الفرقة الناجية، 
وهم الذين كانوا على مثل ما عليه النبي ملسو هيلع هللا ىلص واأ�شحابه عقيدة وقوًل وفعاًل.
الآخر  واليوم  ور�شله  وكتبه  ومالئكته  باهلل  يوؤمنون  العقيدة:  ففي 
والقدر خريه و�شره، يوؤمنون باأّن اهلل تعاىل رب كل �شيء ومليكه، يوؤمنون 
باأّن اهلل تعاىل هو احلق واأّن ما يدعى من دونه هو الباطل، يوؤمنون بكل ما 
�شّمى اهلل به نف�شه، اأو ما �شّماه به ر�شوله ملسو هيلع هللا ىلص، يوؤمنون بكل ما و�شف اهلل 
به نف�شه اأو و�شفه به ر�شول ملسو هيلع هللا ىلص، من غري حتريف ول تعطيل ول تكييف ول 
متثيل، يوؤمنون كذلك مبالئكة اهلل تعاىل على ما جاء يف الكتاب وال�شّنة، 
وبكتبه وبر�شله وباليوم الآخر والقدر خريه و�شّره، يتعّبدون هلل تعاىل مبا 
�شرع، ل يبتدعون يف دين اهلل تعاىل ما مل ُي�شرع، يعتقدون اأّن كل بدعة 
يف دين اهلل تعاىل �شاللة، خمل�شون هلل تعاىل يف عباداتهم؛ لأنهم اأُمروا 
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ل   .)5 )البينة:  رب  ڻ  ں  ں  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  زب  بذلك: 
يبتدعون يف دين اهلل ما لي�ض منه، ل يف العقيدة ول يف الأعمال القولية 
اأوالفعليه، بل هم خمل�شون هلل، مّتبعون لر�شول اهلل �شلى اهلل عليه وعلى 
اآله و�شحبه و�شلم، هوؤلء هم الفرقة الناجية، وهم الطائفة املن�شورة، 

وهم اأهل ال�شّنة واجلماعة.
هاهي خطوط لغتكم العربية قد �شمعتم �شيًئا من اأ�شمائها، وتعّرفتم 
فقرات  مع  الرتكيز  اإىل  يدفعكم  جديد  بقالٍب  خ�شائ�شها،  بع�ض  على 

اإذاعتكم ال�شباحية.
فلكم ال�شكر على الإن�شات، ولكم منا الدعاء بالتوفيق وال�شداد.

وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكم  "وال�شالم 
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البرنامج اإلذاعي )99(

ٱ ٻ ٻ

وال�سلطان,  واجل����روت  ال��ق��وة  ذي  ال�����س��اأن,  العظيم  هلل  احل��م��د 
والرحمة وال�سرت والغفران, اآثاُرُه اأنارت العقول والأذهان, واآلوؤُه َعلَّق 
من  عندُه  مبا  ورغبت  العظيم,  خلالقها  فذّلت  والأب���دان,  القلوب  به 
الأجر واخلري العميم, وما من �سيء اإّل ي�سّبح بحمده, وما من خملوق 
اإّل �سجد لعظمته, واأ�سهد اأّن حمّمًدا عبده ور�سوله, و�سفّيه من خلقه, 
وحبيبه وخليله, �سّلى اهلل عليه وعلى اآله و�سحبه, ومن تبعهم باإح�سان 

اإىل يوم الدين, و�سلِّم ت�سليًما كثرًيا. اأما بعد:
مع هذا ال�سبح, نهّل عليكم م�سّلمن؛ فال�سالم عليكم ورحمة اهلل 

وبركاته.
اإذا كان �سعاع ال�سم�س ي�سيء هذه ال�ساحة؛ فاإّن �سياء وجوهكم, 

واإن�سات قلوبكم, هو ما ينري هذه الإذاعة.
فلكم منا يف هذا اليوم )        ( املوافق )                    ( اأن نطرق 
�سبعة اأبواب, لنفتح لكم �سبع فقرات, فيها �سبع معارف, ويلقيها �سبعة 

طالب, وي�ستمع اإليها كلُّ من يعطينا اأذنه بكل اإ�سغاء. 

هن��ا نحن الآن اأمام ب��اب القراآن الكرمي، ندخ��ل اإليه متو�صئني، 
لني:  ونفتحه مطمئنني، ونقراأه مرتِّ
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القرآن الكريم

پ   پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  زب  تعاىل:  ق��ال 
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 
ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ 
چ  چ  چ   چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄڄ  ڄ  ڄ  
ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ   ڇڍ  ڇ  ڇ  ڇ 
گ  گ   گ  ک  ک  ک  ڑک  ڑ  ژ  ژ   ڈ 
گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ  ڱ ں ں ڻ 
ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ  ہ ہ ہ ھ ھ  

ھ رب  )املائدة: 77- 81(.

وننتق��ل اإىل بواب��ة عط��رة، عطرها يفوح من اأول ي��وٍم ُولد فيها 
خ��امت الأنبي��اء عليه ال�ص��الة ال�ص��الم، اإىل اأن ي��رث اهلل الأر�س ومن 

عليها:

الحديث

عن �شعد بن اأبي وقا�ض - ر�شي اهلل عنه - ؛ قال: كنا عند ر�شول 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فقال: »اأيعجز اأدكم اأن يك�شب، كل يوم، األف ح�شنة؟« ف�شاأله �شائل 
من جل�شائه: كيف يك�شب اأحدنا األف ح�شنة؟ قال: »ي�شبح مئة ت�شبيحة، 

فُيكتب له األف ح�شنة، اأو يحّط عنه األف خطيئة« رواه م�شلم.
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ونطرق باب املوعظة:

احتضار أبي المعالي الجويني

عن الطربي قال: دخلنا على اأبي املعايل اجلويني - اإمام احلرمني 
- يف مر�شه، فقال: ا�شهدوا على اأين رجعُت عن كل مقالة اأخالف فيها 

ال�ّشلف، واأين اأموت على ما ميوت عليه عجائز ني�شابور. 

ونقف الآن اأمام باٍب �صخم مكتوٌب عليه باب الكلمة:

الشِّرك باهلل

بكرة - ر�شي  اأب��ي  الإط���الق حلديث  امل��ح��ّرم��ات على  اأع��ظ��م  ه��و 
اأنبئكم باأكرب الكبائر )ثالًثا(  ملسو هيلع هللا ىلص: »األ  اهلل عنه - قال: قال ر�شول اهلل 
وكل  « متفق عليه.   .. باهلل  الإ�شراك  قال:  ر�شول اهلل،  يا  بلى  قلنا  قالوا 
خم�شو�شة،  توبة  من  له  بد  فال  رك  ال�شِّ اإّل  اهلل  يغفره  اأن  ميكن  ذنب 
رب  ےے  ھ  ھ  ھ   ھ  ہہ  ہ  ہ  ۀ   ۀ  ڻ  ڻ  زب  تعاىل:  اهلل   قال 

)الن�شاء: 48(.
رك منه ما هو اأكرب خمرج عن مّلة الإ�شالم، �شاحبه خملد يف  وال�شِّ

النار اإْن مات على ذلك. 
رك املنت�شرة يف كثري من بالد امل�شلمني:  ومن مظاهر هذا ال�شِّ

عبادة القبور واعتقاد اأّن الأولياء املوتى يق�شون احلاجات ويفّرجون 
يقول:  وتعاىل  �شبحانه  واهلل  بهم،  وال�شتغاثة  وال�شتعانة   الكربات، 
زب ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱرب )الإ�شراء: 23(، وكذلك دعاء املوتى من 
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الأنبياء وال�شاحلني اأو غريهم لل�شفاعة اأو للتخلي�ض من ال�شدائد، واهلل 
ۅ  ۋ  ۋ  ۈٴۇ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  زب  ي��ق��ول: 
اأو  ال�شيخ  ا�شم  ذكر  يتخذ  وبع�شهم  ۅۉ ۉې ېې رب)النمل: 62(. 

اأو  ورطة  وقع يف  وكلما  واإْن عرث،  قعد  واإْن  قام  اإْن  وديدنه،  عادته  الويل 
م�شيبة وكربة، فهذا يقول: يا حممد، وهذا يقول: يا علي وهذا يقول: يا 
ح�شني وهذا يقول يا بدوي وهذا يقول: يا جيالين وهذا يقول يا �شاذيل 
زينب  ال�شيدة  يدعو  وهذا  العيدرو�ض  يدعو  وهذا  رفاعي  يا  يقول  وهذا 

 وذاك يدعو ابن علوان، واهلل يقول: زب ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ  ې 
بها  يطوفون  القبور  عّباد  وبع�ض   .)194 )الأع����راف:  رب  ېې 
وجوههم  ويعفرون  اأعتابها  ويقّبلون  بها،  ويتم�ّشحون  اأركانها  وي�شتلمون 
متذّللني  خا�شعني  اأمامها  ويقفون  راأوه��ا،  اإذا  لها  وي�شجدون  تربتها  يف 
مت�شّرعني، �شائلني مطالبهم وحاجاتهم من �شفاء مري�ض اأو ح�شول ولد 
اأو تي�شري حاجة، ورمبا نادى �شاحب القرب يا �شيدي جئتك من بلد بعيد 

فال تخّيبني، واهلل - عّز وجّل - يقول: زب ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ 
ۆئ  ۆئۈئ  ۈئ ېئ ېئېئ ىئ ىئ ىئ ی ی  رب )الأحقاف: 5(. 
النار« رواه  نًدا دخل  ملسو هيلع هللا ىلص: »من مات وهو يدعو من دون اهلل  النبي  وقال 

البخاري.
وبع�شهم يحلقون روؤو�شهم عند القبور، وعند بع�شهم كتب بعناوين 
واأ�شرحة  القبور  بامل�شاهد  ويق�شدون  امل�شاهد"  حج  "منا�شك  مثل: 
اأّن الأولياء يت�شّرفون يف الكون واأنهم ي�شّرون  الأولياء، وبع�شهم يعتقد 

وينفعون، واهلل - عّز وجّل - يقول: زب ٱ ٻ ٻ ٻٻ پ 
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پ پ پڀ ڀ  ڀ ڀٺ ٺ ٺٺ رب )يون�ض: 107(.
رك الّنذر لغري اهلل، كما يفعل الذين ينذرون ال�شموع  وكذلك من ال�شِّ

والأنوار لأ�شحاب القبور. 

ونفق مع باٍب بعنوان:

لعن المؤمن ولعن من ال يستحقّ اللعن

ل ميلك كثري من النا�ض األ�شنتهم اإذا ما غ�شبوا، في�شارعون باللعن 
لعنوا  ورمبا  بل  وال�شاعات،  والأيام  واجلمادات  والدواب  الب�شر  فيلعنون 
اأمر جد خطري،  والعك�ض، وهذا  الزوج زوجته  ولعن  واأولده��م،  اأنف�شهم 
فعن اأبي زيد ثابت بن ال�شحاك الأن�شاري - ر�شي اهلل عنه - قال: قال 
ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: ».. ومن لعن موؤمًنا فهو كقتله« رواه البخاري. ولأّن اللعن 
يكرث من الن�شاء، فقد بنّي عليه ال�شالة وال�شالم اأنه من اأ�شباب دخولهّن 
النار، وكذلك فاإّن اللّعانني ل يكونون �شفعاء يوم القيامة، واأخطر منه اأّن 
اإْن تلّفظ بها ظلًما فيكون قد دعا على نف�شه  اللعنة ترجع على �شاحبها 

بالّطرد والإبعاد من رحمة اهلل.

وقبل حلول الظالم و�صلنا اإىل باب ي�صّمى بباب:

عشرة ضائعة

علم ل ُيعمل به، وعمل ل اإخال�ض فيه ول اقتداء، ومال ل ُينفق منه 
فال ي�شتمتع به جاِمُعه يف الدنيا ول يقدمه اأمامه اإىل الآخرة، وقلب فارغ 
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من حمبة اهلل وال�شوق اإليه والأن�ض به، وبدن معّطل عن طاعته وخدمته، 
عن  معّطل  ووق��ت  اأوام���ره،  وامتثال  املحبوب  بر�شاء  تتقيد  ل  وحمبة 
ا�شتدراك فارط واغتنام بر وقربة، وفكر يجول فيما ل ينفع، وخدمة من 
ل تقّربك خدمته اإىل اهلل ول تعود عليك ب�شالح دنياك، وخوفك ورجاوؤك 
ا ول نفًعا  ملن نا�شيته بيد اهلل وهو اأ�شري يف قب�شته، ول ميلك لنف�شه �شًرً
الإ�شاعات  هذه  واأعظم  �شائع،  �شعي  فهو  ن�شوًرا  ول  حياة  ول  موًتا  ول 
اإ�شاعتان هما اأ�شل كل اإ�شاعة؛ اإ�شاعة القلب واإ�شاعة الوقت، فاإ�شاعة 
الأم��ل،  طول  من  الوقت  واإ�شاعة  الآخ��رة،  على  الدنيا  اإيثار  من  القلب 
فاجتمع الف�شاد كله يف اتباع الهوى وطول الأمل، وال�شالح كله يف اتباع 

الهدى وال�شتعداد للقاء. 

ومع اآخر اأبوابنا:

تسمية البحر المتوسط.. إالم تعود؟

واآ�شيا  )اأوروب����ا  ال��ق��دمي  ال��ع��امل  ق���ارات  املتو�شط  البحر  يتو�ّشط 
واأفريقيا(، ويت�شل باملحيط الأطل�شي عرب م�شيق جبل طارق، وبالبحر 

الأ�شود عرب م�شيق الب�شفور، والبحر الأحمر عرب قناة ال�شوي�ض.
القوى  بني  لتنازعه  ع��دة،  اأ�شماء  املتو�شط  البحر  على  تقلب  وقد 
يف  الإغ��ري��ق  و�شماه  الرومان"بحرنا"،  �شّماه  فقد  املتناحرة،  الدولية 
امل�شالك  كتاب  و�شّماه  الإغريق"،  "بحر  ق.م  وال�شابع  الثامن  القرنني 
البلدان  وتاريخ  "بحراملغرب"،  البلدان  ال�شام"، ومعجم  "بحر  واملمالك 
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الروم"،  "بحر  ابن خلدون  ومقدمة  الدبوري"،  املغربي  الرومي  "البحر 
لعّدة قرون، ثم  العرب"، عندما �شيطروا عليه  "بحر  العثمانيون  و�شّماه 

عادوا ف�شّموه "البحر الأبي�ض" كمقابل ملا ي�شّمى "البحر الأ�شود".
تاأ�شي�ض  اأي��ام  اإىل  تاريخًيا  يعود  املتو�شط"  "البجر  ا�شم  اأّن  اإّل 
اأنها اعتربته جمّرد  الإمرباطورية الرومانية على امتداد �شواطئه، حتى 
تاأ�ش�شت عام )735 ق.م(، يف  وكانت مدينة روما قد  تتو�شطها.  بحرية 

عهد امللك الأ�شطوري الروماين رومولو�ض.
منا  فلكم  ك��ث��رًيا,  بها  وا�ستمتعنا  �سوًيا,  طرقناها  اأب���واب  �سبعة 
ال�سكر والعرفان على اإن�ساتكم لنا, واإ�سغائكم اإلينا, وجزى اهلل جميع 

من �سارك يف هذه الإذاعة خري اجلزاء.
وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكم  "وال�سالم 
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البرنامج اإلذاعي )100(

ٱ ٻ ٻ

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

عليه وعلى اآله و�سحبه و�سلِّم ت�سليًما كثرًيا. اأما بعد:
اإذاعتنا  اأعددنا لكم  ا  اأي�سً اأي��ام, نحن  �سبعة  الأ�سبوع  اأي��ام  اأّن  كما 
ال�سباحية لهذا اليوم )        ( املوافق )                    ( من �سبعة حقول 
من حقول املعرفة, ومن �سبعة ب�ساتن من ب�ساتن العلم, ومن �سبعة 

كتب من كتب احلكمة.

ا اأول برنامج  وكم��ا اأّن اأول يوٍم من اأيام الأ�صب��وع هو ال�صبت، اأي�صً
من براجمنا هو القراآن الكرمي:

القرآن الكريم

قال تعاىل: زب ھ ےے ۓۓ ڭڭ ڭڭ 
ۇۇ ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ ۋ ۋ ۅ  ۅۉ 
ٱ  ائ   ائ  ى  ى  ې  ېې  ې  ۉ 
ٺٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 
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ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 

چ  چ  چ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦڦ  ڦ 

ڎڈ  ڎ  ڌ  ڍڌ   ڇڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 

گ   گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ   ژ   ڈ 

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں   ں   ڱڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  

رب  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ہھ   ہ   ہ  ہ  ۀ   ۀ 

)املائدة: 82- 88(.

ويومن��ا الثاين ه��و الأحد، لينقلنا اإىل فقرتن��ا الثانية احلديث 
ال�صريف:

الحديث

عن اأبي هريرة - ر�شي اهلل عنه - ؛ قال: قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »لأن 
اأقول: �شبحان اهلل واحلمد هلل ول اإله اإّل اهلل واهلل اأكرب، اأحّب اإيّل مما 

طلعت عليه ال�شم�ض« رواه م�شلم.

اأما الثنني فهو يوم الأن�صطة:

"12" نشاًطا إيجابيًا للفرد المسلم
1- زيارة معر�ض كتاب �شنوي.

2- عدم احتقار اأّي عمل مادام يف وجوه اخلري.
مع  اخل��ري  فعل  على  بحر�شك  ب��ك  املحيطني  النا�ض  اإ�شعار   -3

الإخال�ض هلل تعاىل.
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يف  واغتنامها  ال�شتاء  يف  النهار  وق�شر  الليل  طول  نعمة  تذّكر   -4
قيام الليل و�شيام النهار.

5- اإ�شاعة روح اجلّدية والهّمة الذاتية يف اأفراد الأّمة.
من  والتحّرك  لالإ�شالم  العمل  يف  الذاتية  امل�شئولية  ا�شت�شعار   -6

اأجله.
7- برجمة النوايا الإيجابية اإىل م�شروعات خريية.
8- اإ�شاعة كل عمل اإ�شالمي اإيجابي لدى الآخرين.

9- �شوؤال اهلل تعاىل ال�شهادة يف �شبيله ب�شدق وال�شتعداد لذلك.
10- امل�شاركة يف الأفراح وامل�شاندة يف الأتراح لإخوانك امل�شلمني.

11- املحافظة على ِورد الدعاء يف اأوقات الإجابة.
12- َجْعل البيت حمراب عبادة.

وتختار كلمتنا ال�صباحية يوم الثالثاء كميعاٍد لها:

قبول الهديّة بسبب الشفاعة

اجلاه واملكانة بني النا�ض من نعم اهلل على العبد اإذا �شكرها، ومن 
�ُشكر هذه النعمة اأن يبذلها �شاحبها لنفع امل�شلمني، وهذا يدخل يف عموم 
قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »من ا�شتطاع منكم اأن ينفع اأخاه فليفعل« رواه م�شلم. ومن 
نفع بجاهه اأخاه امل�شلم يف دفع ظلم عنه اأو جلب خري اإليه دون ارتكاب 
حمّرم، اأو اعتداء على حق اأحد، فهو ماأجور عند اهلل عّز وجّل اإذا خل�شت 
نّيته، كما اأخرب عن ذلك النبي ملسو هيلع هللا ىلص بقوله: »ا�شفعوا توؤجروا« رواه اأبو داود.
ول يجوز اأخذ مقابل على هذه ال�شفاعة والوا�شطة، والدليل ما جاء 



704

عن اأبي اأمامة - ر�شي اهلل عنه - قال: قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »من �شفع لأحد 
�شفاعة، فاأهدى له هدية )عليها( فقبلها )منه( فقد اأتى باًبا عظيما من 

اأبواب الربا« رواه الإمام اأحمد.
مايل  مبلغ  مقابل  وو�شاطته  جاهه  ب��ذل  يعر�ض  من  النا�ض  وم��ن 
ي�شرتطه لتعيني �شخ�ض يف وظيفة، اأو نقل اآخر من دائرة اأو من منطقة 
اإىل اأخرى، اأو عالج مري�ض ونحو ذلك، والراجح اأّن هذا املقابل حمّرم 
ولو  اإّن ظاهر احلديث ي�شمل الأخذ  اآنًفا، بل  املتقدم  اأمامة  اأبي  حلديث 
بدون �شرط م�شبق. وح�شب فاعل اخلري الأجر من اهلل يجده يوم القيامة. 
فاأقبل  فق�شاها،  حاجة  يف  به  ي�شت�شفع  �شهل  بن  احل�شن  اإىل  رجل  جاء 
اأّن  نرى  ونحن  ت�شكرنا  عالم  �شهل  بن  احل�شن  له  فقال  ي�شكره،  الرجل 

للجاه زكاة كما اأّن للمال زكاة؟.
ومما يح�شن الإ�شارة اإليه هنا الفرق بني ا�شتئجار �شخ�ض لإجناز 
معاملة ومتابعتها ومالحقتها مقابل اأجرة، فيكون هذا من باب الإجارة 
اجلائزة بال�شروط ال�شرعية، وبني اأن يبذل جاهه وو�شاطته في�شفع مقابل 

مال فهذا من املحظور.

��ا فقرتنا  كم��ا اأّن الأربع��اء ي��وٌم حمّب��ب يف نفو�س الط��الب، اأي�صً
القادمة حمّببة اإىل النفو�س:

تنبيهات مهمّة مفتتحة بـ"ال"

- ل تتطريهَّ اأو تت�شاءم ب�شيٍء؛ كالطيور اأو الأ�شخا�ض اأو الأ�شماء اأو 
الألفاظ اأو البقاع اأو احلوادث اأو الأعداد، اأو الألوان اأو ال�شهور اأو الأيام 
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اعات، فاإنه ل �شار ول نافع اإلهَّ اهلل �شبحانه. وال�شهَّ
عن اأبي هريرة - ر�شي اهلل عنه - ، قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ل عدوى، 

ول طرية، ول هامة، ول �شفر، ول نوَء، ول غول« متفق عليه.
ب بالقدر خريه و�شّره، فالقدر �شرُّ اهلل يف خلقه، ول يقع يف  - ل تكذِّ

كون اهلل تعاىل اإلهَّ ما علمه و�شاءه وكتبه وخلقه.
عن زيد بن ثابت - ر�شي اهلل عنه - ، قال: قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »لو 
ب اأهل �شماواته واأهل اأر�شه، عّذبهم وهو غري ظامل لهم، ولو  اأنهَّ اهلل عذهَّ
رحمهم كانت رحمته خرًيا لهم من اأعمالهم، ولو اأنفقت مثَل اأُحٍد ذهًبا 
يف �شبيل اهلل، ما قبله اهلل منَك حتى توؤمن بالقدر، وتعلم: اأّن ما اأ�شابك 
مل يكن ليخطئك، وما اأخطاأك مل يكن لي�شيبك، ولو ِمتهَّ على غري هذا 

ار« رواه اأبو داود. لدخلَت النهَّ

اخلمي�س هو يوم يوافق فقرة )من اآداب ال�صالة(

من آداب الصالة 

من الآداب املرعية: املحافظة على ال�شّنة الراتبة والإتيان بها على 
الكرمي  بنبّينا  وتاأ�ّشيا  ال�شاحلني،  اهلل  عباد  داأب  فهذا  الوجوه.  اأح�شن 
الذي كان يق�شيهما اإذا �شغله �شاغل، بل لقد ق�شى �شّنة الظهر بعد �شالة 
الع�شر، فماذا يقول امل�شّيع لهذه ال�شّنة عندما يرتكها رغبة عنها ولي�ض 
عنده ما ي�شغله، وقد يرتكها ثم يجل�ض واقًفا عند باب امل�شجد ينتظر بع�ض 
رفاقه، ويدعي باأّن ال�شّنة ما ُيثاب فاعلها ول ُيعاَقب تاركها، لكن �شوف 
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يعلم غًدا اإذا قال اهلل: »انظروا هل لعبدي من نفل يجرب به فر�شه«، ويف 
يوم خيرب فقال:  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  اإىل  اأبي داود قال: »جاء رجل  احلديث عند 
ر�شول اهلل، لقد ربحت اليوم ربًحا ما ربحه اأحد من اأهل الوادي. قال ملسو هيلع هللا ىلص: 
اأوقية،  اأبيع واأبتاع حتى ربحت ثالثمائة  ويحك، ما ربحت؟ قال: مازلت 
فقال ملسو هيلع هللا ىلص: اأفال اأنبئك بخري ربح؟ فقال: ما هو يا ر�شول اهلل؟ قال: ركعتني 

بعد �شالة« فهل من مّدكر ومعترب؟!.

اجلمعة هو يوم عيد امل�صلمني، وهو اآخر فقراتنا الإذاعية:

من أنواع األشجار بالتفصيل

يف  ياأخذ  مما  اأك��رث  التدويح  يف  ياأخذ  عطري،  نبات  اليا�شمني: 
الرتفاع، وهو ب�شتاين وبري، فالب�شتاين على ثالثة اأنواع: اأبي�ض واأ�شفر 
واأ�شود. واأكرثه الأبي�ض ذو اأربع �شرفات اأو خم�ض، ويكرث يف بالد املغرب 
العربي، ويف فا�ض خا�شة عطر الرائحة، واأعطر ما هو يف زمن ال�شيف، 
العامة.  املوؤّرخني، وعند  والدور معروف م�شهور عند  الب�شاتني  يتخذ يف 
ويتمّيز اليا�شمني الأبي�ض باأزهاره الكبرية امل�شتعملة يف �شناعة العطور، 
وتعترب منطقة غرا�ض يف فرن�شا، اأكرب مركز اأوربي لإنتاج روح اليا�شمني 
الذي ُيَعد من األذ اأنواع العطور النباتية. ويف حقل الطب النباتي، يعترب 

نقيع اأزهار اليا�شمني مهدًئا، وعالًجا فّعاًل لأوجاع الراأ�ض.
والآخر �شغري،  اأحدهما كبري،  نباتني خمتلفني  يقع على  الينبوت: 
والينبوت �شجر التفاح يف �شكل ورقه وعظمه وله ثمر كثمر الزعرور فيه 
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اإنه العو�شج،  حالوة ويف داخله َعَجمة، والنوع ال�شغري اختلف فيه، قيل 
وقيل اإنه اخلروب النبطي، وقيل غري ذلك.

الوداع يا رفاق بعد هذه الرحلة الأ�سبوعية مع اأيام الأ�سبوع, التي 
مررنا بها جميًعا, و�سرنا فيها �سوًيا, وحملنا منها ذكرياٍت كثرية.

وبركاته". اهلل  ورحمة  عليكم  "وال�سالم 
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الخـاتـمـة
- نسأل اهلل حسنها -

ٱ ٻ ٻ

يف بداية كل اأمٍر ونهايته يجب علينا اأن ن�شكر املوىل - تبارك وتعاىل 
- فلوله ما كان لهذا العمل اأن يخرج اإليكم، ول اأن يتم هذا اللقاء بكم؛ 
وله  ولح،  بزغ كل جنٍم  ما  الثناء  وله  تعاقب اجلديدان،  ما  فلله احلمد 

ال�شكر ما اأحرم كل حاٍج ولبهَّى.
ا لوجهه الكرمي، واأن ينفع به  واأ�شاأل اهلل اأن يجعل هذا العمل خال�شً

الأمة اأجمع، وطالب مدار�شها ب�شكل خا�ض.
واأوّد التذكري باأن هذا الكتاب �شالح - باإذن اهلل - لالإلقاء يف جميع 
بلد  يف  تتخ�ش�ض  ومل  متنوعة،  براجمه  لأن  الإ�شالمية؛  الدول  مدار�ض 

بعينه.
وكل عمل اإن مل مُينح التوفيق من اهلل - تعاىل - فهو اإىل الهالك 
اأقرب؛ فاإن كان من تق�شرٍي اأو زلل فهو من نف�شي وال�شيطان، واإن كان من 

خرٍي وبركة فهو من اهلل - �شبحانه - وحده.
ول اأمّل من الن�شيحة والتوجيه باأهمية الإذاعة املدر�شية، وتاأثريها 
اأو  اإذاعاتنا بالنجاح  الديني، والعلمي، والرتبوي، فنحن من نحكم على 

الف�شل - ل �شمح اهلل -.
فاإن اأح�شّنا العمل بهذه الإذاعات، وقمنا بها خرَي قيام، فقد اأح�شّنا 

لنا الأجر واملثوبة من ربنا - تبارك وتعاىل. لأنف�شنا وطالبنا، وح�شّ
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الهتمام  نعطها  ومل  اإذاعاتنا،  يف  فّرطنا  ب��اأن  العك�ض؛  كان  واإن 
املطلوب، فبالطبع �شوف تكون النتيجة خمالفة للتوقعات، ولن يجني منها 
كل  نهاية  اأن حت�شد يف  ترجى  التي  اليانعة  الثمرات  واملعلمون  الطالب 

برنامج اإذاعي.
النا�شئة  والطاقات  الأجيال  فهذه  املعلمون؛  اأيها  الهمة  الهمة  لذا؛ 
واملتعلمة اأمانة بني اأيديكم، احر�شوا على تقدمي ما ينفعهم، و�شرف ما 
ي�شرهم؛ ول تعبئوا بكالم املثبطني واملخذلني مهما كانت كلماتهم قا�شيًة 
عليهم  الطريق  اقطعوا  بل  اإي�شالها؛  تفننوا يف طرق  ومهما  اأو جارحة، 
وقولوا لهم: »نحن نعمل لن�شل اإىل اأعلى مكان، األ وهو الفردو�ض الأعلى 
من اجلنة، فاإن اأردمت اللحاق بركبنا فاأهاًل بكم واإل فان�شرفوا عنا، واإن 

اهلل ملع املح�شنني«.
لطالب  ه  وموجهَّ مقدم  الكتاب  هذا  »اإن  القول  اأودُّ  اخلتام..  ويف 
املرحلة الثانوية، فال تبخلوا على طالبكم بال�شتفادة من هذا الكتاب كل 
�شباح، واإلقائه على م�شامعهم، فُرّب كلمة تغري من حال اإىل حال، وُرّب 
للملل،  ول  للك�شل  فال  اخللد..  جنة  اجلنة!  ل�شاحبه  يكتب  يلقى  حرٍف 

ومرحًبا باجلد والعمل«.
وال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
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