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 قبل اأن نبداأ
حكم امل�سرحيات الإ�سالمية

ُسئل فضيلة الشيخ: حممد بن صالح العثيمني - رمحه اهلل - هذا السؤال:

ما هو حكم التمثيليات وامل�شرحيات الإ�شالمية؟
علامء  فيه  اختلف  بالتمثيليات  القيام   :  - بقوله  اهلل  رمحه   - فأجاب 
وعللوا  إطالًقا،  بالتمثيليات  القيام  جيوز  ال  أنه  يقول  من  فمنهم  عرصنا؛ 
قوهلم؛ بأن التمثيلية كذب ألن الرجل يقوم بدور فالن مثاًل  وليس هو فالًنا 

.. وحينئذ يكون كاذًبا يف دعواه ألن الكذب ما كان خالف احلقيقة. 

وقال بعض أهل العلم: إنه ال بأس بالتمثيليات، وإنه ليس فيها الكذب 
وذلك ألن الكذب هو اإلخبار بخالف احلقيقة والواقع، وهذا الرجل ممثل، 
وهو ال يقول إنني فالن نفسه، ولكنه يقول أنا أمثل فالًنا .. أْي: أفعل فعاًل 

يشبه فعل فالن، وهذا واقع وحقيقة. 

بالتمثيلية، بخالف  املراد  أنه هذا هو  يعلمون هذا كلهم  واحلارضون 
أنا فالن وهو يكذب .. فهذا هو  الباب وقال:  بيتك ودق  من جاء إليك يف 

الكذب.

أما الرجل يقوم بدور إنسان آخر؛ فإنه مل يكذب وليس يدعي أنه هو 
نفسه.

فبناء عىل هذا؛ ال تكون املسألة كذًب.
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ولكن إذا اشتملت املرسحية عىل يشء حمرم؛ كأن يستلزم تنقص ذوي 
الفضل فإهنا ال جتوز، وعىل هذا فأرى أن الصحابة - ريض اهلل عنهم - ال 

يمثلون وال سيام اخللفاء الراشدون منهم. 

كذلك إذا تضمنت شيًئا حمرًما كام لو قام فيها الرجل بدور املرأة، أو 
املرأة بدور الرجل؛ ألن هذا من باب التشبه، وقد لعن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص املتشبهني 

من الرجال بالنساء واملتشبهات من النساء بالرجال. 

يف  يرد  مل  هذا  فإن  واحليوان،  البهائم  حماكاة  عىل  اشتملت  إذا  كذلك 
القرآن والسنة إال يف مقام الذم: قال اهلل تعاىل : زب ڱ ڱ ڱ  ں ں 
ھ  ھ   ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ 
ھ ھ ے ے    ۓ ۓ ڭڭ ڭ  ڭ ۇ رب )األعراف(، 

فاملقام هنا مقام ذم.

ِر  اماَ احْلِ ثاَِل  ماَ كاَ ا  ِْمُلوهاَ ياَ  ْ ملاَ ُثمَّ  اةاَ  التَّْوراَ ُلوا  مُحِّ الَِّذيناَ  ثاَُل  »ماَ تعاىل:  وكقوله 
اًرا« )اجلمعة: 5(.  ِْمُل أاَْسفاَ ياَ

وقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »العائد يف هبته كالكلب يقيء ثم يعود يف قيئه«)1( .

فإذا اشتملت التمثيلية عىل حمرم صارت حراًما من هذا الوجه، ال ألهنـا كذب! 

واهلل أعلم.

)1( اأخرجه البخاري عن ابن عبا�س - ر�ضي اهلل عنهما - .
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املقدمة
بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلمد هلل رب العاملني، الرمحن الرحيم، والصالة والسالم عىل أرشف 
األنبياء واملرسلني، سيدنا ونبينا حممد عليه وعىل آله وصحبه أفضل الصالة 

وأزكى التسليم.

ثم أما بعد:

حتتاج اجلامعات املدرسية إىل العديد من املشاهد التمثيلية واملرسحيات 
املعلمني  بعض  مهة  من  جيعل  إعدادها  يتطلبه  الذي  اجلهد  أن  إال  الرتبوية، 
الذي  واالجتامعي  والثقايف  الرتبوي  اجلانب  الطالب  خيرس  وبذلك  تضعف 

يقدمه له املرسح، واملشهد.

ا  وقد احتوى هذا  الكتاب عىل )30( مرسحية مدرسية، و)20( مشهدًّ
إذاعًيا، هتدف كل مرسحية ومشهد إىل زرع فكرة، ورسم طريق أمام الطالب.

مصادر  من  مجعته  ما  ومنها  كتبته،  ما  واملشاهد  املرسحيات  هذه  من 
خمتلفة، مع الترصف.

املدريس  املرسح  بني  أفرق  أن  أود  التفاصيل؛  يف  أخوض  أن  وقبل 
املعروف، وبني املشهد اإلذاعي املجهول!.

وسوف أعرف لكم كاًل من االثنني بالتفصيل - بإذن اهلل - .

www.alukah.net



امل�شرحيات اجلديدة وامل�شاهد املفيدة  14

)1( امل�سرح املدر�سي )1(
باملرسح  التعريف  اهلل  شاء  إن  سأحاول  الصفحات،  هذه  خالل  من 
املدريس كنشاط يتاج إىل جهد إضايف حتى يتسنى له أن يلعب دوره كاماًل، 
تكوين  بإمكاهنا  التي  األساسية  الدعامات  من  املدريس  املرسح  وأن  السيام 
شخصية املتعلم، وجعله يكتسب الشجاعة األدبية الالزمة الكتساح ميادين 

احلياة املتعددة.

التعليمية  وال تفوتني الفرصة هنا دون توجيه نداء إىل كل الفعاليات 
التي هتتم باملرسح املدريس كي نجعل مجيًعا من هذا الركن نافذة مفتوحة من 

أجل التطوير واكتساب مزيد من اخلربات والتجارب.

اأوًل: امل�شرحية الرتبوية: 
ا تربوًيا يف املتلقي  املرسحية الرتبوية هي: نموذج أديب فني يدث تأثريًّ
معتمًدا عىل عدة عنارص أدبية أساسية منها: احلبكة الدرامية، والشخصيات، 
واملؤثرات،  ــاءة،  واإلض املالبس،  ومنها:  مساعدة  وتقنيات  ــوار،  واحل

والديكور. 

ثانًيا: عنا�شر بناء امل�شرحية: 
1- موضوع املرسحية وشكلها: 

جيب أال يتناىف مع املعايري الدينية أو األخالقية أو اجلاملية، وال يفصل 
موضوع املرسحية عن شكلها؛ فإذا كانت ذات شكل كوميدي كان املوضوع 

)1(  تم اقتباس هذه املقدمة التي تتحدث عن املرسح املدريس من موقع املدرس عىل الشبكة 
العنكبوتية. )بترصف(.
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كوميديا ذا هدف تربوي سليم. 

2- الشخصية: 

مثال  القائد  فدور  املرسحية،  أدوار  مع  الشخصيات  تتناسب  أن  جيب 
جيب أن يتميز من يقوم به؛ بالقوة اجلسمية، وحسن الترصف، والقدرة عىل 

الكالم، واجلرأة. 

3- البناء الدرامي: 

الوصول  جتعل  بحيث  املختلفة  بتفاصيلها  األحداث  تسري  أن  وهو 
ا واقعيًّا، ويكون لكل حدث سبب منطقي دون مفاجآت أو  إىل النتيجة أمًرً
مصادفات مفتعلة، ويعتمد البناء الدرامي السليم عىل اإلثارة والتشويق بعيًدا 

عن التعقيد والغموض.

4- الرصاع: 

أن  وإما  املمثل،  لدى  النفسية  الدوافع  وتعني  داخيل،  رصاع  إما  وهو 
يكون رصاًعا خارجيًّا بني عدة أفراد ينتمون إىل املجتمع.

وهناك ثالثة أنوع من الرصاع أو ما يسمى )التحريك الدرامي( هي: 
احلركة العضوية التي تظهر واضحة عن طريق أعضاء الشخص وحواسه، 
أفكار  من  جمموعة  بني  الرصاع  فيها  يكون  التي  وهي  الفكرية  واحلركة 
الشخص نفسه، أما احلركة الثالثة فهي: حركة الشخصيات وتعني التداخل 

واحلوار بني شخصيات املرسحية. 
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5- السيناريو: 

بالتفصيل  مكتوبة  املرسحية  سري  طريقة  يوضح  مستقل  علم  وهو 
والديكور،  واملؤثرات  واحلبكة  واحلوار  وأدوارهم  الشخصيات  ويشمل: 
ومجيع أحداث املرسحية بكل تفاصيلها األدبية وتقنياهتا، وكلام كان السيناريو 

مرًنا اتصف باجلدية والتميز. 

6- احلوار: 

املمثلون  يفظه  أن  جيب  الذي  »الكالم«  وهو  املرسحية،  فكرة  يصور 
يبدو  باهًتا  حواًرا  يكون  ال  بحيث  وإتقاهنا،  املشاعر  حضور  مع  »الطالب« 

سخيًفا دون ظهور االنفعاالت.

ثالًثا: تقنيات العمل الدرامي امل�شرحي: 
1ـ الديكور: 

بحيث  وغريها  والبالستيك،  واملالبس  واخلشب  احلديد  من  ويصنع 
تصنع اهليئة العامة ملوقع احلدث، وتصور القيمة اجلاملية للمكان، ويعمل عىل 

ربط األحداث بالواقع من خالل اختصار احلوار أحياًنا.

2- املالبس: 

والتاريخ  واحلدث  لألشخاص  املالبس  مناسبة  الكاتب  يراعي  وهنا 
واملكان.
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3- اإلضاءة: 

عىل  املعتمدة  املفتوحة  املسارح  خاصة  األطفال  مسارح  يف  األفضل 
ومهامًّ  مفيًدا  فيعد  معينة  أضواء  األمر  استدعى  إذا  ولكن  الشمس،  ضوء 

لنجاح املرسحية.

4- املؤثرات الصوتية: 

ا وتأثرًيا فاعاًل إليصال اهلدف. وهي تضفي مع الديكور يف املرسح جوًّ

5- املاكياج: 

وهيدف إىل مساعدة املمثل »الطالب« عىل متثيل الشخصية وتقريبها من 
املشاهد، بحيث جتعلها مرتبطة بالواقع. 

رابًعا: اأدوار امل�شرح املدر�شي يف الرتبية والتعليم: 
- تثري قدرة الطالب عىل التعبري عن نفسه، وبالتايل قدرته عىل التعامل 

مع املشكالت واملواقف.

القيادة  مهارات  وتطور  املواقف،  يف  األقران  إطاعة  الطالب  تعلم   -
واملشاعر اإلنسانية؛ كالشفقة، واملشاركة، والتعاون. 

الثقة باهلل ثم بالنفس، وتقوية روابط األخوة يف اهلل. 

العادات  وحماربة  النبيلة،  الرفيعة  اإلسالمية  والعادات  القيم  تعزيز   -
السيئة واملخلة بأخالق املسلم.

- تنمية احلواس وتطويعها عند احلاجة. 
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من  نوع  وهي  شخصياهتم،  وتفحص  باآلخرين،  الطالب  تعريف   -
الِفراسة. 

- تشعره باملتعة، وبالتايل اإلقبال عىل التعلم. 

- تسهل املواد الدراسية عن طريق مرسحتها بأسلوب مشوق. 

خام�ًشا: اأهم اأ�شكال امل�شرحية الرتبوية: 
1ـ املرسحية الكوميدية: 

يتم فيها نقد سلوك غري تربوي بأسلوب هزيل مرح، وفيها شخصيات 
وأحداث فكاهية مع أمهية أن يكون طرًحا قياًم بعيًدا عن األساليب اإلعالمية 

العامة التي تركز عىل املردود االقتصادي عىل حساب الطرح اهلادئ املتزن.

2- املرسحية الرتاجيكوميديا: 

واملشاهد  املأساوية  احلوادث  من  بمزج  وتتميز  الباكية،  امللهاة  وتعني 
اجلادة، والبد أن تنتهي - كسائر أشكال املرسحية الرتبوية - هناية سعيدة. 

3ـ املأساة: 

وتسمى »مرسحية تراجيدية« والتي تتميز باجلدية، وليس فيها أيُّ نوع 
من اهلزل، وال ترمي إليه.

4- املرسحية اإلنشادية: 

أو احلوار بني احلق  األناشيد،  تعتمد عىل حوار عن طريق  التي  وهي 
والباطل شعًرا.
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�شاد�ًشا: كيف تعد م�شرحية مدر�شية؟: 
الذين  الطالب  طاقات  نستثمر  أن  يمكن  وهنا  النص،  إعداد   )1(
مفاتيح  املرسحية، وإعطائهم  كتابة  وتدريبهم عىل  الكتايب،  يمتلكون احلس 

الكتابة. 

)2( اختيار الطالب الذين يتفق بعدهم اجلسمي والنفيس وميوهلم مع 
األدوار املرسومة للمرسحية، ومن املهم أن يتحسس املريب مراحل النمو عند 
األطفال والشباب؛ ليستطيع بالتايل تقديم مرسحية مناسبة ألعامرهم، وقادرة 

عىل إحداث األثر املطلوب.

لألفكار  املجال  هلم  وندع  للمرشوع،  الطالب  التأكد من محاس   )3(
واالقرتاحات مهام كانت ظريفة أو غري عملية. 

)4( بناء الديكور واخللفيات بالتعاون بني املعلم وطالبه.

دعوة  بطاقات  توزع  بأن  وذلك  البالغة،  األمهية  املرشوع  إعطاء   )5(
حلضور املرسحية عىل الطالب، واملعلمني، وأولياء األمور، واملسؤولني.

* ويراعى عند احلوار: 

ـ أن يكون يسرًيا سهاًل غري معقد األسلوب. 

ـ قرص اجلمل، ومراعاة توزيع احلديث بني الطالب )أبطال املرسحية(. 

- أن يكون احلوار فاعاًل، بمعنى تداخل الشخصيات يف أثناء احلوار، 
مما يؤدي إىل استمرار احلركة املرسحية التي هي نمو األحداث وازدياد حدة 

الرصاع.
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ـ أن يكون احلوار بناء بحيث تؤدي كل مجلة إىل تطور األحداث والسري 
باملرسحية إىل األمام. 

ـ اختيار املالبس والديكورات التي تناسب الزمان واملكان للمرسحية. 

�شابًعا: جمهور امل�شرح املدر�شي:
يمكن تقسيم مجهور التالميذ املستفيدين من املرسح املدريس إىل ثالث 

فئات هي:

1ـ مرحلة اخليال )من سن 6ـ 12 سنة(:

أمثلة كثرية  و هناك  اخليال،  وتكون ذات فكرة يسرية، ويغلب عليها 
ملرسحيات أدبية تربوية مشهورة تعرب عن هذه املرحلة منها: مرسحية حتكي 
احرتام  األطفال  يف  تريب  وهي  املصيدة«  من  ذئًبا  أنقذ  الذي  »األرنب  قصة 

اآلخرين، وعدم حتقريهم واالستهزاء بقدراهتم.

2ـ مرحلة املغامرة والبطولة )من 13ـ 15سنة(: 

وتنتهي  باخليال،  احلقيقة  فيها  متتزج  التي  البطولة  حكايات  وفيها 
بانتصار البطل، وتتصف مرسحيات هذه املرحلة: بمشاهد الشجاعة يف احلق 
واألخوة  الدينية  القيم  تأكيد   - والواضحة  املفيدة  املعلومات   - الواقعية   -

اإلسالمية - التعاون - التطوير واالبتكار مثل: املرسحيات التارخيية.

3ـ مرحلة  بناء الشخصية واالجتاهات )16ـ 18سنة(: 

وتعد هذه الفرتة من أهم مراحل حياة الشاب، وفيها تتبلور الشخصية 
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مفهوم  فيهم  نؤصل  أن  ينبغي  وهنا  املقبلة،  احلياتية  خصائصها  وتكتسب 
الثقافة بكل مشارهبا، واالنتقال بتفكري الشاب إىل البحث واملناقشة والوصول 
بذاته  ثقته  سينمي  وذلك  الواقع،  فرض  ال  للقناعة  نتيجة  األشياء  علل  إىل 

واحرتامه لآلخرين. 

إىل  االنتقال  أو  العملية،  للحياة  الشاب  إعداد  يبدأ  املرحلة  هذه  ويف 
مراحل علمية جديدة »اجلامعة« ، أو الدخول يف معرتك احلياة العامة، وبذلك 
بتأهيل  اهتاممه  املدريس  املرسح  يف  يراعى  لذا  املستقبل،  طريق  لنفسه  يرسم 
التفكري يف املستقبل، واملهن أو األنشطة التي تتناسب وقدراته، واملرسحيات 

التي حتث عىل القيم وحتارب العادات السيئة. 

من  متعمقة  دراسة  إىل  ويتاج  بذاته،  قائم  علم  املدريس  واملرسح 
املعلمني لالستفادة من هذه الوسيلة اإلعالمية الرتبوية املهمة.
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)2( امل�ساهد الإذاعية
إدارة  قبل  من  واهتامم  عناية  إىل  املدرسة  يف  التمثيلية  املشاهد  حتتاج 
ليست  العناية  هذه  أن  إال  الطالب.  قبل  من  وكذلك  واملعلمني،  املدرسة، 
موجودًة عند الكثريين - إال ما رحم ريب - ؛ فأنا شخصيًّا ال أذكر أنني قد 
املرحلة  يف  واحدة  مرًة  إال  الدراسية  مسرييت  خالل  متثيليًّا  مشهًدا  شاهدت 

الثانوية، وأذكر أن موضوع املشهد كان يتحدث عن بر الوالدين.

مل  العلم  حماضن  يف  قضيتها  التي  سنة  عرشة  االثنتي  خالل  أنني  املهم 
أشاهد فيها إال مشهًدا متثيليًّا إذاعيًّا واحًدا.

مجاعة  تقدمه  الذي  اإلذاعي  التمثييل  املشهد  بني  اخللط  عدم  وأرجو 
مجاعة  تقدمها  التي  املختلفة  املدرسية  املرسحيات  وبني  املدرسية  اإلذاعة 

املرسح أو غريها من اجلامعات األخرى.

وهدف  معينة،  فكرة  عىل  يعتمد  اإلذاعي  التمثييل  املشهد  إن  حيث 
اإلذاعة  فرتة  يف  يعرض  وقصري  حمدد  وقته  أن  كام  واحد،  وموضوع  واحد، 
أو غريهم  املدرسية،  اإلذاعة  الطابور، ويقدمه طالب مجاعة  أمام  الصباحية 

من طالب اجلامعات األخرى .. هذه هي املشاهد التمثيلية اإلذاعية.

أما املرسحية؛ فهي أضخم وأوسع ألهنا تقدم يف املرسح، وتتطلب عدًدا 
أكرب من الطالب؛ فضاًل عىل أن وقتها الذي تقدم فيه يكون أكرب.. هذه تسمى 

املرسحيات املدرسية.

يوجد يف هذا الكتاب - بحمد اهلل - )20( مشهًدا إذاعيًّا، هيدف كل 
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مشهد إىل زرع فكرة، ورسم طريق أمام الطالب.

ملحاولة  الذهني  والعصف  بل  والتمحيص  البحث  إىل  عمدت  وقد   
املعلمني  املشاهد واملرسحيات عىل  لتسهيل طريقة عرض هذه  إجياد طريقة 

والطالب عند حماولتهم إخراج هذه املشاهد واملرسحيات.

لذا؛ ملعت يف ذهني طريقة وضع جدول لكل مشهد ومرسحية يسمى 
بـ)حمتويات املشهد ( )1( بحيث أذكر فيها اآليت:

من  املشهد  يتطلبه  ما  مجيع  بحرص  أقوم  حيث  املشهد:  أدوات   -1
أدوات ووسائل، حتى يتسنى أليِّ شخص جتهيز األدوات املطلوبة يف املشهد 
بكل سهولة بدالً من أن يقوم بقراءة املشهد كاماًل ومن ثاَمَّ استخراج أدوات 

ومتطلبات املشهد.

2- الغرض من األداة: ويف هذه اجلملة قمت بإيضاح الغرض من هذه 
األداة املطلوبة يف املشهد، مثاًل: إذا كان املشهد يتطلب كتاًبا أذكر بأن الغرض 
من األداة هو: لتمثيل دور قراءة الكتب. ومثال آخر: إذا كان املشهد يتطلب 
بالطو طبيًّا أذكر بأن الغرض من األداة هو: لتمثيل شخصية الطبيب.. وهكذا. 

كل هذا يف سبيل توضيح وتبيني الغرض من األداة املطلوبة يف املشهد.

3- قيمة األداة: وهنا أذكر السعر املادي لألداة املطلوبة من املشهد لكي يكون 
املرشف عىل علم بقيمتها، ومستعد لدفع املبلغ، أو االستعانة باإلدارة املدرسية.

املطلوبة  األداة  كانت  حال  يف  القيمة  أذكر  ال  األحيان  من  الكثري  ويف 

ا للم�ضرحيات، لذا .. كل ما ذكر و�ضرح عن حمتويات  )1( حمتويات امل�ضهد؛ لي�ضت خا�ضة بامل�ضاهد بل هي اأي�ضً
ا ينطبق على حمتويات امل�ضرحية امل�ضهد، هو اأي�ضً
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توفريها  املعلم  يستطيع  أو  شاي(،  إبريق  أو  )صحن،  مثل:  املنزل  يف  تتوفر 
أو  )الطاوالت،  مثل:  توفريها  املدرسة  تستطيع  أو  النقال(،  )اهلاتف  مثل: 
املرسحية،  أو  املشهد  قيمة  من  مبالغ  توفري  يتم  بحيث  وهكذا..  الكرايس(، 
من خالل توفريها من قبل املعلمني أو املدرسة أو املنزل بدالً من رشائها من 
املشهد  يف  وعرضها  استعارهتا  وباإلمكان  املنازل  يف  متوفرة  وهي  األسواق 

ومن ثاَمَّ إرجاعها.

بتدبري  يقوم  أن  اإلمكان  قدر  ياول  أن  املشهد  عىل  املرشف  عىل  لذا؛ 
حاالت  ويف  املدرسة،  أو  الذاتية  جهوده  خالل  من  املشهد  أدوات  وجتميع 
احلاجة إىل الرشاء فعليه املبادرة إىل رشاء ما يتطلبه املشهد، واهلل - عز وجل 

- هو من يعوضه خرًيا يف الدنيا ويف اآلخرة.

ويف هذا املقام أود من إدارات املدارس، ومسؤويل النشاط املدريس يف 
مجيع مدارس البنني والبنات رضورة العناية بدعم ما حتتاجه األنشطة املدرسية 
فهذا  وأدوات؛  مال  من  خصوًصا  املدرسية  واملرسحيات  واملشاهد  عموًما، 

واجٌب عليهم وجيب أن يقدموه للطالب.

وحتت هذا اجلدول املهم الذي سميته بـ)حمتويات املشهد( ذكرت عدة 
نقاط أيًضا مهمة؛ بل يف غاية األمهية، وهي مكملة للجدول.

وسوف أذكرها اآلن وأرشح كل واحدة منها بإذن اهلل:

أوالً: عدد الطالب املشاركني يف املشهد: 

وهنا أذكر مجيع الشخصيات املشاركة يف املشهد بحيث يساعدك عىل 
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إذا  مثاًل:  سهولة.  وبكل  مبارشًة،  الشخصيات  وإعطائهم  الطالب،  اختيار 
قراءتك  بعد  مبارشًة  وسمري(  وماجد،  )حممد،  املشهد  طالب  بني  من  كان 
هذا  يف  حممد  شخصية  متثل  أنت  اخرتهتم:  الذين  للطالب  تقول  للمشهد 
ترتيب  تستطيع  وهكذا  املشهد،  هذا  يف  ماجد  شخصية  متثل  وأنت  املشهد، 

الشخصيات مبارشة دون الرجوع إىل املشهد وحماولة مجعها وفرزها.

ثانًيا: مدة املشهد: 

املشهد؛ طبًعا  املتوقع أن يستغرقه عرض  الوقت  وهنا قمت بحساب 
املشاهد مل تطبق، ولكن نستطيع توقع مدهتا من خالل طول نصها من قرصه، 
املشهد؛  وإىل  من  والدخول  واخلروج  املطلوبة،  األدوات  كمية  خالل  ومن 
لذا  املشهد؛  وقت  نقصان  أو  زيادة  يف  وتساهم  تساعد  العوامل  هذه  كل 
جيب  املرسح  نص  من  الواحدة  الصفحة  أن  أعترب  بأن  قاعدة  بوضع  قمت 
أال يتجاوز تنفيذها وعرضها ثالث دقائق، يعني إذا كان املشهد يتكون من 
ثالث صفحات فإن عرضه يتطلب تسع دقائق بناًء عىل قاعدة أن كل صفحة 

يستغرق عرضها ثالث دقائق.

بالطبع.. سيكون هلذه القاعدة شواذ كثرية، فتارة يطول املشهد، وتارة 
الفارق سيكون ضئياًل ويف حدود  باليقني بأن  أنني أقطع الشك  ينقص؛ إال 
معقولة؛ املهم أن ضبط الوقت وإمكانية معرفة الوقت املستغرق تتبني وبكل 
وضوح من خالل عمل التجارب )الربوفات( للمشهد املراد عرضه .. عندها 

ينكشف الغطاء عن الوقت الذي سيستغرقه املشهد.
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وعامل الوقت أرجو أال يمر عىل مسامعكم من دون الشعور بأمهيته؛ 
حيث إن الوقت املخصص لعرض املشهد هو وقت اإلذاعة املدرسية والذي 
لن يتجاوز ربع الساعة إال يف حاالت نادرة وشبه مستحلية؛ بل إن حتى ربع 

الساعة مستحيل يف بعض املدارس ولألسف الشديد.

لذا؛ حتى ال يتعرض مرشف اإلذاعة وكذلك طالب املشهد لإلحراج 
واحتساب  والصرب،  بالوقت،  التقيد  عليهم  املدرسة؛  إدارة  من  التوبيخ  أو 

األجر عىل ما يقدمونه من عمل من اهلل تعاىل.

ثالًثا: عدد أدوات املشهد: 

يف هذه النقطة قمت بذكر عدد األدوات املطلوبة يف املشهد من خالل 
التي  األدوات  عدد  أيًضا  وذكرت  املشهد(،  )حمتويات  جدول  يف  إحصائها 

تتوفر يف املنزل مثاًل أو املدرسة وهكذا. 

رابًعا: تكلفة املشهد اإلمجالية تقريًبا: 

وهنا نبني التكلفة اإلمجالية التي يتطلبها املشهد من خالل حساب سعر 
األدوات التي يتطلب رشاؤها من األسواق، مع العلم بأن هناك العديد من 
املشاهد التي ال تتطلب أيِّ تكلفة مالية إطالًقا، بل بعض املشاهد ال تتطلب 

أدوات مطلًقا.

تقريبي  وبشكل  السعودي،  بالريال  األدوات  قيمة  حساب  تم  وقد 
غري دقيق، مع العلم بأن هناك مشاهد ومرسحيات ال تتجاوز تكلفتها عرشة 

رياالت فقط.
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خامًسا: أهداف املشهد: 
عىل  احلرص  كل  حرصنا   .. لذا  نتيجة؛  إىل  نصل  لن  هدف  دون  من 
مما  نتائج مرضية  إىل  الكتاب، حتى نصل  أهداف أليِّ مشهد يف هذا  وضع 

نقدمه من مشاهد ومرسحيات.

وال شك بأن أهدافنا نابعة من كون أن املشهد ما هو إال رسالة توصل 
نصيحة، أو توجيه، أو فكرة لطالب هو يف أمس احلاجة إليها. 

أو  املشهد  نص  داخل  أحياًنا  أضيفها  قد  نقطة  وهي  املالحظات:   *
التي  بعًضا من اجلوانب  املالحظات  أبني يف هذه  املحتويات؛  خلف جدول 
جيب أن تعمل لتحقيق هدف ما أو للوصول إىل نتيجة ما. مثاًل: أذكر بأن هذا 
املقطع من نص املشهد يتطلب أن يسجل يف رشيط لكي يعرض من خالل 
جهاز التسجيل يف أثناء تقديم املشهد عرب مكربات الصوت، وهكذا.. أدون 

ما أراه مناسًبا من هذه املالحظات. 

أود  وأدوات؛  طرق  من  الكتاب  يتويه  ملا  واإليضاح  البيان  هذا  بعد 
التذكري بأنني قد ذكرت العديد من األشياء املهمة والرضورية بام يتعلق بواقع 
املشاهد املدرسية، وما ذا ينتظر منها أن تقدمه يف كتايب )الباحث يف اإلذاعة 

املدرسية( لذا؛ يستحسن الرجوع إليه. 

يف  عالقة  اأمور  ثالثة  عن  باإيجاز  احلديث  هنا  اأود  لكن 
النف�س اأود التنبيه عليها وهي كالآتي: 

1- التجارب )الربوفات(: 

وهي عملية عرض املشهد وجتربته من قبل الطالب ومرشف املشهد قبل 
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عرضه عىل اجلمهور؛ ألن اخلطأ أمام اجلمهور ليس كاخلطأ خلف اجلمهور، 
ولسنا معصومني من اخلطأ، بل إن اخلطأ دافع إىل األمام وليس مدعاة للقلق 
بأمر  االهتامم  املشهد  مرشف  عىل  لذا؛  البعض..  يظنه  كام  الشديد  احلزن  أو 
ثم  ومن  متاًما،  للمشهد  الطالب  إتقان  من  يتأكد  حتى  وتكرارها  التجارب 
املشهد   بعد هناية  الطالب؛ بل وحماولة تكريمهم  التوكل عىل اهلل، وتشجيع 

ولو بفطور صباحي قد ال يكلف إال عرشة رياالت.

2- كيف نبدأ عرض املشهد: 

برامج لإلذاعة  املشهد ال يكون هناك  فيه  الذي يعرض  اليوم  طبًعا يف 
ا لكي يتم توفري  املدرسية إطالًقا سوى القرآن واحلديث ومقدمة قصرية جدًّ
والسنة  بالقرآن  االبتداء  أمهية  ثم  اهلل  ولوال  املشهد،  لعرض  كاماًل  الوقت 
لوفرنا الوقت للمشهد.. لذا؛ عىل مرشف املشهد أال يتنازل عن البدء بالقرآن 
يتجاوز  نبوي ال  وذكر حديث  اإلخالص،  القصار كسورة  السور  من  ولو 

سطًرا أو سطرين ومن ثاَمَّ االنطالق يف عرض املشهد.

التمثيلية؛ بحيث يتم اختيار  وقد خصصت مخس مقدمات للمشاهد 
بذكر  واالكتفاء  االختصار  عىل  حرصت  وفيها  للمشهد.  كمقدمة  إحداها 
برناجمني أال ومها الكتاب والسنة فقط، ومن ثاَمَّ التنويه بعنوان املشهد، وهي 

موجودة يف آخر هذا الكتاب.

3- إعداد املشاهد: 

لن أتكلم بإسهاب عن كيفية إعدادها ألن هذا املوضوع بحر يتاج إىل 
بواخر لإلبحار يف أمواجه، وهو يف احلقيقة قد يتاج إىل كتاب أو كتب ولكن 
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ألن هذا مل يتم، أود احلديث بام يتيرس يل عىل عجالة ويف ثالث نقاط فقط:

أوالً: أن لكل مرشف للمشهد طريقة خاصة يف إعداده للمشاهد، بل 
يعترب إعداد املشهد بحد ذاته واإلرشاف عليه سبيل وطريق إلخراج جهود 
جيب  ومواهب  مميزات  منا  شخٍص  فلكل  إنجازاهتم؛  وإبراز  املرشفني، 

احرتامها، وفسح املجال هلا، ليتسنى لنا إخراجها.

املشهد  إذا كان  مثاًل:  املشاهد،  إعداد  الطالب يف عملية  ثانًيا: إرشاك 
بيضاء  لوحة  برشاء  نقوم  املشهد،  يف  لُتعرض  مكتوبة  لوحة  إعداد  يتطلب 
بريال واحد، ومن ثاَمَّ توكيل أحد الطالب بكتابة العبارات املطلوب كتابتها 

يف اللوحة؛ فمن خالل هذه الطريقة نستفيد أمرين مهمني: 

األول: نكتشف املواهب املوجودة عند الطالب، ونتيح الفرصة هلم، 
وكذلك نساهم يف زرع الثقة يف نفوسهم.

الثاين: نوفر هبذه الطريقة الكثري من املبالغ املالية، فبدالً من أن نذهب 
ثاَمَّ  ومن  نريدها  التي  العبارات  كتابة  منه  ونطلب  اخلطاط  إىل  اللوحة  هبذه 
ندفع له مبلًغا ما، نستطيع توفري هذا املبلغ من خالل االستعانة بالطالب يف 

مثل هذا العمل أو غريه من األعامل واألدوات التي يتطلبها املشهد.

ثالًثا: تساهم عملية إعداد املشهد يف خلق روح ألفة وحمبة بني الطالب 
املشاركني يف املشهد فيام بينهم وكذلك مع املرشف عىل املشهد.

وإتاحة  الطالب،  كوامن  يف  املدفون  التميز  إظهار  يف   أيًضا  ويساهم 
يف  وتساهم  املشهد،  ختدم  قد  وإضافات  أفكار  من  يرونه  ما  لتطبيق  املجال 

إنجاحه.
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بعد فرتة  الذاكرة، يلو تذكرها  تبقى كل هذه األشياء يف  النهاية  ويف 
من الزمان، ويؤنس هبا.. لذا؛ أود طرح فكرة مهمة تتعلق يف حفظ املشاهد 
أال وهي: تصوير املشهد التمثييل من خالل كامريا تعد وجتهز هلذا الغرض، 
ويوكل أحد الطالب هبذه املهمة، أو أحد املعلمني، وذلك للعديد من الفوائد 
منها: للتوثيق واحلفظ؛ فهذا املشهد يمكن عرضه بعد تصويره يف أيِّ مكان، 
وكذلك ليحفظ يف سجالت املدرسة ويدون يف أنشطتها، وكذلك كام ذكرت 

لغرض الذكرى واسرتجاع الذكريات بعد مرور سنوات عىل عرضه.  

خاًصا..  تقيياًم  يتطلب  مرسحية  أو  مشهد  كل  بأن  أذكر  أن  بقي   *
الكتاب، يتم إعطاؤها ألحد  بإرفاق استامرة للتقييم يف آخر هذا  لذا؛ قمت 
املعلمني أو اإلداريني يف املدرسة بعد هناية املشهد أو املرسحية، ومن ثاَمَّ يقوم 
يف  االستامرة  هذه  وحتفظ  املرسحية،  أو  املشهد  تقييم  خالل  من  بتعبئتها  هو 

ملف خاص باملشاهد أو املرسحيات بعد االستفادة من املالحظات املقدمة.
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30
م�سرحية مدر�سية

www.alukah.net



امل�شرحيات اجلديدة وامل�شاهد املفيدة  32



33امل�شرحيات اجلديدة وامل�شاهد املفيدة 

 امل�سرحية الأوىل
الطفل والع�سفور

الف�شل الأول: 
بداية املرسحية...

فكرة املرسحية: عصفور حمبوس داخل قفص، خياطب طفاًل؛ بحيث 
أمام الطالب  يتم إحضار عصفور حمبوس داخل قفص يوضع فوق طاولة 
خارج  من  بالرد  الطالب  أحد  يقوم  فيام  العصفور؛  إىل  الطفل  ويتحدث 

املرسح يف غرفة اإلذاعة مثاًل عىل لسان العصفور.

تقال هذه املقدمة عرب مكرب الصوت قبل بداية املرسحية: »عصفور 
صغري حمبوس يف قفص مدىل من سقف غرفة نصفها مهدم، تتبني معامل املكان، 
حيث البيوت املهدمة واجلثث املتفحمة املتناثرة، وأصوات بكاء وعويل ختتلط 

بأصوات بقايا قصف، العصفور يغرد أنشودة حزينة«.

يدخل الطفل بعد برهة ويف يده يشء من احلب .. يتوقف العصفور عن 
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النشيد، خيرجه الطفل من قفصه ويضعه عىل كفه ليطعمه .. يتحسس ريشه. 

الطفل: صباح اخلري أهيا العصفور الصغري .. لقد أتيتك بطعامك من 
بقايا دارنا .. هل أزعجك القصف؟

العصفور: )يكرس احلب حزينًا( صباح السجن والقيد.

الطفل: السجن والقيد؟ أنت تسكن أمجل قفص عصفور يف احلي؟ 
العصفور: مل يعد لكالمك معنى، ال حي، بل بقايا دور .. ولكن حتى 
لو أسكنتني قفًصا باتساع غرفتك، أو باتساع حيكم، فسيكون سجنًا وقيًدا .

الطفل: كنت تأكل أفضل احلب، تتدفأ يف قفصك من برد الشتاء .. 
وتتقي الربد والريح به .. وتنأى عن حر الصيف.

العصفور: ولكنني أغرد وحيًدا؛ والوحدة سجن.

التجوال،  يقيدنا حظر   .. مثلك يف سجن كبري  وأنا  الطفل: )بحزن( 
واحلواجز، ونقاط التفتيش .. يقيدنا االحتالل ودباباته، والقصف والنار التي 

ال تنتهي.

العصفور: لكن حريتي بيدك .

الطفل: وحريتي؟!
تكن  هبني حريتي وال   .. قيدك  أو  يُد يف حريتك  ليس يل  العصفور: 

كسجانيك.

الطفل: إًذا أنت ترغب يف الرحيل عني.

العصفور: كام ترغب أنت يف الرحيل عن سجنك الكبري.
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الطفل: )يضع العصفور عند حافة اجلدار املتهدم( بل أرغب يف رحيل 
السجانني، وكرس القيد.

العصفور: واآلن ؟ .. )بتوسل( ألن هتبني حريتي؟!

الطفل: سأهبها لك؛ لكن برشط!.

العصفور: رشط؟!

الطفل: أن تعريين جناحيك.

العصفور: )خائًفا( وكيف أطري دون جناحني؟! 

الطفل: منذ بداية الزغب )1( عىل جسدك .. منذ اكتسى هذان اجلناحان 
ريًشا )يتحسس اجلناحني بلطف( وأنت تطري .. أما سئمت الطريان؟!

العصفور: إذا سئمت وجودك؛ سأسأم الطريان!. الطريان هو حيايت، 
لن أكون عصفوًرا دون جناحني.

تنتزعك  لن  برتاهبا،  متسك  األرض،  عىل  تسري  أن  جرب  الطفل: 
األرض من مكانك، كن كام نحن، وأكون كام أنت.

بجناحني  خلقت  وأنا  األرض  عىل  بالبقاء  حاجتي  ما  العصفور: 
البقاء يف قيدك أهون  يأخذاين إىل البعيد؟! السامء الكبرية وطني .. )بحزم( 

عيلَّ من فقداهنام.

الطفل: )يغريه( سأهبك حريتك، اذهب أنى تشاء، كل كيف تشاء، 

ْعر وليِّنُه. )املعجم الوسيط(. َغُب: َصغاُر الريش والشَّ )1(  الزَّ
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األرض واسعة.

العصفور: )يطرق حزينًا( ال أظنك حتبني.

الطفل: لو مل أحبك ملا أبقيتك معي.

العصفور: إما أن أكون سجينًا مقيًدا، أو أكون عصفوًرا بال جناحني!

فأنت  إليك،  الطفل: أعرين جناحيك لساعة واحدة فقط؛ سأعيدمها 
ا بال جناحيك. لن تكون حرًّ

العصفور: ساعة واحدة فقط ؟ .. وملاَ؟!

البعيد  أرى مدينتي من  الطائر( ألحلق عالًيا،  )يقلد وضعية  الطفل: 
واحلواجز حتيطها، أرى أشجار الزيتون نقاًطا خرضاء، أرى بيتي شكاًل بال 
تقصف  الدبابات  أرى  اليابسة،  اخلريف  كأوراق  جرياين  بيوت  أرى  معامل، 
احلي وامليت، فأمتنى أن أمتلك كل قوى العامل ألعيد مدينتي مجيلة، طاهرة من 
الذئاب املسعورة التي جتوب السكك. )تنهمر الدموع عىل خديه، يمسحها 
بطرف كمه، ويسري ناحية العصفور املطرق( أنا رشيكك يف الوحشة والقيد؛ 
أنت صديقي، فلم يعد يل أصدقاء، كل أصدقائي رحلوا .. فارس ، حممد، 
أيمن، أمحد .. وأمي سقطت باألمس بقذيفة وهي هترب من القصف، وأخي 
الصغري بني يدهيا كانت متسك بيده؛ فأصابتها القذيفة، ثم رحلت هي وأخي، 
كان كفرخ عصفور، مل يكن له جناحان، مل يكن ألمي جناحان، مل يكن لفارس 
وهو يتحدى الدبابة جناحان، مل يكن جناحان ملحمد وهو يتقي بظهر أبيه، مل 
يكن أليمن، وألمحد .. مل يكن هلم كلهم جناحان .. ولكل اجلثث التي متأل 
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الساحات، والدور املهدمة .. مل يكن هلم جناحان يلقون هبام للبعيد .

العصفور: )حزينًا( كنتم ستمألون الدنيا باألغاريد.

الطفل: )والدموع متأُل مقلتيه( كنا سنبني أعشاشنا عىل غيمة حب.

العصفور: )خيلع جناحيه .. يعطيهام للطفل(.

أحلق  عالًيا،  سأحلق  سعيًدا(  الصغريين  اجلناحني  )يرتدي  الطفل: 
الوطن، ويف كفيه  نافذهتا ألراه ويف عينيه حدود  حيث زنزانة أيب، أطل من 

حفر الرتاب معامل اخلصب، أنشد له بلهفة:

أرافق فيك جذوري ..

وأرحل ممتلًئا بامتداد األماين ..

ألمعن يف طلقة تشتهيني ..

وها وطن يفَّ يتكئ اآلن فوق جراحي ..

جييء إليك ..

ويكشف رس احلياة الذي ال يغادر عينيك ..

أنت الصباح املرضج بالطيبة القروية ..

والكرم حني تيضء العناقيد .. 

حني يمر شهيد .. 

سبع زنابق توقد يف صدر أمي .. 
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بساتينك الطيبة! ..

وثمة صمٌت هيب عىل خطويت املتعبة ..

كأن العصافري تشتعل اآلن يف لغتي .. 

واهلواء يغرب يف رئتي .. 

سأقاسمك اآلن صويت .. 

وأنمو عىل شفتيك .. 

وحلمي .. 

وأكرب يف مقلتيك .. 

وحزن البيوت القتيلة .. 

ثم أركض إليك .. 

فالًحا  أيب  كان   .. باألخرض  الوطن  فنفرش  ساعة  حضنه  يف  يأخذين 
يعشق األرض، ويعشق الزيتون وشجره الغض، كان يارهبم بالشجر!.

العصفور: واآلن .. حاول أن تطري!.

الطفل: وأنت حُر .. ساعة واحدة  وجناحاك بني جنبيك؛ واآلن امش 
كام نميش، والتقط حب األرض.
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الف�شل الثاين:
يطري العصفور، ثم تقرأ هذه السطور عرب مكرب الصوت:

ويميش  الضئيلني،  وجناحيه  بيديه  يرفرف  والطفل  يميش،  العصفور 
يقفز،  والطفل  احلب،  يلتقط  اجلثث،  بقايا  الدور،  بقايا  يتخطى  العصفور، 
ياول الطريان أو االرتفاع  .. يركض، يصعد عىل صخرة ويقفز، والعصفور 

يلتقط حًبا حمروًقا، شظايا، زجاًجا متناثًرا. 

يسقط الطفل عىل األرض، وينهض، ياول الطريان ثانية، فيقع .. يلتقط 
العصفور بقايا وطن، ويميش منكرًسا، يبحث عن حب، والطفل يرتفع؟ مل 
التقاط احلب، يراها  يرتفع الطفل .. دبابة تقرتب من العصفور املنهمك يف 
تقرتب .. يركض .. يتعثر .. يقوم .. ويتعثر والدبابة تقرتب، الطفل ياول 
الطريان، ويكبو؛ فجناحاه صغريان .. يغيب العصفور حتت جنزير الدبابة، 

والطفل مل يلق بعد.

:::::  هناية املرسحية  :::::  
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حمتويات امل�شرحية
قيمة األداةالغرض من األداةاألدواتم
وطن عصفور داخل قفص1 اغتصاب  صورة  لتمثيل 

العصفور  وحبسه كام يبس هذا 
داخل القفص

100 ر.س

يف جمسم جلناحني2 الطفل  طريان  دور  لتمثيل 
املرسحية

100 ر.س

* عدد الطالب املشاركني يف املرسحية: )2( طالبان مها: )الطفل، 
والعصفور(.

* مدة املرسحية: )12( دقيقة.

* عدد أدوات املرسحية: أداتان؛ من السوق.

* تكلفة املرسحية اإلمجالية تقريًبا: مائتا ريال تقريًبا.

* اهلدف من املرسحية:

- غرس مبدأ حب الوطن يف نفوس الطالب.

- إشعار الطالب بأمهية احلرية داخل الوطن وأهنا نعمة ال تقدر بثمن.

- إعطاء جرعات عاطفية مليئة بحب الوطن.

- تلميح بمعاناة الشعب الفلسطيني نرصه اهلل.
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* الفئة املستهدفة: طالب املرحلة االبتدائية.

قفص  أحدهم  عند  توفر  لو  فيام  الطالب  بسؤال  بأس  ال  مالحظة: 
بداخله عصفور لطلب استعارته للمرسحية.
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 امل�سرحية الثانية
الكتاتيب

الف�شل الأول
بداية املرسحية...

يدخل املطوع )1( عىل يمني املرسح مع بداية العرض »ينظر يمينًا ويساًرا 
كمن يرتقب وصول أحد، وينظر إىل ساعته« ويف املقابل يدخل مساعده من 

عىل يسار املرسح حاماًل يف يده الفلقة )2( والعصا، وبعض أدوات املطوع. 

يبدأ املطوع يف اإلنشاد:

ويسار  يمني  عىل  من  الطالب  بدخول  إيذاًنا   « حافظني   .. حافظني 
املرسح حاملني ألواح الكتابة ومرددين النشيد.

املطوع: يشري بيديه باجللوس، ويفتتح قائاًل »ال اله إال اهلل حممد رسول 

)1( املطوع؛ هو املعلم سابًقا، حيث كان يسمى )املطوع(.

)2( االشائع هو الفلكة؛ ولكن الصحيح هو الفلقة.
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اهلل .. يا اهلل أصلحهم واهدهم يا رب«. 

ويسأل الطالب: صليتم الفجر مع اجلامعة يا أوالد؟ 

الطالب: نعم يا مطوع.

العزيز:  يقول يف كتابه  اهلل سبحانه وتعاىل  أوالد.  يا   املطوع: أحسنتم 
ڇ ڻ  ۀ   ۀ ہ ہ ہہڇ ]النساء: 103[. 

بأذنه  ويمسك  صويلح،  يساره  إىل  جيلس  الذي  الطالب  إىل  يلتفت 
متسائاًل: وملاذا مل تصِل يا صويلح اليوم الفجر يف املسجد مع اجلامعة؟. 

يا  الــددداارر  ف  يف  يف  يف  صليت  صص  وهلع:  خوف  يف  الطالب: 
مطوع!! 

املطوع: وملاذا صليت يف الدار وأنت طول اجلدار؟! 
إال  تلومن  فال  يوم  كل  األول  الصف  يف  أرك  مل  إذا  صويلح  يا  اسمع 

نفسك! 

له  يكون  لن  املسجد  الذي ال يصيل يف  قائاًل«:  الطالب  إىل  »ويلتفت 
مكان عندنا. 

اهلل اهلل يا أوالدي، عليكم بالصالة والصدق وطاعة الوالدين.

ينظر إىل ساعته ثم يبدأ: هاه مستعدين، ماسحني اللوح بالطني.

الطالب: مستعدون، وماسحون للوح بالطني. 

املطوع: ما شاء اهلل .. ما شاء اهلل يا أوالدي. 

أبُّ 
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أبِّ 

أبَّ 

أتُّ 

أتِّ 

أتَّ 

أثُّ 

أثِّ 

أثَّ 

أطُّ 

أطِّ 

أطَّ 

الطالب  أحد  ويالحظ  الطالب،  بني  التدريس  أثناء  املطوع  »يتجول 
ليس معه اللوح، فينهره« أين اللوح؟ أقرأ مع زميلك نارص وإال جلدتك.

الطالب: إنشاء اهلل يا مطوع.

املطوع: ا ا ال يشء عليه، ب ب من حتته نقطة، ت ت نقطتني من فوقه، 
ث ث ثالث نقاط من فوقه، ح ح اليشء له، ج ج يف بطنها نقطة. 

يدرك  أن  دون  زمالئه  إضحاك  حماوالً  األشقياء  الطالب  أحد  يعلق 
عقوبة ذلك قائاًل: يعني اجليم حامل يا مطوع؟.
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يضحك الطالب، ويقول املطوع ناهًرا وزاجًرا: ما هذا يا أوالد؟!! 

فيلتزم اجلميع بالصمت املطبق ممسكني باللوح يف وضع موحد تعبرًيا 
لإلذعان واخلوف من املطوع الذي يقرتب من الطالب السائل؛ ويقول ساخًرا 
يا رويشد!! .. تتوقع بأهنا قربت والدهتا؟! ملاذا ال ترتك هذه  )اجليم حامل 
احلركات(، ثم يلتفت إىل الطالب غاضًبا: الفلقة يا أوالد .. الفلقة يا أوالد 

.. علقوه.

وهو  أرًضا،  رويشد  يطرحون  ثم  بالفلقة  املكلفني  الطالب  »خيرج 
يتوسل وياول االنفالت من العقاب«.

الطالب رويشد: تكفى يا مطوع، أتوب يا مطوع، اهلل يرىض عليك يا 
مطوع، التوبة .. التوبة.

املطوع: »يبدأ يف رضب الطالب« تتوب يا رويشد .. ترتك حركاتك، 
التوبة يا رويشد .. يكف عن رضبه ويميش قلياًل ثم يلتفت؛ أطلقوه يا  قل 

أوالد. 

اهلل يقطع شيطانك يا رويشد .. إىل أين وصلنا يا أوالد؟ نعم اجليم.

ياول الطالب أن يضحكوا؛ ولكن بإشارة من املطوع يستتب اهلدوء 
ويعاود التدريس.

أاَ إِ ُأ  ..  باَ ِب ُب  ..  شاَ ِش ُش  ..  طاَ ِط ُط .

»يتسلل أحد الطالب ويدخل حاماًل إناًء مملوء باللبن الذي تظهر آثاره 
عىل شفتيه«.
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املطوع: أفا يا حميميد! ملاذا أنت متأخٌر إىل هذه اللحظة؟. 

الطالب: بتلعثم وارتباك .. آآآآ ك ك ك كنت مشغول.

املطوع: ما هذا الشارب الذي خرج لك يا حميميد؟.

الطالب: ياول أن يمسح بطرف كمه آثار اللبن.

املطوع: ليته يثمر فيك، اجلس يا حميميد، عافاك اهلل ال تتأخر يا ولدي. 

»ثم يواصل التدريس« 

أْب جزم  ..   أُب ُرفع  ..    ِب خفض  ..   باَ ناَصب ..

أْت جزم  ..   ُت ُرفـع  ..    ِت خفض ..    تاَ ناَصب ..



47امل�شرحيات اجلديدة وامل�شاهد املفيدة 

الف�شل الثاين:
الُكّتاب  دخول  يرفض  والذي  املدلل  ابنه  حاماًل  اآلباء  أحد  »يدخل 
وتعويده  تربيته،  يف  واملشاركة  التعليم  بفائدة  إقناعه  املطوع  من  ليطلب   ..
اخلشونة، ومشاركة زمالئه الطالب .. ويف مشهٍد حواري طريف يتم إقناعه«.

أبِّأبُّ أتَّأتِّ أتُّ ُس ٍس ًس. املطوع: أبَّ

اسمعوا يا أبنائي: قبل أمس احتفلنا بأخيكم سعد بن حممد وأخيكم 
الثالثني .. واليوم نحتفل بإذن اهلل بأخيكم  نارص بن عبداهلل .. اللذين ختام 

عبيد الذي حفظ القرآن كاماًل.

تعال يا أوالدي، تعال يا عبيد .. ما شاء اهلل تبارك اهلل هذا الذي يبيض 
الوجه، قوموا يا أوالد والبسوا أحذيتكم، وهاتوا الفرس أركبوا عليها عبيًدا 

نطوف به السوق ونعلم اجلامعة أنه خاتم لكتاب اهلل تعاىل. 

»يقوم الطالب ويملون زميلهم عىل أحد الطالب ويبدؤون يف السري 
به أمام الطابور« مرددين .. 

حافظني .. حافظني.

حافظني .. حافظني.

جزء عم مع ياسني.

حافظني .. حافظني. 

كل الثالثني كل الثالثني. 
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حافظني .. حافظني.

يا فرس ال جتدعينه .. يا فرس توه صغري.

يا فرس ال جتدعينه.

يا فرس توه صغري.

 :::::  هناية املرسحية  :::::
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حمتويات امل�شرحية
قيمة األداةالغرض من األداةاألدواتم
من املنزللتمثيل أدوات الدراسة يف السابقعدد ستة ألواح )1(  1

لتمثيثل عملية عقاب الطالب يف فلقة )2(2
السابق

من املنزل

* عدد الطالب املشاركني يف املرسحية: )10( طالب هم: )املطوع، 
صويلح، رويشد، عبيد، حميميد، واألب، وابنه املدلل، والبقية فقط حضور 

يرددون(.

* مدة املرسحية: )12( دقيقة.

* عدد أدوات املرسحية: أداتان؛ كالمها من املنزل.

* تكلفة املرسحية اإلمجالية تقريًبا: ال يوجد.

* اهلدف من املرسحية:

- عرض لطريقة التدريس قدياًم.

- لفت أنظار الطالب إىل أن التعليم قدياًم كان فيه شدة، وأهنم اآلن يف 
نعمة عظيمة بتوفر مثل هذه املدارس.

* الفئة املستهدفة: طالب املرحلة االبتدائية.

)1( اأْي قطعة خ�ضب، اأو فلني توؤدي دور اللوح يف امل�ضرح.

)2(  الفلقة عبارة عن خشبة مربوط طرفاها بحبل.
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* مالحظة: »هذه مرسحية عن الكتاتيب التي كانت منترشة يف مرحلة 
من تاريخ هذا الوطن املعطاء وفق اإلمكانات املحدودة لتلك املرحلة، وكان 
)املعلم  املطوع  يتوىل  حيث  الُكتاب  إىل  أبنائهم  إرسال  عىل  يرصون  اآلباء 
التعليم،  من  ومتمكنًا  اهلل،  لكتاب  حافًظا  يكون  الذي  الوقت(  ذلك  يف 
ومتصًفا باحلزم والقوة التي ال ختلو من الرتويح الذي تتطلبه بعض املواقف 
النبوية  واألحاديث  الكريم  اهلل  كتاب  وحفظ  والكتابة،  القراءة  تعليمهم  يف 

الرشيفة، وأمور دينهم ودنياهم. 

 وهذه املرسحية ملحة يسرية دون التعمق يف الدور الريادي للُكتاب يف 
جمال التعليم«.
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 امل�سرحية الثالثة
املعلم اأخوك الأكرب

الف�شل الأول
بداية املرسحية...

سعد،  )فارس،  هم:  ومقاعد؛  طاوالت  عىل  جالسون  طالب  ستة 
نايف، رائد، عيل، سعود(.

يدخل عليهم معلم اسمه )عبد الرمحن(، ويقول: السالم عليكم ورمحة 
اهلل وبركاته.

يردون: وعليكم السالم ورمحة اهلل وبركاته.

منكم  أحرضه  فمن  واجًبا،  املايض  األسبوع  يف  أعطيتكم  املعلم: 
فليخرجه، وليفتح عىل صفحة الواجب.

يبدأ املعلم بتصحيح الواجبات املدرسية.
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ثم  واجبه  بتصحيح  ويقوم  )فارس(  األول  الطالب  دفرت  املعلم  يأخذ 
يقول له: ممتاز يا فارس أحسنت، كل إجاباتك صحيحة، ما شاء اهلل تبارك 

اهلل تستحق الدرجة الكاملة.

ثم  واجبه،  بتصحيح  ويقوم  )سعد(  الثاين  الطالب  إىل  املعلم  يذهب 
يقول له: كل واجب من واجباتك تنسقه وتضبطه بطريقة رائعة، وهذا دليل 

عىل اهتاممك باملادة.. إىل األمام يا سعد.

الثالث )نايف( ويقوم بتصحيح واجبه،  ثم يذهب املعلم إىل الطالب 
ثم يقول له: اهلل أكرب .. تعجبني إضافاتك الرائعة، وعدم اعتامدك عىل ذكر 
اإلجابة فقط؛ بل التفصيل فيها، وإحاطتها من مجيع جوانبها .. بالتوفيق يا 

نايف.

ثم يذهب املعلم إىل الطالب الرابع )رائد( ويقوم بتصحيح واجبه ثم 
يقول له: مجيل دفرتك يا رائد .. خطك يا رائد يشبه خط العلامء .. دائاًم تعتني 

بخطك .. جزاك اهلل خرًيا يا رائد.

الطالب اخلامس )عيل( ويقوم بتصحيح واجبه،  املعلم إىل  ثم يذهب 
ثم يقول له: مدهش، رائع، بارع يا عيل .. أنت بالتأكيد متميز عن زمالئك، 
مجيع واجباتك هلا طابع خاص، وذوق عاٍل، يا عيل أنت لك مستقبل عظيم 

إن شاء اهلل.

ثم يذهب املعلم إىل الطالب السادس )سعود( ويقوم بتصحيح واجبه 
وأنت  تكتُب  منتظم، هل  ليس خط طالب  اخلط، هذا  ما هذا  له:  يقول  ثم 

نائم؟ مجيع إجاباتك خطأ!.. أنت بالتأكيد ال تستحق إال درجة ضعيفة. 
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ثم يضع املعلم دفرت سعود عىل الطاولة، وخيرج املعلم من الفصل.

خيرج سعود مع زمالئه يتجولون يف املشهد ويسأل سعود نفسه؛ ملاذا 
أستاذ عبدالرمحن ال يبني ودائاًم هيزُأ يب؟!

آه ما هو اختاليف عن زمالئي، اهلل يعني، اهلل يعني.
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الف�شل الثاين
يرجع مجيع الطالب إىل الفصل.

يدخل املعلم )عبد الرمحن( إىل الفصل فيقول: السالم عليكم ورمحة 
اهلل وبركاته.

يرد الطالب: وعليكم السالم ورمحة اهلل وبركاته.

املعلم: حصتنا اليوم هي كام تعلمون عن القواعد؛ لكن بام أننا متقدمني 
يف املنهج نريد أن نجعل هذه احلصة عبارة عن مشاركات منكم، منها نستفيد، 

ومنها نتعرف عىل مواهبكم؛ هّيا .. من يريد أن يعطينا املشاركة األوىل.

يرفع نايف يده.

املعلم: تفضل يا نايف أسمعنا مشاركتك.

نايف: عندي أنشودة بعنوان: )غرد يا شبل اإليامن(

املعلم: تفضل وارفع صوتك.

نايف يلقي األنشودة بصوت عاٍل، والطالب يرددون وراءه.

ـــــــامن ــــل اإلي ـــــــرد يـــــا شــــب غ

ـــرآن ـــق ـــال غــــــرد واصــــــــدح ب

ــــه الـــنـــور ــــي ــــــق وف فـــيـــه احل

ـــه الــــلــــؤلــــؤ واملــــرجــــان ـــي ف
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ــر ــط ــس ال وراء  الـــســـطـــر  اتــــــُل 
ــر ــم ــع ــــع ال ــــي ــــرآن رب ــــق ــــال ف

ـــدر ـــص والــــــقــــــرآن شــــفــــاء ال
ـــه الــــرمحــــة والــــغــــفــــران ـــي ف

ـــــــامن ــــل اإلي ـــــــرد يـــــا شــــب غ
ـــرآن ـــق ـــال غــــــرد واصــــــــدح ب

ــــه الـــنـــور ــــي ــــــق وف فـــيـــه احل
ـــه الــــلــــؤلــــؤ واملــــرجــــان ـــي ف

كـــتـــاب يـــعـــلـــوه  ال  ـــــــــًدا  أب
رساب ــــوه  ــــف جي ال  ـــــــــًدا  أب

ـــــــاب وه رب  ـــــــه  ـــــــزل أن
ـــــــان رمح ــــــــــــواب  ت رب 

)1( اإليـــــامن  ــل  ــب ش ـــا  ي ــــرد  غ
وهبذا  الرائعة،  األنشودة  هبذه  أحتفتنا  نايف  يا  العافية  يعطيك  املعلم: 
الصوت اجلميل، حتى زمالؤك حتمسوا معك ورددوا خلفك، ممتاز يا نايف، 

هّيا يا أشبال؛ من يعطينا املشاركة الثانية.

فارس: أنا عندي أنشودة بعنوان مع اهلل، ثم ينشدها.

ــرس ــك ان ـــا  مل ــب  ــل ــق ال يف  اهلل  ـــع  م
ــر ــم اهن ـــا  مل ـــع  ـــدم ال يف  اهلل  ـــع  م

)1( يكررها الطالب مجيًعا بصوت عاٍل.
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اهلـــوى رغـــم  الـــثـــوب  يف  اهلل  مـــع 
ــرت اســت ـــا  مل ـــب  ـــذن ال يف  اهلل  ـــع  م

ــامء ــس ال ـــوق  ف ـــــروح  ال يف  اهلل  مـــع 
عــثــر ملــــا  ـــم  ـــس اجل يف  اهلل  مــــع 

ــقــي يــنــاجــي يــنــاجــي أيــــا خــال
ــر ــف ـــن امل ـــأي ـــت ف ـــل ـــرت زل ـــث ع

ــاح ــب ــص ال ـــامت  ـــس ن يف  اهلل  مــــع 
القمر ظـــالل  يف  املـــســـاء  ــد  ــن وع

ــور ــك ــب ال يف  ــٍة  ــظ ــق ي يف  اهلل  ـــع  م
السهر ــد  ــع ب الـــنـــوم  يف  اهلل  مـــع 

ــًرا ــه ظ اهلل  ـــع  م ـــًرا  ـــج ف اهلل  ـــع  م
السحر ــد  ــن ع و  ــــرًصا  ع اهلل  مـــع 

جــهــًرا اهلل  مـــع  ا  رسًّ اهلل  مـــع 
ــر ــم ــس ـــّد وحـــــني ال ـــج وحـــــني ن

ــب ــري ــغ ال رجـــــوع  ــد  ــن ع اهلل  ـــع  م
ـــة بــعــد الــســفــر ـــب ولــقــيــا األح

بعدها يقول املعلم: صوت مجيل، وإلقاء أمجل .. اآلن عرفت بأن يف 
هذا الفصل مواهب وابتكارات .. هّيا من الذي يتحفنا أيًضا هبذه املواهب 

واألناشيد. 



57امل�شرحيات اجلديدة وامل�شاهد املفيدة 

يقول عيل: أنا عندي أنشودة بعنوان: )متى يا فجر(.

املعلم: تفضل وارفع صوتك.

عيل ينشد: 

ــاق؟ ــث ــب ــان ــــؤذن ب ــر ت ــج ـــا ف ــى ي ــت م
ـــاِق؟ ـــوف ــن ال ــت ـــىل م ــا ع ــن ــل ــم وحت

ــامء عــنــا؟ ــل ــظ وتـــطـــوي صــفــحــة ال
ـــراِق؟ ـــف ــد ال ــع ــع شــمــلــنــا ب ــم وجت

ـــاب نـــور؟  ــر تــفــتــح ب ــج ــى يـــا ف ــت م
الــشــقــاِق؟ ــاب  ــح أص بــاب  وتغلق 

ــا واحــتــوانــا  ــن ــي ــل ف ــي ــل متـــــادى ال
ــي ــالِق ــت ــــــواب ال ـــد أب ــــالم س ظ

ــات ــوم ــس أنـــــــادي واجلــــــــراح م
ــاِق ــط ــن ــال ــي ك ــب ــل ومهــــي حــــول ق

شعري طــــرزت  مــا  ــــالم  اإلس ــنــي  ب
ـــام جتــــوب عـــىل الــســيــاقــي ـــأوه ف

املعلم: ممتاز.. وأكثر من رائع. معقول وصلتم هلذا احلد؟! ما شاء اهلل 
تبارك اهلل.

يا اهلل.. من يتحفنا أيًضا؟.

سعود: أنا عندي أنشودة.
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املعلم: هّيا قلها وارفع صوتك.

سعود ينشد: )أمي(. 

أمــي ربــة بــيت         أمي ما أحـــــالها

كيف البيـت يكون        ال أعـــرف لوالها

مجيع الطالب يضحكون من أنشودة سعود.

املعلم: ما هذا يا سعود؟! هذه مشاركة سخيفة، وغري مجيلة، ذوقك 
سيئ يا سعود.

املعلم خيرج من الفصل، ويذهب.

مجيع الطالب خيرجون للتجول يف املشهد.

أستاذ  يب  هيزأ  دائاًم  ملاذا  هكذا؟  أنا  ملاذا  نفسه؛  وبني  بينه  يقول  سعود 
عبدالرمحن؟ آه.. كم يمل هذا األستاذ من الكره يل؟!

أنا ماذا عملت؟ ما ذنبي؟ كلام أقدم عماًل ال يعجبه، وإذا قدم غريي أيَّ 
يشء البد وأن يثني عليه ويمدحه .. آه .. وأنا ال نصيب يل إال من التعليقات 

واالنتقادات.

يدخل املعلم إىل املشهد، فريجع الطالب إىل أماكنهم.

درس  منه  واقرأ  املطالعة  كتاب  سعد  يا  أخرج  لسعد:  يقول  املعلم 
اليوم.

سعد يبدأ يقرأ .. واملعلم يتجول بني الطاوالت.
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يقوم أحد الطالب وهو )فارس( بإخراج مطاط ورمي زميٍل له بورقة 
صغرية بواسطة هذا املطاط.

الطالب فارس يقوم برمي املطاط عىل سعود.

الذي   من  فيقول:  طاولته  عىل  املطاط  فيجد  سعود  إىل  يلتفت  املعلم 
رضب زميله بالورقة؟

سعود: ليس أنا؟

مطاط،  معك  الذي  الوحيد  أنت  غريك،  يوجد  ال  أنت،  ال؛  املعلم: 
وأنت من يعمل مثل هذه احلركات؛ افتح يدك.

خيرج املعلم عصا من جيبه ويرضب سعود، فيبكي سعود ويقول: يا 
أستاذ واهلل ليس أنا، يا أستاذ واهلل ليس أنا، واملعلم يرضب، ويقول: ال بل 

أنت .. أنت طالب مهمل، أنت طالب مشاكس.

سعود خيرج من الفصل يبكي، ويذهب إىل املدير)1( .

سعود يذهب إىل املدير، ويقول له، وهو يبكي: أعطني ملفي أريد أن 
أفصل من هذه املدرسة.

متميزة،  أعاملك  ومجيع  مؤدب،  طالب  أنت  سعود،  يا  وملاذا  املدير: 
وأيًضا مستواك الدرايس متميز.

يل  يقول  دائاًم  املشكالت،  أفتعل  ودائاًم  مهمل،  طالب  أنا  ال؛  سعود: 
أستاذ عبدالرمحن هذا الكالم.

املدير،  ناحية املرسح قبل دخول الطالب مكتوب عليها  يتم حتضري طاولة وكريس عىل   )1(
وجيلس عليها طالب.
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املدير: اهدأ يا سعود واجلس، وسنجد حاًل بإذن اهلل.

سعود: لكن طلبي يف الفصل مل يتغري .. أريد أن أفصل.

املدير: اسمع كالمي يا سعود وبعد ذلك قرر ما تشاء .. اسمع كلمتني 
طالب،  عىل  يقد  أن  يف  له  هدف  ال  املدرس  سعود؛  يا  الكبري  أخوك  من 
ويستحيل أن يفضل طالًبا عىل آخر حسب مزاجه لكن؛ أنت تعلم يا سعود 

أن الطلبة  ُكثر، وأن اإلزعاج جيعل اإلنسان تصدر منه كلامت بغري قصد.

تذكر يا سعود بأن املعلم يرشح من أجلك، ويتعب من أجلك، ويعتربك 
مثل أخيه األصغر، تذكر كالمي جيًدا يا سعود.

ا عىل  اذهب اآلن إىل الفصل ولك وعد بعد هناية الدوام، إذا كنت مرصًّ
قرارك فأنا مستعد بأن أعطيك ملفك يا سعود .. اذهب لفصلك يا سعود .. 

وال تنساَ يا سعود بأن املعلم هو أخوك األكرب.

سعود يعود إىل الفصل، وجيلس.

املعلم: هّيا يا طالب كل واحد يذهب إىل الفسحة.

مجيع الطالب يذهبون إال سعود )يذهب خارج املرسح(. 

األستاذ عبد الرمحن يقول: سعود ملاذا مل تذهب لكي تفطر؟

سعود يبحث يف جيبه فال جيد نقوًدا، فيقول: نسيت نقودي.

لسعود  وإعطائها  رياالت  عرشة  بإخراج  الرمحن  عبد  األستاذ  يقوم 
ويقول له: خذ هذه واذهب لكي تفطر.
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عىل  وحترص  حتبني،  بأنك  الرمحن  عبد  أستاذ  يا  معقول  سعود: 
مساعديت.

عبد الرمحن: وأكثر من ذلك؛ أنا أعتربك يا سعود مثل أخي  األستاذ 
األصغر.

تذكر يا سعود بأن املعلم ال يقد عىل طالب، وإن حصل وأن زل املعلم 
يف بعض األحيان؛  فتذكر بأنه بعد خروجه من الفصل يندم ويتمنى بأنه ما 

أخرج مثل هذه الكلامت.

يا سعود مجيعنا يف هذه املدرسة إخوان، غًدا نفرتق  أنت تذهب بطريق 
بأن  اعلم  لكن  األيام؛  مرور  مع  تنساين  أن  يمكن  آخر،  بطريق  أذهب  وأنا 

املعلم ال ينسى طالبه.

:::::  هناية املرسحية  :::::
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حمتويات امل�شرحية
قيمة األداةالغرض من األداةاألدواتم
من املدرسةلتمثيل حصة دراسية يف املرسحست طاوالت1

من املدرسةلتمثيل حصة دراسية يف املرسحستة مقاعد2

من الطالبلتمثيل حصة دراسية يف املرسحمخس حقائب3

من املدرسةلتمثيل غرفة املديرطاولة ومقعد4

1 ر. سليكتب عليها )غرفة املدير(لوحة5

من املعلملكي تعطى لطالب يف املرسحعرشة رياالت6

* عدد الطالب املشاركني يف املرسحية: )8( طالب هم: )فارس، 
سعد، نايف، رائد، عيل، سعود، املعلم عبد الرمحن، املدير(.

* مدة املرسحية: )16( دقيقة.
* عدد أدوات املرسحية: ستة أدوات؛ ثالث من املدرسة، واثنتان من 

املعلم، وواحدة من الطالب، وواحدة من السوق.
* تكلفة املرسحية اإلمجالية تقريًبا: ريال واحد.

* اهلدف من املرسحية:
- حث الطالب عىل احرتام معلميهم.

بأن للمعلم حق حتى وإن صدر منه ما ُيغضب يف  - تذكري الطالب 
بعض األحيان.

- أمهية دور التعاون بني الطالب واملعلم واملدير.
* الفئة املستهدفة: طالب املرحلة االبتدائية.
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 امل�سرحية الرابعة
عودة امل�ستطيل

الف�شل الأول
بداية املرسحية...

يدخل املذيع ومعه الالقط ويتحدث إىل اجلمهور.

املذيع: برنامج أخبار األشكال اهلندسية ُيرحب باإلخوة املشاهدين، 
وُيِقدم هلم هذا احلدث عىل اهلواء مبارشة.

خيرج عدد من الطالب من عدة اجتاهات يف حركة عشوائية، جيري كٌل 
منهم مرسًعا، ويوقف املذيع أحدهم!

املذيع: لو سمحت؛ هل بإمكانك أن ختربنا ماذا يدث بالضبط؟

أحد الطالب: املستطيل يريد أن هيدم الدنيا ويقلبها فوق رؤوسنا، اهلل 
يسرت .. اهلل يسرت، ثم جيري مرسًعا.

www.alukah.net



امل�شرحيات اجلديدة وامل�شاهد املفيدة  64

املذيع يسأل طالًبا آخر: ماذا فعل املستطيل؟

يرد الطالب: املستطيل .. املستطيل ال يريد أن يبقى مستطياًل.

يستند  بعصا  ممسًكا  السن  يف  كبري  )رجل  األضالع  متوازي  يدخل 
عليها( يميش ببطء وهو يبكي ويقرتب من املذيع!

املذيع: هل باإلمكان أن تعرفنا بنفسك؟

الرباعي  الشكل  ابن  األضالع  متوازي  اسمي  أنا  األضالع:  متوازي 
ابن املضلعات؛ تعريفي: هو أنني شكل رباعي عندي كل ضلعني متقابلني 

متوازيني.

املذيع: ما هي خواصك؟

متوازي األضالع: خوايص هي كل ضلعني متقابلني عندي متساويان، 
وكل زاويتني متقابلتني متساويتان، والقطران ينصف كل منهام اآلخر.

املذيع: هل باإلمكان أن ختربنا ملاذا تبكي؟

املنزل واختفى  ابني املستطيل ترك  ابني ..  ابني ..  متوازي األضالع: 
وقال بأنه لن يعود ثانية، وأنه ال يريد أن يظل مستطياًل؛ ولذلك الناس خائفٌة 
ا ومرعوبة؛ ألن ذلك لو حدث سيغري أشياًء كثرية يف العامل، وأشياًء أخرى  جدًّ

ستقف وتتعطل.

املذيع: ملاذا غضب املستطيل وترك املنزل؟

متوازي األضالع: ختاصم مع أخيه املربع.
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املذيع: كم ولد لديك؟

واملستطيل،  املعني،  هم:  أوالد  ثالثة  عندي  أنا  األضالع:  متوازي 
واملربع، وهم الذين قد خرجوا يل يف هذه الدنيا، وقد أخذوا خوايص الثالثة.

    وكل ابن له خواصه التي متيزه عن أخيه وتعينه عىل مواجهة احلياة ما 
عدا املربع - ابني األصغر - هو الذي اكتسب خواصنا مجيًعا ونصيبه هكذا.

ت عليه عند مماهتا وقالت يل: يا متوازي األضالع »انتبه«  كام أن أمه وصَّ
البننا املربع؛ ألنه أصغر األوالد، ونحن طوال عمرنا أرسة متامسكة وسعيدة، 
وأيُّ شخص يتاج لنا نكون جاهزين يف احلال نساعده يف إجياد حل للمسائل 

والتامرين اهلندسية باستخدام خواصنا التي ننفرد هبا.

يبدو يا أهيا املذيع بأننا قد أصابنا احلسد.

»يدث صوت عاٍل ثم يدخل املعني مندفًعا ويقرتب من املذيع«

املعني: أين هذا املستطيل املجنون؟ 

القائمة  زاويته  أجعل  سوف  بل  اليوم؛  األربعة  أضالعه  سأطبق  إين 
زاوية حادة، وسوف أجعله مثلًثا بدالً من كونه مستطياًل، ليس هذا فقط؛ بل 

سأجعله مقعًرا بدالً من أن يكون حمدًبا.

املذيع: هل بإمكانك أن هتدأ لو سمحت وتعرفنا بك؟

ابن  الرباعي  الشكل  ابن  األضالع  متوازي  ابن  املعني  اسمي  املعني: 
املضلعات يعرفني الناس بالضلعان املتجاوران املتساويان.
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املذيع: ما هي خواصك؟

املعني: أضالعي األربعة متساوية، وأقطاري متعامدة، وتنصف الزاوية 
املقابلة هلا.

املذيع: هل نفهم من ذلك أنك أخو املربع واملستطيل؟

املعني: نعم يا مذيع.

املذيع: هل ممكن أن نعرف ملاذا أنت غاضب هكذا؟

متوازي  العجوز  أبانا  نرعى  مًعا،  نعيش  إخوة  ثالثة  نحن  املعني: 
التي تساعده عىل أكل عيشه؛ ولكن الشيطان  األضالع، ولكٍل منا خواصه 
دخل فيام بيننا وجعل املستطيل يتمرد علينا ويقول: ملاذا املربع ينفرد بخواص 
ومنذ  املنزل،  وترك  املربع  شتم  وباألمس  قليلة؟  خوايص  وأنا  كلها  عائلتنا 
البلد  يف  هائاًم  وخرج  ا،  جدًّ وحزين  سيئة،  النفسية  وأبونا حالته  احلني  ذلك 

يبحث عن أخينا.

هل بعد كل ذلك ال تريدين أن أغضب من املستطيل؟

ليس هذا كل يشء؛ فقد ترك أخي املربع املنزل أيًضا وقال: لن أعود إال 
عندما ُأحرض أخي املستطيل معي.

»يدخل شبه املنحرف ومعه ابنه شبه املنحرف املتساوي الساقني ممسًكا 
بإحدى يديه«

املذيع: هل من املمكن أن نتعرف عليكام؟
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عائلة  من  الرباعي  الشكل  ابن  املنحرف  شبه  أنا  املنحرف:  شبه 
املضلعات، الناس تعرفني بالضلعني املتوازيني، ولقد رزقني اهلل بابن يسمى 

شبه املنحرف املتساوي الساقني.

املذيع: ما سبب وجودك هنا؟

حدث  بالذي  علمنا  ملا  و  أخي  هو  األضالع  متوازي  املنحرف:  شبه 
قررنا أن نبحث عن املستطيل ونقنعه بأن يرجع إىل صوابه ويعود إىل منزله.

املذيع: وما رأيك يف هذه املشكلة؟

شبه املنحرف: واهلل يا أهيا املذيع كل منا يأخذ نصيبه وخواصه يف هذه 
ينتابني  مل  أنا  مثاًل؛   .. يتمرد عىل خواصه  أحد  يوجد  أال  واملفروض  الدنيا، 
شعور الغرية من أخي متوازي األضالع ألن لديه كاًل من ضلعيه املتقابلني 
الثالثة  خواصه  يمتلك  كام  متوازيان،  فقط  ضلعان  عندي  وأنا  املتوازيني، 
اخلاص وشغيل يف حل  ا ألن يل عميل  أنا سعيد جدًّ ذلك  املشهور هبا، ومع 

املسائل، وهو له عمله وشغله.

املتساوي  املنحرف  شبه  يا  عليك  نتعرف  أن  املمكن  من  هل  املذيع: 
الساقني؟

شبه املنحرف املتساوي الساقني: أنا شبه املنحرف املتساوي الساقني، 
ابن شبه املنحرف ابن الشكل الرباعي من عائلة املضلعات، وُأدعى متساوي 

الساقني؛ ألن الضلعني الغري متوازيني لديَّ متساويان يف الطول.

املذيع: ما هي خواصك؟
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متساويتان،  القاعدة  زاويتا  لديَّ  الساقني:  املتساوي  املنحرف  شبه 
وحزين  املستطيل،  عمى  ابن  عن  نبحث  نحن  و  أيًضا،  متساوية  وأقطاري 

ا ملا حدث له. جدًّ

»يظهر املربع و هو ممسٌك باملستطيل »املذيع يتحدث إىل املربع«.

هبذا  ممسك  أنت  وملاذا  عليك،  نتعرف  أن  املمكن  من  هل  املذيع: 
الشخص هكذا؟

املربع: أنا املربع ابن متوازي األضالع ابن الشكل الرباعي، يل ضلعان 
متجاوران متساويان وإحدى زواياي قائمة.

املذيع: ما خواصك؟

متساوية  وأقطاري  قوائم،  ــاي  وزواي متساوية،  أضالعي  املربع: 
ومتعامدة وتنصف الزاوية املقابلة هلا.

يعدل من خواصه،  أن  يريد  و  الذي مترد علينا،  املستطيل  وهذا أخي 
وأنا  متعامدة؟  وأقطارك  متساوية؟  أضالعك  ملاذا  يل:  قائاًل  أمس  وشتمني 
لست كذلك، ونحن نقول له ونفهمه بأن خواصك هكذا، وستظل هكذا، 

والناس عرفتك هكذا؛ لكن دون فائدة.

املذيع: اآلن جيب أن نتحدث مع املستطيل ونعرف ما الذي محله عىل 
فعل هذا؟

الرباعي  الشكل  ابن  األضالع  متوازي  ابن  املستطيل  أنا  املستطيل: 
يعرفني الناس بإحدى زواياي القائمة.
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املذيع: ما خواصك؟

املستطيل: لديَّ مجيع الزوايا قوائم و أقطاري متساوية.

انظر يا مذيع كيف أن خوايص قليلة بينام خواص املربع كثرية، وذلك 
يتم  يطلبه  ليس يف خواصه فقط؛ وإنام يف كل يشٍء  دائام »مدلل«  املربع  ألن 
تنفيذه عىل الفور. يريض من هذا يا ناس؟! وهلذا قررت أال أظل مستطياًل 

بعد اليوم، وسأترك هذا العمل إىل األبد.

»الكل جيتمع لكي يقنع املستطيل بالعدول عن رأيه«

متوازي األضالع: يا ُبني أال تعرف قيمة نفسك؟ يبدو أنك نسيت أنك 
أساس املساحات كلها، وعندما بدأ الناس يفكرون يف املساحات استعملوا 
قانون مساحة املستطيل = الطول × العرض؛ وهذا ساعدهم يف إجياد مساحة 

أيِّ شكل رباعي آخر. والناس لن تنسى لك هذا اجلميل أبًدا.

املستطيل: يا أيب إذا كنت تتحدث عن املساحة انظر إىل املربع وسرتى 
أن مساحته يمكن أن تنتج بطريقتني مها طول الضلع يف نفسه ونصف مربع 

قطره؛ أليس هذا أكرب دليل عىل أنك حتب املربع أكثر؟

شبه املنحرف: يا ُبني يكفي أن معظم األشكال يف الطبيعة عىل شكلِك 
أنت.

يا بني ..عد إىل صوابك وال جتعل األشكال األخرى تشمت بنا.

شبه املنحرف املتساوي الساقني: مثاًل املدرسة عىل شكل مستطيل.

املعني: الكتاب عىل شكل مستطيل.

www.alukah.net



امل�شرحيات اجلديدة وامل�شاهد املفيدة  70

املربع: البيوت عىل شكل مستطيل.

شبه املنحرف: الطريق عىل شكل مستطيل.

متوازي األضالع: يا بني هل تريد أن ختتفي من الوجود، وتغري الكون، 
ستتعلم؟!  كيف  الناس   .. والناس  هذا  يدث  كيف  مربع،  إىل  وتتحول 
واملدارس ستختفي، والطريق سيختفي!، واملعرفة .. املعرفة ستنتهي ما دام 

الكتاب الذي عىل شكل مستطيل سيختفي!.

يا ُبني ارجع إىل صوابك .. وفكر جيًدا.

مرة  ذلك  أفعل  ولن  خمطًئا،  كنت  أنني  يبدو  كفى   .. كفى  املستطيل: 
ثانية.

متوازي األضالع: احلمد هلل أنك عدت إىل رشدك، وبإذن اهلل أنك لن 
تعود إىل مثل هذه األفكار املتشائمة والشاذة.

شبه املنحرف: ما دام املستطيل عاد إىل رشده؛ ال بد أن نتفق مجيًعا عىل 
معاهدة أن هذا األمر لن يتكرر مرًة أخرى.
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الف�شل الثاين
»يقف اجلميع ما عدا املذيع يف دائرة واحدة وهيمسون بعض الوقت، ثم 

يقفوا يف صف واحد وينشدون مًعا«

من  الرباعي  الشكل  أوالد  األضالع،  متوازي  عائلة  نحن  املجموعة: 
الكبري،  قبل  الصغري  يعرفنا  الكون،  أرجاء  أشكالنا موجودة يف  املضلعات، 
نعاهد  غرينا،  عن  متيزنا  التي  بخواصنا  اجلميع  نخدم  اهلندسة  أساس  نحن 

أنفسنا بأن نبقى يًدا واحدًة دائاًم و أبًدا.

:::::  هناية املرسحية  :::::
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حمتويات امل�شرحية
قيمة األداةالغرض من األداةاألدواتم
الشكل مستطيل1 هذا  دور  نفس  لتمثيل 

اهلنديس
10 ر.س

الشكل متوازي أضالع2 هذا  دور  نفس  لتمثيل 
اهلنديس

10 ر.س

10 ر.سلتمثيل نفس دور هذا الشكل اهلنديسمعني3

10 ر.سلتمثيل نفس دور هذا الشكل اهلنديسشبه منحرف4

شبه منحرف متساوي 5
الساقني

10 ر.سلتمثيل نفس دور هذا الشكل اهلنديس

)املذيع،  املشاركني يف املرسحية: )6( طالب هم:  الطالب  * عدد 
املستطيل، متوازي األضالع، املعني، شبه املنحرف، شبه املنحرف املتساوي 

الساقني(.

* مدة املرسحية: )15( دقيقة.

* عدد أدوات املرسحية: )5( أدوات؛ مجيعها من خارج املدرسة.

* تكلفة املرسحية اإلمجالية تقريًبا: مخسون رياالً.

الرياضيات  مادة  ختص  معلومات  تقديم  املرسحية:  من  اهلدف   *
بطريقة فكاهية حتبب الطالب يف هذه املادة، وتعطيهم نبذة عامة عن موضوع 

األشكال اهلندسية.
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* الفئة املستهدفة: طالب املرحلة االبتدائية.

داخل  يف  يتحدثون  وهم  الطالب  يتحرك  أن  ينبغي  مالحظة:   *
تقديم  ألن  بالنشاط؛  وُيشعر  وحركيًّا  تفاعليًّا  املرسح  يكون  وأن  املرسحية، 
الذين قد  الرياضيات قد يسبب ملاًل لبعض الطالب  معلومات ختص مادة 
انتباه  املادة، وعرض املرسح بشكل محايس وتفاعيل يشد  يرغبون يف هذه  ال 

أولئك الطالب ويلفت أنظارهم، وربام يغري من قناعاهتم عن هذه املادة. 
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 امل�سرحية اخلام�سة
التهــور

الف�شل الأول: 
بداية املرسحية...

يكون هناك عدد من الطالب جالسني عىل كرايس، واملعلم يرشح هلم 
موضوًعا عن أسبوع املرور.

املعلم: نعلم يا شباب أن السيارة من نعم اهلل تعاىل التي أنعم هبا عىل 
اإلنسان؛ ولكن السيارة سالح ذو حدين.

إذ إن استخدامها بالشكل الصحيح والسليم تكون فائدته لإلنسان، أما 
يف حالة العبث هبا فإهنا ستكون نقمة عىل البرشية. 

أمحد: يرفع يده.

املعلم: تفضل يا أمحد. 



75امل�شرحيات اجلديدة وامل�شاهد املفيدة 

أن  يمكن  وكيف  نعمة؟  السيارة  تكون  أن  يمكن  كيف  ولكن  أمحد: 
تكون نقمة؟.

املعلم: أحسنت يا أمحد هذا سؤال مجيل. يعلم اجلميع أن السائق املثايل 
إشارات  فتجده يرتم  املرور،  وأنظمة  بقواعد  يلتزم  الذي  السائق  ذلك  هو 
املرور الضوئية منها أو اللوحات اإلرشادية، وجتده مستخدًما حلزام األمان، 
عىل  املحددة  النظامية  بالرسعة  متقيًدا  حتده   - األهم  وهو  ـ  جتده  وكذلك 
اهلل  بإذن   - احلوادث  فإن  السائقني كذلك  فإذا أصبح كل  الرسيعة؛  الطرق 

تعاىل - سوف تقل، وتصبح بذلك السيارة نعمة عىل اإلنسان. 

أما إذا كان السائق متهوًرا يف قيادته، وغري مباٍل بقواعد وأنظمة املرور؛ 
فادحة ومفجعة،  فإن احلوادث سوف تكون  كثرية، والوفيات واإلصابات 

واخلسائر متزايدة، وبذلك تكون السيارات نقمة عىل اإلنسان.

أمحد: لو سمحت يا معلمي. هل يل بسؤال؟

املعلم: تفضل يا أمحد.

أمحد: احلمد هلل يا معلمي. حكومتنا الرشيدة مل تقرص؛ فقد قامت بإنشاء 
الطرق الرسيعة املعبدة، وهذا يريح السائق وجتعله يرسع دون أيِّ خوٍف أو 

قلق.

بأن  يا أمحد  ليعلم اجلميع  السؤال، وثانًيا  املعلم: أوالً شكًرا عىل هذا 
حماور القيادة  ثالثة، كل حمور أهم من اآلخر.

أمحد: وما هي يا معلمي؟
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املعلم: حماور القيادة هي: املركبة التي هي السيارة، والسائق، والطريق.

أمحد: وضح يا معلمي.

طريق  عىل  عالية  ورسعة  بجنون  سيارتك  تقود  عندما  إنك  املعلم: 
فقد  مضمون؛  الفنية  الناحية  من  السيارة  سالمة  بأن  تظن  ال  ومعبد  رسيع 
ينفجر عليك إطار ال سمح اهلل، أو ينفك جزء منها وأنت ال تعلم، أو ربام 

يتعطل الكابح  أو ... أو ... إلخ. 

أمحد: وإذا كانت السيارة جديدة والطريق معبد؛ هل يق يل أن أرسع؟

املعلم: صالحية الطريق، وكون السيارة جديدة،  ليس كاٍف! فهناك 
حمور آخر وهو السائق.

أمحد: املعذرة .. وإذا كان السائق حمرتًفا يف القيادة؟.

املعلم: هذا ليس بكاٍف أيًضا؛ فقد يكون مرهًقا مما يؤدي به إىل النوم، 
أو قد يكون منشغاًل بجهاز التسجيل، أو اهلاتف النقال، أو غري ذلك.

أمحد: وإذا كان السائق مرتاًحا غري مرهق، وليس لديه يشء يعبث به؟.

ا؛ وهو ظروف الطريق. املعلم: بقي أمر مهم جدًّ

أمحد: وما هي ظروف الطريق؟.

له مفاجأة  السيارة برسعة كبرية قد تظهر  السائق  املعلم: عندما يقود 
عىل الطريق.

أمحد: مفاجأة! كيف؟
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من  خاطئ  جتاوز  مثل  الطريق:  يف  بمشكلة  السائق  يفاجأ  قد  املعلم: 
سائق آخر، أو ظهور سيارة تسري برسعة منخفضة، أو تظهر له مشكلة فنية 

بالسيارة؛ مثل: انفجار أحد اإلطارات أو غري ذلك. 

فاهلل  الطريق  عىل  القانونية  بالرسعة  بااللتزام  أبنائي  يا  ُأوصيكم  لذا؛ 
سبحانه وتعاىل يقول: ڇ ۀ   ۀ ہ ہ    ہہڇ  )البقرة: 195(.

أمحد: وما هي فائدة حزام األمان؟

املعلم: حزام األمان يثبت السائق عىل املقعد، ويقيه - بإذن اهلل تعاىل - 
من االصطدام باملقود، أو زجاج السيارة عند التوقف املفاجئ.

الشامل  الدوري  الفحص  فائدة  لنا  أن توضح  املمكن  حممد: هل من 
للسيارة؟.

يكشف  أنه  إذ  ا.  جدًّ مهم  للسيارة  الشامل  الدوري  الفحص  املعلم: 
لك األعطال الغري ظاهرة يف السيارة، ويبني لك العيوب التي قد تكون غري 
السيارات؛ فكم  أعطال  الناجتة عن  احلوادث  تقل  قبل. وبذلك  ملم هبا من 
من حادٍث نتج عن انفجار اإلطارات، أو عطل فني يف السيارة؛ مثل: عطل 
يف الكوابح، أو عدم وضوح األنوار اخللفية للسيارة يف املساء، أو غري ذلك 
من األعطال  الفنية التي قد يتساهل هبا قائدو  السيارات فتؤدي إىل حوادث 

وكوارث كبرية.

- )يف هذه األثناء يدق اجلرس بانتهاء احلصة( املعلم: هل من سؤال؟ 
.. ثم خيرج.
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الف�شل الثاين
احلوار  بينهم  ويدور  وأمحد،  وحممد،  خالد،  يقوم  املعلم  خروج  بعد 

التايل:

خالد: يا شباب ما رأيكم اليوم بأن نقيض العرص يف املنتزه .. نتنزه يف 
احلديقة، ونخرج إىل امللعب، وبعد املباراة نشارك الشباب.

حممد: تشارك الشباب يف ماذا؟.

خالد: نأخذ لنا جولة تفحيط يف الدائري ثم نرجع. 

أمحد: أنا برصاحة ليس لديَّ وقت يا خالد.

خالد: وماذا عندك يا أمحد؟ إياك أن تقول يل بأنك تريد املذاكرة؛ ألن 
اليوم هو يوم اخلميس، وال بد من املرح قلياًل.

حممد: أنا أتفق معك يا خالد؛ لكن من أين لنا بسيارة؟

خالد: سياريت موجودة وال تقلق .. سياريت حتت أمركم.

حممد: اهلل .. اهلل .. متتلك سيارة وال ختربنا.

أمحد: منذ متى؟

خالد: قبل فرتة قصرية أحرض يل الوالد سيارة جديدة، واحلمد هلل.

ا عىل عدم منحك سيارة  حممد: وكيف أحرضها لك؟! أمل يكن مرصًّ
إال بعد التخرج.

خالد: ابتسمت له بكلمتني، وأيًضا كان لوالديت دور يف إقناعه.
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أمحد: ما دام أن األمر هكذا؛ إًذا سوف أذهب معكم؛ ولكن برشط!.

خالد: رشط؟ ُاطلب ما بدا لك.

حممد: أكيد فقد تغيري جو. »يضحك حممد وخالد«.

أمحد: بتأكيد يا حممد.

خالد: لكن أخربنا ما رشطك؟

أمحد: برصاحة مها رشطان.

ال  ملاذا  رشطني،  ومرة  رشًطا،  لنا  تقول  مرة  أمحد؟  يا  األمر  ما  خالد: 
ختربنا برشوطك كلها؟.

أمحد: البد أن نعود قبل صالة العشاء؛ ألنني لو تأخرت سوف يغضب 
عيلَّ والدي. 

خالد: موافقون، وما هو الرشط الثاين؟.

أمحد: الرشط الثاين هو أن نلتزم بأنظمة املرور، وأن نقود هبدوء.

خالد: ال تقلق السيارة جديدة، وأنا سائق متمكن، وبإذن اهلل لن أجتاوز 
رسعة )140( كيلو مرت يف الساعة.

أمحد: اهلل .. اهلل )140( كيلو مرت يف الساعة! إًذا أرفض الذهاب وأرجو 
املعذرة.

خالد: هل صدقت يا رجل؟ أنا سياريت مربجمة عىل رسعة )80( كيلو 
مرت يف الساعة وال يمكن جتاوز هذه الرسعة.
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أمحد: مربجمة عىل رسعة )80( كيلو مرت يف الساعة فقط.

خالد: نعم؛ وال داعي للقلق.

- )يضع الثالثة أيدهيم يف أيدي بعض ثم يقولون: اتفقنا - اتفقنا؛ ثم 
خيرجون من املرسح(.
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الف�شل الثالث
من خلف املشهد ُيسمع صوت تصفيق وضجة ثم يرددون:

امللعب يرتينا، يا ناس دلوين عليه .. يقولون احلكم ما صفر، يا ناس 
دلوين عليه .. يا مجهور صفق ورحب، يا ناس دلوين عليه.

وفجأة يصيح أمحد: انتبه .. انتبه، ثم ُيسمع صوت كابح.

عىل  أيدهيم  واضعون  وهم  وخالد  وحممد  أمحد  يدخل  ذلك  بعد 
رؤوسهم ويبدو عليهم احلزن، ثم يقوم خالد ويقول:

خالد: ال حول وال قوة إال باهلل .. ما العمل يف هذه املصيبة؟.

أمحد: أنت السبب. أقول لك هدئ من الرسعة إال أنك مل تسمع الكالم.

خالد: يا صديقي العزيز .. أشغل بايل األحاديث والضحكات داخل 
لنا ذلك  أنتبه لزيادة رسعتي للسيارة، وال أدري من أين خرج  السيارة، ومل 

الرجل.

حممد: هل تعلم بأنه كان يقطع الطريق للذهاب إىل املسجد؟.

خالد: ولكن الوقت مل يكن وقت صالة.

أمحد: لقد نسيت يا خالد بأن وقت الصالة قد دخل، ونحن كنا غارقني 
يف الضحك.

أمحد: »بحزن شديد« مسكني مات وهو ذاهٌب ألداء الصالة. 

حممد: رمحه اهلل .. رمحه اهلل .. ورزق أهله الصرب والسلوان.
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أمحد: يا ويلك من اهلل .. يا ويلك؛ قتلت هذا املسكني وهو ذاهٌب إىل 
الصالة .. ما ذنبه؟ .. أخربين ما ذنبه؟.

خالد: أسأل اهلل أن يرمحه، وهذا قضاء وقدر، وأنا مل أتسبب يف قتله.

أمحد: مل يكن لك سبب؟ قتلت اآلدمي وتقول بأنك لست متسبًبا يف 
وفاته؟ 

يسكت أمحد قلياًل؛ ثم ينفعل ويمسك بحلق خالد ويقول:

وأدخلتنا  مصيبة  يف  نفسك  وضعت   .. السبب  أنت   .. السبب  أنت 
معك .. حسبي اهلل عليك .. حسبي اهلل عليك. 

حممد: »يرصخ بصوت مرتفع« اهدؤوا يا شباب اهدؤوا.

أمحد: أهدأ؟ كيف أهدأ ونحن يف هذه املصيبة؟ .. يا هلا من مصيبة .. 
ماذا تريدين أن أقول لوالدي؟ سوف يقتلني لو علم باألمر.

حممد: يا شباب .. البد وأن نفكر وأن نبحث عن حل.

خالد: تريدون احلل؟.

أمحد: هات يا حكيم زمانك.

خالد: احلل أن أذهب وأسلم نفيس للرشطة، والفرج من اهلل.

حممد: برصاحة .. ال حل هلذه املصيبة إال كام قلت يا خالد.

أمحد: هذا هو احلل الصحيح.

- يتقدم خالد إىل اجلمهور ثم يقول:  يا ناس أنا أخطأت، وأنا نادم؛ 
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ولكن ماذا يفيد الندم؟ وقد قتلت نفًسا بريئة كانت ذاهبًة ألداء الصالة!. يا 
وييل من اهلل .. شتت شمل ُأرسته، ويتمت أبناءه، ساحمني يا رب .. ساحمني 

يا رب .. ساحمني يا رب.

- يتقدم أمحد وحممد ثم يعضدان خالد، ثم خيرجون مجيًعا من املشهد.
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الف�شل الرابع
يدخل عيل وعبد العزيز؛ ثم يقرأ عيل من قوله تعاىل: ڇ ڄ ڄ 
ڄ ڃڃ ڃ ڃ چ    چ چڇ )ق: 19(، ثم يدخل عليهم أخوهم األكرب 

فيقول األخ األكرب: السالم عليكم  ورمحة اهلل وبركاته.

اإلخوة: وعليكم السالم ورمحة اهلل وبركاته. 

األخ األكرب: أمل يعد أيب بعد يا أوالد.
عبد العزيز: ال مل يعد بعد؛ لقد تأخر. 

عيل: ال تقلق؛ إن من عادته أن يذهب بعد صالة العرص لقضاء بعض 
احلاجات، وال تنساَ أنه صائم.

عبد العزيز: نعم إنه يصوم كل اثنني ومخيس.

األخ األكرب: أسأل اهلل أن يعيده سامًلا، »ثم  يتقدم إىل اجلمهور ويقول: 
ال أدري ملاذا قلبي غري مطمئن عليه .. لطفك يا رب.

)يف هذه اللحظة يطرق الباب ()1(.

األخ األكرب: من؟ تفضل.
األبناء الصغار مجيًعا: هذا أيب قد عاد .. أيب قد عاد. )يندفع الصغار 

باجتاه الباب(    

ْن يا أوالد؟ هل عاد أيب يا أوالد. األخ األكرب: ماَ

)1( يتم تسجيل صوت طرق باب يف رشيط، ويعرض عرب مكرب الصوت، وباإلمكان قرع أيِّ 
باب قريب من مكان املرسح، أو أيِّ خشبة؛ املهم أن تؤدي الغرض.
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عيل: ال مل يعد؛ ولكن هناك رجل يريدك.

األخ األكرب: يريدين أنا! دعوه يدخل.

أحدهم: السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.

األخ األكرب: وعليكم السالم ورمحة اهلل وبركاته. تفضلوا.
أحدهم: هل أنتم أبناء الشيخ: عبداهلل. 

األخ األكرب: نعم؛ ولكن ما األمر؟
أحدهم: إن أباك قد دعسته سيارة مرسعة وهو ذاهب لصالة العرص 

وقد مات .. عظم اهلل أجركم.

األخ األكرب: وأين هو اآلن؟
أحدهم: إنه باخلارج.

مغطى  شخص  عليها  نقالة  يمالن  رجالن  يدخل  األثناء   هذه  )يف 
بكفن أبيض وعليه بقع من الدم ثم يضعانه عىل األرض، وبعد ذلك يدخل 

رجل أمن وهو يمسك بخالد وهو مكبل بالقيود(.

يقولون  ثم  اجلنازة  نحو   - ثالثة  وعددهم   - الصغار  يتقدم  الصغار: 
بصوت واحد: أيب مات .. ثم يأخذون يف البكاء ويبكون عىل والدهم. 

األخ األكرب: يتقدم للجمهور؛ ثم ينشد بصوت حزين:
ــــٌف ــــح ــــل م أيب  هـــــــــــذا 

أيب ـــــا  ي روحــــــــي  ــــــــــداكاَ  ف
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ـــــوِر ـــــه ـــــت ــــــِب  ال ــــــســــــب ب
ــي ــم ــائ ـــــــاتاَ وهــــــو ص ــــد م ق

ــــٌف ــــح ــــل م أيب  هـــــــــــذا 
أيب ـــــا  ي روحــــــــي  ــــــــــداكاَ  ف

ـــًة ـــي ـــب ــــــفاَ ص ـــــــــاتاَ خــــــلَّ م
ـــــوناَ  أملــــي ـــــك ـــــب ـــه ي ـــف ـــل خ

ــــــا حـــاهلـــم ـــــم م ـــــاهل ــــــا ب م
ـــا ـــن ـــــُة رب ـــــن ـــــــواكاَ ج مـــــــث

ـــــٌة ـــــح ـــــي ـــــص هــــــــــــــذه ن
ـــوِر ـــه ـــت ـــــٍد م ـــــائ لـــــكـــــِل ق

ــــــــــــــــــاكاَ بـــنـــفـــســـك رمح
ـــــِن ـــــوط ـــــال ــــــــــــــاكاَ ب رمح

ــــك ــــاج ــــت ـــــــــُن ي ـــــــــوط ال
ـــي ـــن ـــواط ـــــــلَّ م ـــــاُج ك ـــــت ي

ــدي ــي ــــا أخـــــي ب ــــع يـــــدك ي ض
ـــــــدِم ـــــــال هت نــــبــــنــــيــــِه ف

:::::  هناية املرسحية  :::::
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حمتويات امل�شرحية
قيمة األداةالغرض من األداةاألدواتم
يرشح كرايس1 معلم  دور  لتمثيل 

لطالبه
من املدرسة

تستعار، أو يتم حلمل امليت عليهانقالة2
صناعة نقالة يسرية

من البيتلتمثيل دور امليتكفن، أو أي قامش أبيض3

من البيتلتقييد خالدحبل4

من الطالبلتمثيل رجل األمنبدلة5

املشاركني يف املرسحية: )11( طالًبا هم: )املعلم،  * عدد الطالب 
األوالد  األمن،  رجل  األكرب،  األخ  عبدالعزيز،  عيل،  خالد،  حممد،  أمحد، 

الصغار(.

* مدة املرسحية: )20( دقيقة.

* عدد أدوات املرسحية: )5( أدوات.

* تكلفة املرسحية اإلمجالية تقريًبا: ال يوجد.

* اهلدف من املرسحية: 

يسببها طيش  التي  املرورية  احلوادث  مؤملة من صور  تقديم صورة   -
بعض الشباب.
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- توعية الطالب بأمهية اتباع األنظمة املرورية.

- توجيه رسالة مفادها بأن احلوادث املرورية قد ال تدمر حياة شخص 
واحد فقط؛ بل ربام تدمر حياة أرسة بأكملها.

* الفئة املستهدفة: طالب املرحلة االبتدائية.
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 امل�سرحية ال�ساد�سة
الدين ح�سن اخللق

الف�شل الأول: 
* بداية املرسحية...

)سامل،  وهم:  مقعد  عىل  جالس  شيخ  حول  جمتمعون  طالب  عرشة 
حممد، عبد الرمحن، فهد، حممود، عبد اهلل، عبد امللك، نايف، فارس، تركي(.

ويث  األخالق،  ومكارم  اخللق  حسن  عن  باحلديث  الشيخ  يقوم 
عىل  والسالم  والصالة  العاملني  رب  هلل  احلمد  يقول:  حيث  عليها،  الطالب 

أزكى النبيني وآله وصحبه أمجعني. أما بعد: 

الدين حسن املعاملة..

والرب حسن اخللق..

نُهم إسالًما.. وأكمل املؤمنني إيامًنا وأحساَ
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وأرفعهم مقاًما وأتقاهم هلل تعاىل وأحبُُّهم إليه..

وإىل رسولِِه ملسو هيلع هللا ىلص..

ا.. وأقرهبم منه جملًسا يوم القيامة أحاسنهم أخالًقً

فحسن اخللق من أجلِّ العبادات..

وأحب األعامل إىل اهلل..

وأحواها عنده وأزكاها لديه..

به يدرك املؤمن درجة الصوام القوام..

ويفوز بأعىل درجات اجلنان..

وهو أثقل يشٍء يوضع يوم القيامة يف امليزان..

وهو سبب القبول يف األرض..

ِة الرزق.. عاَ واملحبة يف قلوب اخللق وساَ

وطول الُعْمر والربكة يف األوقات..

والذكِرِ احلسن يف احلياِة وبعد املامت..

فيا له من غنيمٍة باردة وجتارٍة جّد رابحة..
واملوفق من وفقه اهلل واملحروم من حرمه اهلل... )1(

وقد قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »إن أقربكم مني منزالً يوم القيامة أحاسنكم أخالًقا 
األخالق«  مكارم  ألمتم  بعثت  »إنام  ملسو هيلع هللا ىلص:  ويقول  اجلامع،  صحيح  الدنيا«  يف 

)1( من كالم للشيخ/ عبدالعزيز الفوزان
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صححه األلباين.

حمامد  له  مجعت  بآية  ملسو هيلع هللا ىلص  حممًدا  نبيه   - وعال  جل   - اهلل  خص  وقد 
 [ عظيم(  خلٍق  لعىل  )وإنك  عاله:  يف  جل  فقال  اآلداب  وحماسن  األخالق 

القلم: 4[.

وقد حث النبي ملسو هيلع هللا ىلص عىل حسن اخللق، والتمسك به، ومجع بني التقوى 
تقوى  اجلنة؟  الناس  يدخل  ما  أكثر  ما  »أتدرون  ملسو هيلع هللا ىلص:  فقال  اخللق،  وحسن 
اهلل، وحسن اخللق. أتدرون ما أكثر ما يدخل الناس النار؟ األجوفان: الفم 

والفرج« رواه الرتمذي.

وأوىص النبي ملسو هيلع هللا ىلص أبا هريرة بوصية عظيمة فقال: »يا أبا هريرة! عليك 
بحسن اخللق«. قال أبو هريرة - ريض اهلل عنه - : وما حسن اخللق يا رسول 
ْن قطعك، وتعفو عمن ظلمك، وُتعطي من حرمك« رواه  اهلل؟ قال: »تصل ماَ

البيهقي.

ومظاهر حسن اخللق كثرية ال حرص هلا منها عىل سبيل املثال ال احلرص 
ما ييل: 

إفشاء السالم..

البشاشة يف الوجه..

الكلمة الطيبة صدقة..

الكف عن ذكر عيوب الناس.. 

لسانك ال تذكر به عورة امرئ فلك عورات وللناس ألسن 
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ومنها: اهلدية، وهي من أفضل الطرق لتجديد املودة..

ومنها: حب اخلري لآلخرين..

ومنها: السامحة واللني وعدم التعصب للرأي..

ومنها: ترك احلسد والتباغض..

ومنها: عدم جرح مشاعر اآلخرين..

ومنها: ترك الغيبة والنميمة..

ومنها: عيادة املريض..

ومنها: التأدب يف احلديث..

ومنها: احرتام اآلخرين..

وهكذا مظاهر حسن اخللق ال حرص هلا وال عدد. عشها أهيا املسلم يف 
يومك وليلتك، واجعلها شعارك. إخواين خذوا مني هذه النصيحة: اجعلوا 
حسن اخللق هو شعاركم يف مجيع تعامالتكم. اذهبوا بارك اهلل فيكم وليكن 

لكل واحد منكم يف هذا اليوم نصيب من وافر من حسن اخللق)1( . 

)سامل،  هم:  طالب  ثالثة  سوى  املرسح  الطالب  ومجيع  الشيخ  خيرج 
وحممد، وعبد الرمحن(.

)1( تكتب هذه الكلمة يف ورقة وُيقرأ منها، لصعوبة حفظها عىل الطالب.



93امل�شرحيات اجلديدة وامل�شاهد املفيدة 

الف�شل الثاين
يسار  عىل  وحممد  سامل  ويبقى  املرسح،  يمني  إىل  الرمحن  عبد  يذهب 

املرسح.

يقول سامل ملحمد: يا حممد أريدك أن تساعدين بيشء.

سامل: خرًيا إن شاء اهلل.

حممد: أنت تعلم بأن بيني وبني عبد الرمحن خصومة وعداوة، وبرصاحة 
أنا أريد أن أصاحله؛ لكي أريض ريب أوالً ثم أخزي الشيطان ثانًيا، وتصبح 

قلوبنا صافية.

سامل: هيا بنا يا رجل، هذا خري وحسن خلق منك. 

الرمحن  له: عبد  الرمحن، ويقول  إىل عبد  يد حممد ويذهب  يأخذ سامل 
أنت تعلم بأن الذي فات مات، وتعرف أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ال يل ملسلم أن 
هيجر أخاه فوق ثالث لياٍل يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخريمها الذي 

يبدأ بالسالم« متفق عليه.

سامل  ويقول  بعضهام،  رأيس  ويقبالن  سامل  عىل  الرمحن  عبد  فيسلم 
لعبدالرمحن:

ــا ــن ــي ــاف ــص مــــن الــــيــــوم قــــد ت
ــا ــن ــــــرى م ـــــا ج ـــــوي م ـــــط ون

ـــــار ص وال  ـــــــــان  ك ـــــــال  ف
ــا ــن ــل ق وال  قـــلـــتـــم  وال 

www.alukah.net



امل�شرحيات اجلديدة وامل�شاهد املفيدة  94

ــــــــد والب ـــــــــــان  ك وإن 
ــى ــن ــس ــاحل ــب ـــى ف ـــب ـــت ـــع مـــــن ال

خيرج سامل وحممد وعبد الرمحن من املرسح.

يسار  من  حممود  ويدخل  هدية،  ومعه  املرسح  يمني  من  فهد  يدخل 
ويقول  ملحمود  اهلدية  فهد  ويعطي  بعضهام.  عىل  ويسلامن  فيلتقيان  املرسح 
له: تفضل يا صديقي هذه هدية متواضعة لك، فريد حممود: جزاك اهلل خرًيا، 
برصاحة أدخلت الرسور عىل قلبي هبذه اهلدية، وبرصاحة أنت أعز صديق 

يل، ثم خيرجان من املرسح.

يدخل طالبان مها عبد اهلل ونايف فيسلامن عىل بعضهام، ويسأل نايف 
زميله عبد اهلل: هل رأيت زميلنا فواز؟

عبد اهلل: يف األمس جاءين خرب بأنه يف املستشفى وهو مريض.

نايف: اسأل اهلل أن يشفيه، طهوٌر إن شاء اهلل.

عبد اهلل: ما رأيك بأن نزوره يف املستشفى؟

نايف: جزاك اهلل خرًيا، من حق املريض عيادته.. هيا بنا.

خيرج نايف وعبد اهلل من املرسح.

يدخل إىل املرسح الطالب تركي، ثم بعده الطالب فارس فيسلامن عىل 
بعضهام، ويسأل تركي زميله فارس، من هو الذي أخذ األول عىل الفصل.

فارس: يقال إن من أحرز املرتبة األوىل هو عيسى، بل تم منحه جائزة، 
وشهادة شكر، وقد أثنى عليه املدير.
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تركي: كيف أخذ األول؟!.

فارس: أستغفر اهلل؛ حتسد الرجل عىل يشء وهبه اهلل له؛ أنت مل تقرأ 
حديث النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »احلسد يأكل احلسنات كام تأكل النار احلطب« رواه ابن 

ماجه والبيهقي.

قل ما شاء اهلل تبارك اهلل، وال حتسد أخاك املسلم، واسأل اهلل أن تكون 
مثله. 

بارك  اللهم   ، عيلَّ ويتوب  يل  يغفر  أن  اهلل  أسأل  اهلل،  أستغفر  تركي: 
لعيسى، ووفقه، وكل زمالئي وأصدقائي.

خيرج فارس وتركي من املرسح.

يدخل رجل مسن إىل املرسح هو والد عبد امللك، يميش عىل عصا، ثم 
يدخل بعده عبد امللك، فيقول: أيب.. السالم عليك يا والدي، ويقبل رأس 

والده ويده، ويقول له: كيف صحتك يا والدي؟.

الوالد: بخري يا عبد امللك، وجزاك اهلل خرًيا عىل برك يب، واعلم بأن اهلل 
لن يضيع برك يب حاشاه سبحانه وتعاىل؛ بل إنه سريزقك أوالًدا بررة يربونك 

مثل ما فعلت يب - بإذنه سبحانه وتعاىل - .

جتعل  أن  تنس  »ال  فيها:  مكتوب  اجلمهور  أمام  لوحة  توضع  ختاما؛ 
حسن اخللق هو شعارك يف مجيع تعامالتك«.

 :::::  هناية املرسحية  :::::
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حمتويات امل�شرحية
قيمة األداةالغرض من األداةاألدواتم
من املدرسةليجلس عليه الشيخ يف املرسحمقعد1

)5( ر- سلتمثيل دور إهداء هديةهدية2

)5( ر- سلتمثيل شخصية األب املسنحلية3

من الطالبلتمثيل شخصية األب املسنعصا4

)1( ر- سليكتب عليها خامتة املشهدلوحة5

* عدد الطالب املشاركني يف املرسحية: )11( طالًبا هم: )الشيخ، 
سامل، حممد، عبد الرمحن، فهد، حممود، عبد اهلل، عبد امللك، نايف، فارس، 

تركي(.
* مدة املرسحية: )14( دقيقة.

* عدد أدوات املرسحية: )4( أدوات؛ واحدة من الطالب، وواحدة 
من املدرسة، واثنتان من السوق.

* تكلفة املرسحية اإلمجالية تقريًبا: أحد عرش رياالً.
* اهلدف من املرسحية:

- توعية الطالب بأمهية حسن اخللق، ودوره البناء يف املجتمع.
- عرض نامذج مرشقة حلسن اخللق.

- حث الطالب عىل املبادرة إىل األخالق الفاضلة قبل غريهم.
* الفئة املستهدفة: طالب املرحلة االبتدائية.
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 امل�سرحية ال�سابعة
ال�سفقة الرابحة
الف�شل الأول: 

* بداية املرسحية...

اجلزء األول »مكـتـب املـرشـد«.

املرشد: يا أ/حممد أحرض الطالب »خالد« من الصف اخلامس باء.

أ/حممد: حارض يا أستاذ عيل.

»يدخل الطالب ويرد السالم«

خالد: نعم يا أستاذ، أنت طلبتني خرًيا إن شاء اهلل.

املرشد: »اجلس يا خالد« أنت طالب جمتهد ومن الطالب املميزين؛ 
ولكن لوحظ عليك بعض التقصري يف واجباتك، وعدم مذاكرتك لدروسك، 

وقد الحظ مدرسوك تقصريك.
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خالد: يا أستاذ أنا أعلم أنني مقرص؛ ولكن عندي مشكلة وأخجل من 
أن أقوهلا للمدرسني.

وحلل  زمالئك  وخدمة  خدمتك  يف  فنحن  ولدي  يا  تكلم  املرشد: 
مشاكلكم لكي تنجحوا آخر العام.

خالد: ليس عندي وقت للمذاكرة .. ووالدي يطلب مني اجللوس يف 
مكتب العقار.

املرشد: عىل كل حال هذا خطاب لوالدك ليحرض للمدرسة.

خالد: ال يا أستاذ اعفيني؛ فوالدي مشغول دائاًم ولن يرض للمدرسة.

املرشد: أذهب يا خالد وأنا سأترصف.

ينرصف خالد، فيتصل املرشد بوالد خالد باهلاتف النقال.

املرشد: أول مرة مشغول .. أكيد مشغول بالصفقات التجارية.

يتصل املرشد مرة أخرى.

املرشد  أنا  احلال«..  ..»كيف  خالد  أبو   .. رد«  هلل  »احلمد  املرشد: 
الطاليب .. أريدك غًدا يف املدرسة عندي صفقة رابحة ومكسبها مضمون.

يدخل أبو خالد ويسأل أ/ حممد: أين مكتب املرشد.

أ/حممد: املكتب أمامك.

املرشد: أهاًل أبو خالد »تفضل حياك اهلل«.

أبو خالد: قلت عندك صفقة رابحة .. ما هي؟ وأرجوك برسعة.. أنا 



99امل�شرحيات اجلديدة وامل�شاهد املفيدة 

مستعجل.

ويرن اهلاتف النقال يف جيبه.

أبو خالد: برسعة يا أستاذ »أنا مشغول«.

املرشد: الصفقة الرابحة ابنك.

أبو خالد:عسى خري!

املرشد: ابنك مقرص يف واجباته، وتقاريره كلها ضعيفة.

أبو خالد: يا أستاذ أنا مشاغيل كثرية، وابني سينجح آخر السنة، وإذا مل 
ينجح هذه السنة سينجح السنة الثانية وال داعي للعجلة.

املرشد: يا أبو خالد نحن وأنتم نتعب ونتحمل من أجل أوالدنا ألهنم 
رجال املستقبل، ونريد التعاون مع أولياء األمور ليفوز أبناؤنا بالنجاح.

أبو خالد: إن شاء اهلل .. إن شاء اهلل ..  »ثم ينرصف«.
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الف�شل الثاين
خيرج املرشد ثم يدخل العامل »بشري« وينظف الطاولة.

بشري: اليوم السوق تعبان .. ال توجد نقود .. منذ فرتة كانت األموال 
بكثرة، أما اليوم فكل شخص قابٌض عىل ماله ال يشرتي.

أبو خالد يدخل وجيلس عىل الكريس فيدخل الزبون ويسلم)1( .

الزبون: أريد قطعة أرض عىل شارع األربعني.

أبو خالد: موجودة »ويقلب الدفرت« ولكن غالية.

الزبون: بكم.

أبو خالد: فقط »مليون ومائتان«.

وأتعابك عيلَّ برشط  أنا موافق  املواصفات  إذا كانت حسب  الزبون: 
أن أراها.

أبو خالد: إًذا .. توكلنا عىل اهلل.

خيرج الزبون وينادي أبو خالد »بشري«.

بشري: نعم عمي إن شاء اهلل توجد عمولة ممتازة.

أبو خالد: اذهب ونادي خالد لكي جيلس يف املكتب.

يدخل خالد ويف يده كتب. 

)1( هنا؛ لتمثيل مكتب عقار أبو خالد.
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أبو خالد: اجلس يف املكتب أنا خارج مع زبون.

خالد: لكن أنا عندي واجبات كثرية.

أبو خالد يرمي الكتب يف وجه ابنه؛ ويقول: اجلس يف املكتب واترك 
الواجبات، أنا ليس عندي سوى شهادة رابع ابتدائي واحلمد هلل حايل ميسور.

يبكي خالد وجيلس عىل الكريس.

بشري: ملاذا أنت تبكي .. يف املكتب أموال كثرية، والدك معه حق، أنت 
ال تفكر جيًدا، ما الفائدة من هذه الدروس، أنت ال تفهم، أنت ال تعي األمور 

جيًدا.
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الف�شل الثالث
عىل  وجيلس  خالد  أبو  يدخل  ثم  املشهد  خارج  خالد  مع  بشري  خيرج 

مكتبه حزينًا ومعه جاره أبو أمحد.

أبو خالد: اليوم  يا أبو أمحد خرست كل ما أملك يف صفقة. 

ولدك  يعوض، واخلري يف  أبا خالد، وكل يشء  يا  اهلل  أمحد: وحد  أبو 
اهلل  شاء  وإن  األوالد  نتيجة  »اليوم  اهلل  شاء  إن  الرابحة  الصفقة  خالد، وهو 

ناجحني«.

أبو خالد: ال إله إال اهلل .. إن شاء اهلل يأيت زبون ونعوض اخلسارة.

يدخل أمحد وهو فرحان.   

أمحد: أيب .. أيب  لقد نجحت واحلمد هلل.

يأخذ أبو أمحد الشهادة.

أبو أمحد: نجحت مربوك يا ولدي والطريق بإذن اهلل إىل اجلامعة .. ما 
شاء اهلل التقدير ممتاز. 

أمحد: وحصلت عىل جائزة الطالب املثايل يا أيب.

أبو أمحد: مربوك يا ولدي .. لقد صربت ونلت.

املدرسة  يف  يل  املستمرة  متابعتك  بفضل  ثم  اهلل؛  بفضل  هذا  أمحد: 
والبيت، وتنظيمك لوقتي.

أبو أمحد: شكًرا هلل أوالً، ثم ملدرسيك الذين علموك وشجعوك حتى 
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حصلت عىل االمتياز.

خيرج أمحد وأبوه فرحني. 

أبو خالد ممسًكا برأسه .. يدخل خالد وهو يبكي.

خالد: لقد رسبت .. رسبت يا والدي.

أبو خالد: كيف رسبت؟ .. أنا هيأت لك كل يشء .. أمواالً، وسائًقا 
كيف   .. غريك  عند  ليس  مما  الكثري  وعندك  وعندك  وألعاًبا،  أمرك،  حتت 

رسبت؟.

خالد: لكن؛ أنا كنت حمتاًجا ملتابعتك واهتاممك.

أبو خالد: صحيح يا ولدي أنا كنت مقرًصا .. وهذه نتيجة كل ويل أمر 
ال يتابع ابنه يف املدرسة والبيت.

أنا خرست كل يشء، ومن اليوم أنت الصفقة الرابحة يا ولدي.

 :::::  هناية املرسحية  :::::
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حمتويات امل�شرحية
قيمة األداةالغرض من األداةاألدواتم
من أحد لتمثيل اتصال املرشد بأيب خالدهاتف نقال1

املعلمني

لتمثيل بحث أيب خالد عن قطعة دفرت2
أرض للزبون

من 
الطالب

شهادته شهادة3 وتسليم  أمحد،  نجاح  لتمثيل 
لوالده

من الطالب

* عدد الطالب املشاركني يف املرسحية: )7( طالب هم: )أ/عيل، 
أ/حممد، خــالـد، أبو خـالـد، أبو أحـمد، أمحد، بشيــر(.

* مدة املرسحية: )11( دقيقة.

واثنتان  املعلم،  أدوات؛ واحدة من  املرسحية: ثالث  أدوات  * عدد 
من الطالب. 

* تكلفة املرسحية اإلمجالية تقريًبا: ال يوجد.

* اهلدف من املرسحية:

- غرس أمهية متابعة الوالدين يف نفوس الطالب.

- توجيه رسالة مفادها بأن النجاح يف العلم يتفوق عىل مجيع النجاحات.

- التذكري بطعم النجاح هناية العام الدرايس.
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* الفئة املستهدفة: طالب املرحلة االبتدائية.

أمام أولياء أمور  ا عرض هذه املرسحية  املناسب جدًّ * مالحظة: من 
أمور  أولياء  له  جيتمع  حفل  أيِّ  يف  أم  العام،  هناية  حفل  يف  سواًء  الطالب؛ 

الطالب؛ ألن هذه املرسحية موجهة للطالب وأولياء األمور مًعا.
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 امل�سرحية الثامنة
اإىل معلمي العزيز مع التحية

الف�شل الأول: 
* بداية املرسحية...

مرشد طاليب جالس عىل طاولة وأمامه بعض السجالت، يطرق الباب.

املرشد: تفضل ادخل.

حممد: السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.

املرشد: وعليكم السالم ورمحة اهلل وبركاته. خري .. ما بك يا حممد؟.

حممد: أرسلني إليك معلم الرياضيات.

املرشد: إًذا. ماذا فعلت؟.

حممد: برصاحة يا أستاذ؛ املعلم كان يرشح الدرس، وأنا كنت مشغول 
البال.
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املرشد: وملاذا مشغول البال؟ من الذي شغل بالك؟

حممد: عندي يا أستاذ بعض األُمور اخلاصة.

املرشد: أخربين يا حممد، فأنا هنا مثل أخيك الكبري، ومهمتي هي حل 
مشاكل الطالب.

حممد: أقول لك ُأمور خاصة؛ فهل تعرف معنى أمور خاصة؟.

املرشد: اهدأ قلياًل يا حممد، اعتربين مثل أخيك األكرب، وتأكد بأن كل 
ا بيني وبينك، ولن يطلع عليها أحد -  األُمور التي سوف تقوهلا ستكون رسًّ

بإذن اهلل - .

حممد: أكيد؟.

املرشد: أكيد؛ وأنا أعدك هبذا.

حممد: وال حتى املدير؟.

املرشد: ال املدير وال غريه سيطلع عليها.

حممد: برصاحة معلم الرياضيات هذا ال يرتاح له بايل.

املرشد: وملاذا يا حممد؟.

حممد: من دون أن تسألني عن السبب.

املرشد: ال .. ال .. البد أن يكون هناك سبب. تكلم يا حممد وتأكد بأنه 
ا للغاية. كام قلت لك األمر سوف يكون كالمك رسيًّ

حممد: برصاحة .. معلم الرياضيات إنسان متكرب وال يرى إال نفسه، 
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وال يتكلم إال بفوقية.

املرشد: إًذا .. هل ُيفهم من كالمك هذا أن معلم الرياضيات قد أخطأ 
بحقك، أو عاملك معاملة سيئة؟

حممد: ال .. أبًدا .. مل خيطئ يف حقي، ومل يعاملني معاملًة سيئة. 

املرشد: إًذا فرس يل رس غضبك من معلم الرياضيات؟.

حممد: دائاًم يقول يل أنت طالب كسول، وال تفهم شيًئا.

املرشد: وماذا بعد؟.

الفواكه  بيع  أو  األغنام،  رعي  يف  لتعمل  اذهب  دائاًم:  يل  يقول  حممد: 
واخلرضاوات؛ ألنك ال تنفع ألن تكون طالًبا يف مدرسة؛ فأنت كارثة يف حق 
التعليم، ومن قبيل هذا الكالم اجلارح يرمي عيلَّ دائاًم حتى حطمني ورصت 

أكره التعليم.

املرشد: آه .. هذا الكالم يقوله للجميع أم يوجهه لك أنت وحدك؟.

حممد: يقوله يل وحدي من بني الطالب كلهم.

معلم  دفع  الذي  السبب  هو  ما  أخربين  سبب؛  يشء  لكل  املرشد: 
الرياضيات ألن يقول لك هذا الكالم.

حممد: برصاحة .. ال أدري ما السبب؟.

املعلمني  أو غريه من  الرياضيات  أن معلم  يا حممد  املرشد: مستحيل 
يكون  أن  دون  ذكرته  الذي  الكالم  هذا  مثل  فادًحا  خطًأ  يرتكبوا  أن  يمكن 
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هناك سبٌب قوي!.

حممد: أقول لك ال يوجد سبب.

املرشد: إًذا ما دامت ال تريد إخباري بالسبب؛ سأضطر ملقابلة معلم 
الرياضيات ألعرف منه السبب.

 .. تسأله  أن  إياك   .. أستاذ  يا  ال   .. ال  بخوف«  ويقول  »يقوم  حممد: 
أرجوك ال تسأله.

املرشد: البد أن أقابله لكي أعرف سبب املشكلة ثم أحلها.
؟. حممد: هل تريد الرصاحة يا أستاذ دون أن تغضب عيلَّ

املرشد: نعم؛ أريد الرصاحة، ولن أغضب عليك إذا قلتها.
حممد: برصاحة؛ مجيع الكالم الذي قلته لك عن معلم الرياضيات هو 

كذب يف كذب.

املرشد: يعني معلم الرياضيات مل يكن يتكلم عليك.
حممد: واهلل يا أستاذ .. معلم الرياضيات أو غريه من املعلمني مل يتكلموا 

؛ لكن... عيلَّ

املرشد: لكن ماذا؟ تكلم.
أنا أريد أن أفصل من املدرسة وأبحث  الدراسة ..  أنا ال أريد  حممد: 

عن أيِّ عمل. 

املرشد: ملاذا؟ .. ملاذا؟ إىل اآلن أنت صغري يف السن، واملستقبل أمامك.

حممد: أنا إنسان فاشل، وال أصلح للدراسة.
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الف�شل الثاين
يف هذه األثناء يدخل معلم الرياضيات.

املعلم: السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.

املرشد: وعليكم السالم ورمحة اهلل وبركاته.

املعلم: كيف حالك يا حممد؟. أمتنى أن تكون قد تراجعت عن رأيك 
يا حممد.

حممد: واهلل يا أستاذ ال أدري.

يتوجه املعلم للمرشد ويقول له: ماذا فعلت مع حممد؟.

املرشد: ها أنا أحاول معه. 

املعلم: هل بإمكانك أن تسمح يل بأن أجلس مع حممد ملدة مخس دقائق 
فقط، لعل اهلل أن هيديه عىل يدي.

املرشد: تفضل؛ »ثم خيرج«.

»جيلس املعلم عىل كريس مقابل للطالب«.

هو  حتتاجه  ما  كل  لكن  جيد،  طالب  أنت  حممد.  يا  إيلَّ  انظر  املعلم: 
بالتحديد قليل من املذاكرة واالهتامم، لتصبح من أفضل الطالب.

حممد: لكنني ال أملك أية نية يف إكامل الدراسة.

املعلم: تأكد يا حممد بأن الشهادة هي سالح قوي يساعدك يف معركة 
احلياة احلامية الوطيس؛ فإذا مل يكن لديك شهادة فإنك لن تسوي أيَّ يشء. 
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حممد: يا أستاذ أنا مللت من املدرسة ومن الدراسة، ومللت من الكتب 
واملذاكرة.

املعلم: وما الذي دفعك إىل امللل من الدراسة؟.

حممد: أرجوك دعني وشأين، فأنا ال أريد همَّ الدراسة، ووجع املذاكرة.

املعلم: تأمل قلياًل يا حممد؛ أنت ال تفكر يل، وال أليِّ مدرس؛ ألن كل 
مدرس يستلم راتًبا آخر الشهر سواًء واصلت يف الدراسة أم ال؛ لكن فكر يف 

أبوك.

حممد: أيب .. أيب .. ماذا تقصد؟.

لقمة  لك  يوفر  لكي  ويشقى  ويتعب  يكد  الذي  أبوك  فكر يف  املعلم: 
العيش، لكي يوفر لك مرصوًفا تتفسح به. أبوك الذي ينام بعض الليايل لكي 

تشبع أنت وإخوتك.

أبوك الذي يعمل ليل هنار لكي يوفر لك قيمة احلقيبة والدفاتر.

أبوك الذي يرصف عليك يريدك أن تصبح رجاًل يعتمد عليك بعد اهلل 
سبحانه يف مواجهة احلياة. 

ختيل الفرحة عىل وجه أبيك عندما تأيت إليه وأنت ناجح!

تأمل الفرحة بني عينيه وهو يرى شهادتك أنك ناجح!

تذكر فخره بك يف املجالس وأمام األقارب .. ابني ناجح .. ابني ناجح. 

لكن ختيل لو أنك ال سمح اهلل رسبت أو فصلت من الدراسة؛ سوف 
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جتد احلزن يكرس خاطره، ومن يلومه؟! وهو يشاهد ابنه الذي دفع كل يشٍء 
من أجله راسب أو مفصول من املدرسة. 

يتهرب من أسئلة األقارب؛ هل صحيح أن  ختيل شعور والدك وهو 
ابنك حممد راسب؟ هل صحيح أن ابنك حممد قد ترك املدرسة؟.

وأزلت  عزمي،  وجددت  مهتي،  أيقظت  لقد  معلمي  يا  يكفي  حممد: 
الشوك عن طريقي؛ أبًدا يا معلمي لن أترك الدراسة، ولن أمل من املطالعة، 
وسرتاين دائاًم يف الطليعة - بإذن اهلل - .. شكًرا يا معلمي .. شكًرا يا معلمي. 

خيرج اجلميع من املرسح.
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الف�شل الثالث
يدخل املدير إىل املرسح)1( .

يدخل حممد ببدلة رشطي عىل املدير.

املدير: تفضل.
حممد: السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.

املدير: وعليكم السالم ورمحة اهلل وبركاته. تفضل اجلس. 
حممد: هل أستطيع مقابلة املعلم أبو عبداهلل »معلم الرياضيات«.

املدير: خرًيا إن شاء اهلل .. عسى خرًيا.
حممد: أريده يف موضوٍع ما.

خيرج املدير ويدور حوار بينه وبني املعلم من خلف املرسح.

املدير: كم مرة قلت لك يا أبا عبد اهلل إذا كانت عندك مشكالت حاول 
أن تبعدها عن املدرسة. 

املعلم: خرًيا إن شاء اهلل؛ ما الذي حصل؟.

املدير: يوجد ضابط يف اإلدارة يسأل عنك.
املعلم: ولكن ما املشكلة؟.

فيها  الرشطة  ودخول  تربوية  مؤسسة  املدرسة  بأن  تعلم  أنت  املدير: 

)1( جيلس املدير عىل نفس طاولة املرشد، ويتم تغيري لوحة مكتب املرشد بلوحة مكتوب عليها 
مكتب املدير.

www.alukah.net



امل�شرحيات اجلديدة وامل�شاهد املفيدة  114

يعني بأن هناك جريمة.

املعلم: املدرسة مؤسسة حكومية وترحب بكل زائر سواًء من األمن أم 
غريه، وأنا وهلل احلمد لست من أصحاب اجلرائم لكي أخاف.

يدخل املعلم ويقول: السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.

حممد: وعليكم السالم ورمحة اهلل وبركاته. ثم يقوم ويقبل رأس املعلم، 
ويرحب به ترحيًبا عظياًم.

يف هذه األثناء تبدو عىل املعلم الدهشة من املوقف، ويبدي استغرابه.

حممد: أظنك إىل اآلن مل تعرفني؟.

املعلم: برصاحة مل أعرفك.

حممد: أنا أحد طالبك.

فاملعلم  نسيتك،  بنفسك، ألنني برصاحة  املعلم: مرحًبا بك؛ وعرف 
عليه  الصعب  ومن  دفعات،  وتتخرج  ا  سنويًّ الطالب  من  دفعات  عليه  متر 

تذكر مجيع الطالب الذين يمرون عليه.

حممد: هل تتذكر ذاك الطالب الذي أراد أن يرتك املدرسة وأنت نصحته 
وحذرته من مغبة تركه الدراسة؟.

ا أنت  املعلم: »بدهشة« يا سبحان اهلل أنت حممد؟ يا أهال وسهاًل؛ حقًّ
مكافح وأصبحت ضابًطا بجهدك وكفاحك.

حممد: احلمد هلل يا أستاذي العزيز كل يشء بفضل اهلل، لكن كلامتك 
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تلك ما زال صداها يرتدد يف أسامعي، وتأكد بأنه لوال اهلل ثم أنت ملا وصلت 
إىل ما وصلت إليه.

املعلم: أستغفر اهلل يا ولدي، فأنا مل أعمل سوى واجبي جتاهك وجتاه 
كل طالب.

لكم  أقدم  أن  واجبي   .. والرضاء  الرساء  يف  معكم  أقف  أن  واجبي 
النصح كأبنائي بالضبط. 

حممد: أنت يا أستاذي قدمت يل مفتاح النجاح، ورس التفوق. أنت بعد 
اهلل أنقذت مستقبيل بعد أن كاد أن ينتحر بسبب الطيش وعدم املباالة.

الوطن  الدين ثم هذا  يا حممد هو خدمة هذا  يا ولدي  املعلم: اهلدف 
املعطاء؛ أنا يف جمال التعليم، وأنت يف جمال األمن، وكل حسب موقعه. 

فلو فكر كل شاب حسب تفكريك يف ذلك الوقت حللت هبذا الوطن 
كارثة البطالة؛ ولكن الربكة يف شبابنا.

حممد: بارك اهلل فيك يا معلمي الفاضل، وكثر اهلل من أمثالك، وتأكد 
بأنني يف خدمتك يف أيِّ وقت، ويف أيِّ ظرف بإذن اهلل. 

يقوم حممد ويقبل رأس املعلم ويقول: »هذه قبلة مع التحية إىل معلمي 
العزيز«.

 :::::  هناية املرسحية  :::::
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حمتويات امل�شرحية
قيمة األداةالغرض من األداةاألدواتم
من املدرسةلتمثيل مكتب املرشدطاولة، وكريس1

من لتمثيل عمل املرشد الطاليبأوراق2
الطالب

10 ر. سلكي يكتب عليها مكتب املرشدلوحة3

10 ر. سلكي يكتب عليها مكتب املديرلوحة4

200 ر. سلتمثيل زي الرشطيبدلة رشطي5

* عدد الطالب املشاركني يف املرسحية: )4( طالب هم: )املرشد، 
املدير، معلم الرياضيات »أبو عبداهلل«، حممد(.

* مدة املشهد: )16( دقيقة.
اثنتان من املدرسة، وواحدة  * عدد أدوات املرسحية: )5( أدوات؛ 

من الطالب، وثالثة من السوق.
* تكلفة املرسحية اإلمجالية تقريًبا: مائتان وعرشون رياالً.

* اهلدف من املرسحية:
- إظهار أمهية احلوار بني املعلم والطالب.

- بيان حقيقة أنه ليس ملعلم أن يقد عىل طالب دون سبب.
- إظهار النتيجة املرشقة يف الصرب عىل الدراسة بالوظيفة املرموقة.

* الفئة املستهدفة: طالب املرحلة االبتدائية.
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 امل�سرحية التا�سعة
لكل جمتهد ن�سيب

الف�شل الأول: 
* بداية املرسحية...

مكتب ملدير املدرسة)1(.. جيلس أمام املكتب )حارس املدرسة(.
يأيت أحد أولياء األمور يريد أن يسأل عن ابنه فيخاطب حارس املدرسة.

ويل أمر الطالب: السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
حارس املدرسة: وعليكم السالم ورمحة اهلل وبركاته. 

ويل أمر الطالب: أنت املدير؟
حارس املدرسة: ال.. انزل قلياًل.

ويل أمر الطالب: الوكيل؟

حارس املدرسة: ال .. انزل قلياًل.

)1( توضع طاولة وكريس ولوحة مكتوب عليها مكتب املدير؛ لتمثيل مكتب مدير املدرسة.
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ويل أمر الطالب: إًذا .. أنت ُمعلم؟

حارس املدرسة: ال .. أنا لست معلاًم.

ويل أمر الطالب: يا أخي من أنت؟

حارس املدرسة:  أنا حارس املدرسة.

ويل أمر الطالب: من البداية أخربين .. املهم؛ أين املدير؟

حارس املدرسة: ادخل .. املدير يف املكتب؟

يدخل ويل األمر فيخاطب املدير:

ويل أمر الطالب: السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.

املدير: وعليكم السالم ورمحة اهلل وبركاته.

ويل أمر الطالب: أنا والد الطالب حممد، أتيت أسأل عنه.

املدير: حياك اهلل .. ابنك ال يتاج إىل سؤال بل مسائل ال أدري كيف 
أحلها.

 .. أخربين  الكالم؟!  هذا  يعقل  هل   .. ملاذا  حممد:  الطالب  أمر  ويل 
أخربين.

املدير: ابنك سيئ دراسًيا، وغري مؤدب، وال يرتم املعلمني، وال حتى 
زمالئه؛ ينام يف الفصل، وال يرض الواجبات املدرسية، وأمور كثرية هيملها 

ابنك.

املدير حلارس املدرسة: يا أبو صالح أحرض الطالب )حممد(.
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الف�شل الثاين
يرض حممد إىل غرفة املدير.

ويل أمر الطالب حممد: ما الذي سمعته عنك يا حممد؟! هل صحيٌح 
ما سمعته عنك؟.

حممد: ال يا أيب .. مشكلتي أنني ال أجد من يفهمني يف هذه املدرسة.

رياضيات  كتاب  رصت  هل  بني؟  يا  وملاذا  حممد:  الطالب  أمر  ويل 
يتاج إىل رشح؟

. حممد: أيب .. مجيع املعلمني يقدون عيلَّ

املدير: أبًدا يا ُبني .. نحن هنا لك ومن أجلك.

ويل أمر الطالب حممد: كيف يقد عليك املعلمون يا حممد؟.

دروًسا  نأخذ  يوم  وكل  بإيقاظي،  يقومون  فيها  أنام  مرة  كل  حممد: 
. جديدة، وواجبات مطلوبة، كل هذه األمور تدل عىل حقدهم عيلَّ

أن  تظن  وهل   .. بني  يا  متزح  أنك  بتأكيد  حممد:  الطالب  أمر  ويل 
املدرسة هي للنوم واللعب؟!.

أمر  ويل  ويدخل  املدير،  مكتب  باب  عند  حممد  خيرج  األثناء  هذه  يف 
طالب اسمه فهد.

ويل أمر الطالب فهد: السالم عليكم ورمحة اهلل و بركاته. أنا ويل أمر 
الطالب )فهد(. 
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املدير: وعليكم السالم ورمحة اهلل وبركاته. حياك اهلل سعدنا بزيارتك.

ويل أمر الطالب فهد: أتيت أسأل عن ابني )فهد(. 

املدير: جزاك اهلل خرًيا يا أبا )فهد( إن ابنك من الطالب املتفوقني ليس 
يف الدراسة فقط؛ بل يف األدب والسلوك، واملواظبة .. أسأل اهلل العيل القدير 
أن يقرَّ عني والديه فيه، قال رسول ملسو هيلع هللا ىلص: »إذا مات اإلنسان انقطع عنه عمله 
إال من ثالثة: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له« رواه 

مسلم.

وأسأل اهلل أن يكون ابنك الولد الصالح الذي يدعو لك بعد طول عمر 
عىل طاعة اهلل.

ويل أمر الطالب فهد: جزاك اهلل خرًيا؛ لقد أسعدتني بام قلت.

املدير حلارس املدرسة: يا أبا صالح أحرض الطالب )فهد(.

يرض فهد فيقبل رأس أبيه.
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الف�شل الثالث
حممد واقف أمام غرفة املدير يأيت إليه أحد زمالئه )بندر( ويسأله:

حممد: .. كيف الوقوف أمام باب مكتب املدير؟.

حممد: أحسن وقوف .. ترتاح فيه من احلصص.

بندر: أريد أن أصبح مثلك يا حممد؟.

ا .. نم يف الفصل، وال حتل الواجب يف املنزل،  حممد: األمر سهل جدًّ
وإياك إياك أن تكون حسن اخللق.

يسمع فهد هذا احلوار الذي دار بني حممد وبندر فينادي بندر. 

فهد: أريد أن أحتدث إليك يا بندر.

بندر: نعم يا )فهد( ماذا تريد؟.

فهد: يا بندر إن حممًدا ال يريد لك اخلري؛ فهو يرضك أوالً عىل الكذب، 
ويرضك عىل عدم احرتام املعلمني، وهذا كله يف النهاية يؤثر عليك وجيعلك 

شابًّا غري صالح يف املجتمع بل عالة عليه.

سأهتم   .. اآلن  بعد  إليه  أستمع  لن   .. فهد  يا  خرًيا  اهلل  جزاك  بندر: 
ا يفيد نفسه وأهله وجمتمعه  بدرويس وأذاكر لكي أنجح وأصبح شاًبا صاحلًّ

وأمته. 

- حممد ينادي بندر؛ ولكن بندر ال يرد عليه.
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الف�شل الرابع
خيرج اجلميع من املشهد، ثم توضع لوحة أمام املشهد مكتوب عليها »يلتقي 

حممد وبندر بعد مرور األيام والسنني، ويسأل كل منهام اآلخر«:

حممد: السالم عليك. من؟ فهد صديق الدراسة! كيف حالك؟ حدثني 
عن أوضاعك. 

احلمد  بخري  كلها  أحوايل  بركاته.  و  اهلل  ورمحة  السالم  وعليك  فهد: 
اهلل  ورزقني  وتزوجت  البالد،  رشكات  أكرب  يف  مسؤوالً  أصبحت  فقد  هلل؛ 
وأنت حدثني عن  أنا وعائلتي.  فيه  مجياًل سكنت  منزالً  بأطفال، واشرتيت 

أخبارك.

حممد: أما أنا فقد تركت الدراسة. وليتني مل أفعل! ومرت األيام والسنون 
وأنا أبحث عن أيِّ نجاح يف هذه الدنيا ولكن؛ دون جدوى، مل أتوظف، ومل 

أتزوج، واألشد هو أنني مل أكمل دراستي ال االبتدائية وال غريها.

 :::::  هناية املرسحية  :::::
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حمتويات امل�شرحية
قيمة األداةالغرض من األداةاألدواتم
من املدرسةلتمثيل مكتب املديرطاولة وكريس1

10 ر.سلكي يكتب عليها "مكتب املدير"لوحة2

وبندر لوحة3 حممد  "يلتقي  عليها  يكتب  لكي 
كل  ويسأل  والسنني،  األيام  مرور  بعد 

منهام اآلخر"

10 ر.س

* عدد الطالب املشاركني يف املرسحية: )7( طالب هم: )حارس 
فهد، حممد،  املدير،  فهد،  الطالب  أمر  الطالب حممد، ويل  أمر  املدرسة، ويل 

بندر(.

* مدة املرسحية: )10( دقائق.

* عدد أدوات املرسحية: ثالث أدوات؛ واحدة من املدرسة، واثنتان 
من السوق.

* تكلفة املشهد اإلمجالية تقريًبا: عرشون رياالً.

* اهلدف من املرسحية:

- توعية الطالب بأمهية اجلد واالجتهاد.

- عرض أكثر من نموذج من الطالب، لكي يفكر ويميز الطالب يف 
نفسه من أي نموذج هو؟.

- بيان عاقبة وهناية الطالب املجد، والطالب املهمل.
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* الفئة املستهدفة: طالب املرحلة االبتدائية.

أمام أولياء أمور  ا عرض هذه املرسحية  املناسب جدًّ * مالحظة: من 
الطالب؛ سواًء يف حفل هناية العام، أو يف أيِّ حفل جيتمع له أولياء األمور، 

ألن هذه املرسحية موجهة للطالب وأولياء األمور مًعا.
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 امل�سرحية العا�سرة
 جراح الأمة

فكرة املرسحية:

عىل جانبي املرسح لوحتان.

األوىل: صورة خلريطة فلسطني داخلها املسجد األقىص وعلم فلسطني 
ومكتوب عليها )أفلسطني كيف يل أن أمخد بركاًنا ثائًرا لذكر أساِك؟!(.

الثانية: خريطة العراق وهبا بغداد وعلم العراق ينزف دًما .. ومكتوب 
عليها:

)ماذا أصابك يا بغداد بالعني     ألـم تكـوين زماًنا قرة العني(.

الف�شل الأول:
بداية املرسحية:

أربع طالب يف الصف، يأيت معلم النحو ومعه لوحة هبا عبارة: )عشق 
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املسلم أرض فلسطني(، وتوضع اللوحة عىل احلامل.

ويقول املعلم للطالب: )عشق املسلم أرض فلسطني(.

الطالب األول يقف قائاًل: ماذا يا معلمي؟.

املعلم: عشق املسلم أرض فلسطني.

يكون يف يد الطالب ورقة مكتوب عليها )نيس( ويلصقها عىل كلمة 
)عشق(، وبذلك تكون اجلملة: نيس املسلم أرض فلسطني.

ويقول الطالب األول: نيس املسلم أرض فلسطني.

األول: فعل مبني فوق جدار الذلة والتهميش، والفاعل مسترت يف دولة 
صهيون، واملسلم مفعول..!

كال، مكبول يف حمكمة التفتيش، وأرض فلسطني، ظرف مكان جمرور.. 
عفًوا.. مذبوح منذ سنني.

املعلم: ما هذا يا بني خالفت قوانني النحو وعرف املختصني..!

الطالب: معذرة معلمي؛ فسؤالك حرك أشجاين، أهلب وجداين..

معذرة؛ فسؤالك نار تبعث أحزاين، وحتطم صمتي وهتد كياين..

معلمي.. نطق فؤادي قبل لساين.

فلسطني كفاح عىل مدى  غائر..  باألمة  فلسطني جرح  ُبني..  املعلم: 
الدهر سائر.. فلسطني نضال وجهاد عدو جائر.. فلسطني يا ُبني هليب بركان 
ثائر.. فلسطني كانت ُحّرة.. فأخذت عنوة وبقوة.. لكنّها ستعود ُحّرة بإذن 
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اهلل؛ فزجمري يا رياح، و اقصفي يا رعود، وليرصخ اهلاتف املوعود؛ األقىص 
سيعود .. األقىص سيعود .. بإذن اهلل سيعود، ونسأل اهلل أن يكون لنا يف رحابه 

ركوع ثم رفع فسجـود؛ اللهم آمني.

الطالب الثاين يكون أمامه عىل الطاولة جمموعة من اجلرائد يقف ثائًرا 
ويقول:

ومتى؟ متى ستعود؟!

اآلونة  يف  وأصبحت  كثرية،  وأحزاننا  غائرة  وجراحنا  عميقة..  آالمنا 
أننا ما إن نمسح دموعنا من عىل خدودنا  األخرية متتابعة ومتسلسلة؛ حتى 

ونرفع رؤوسنا حتى نسمع خرًبا جديًدا، أو نرى مأساة أخرى.

ويف  الشيشان،  ويف  كوسوفا،  ويف  واهلرسك،  البوسنة  يف  جرح  لنا 
نسمع  العراق..  يف  اآلن  اآلن..  واآلن..  كشمري..  ويف  والفلبني،  إندونيسيا 
أخبار أمتنا وجراحنا يف اإلذاعات، ونقرؤها يف اجلرائد كل يوم؛ ولكن هل 

من جميب؟!

ثم يرضب الطالب عىل كومة اجلرائد التي أمامه ويقول مستهزًءا:

تكديس.. تكديس.. تكديس.. يا جراح األمة فوق قمة اجلرائد، وقفي 
منتصبة القامة كجبل طارق.

يقف الطالب الثالث ويشري إىل لوحة فلسطني والعراق قائاًل:

ــداد ونــوحــي ــغ ـــدس ب ــا ق عــانــقــي ي
جروحي نــزف  من  األحـــزان  وارشيب 
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نعم؛ لقد رصنا بني قدٍس دمروها من سنني، والكثري الكثري من ديار 
املسلمني؛ ثم بغداد أخرًيا، وغًدا.. ربام يمل جرًحا آخرا سوف يبني يا إله 

العاملني. 
رصنا من ذل و طني، حني أطفأنا قناديل اليقني، وجتردنا من ثياب العز 

يف املوت العظيم.
الغازي  يد  أمًسا تسقطني، يف  بغداد  يا  متنا أمجعني حني شاهدناِك  إنا 
اللعني.. ساحمينا واعذرينا.. أنت مل تسقطي ولكن؛ كنا نحن الساقطني - إال 

ما رحم ريب - .
عذًرا بغداد.. بعنا من قبل فلسطني، واليوم بصمنا وبعناِك.

 أأبكيِك بغداد؟.. أبكي احلضارات.. أبكي الطفولة.. أبكي النساء.. 
أبكيِك بغداد يا زهرة الرافدين، والبكاء عىل قدميِك انتصار.

يقف الطالب الرابع قائاًل:
اُت ومجيُع أهيل بالقذائف ماتوا؟ ع العاَرباَ أأبكي، وماذا تنفاَ

ُة يشتكي وُفراُت؟! اُهنااَ جيري، وِدْجلاَ ُم هاَ ْمُع، والدَّ ماذا يفيد الدَّ
يفيد  ماذا  ُجناٌة؛  افدين  الرَّ شموخاَ  ى  ورماَ بى  الرُّ أاَقفرِت  بغداداَ  يا  اه  أوَّ

دى عثرات؟ طاِك يف درب الرَّ ْمُع يا بغداداَ وخاَ الدَّ
ْزِم األيب ُسبااَِت؟  ، إىل متى يقيض عىل عاَ أبناءاَ أمتنا الكراماَ

أمتنا  أبناءاَ  تات،  وشاَ ٌة  ُفْرقاَ اإلسالم  وبنو  ٌة،  ُمرَّ واحلقيقُة   ، ُ أاَْكرباَ األمُر 
راُت؟!  كاَ تاَدُّ فيكم هذه السَّ تى متاَ ، إىلاَ ماَ اماَ الكراَ

فحاُت، وهناكاَ يف  ْت بجراحه الصَّ داَ ٌج بدمائه قد ُسوِّ هذا العراُق مرضَّ
ٌد مصبوغٌة بدٍم، وجيٌش غاصٌب وُبغاُة. األقىصاَ ياَ
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الف�شل الثاين
املعلم يقول:

ال واهلل يا أمة اإلسالم!... ال واهلل! دين اهلل سيبقى. دين اهلل لن يسمح 
لتلك الرشذمة القذرة أن تّدنس رفعة وطهارة ونظافة اإليامن!..

ولكن؛  املسلمني  بالد  من  وغريها  للغاصبني،  مباحة  فلسطني  نعم 
املبني..  بالنرص  هيهات هيهات أن تدوم هلم؛ ألن اهلل - عز وجل - وعدنا 

متى؟ ال نعلم ولكن؛ النرص آت بإذن اهلل.

ــم ــاس ح ـــرص  ن فــجــر  ــــرص  ألب إين 
واحلــجــرات. واألنــفــال  النور  ستزفه 

ثم تتىل آيات من خلف الستار. قال تعاىل:

ڇ ڤ ڤ ڦ  ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 
ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ    چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  
گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ژڑ  ژ     ڈ  ڈ    ڎ  ڌڎ  ڌ  ڍ 

گ گ ڇ  )النور(.

:::::  هناية املرسحية  :::::
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حمتويات امل�شرحية
قيمة األداةالغرض من األداةاألدواتم
صورة خلريطة 1

فلسطني
أذهـان  يف  الصـورة  لتعميـق 
الطـالب، ولكـي يكـون التأثـري 

أكرب

 )50(
ر.س

صورة خلريطة 2
العراق

أذهـان  يف  الصـورة  لتعميـق 
الطـالب، ولكـي يكـون التأثـري 

أكرب

 )50(
ر.س

لوحه هبا عبارة: 3
)عشق املسلم أرض 

فلسطني(

)10( لعرضها يف املرسحية
ر.س

ورقة مكتوب عليها: 4
)نيس(

)عشق(  كلمة  عىل  تلصق  لكي 
أرض  املسلم  )عشق  لوحة:  يف 

فلسطني(

من 
الطالب

من املنزللعرضها يف املرسحيةجمموعة من اجلرائد5

)املعلم،  املشاركني يف املرسحية: )5( طالب هم:  الطالب  * عدد 
والطالب األول، والثاين، والثالث، والرابع(.

* مدة املرسحية: )12( دقيقة.

* عدد أدوات املرسحية: مخس أدوات؛ ثالثة من املكتبة، وواحدة من 
السوق، وواحدة من املنزل.
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* تكلفة املرسحية اإلمجالية تقريًبا: مائة وعرشة رياالت.

* اهلدف من املرسحية:

- تذكري الطالب بجراح األمة اإلسالمية.

األمة  هبا  متر  التي  املآيس  هذه  رغم  والتفاؤل  األمل  روح  زرع   -
اإلسالمية.

- ربط قضايا النرص لألمة بكتاب اهلل - سبحانه وتعاىل -.

* الفئة املستهدفة: طالب املرحلة االبتدائية.
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 امل�سرحية احلادية ع�سر
اأبطال احلجارة
الف�شل الأول: 

* بداية املرسحية...

ُيسمع صوت: ال هتادن ال تساوم؛ ثم تبدأ املرسحية عىل جمموعة طالب 
إبراهيم، طالل، عبداهلل(  رئيسيني هم:  ثالثة طالب  منهم   .. )ثامنية طالب 
خلف  مرة  وهيتفون  بجراحه  مضمًدا  هلم  كبرٍي  خلف  قاطرة  يف  يسريون 

متاريس ومرة يتفرقون، وأخرى جيتمعون، يتمون املسرية يرددون:

ــــــاوْم ــــــس ت ال  ـــــــــاد  هت ال 

اربــــــــط اجلــــــــرح وقــــــــاوْم

ـــــالدي ـــــا ب ـــي ي ـــن ـــِري ـــظ ـــت ـــان ف
قــــــادْم ـــر  ـــج ـــف ال ـــش  ـــي ج إن 



133امل�شرحيات اجلديدة وامل�شاهد املفيدة 

كــــــل يــــــــوم مــــــن حـــيـــايت
لـــلـــمـــامِت ـــــي   ـــــب ح زاد 

ــــره ــــــــف م ــــوين أل ــــل ــــت ــــاق ف
ذايت يفَّ  ــــوا  ــــت ــــي مت ــــــن  ل

ــــاره ــــج ـــــال احل ـــــف نــــحــــن أط
ــــاره ــــض ن األرض  ــــأل  ــــم ن

ــــا دمـــــرونـــــا ــــون ــــف ــــس ــــان ف
غــــارة أيَّ  نـــخـــشـــى  ـــس  ـــي ل

ــــــوين العــــوجــــاجــــي ــــــذب ع
ـــي ـــاج ـــج ـــت اقـــــتـــــلـــــوين الح

ـــاك ـــن ه أين  واعـــــلـــــمـــــوا 
ـــــرساج ُمــــْشــــِعـــــــــٌل نـــــــاراَ ال

كـــــــل شـــــــرب مـــــــن بـــــــالدي
ـــــؤاِد ـــــف ـــــال ـــــه ب ـــــدي ـــــت أف

ــــود ــــــا هي ــــــــو ي ــــــــوف أحم س
ـــــــــــواِد ـــــم وس ـــــل ـــــــل ظ ك

يقطع ذلك صوت إطالق رصاص وانفجارات، فريمتون عىل األرض 
حذًرا،  خيتفون خلف متاريسهم؛ ثم يغلق الستار.

املسلمني وجراحات األمة مع  بعد ذلك عرض لصور من مآيس  يتم 
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تعليق يسمع من مكرب الصوت وهو:

ادِّهم وترامُحهم وتعاُطفهم: مثُل اجلسد، إِذا اشتكى  ثاَُل املؤمنني يف تاَواَ »ماَ
ى«)1( . هذا قول من ال ينطق  ِر واحُلمِّ هاَ ى له سائُر اجلسد بالسَّ اعاَ منه عضو: تاَداَ

عن اهلوى - عليه الصالة والسالم -.

وجسد أمتنا كل عضو منه يشكو، فام بقي فيه بقية تتداعى ملا اشتكى 
منه؛ إال أن شكوى األقىص ال زالت تتجدد حينًا بعد حني«.

خيتم العرض بمشهد الدرة مصحوًبا بصوت والده:

مات الولد .. مات الولد .. مات الولد )2( ..

يقتحم الصوت صوت من داخل املرسح .. ال .. ال .. ال .. ما مات 
الولد.

ثم تدخل املجموعة نفسها مع قائدها يرددون .. ال .. ال .. ما مات 
الولد.

عبد اهلل: نعم ما مات من أحيا أمة .. ما مات من أيقظنا من غفلة.

طالل: نعم؛ ما مات من أنعشنا من سكرة .. ما مات من حرك فينا مهة.

عبد اهلل: هيا يا رفاقي نكمل اللعبة.

آخر هبا  يرمي  فمنهم من جيمع احلجارة، ومنهم من  العمل؛  يبدؤون 

)1( أخرجه البخاري ومسلم عن النعامن بن بشري - ريض اهلل عنه - .

)2( إما أن يسجل صوت والد الدرة وهو يقول: مات الولد يف رشيط ويعرض يف املشهد عرب 
مكربات الصوت، وإما أن يتوىل أحد الطالب قول العبارة عرب مكرب الصوت. 
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فيقول: أصبته ورب الكعبة، ومنهم من يترتس عن احلجارة. )رمي باليد - 
رمي بمقالع صغري - رمي بمقالع كبري( )1( .

ثم يبدؤون يرددون )أو يكون نشيد مسجل يف رشيط ويعرض ويكرر 
من مكربات الصوت(.

ال هتاد ال تساوم )يقوهلا القائد(.

نحن أطفال احلجارة )تقوهلا املجموعة(.

ال هتاد ال تساوم )يقوهلا القائد(.

فانسفونا دمرونا )تقوهلا املجموعة(.

اربط اجلرح وقاوم )يقوهلا القائد(.

نمأل األرض نضارة )تقوهلا املجموعة(.

اربط اجلرح وقاوم )يقوهلا القائد(.

ليس نخشى أيَّ غارة )تقوهلا املجموعة(.

)1( يتم استخدام نبيلة )نبيطة( لتمثيل عملية الرمي باملقالع الصغري والكبري.
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الف�شل الثاين
من  ومنهم  خيتبئ،  من  فمنهم  )الرشطي(؛  السلطة  من  رجل  يدخل 
ينظران يف االجتاه اآلخر  يرميهم بحجر، والقائد )عبداهلل( ورفيقه )طالل(  

يرميان بمقالع )1(، فيمسكهام من اخللف من كتفيهام فيقفان .

الرشطي يقول وهو ممسٌك باالثنني: أنتم أعداء السالم .. أنتم من ضيع 
فرصة السالم.

أعداء  نحن  يقول:  ثم  اجتاهه  فيستدير  الرشطي  بيد  يدفع  اهلل:  عبد 
السالم؟ نحن من ضيع فرصة السالم؟

الرشطي: نعم؛ حجارتكم ال تسمن من جوع وال تؤمن من خوف، 
بعبثكم هذا أفسدتم علينا مسرية السالم.

يلعب  من  نحن  األرض؟  باع  من  نحن  يعبث؟  من  نحن  اهلل:  عبد 
بالعقول؟ نحن من خدر الشعوب؟ نحن من كمم األفواه؟.

الرشطي: أنت يا طفل ال تقدر حجم املوقف.
طالل: نحن أبطاٌل ولسنا أطفال.

الرشطي: هيا عودوا إىل دوركم.
طالل: وهل تركوا لنا دوًرا؟!

الرشطي: اذهبوا إىل ظل شجرة.

طالل: لقد اجتثوا شجر الزيتون .. حرقوا األعناب .. ما تركوا أخرض 

)1( املِْقاَلُع : ما ُيْرَمى به احلجر . واجلمع : مقاليُع. )املعجم الوسيط(.
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وال يابس.

الرشطي: اذهبوا إىل الغرقد.

عبد اهلل: شجرهم ال نستظل به.

يدخل إبراهيم بزي فلسطيني: كوفية وثوب فلسطيني.

الرشطي: )ينظر إىل إبراهيم وهو قادم فيضع عبداهلل وطالل خلفه ثم 
يقول إلبراهيم(: أنت خلف هؤالء؟

إبراهيم: كلنا خلف القضية.

الرشطي: أية قضية؟

أن  يف  حق  ألحد  ليس  إسالمنا،  صالتنا،  أرضنا،  قدسنا،  إبراهيم: 
ينازعنا شيًئا منها.

لك  يضمن  دائم  سالم  من  أدنى  أو  قوسني  قاب  كنا  لقد  الرشطي: 
ذلك، أوما سمعت بمرشوع )األرض مقابل السالم؟(.

إبراهيم: حتى أنت حتلم.

الرشطي: مل يكن حلاًم؛ بل كان حقيقة.

إبراهيم: بل؛ ومل يكن حتى ُحلاًم.

الرشطي: ماذا إًذا؟

إبراهيم: كان خدعة.

الرشطي: إنه شارون.
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إبراهيم: أصدقهم شارون.

الرشطي: هو من أفسد علينا حلمنا.
إبراهيم: بل هو من أبطل ومهنا.

الرشطي: إين ألعنه لياًل وهناًرا.
إبراهيم: لقد نظمت فيه شعًرا ونثًرا.

الرشطي: وما عسى أن تقول فيه.
إبراهيم: )يتقدم نحو اجلمهور وينشد(

ــون ــع ــل امل ـــــا  أهي ــك  ــب ــي ــع ن ردد 
ـــاروُن ش ــا  ي ــتاَ  ــدق ص ـــالماَ  س ال  أْن 

هبا أحـــجـــار  ــري  ــغ ب ـــوك  ف ــــضَّ  ُف ال 
ــوُن ــب ــغ ــب ثـــائـــر م ــع ـــك ش ـــردي ي

ــذي ــعــايت ال ــذي خــالصــة حــقــدك ال ه
ـــــرُيوُن ــل عــــرشه ناَ ــم ـــا كــــان ي م

يف التطبيع  يــصــنــع  ــن  م ــا  هب ــم  ــه أف
ــون ــن ـــــه جم ــــم أن ــــالح ـــــن امل وط

فإنام الكئيب  الــصــلــحاَ  ــا  هب ــع  ــف واص
مضمون ـــــه  زوال ـــــوان  اهل ــح  ــل ص

من ــك  ــدي جي ال  ــتــدجــني  ال مــــذاود  و 
ــني ــدج ــت ال ظــلــامهتــا  يف  واراه 
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نفسه خــبــايــا  ــت  ــاض ف ــن  م كـــلِّ  ــن  م
ــام الـــدوُن ــق ــه امل ــــدًرا وطـــاب ل غ

ال تطبيع  ال  ــالم   ــس ــت اس ال  سلم  ال 
ــون ــت ــف ـــن امل ـــائ ـــا يــســتــســيــغ اخل م

يف ــُث  ــك امل ــول  ــط ي ولـــو  لليهود  ــا  م
ــوُن ــأم م ــع  ــرت م ــة  ــداس ــق ال أرض 

ومعاشهم هنا  يصحبهم  ــُب  ــرع ال
والــغــســلــنُي ـــوُم  ـــزق ال أرضــنــا  يف 

نِتااَُجها  ـــالِص  اخل ملحمُة  ــُد  ــوع وال
والــتــمــكــنُي الـــنـــرُص  للمسلمني 

ــون ــع ــل امل ـــــا  أهي ــك  ــب ــي ــع ن ردد 
ـــاروُن ش ــا  ي ــتاَ  ــدق ص ـــالماَ  س ال  أْن 

هبا أحـــجـــار  ــري  ــغ ب ـــوك  ف ــــضَّ  ُف ال 
ــوُن ــب ــغ ــب ثـــائـــر م ــع ـــك ش ـــردي ي

 
:::::  هناية املرسحية  :::::
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حمتويات امل�شرحية
قيمة األداةالغرض من األداةاألدواتم
املصاب ضامد1 القائد  دور  لتمثيل 

بجروح
)5( ر.س

التي ثالث لوحات فلني2 كاملتاريس  تستعمل  لكي 
حتمي اجلنود من الرضبات

 )30(
ر.س

لتمثيل عملية إطالق الرصاص، وكذلك ألعاب نارية3
االنفجارات

)10( ر.س

)3( ر.سلتمثيل عملية الرمي بمقالع صغري.مقالع صغري4

)3( ر.سلتمثيل عملية الرميمقالع كبري5

من الشارعلتمثيل عملية الرميأحجار صغرية6

)100( ر.سلتمثيل الزي الفلسطينيشامغ وثوب فلسطيني.7

)200( رياللتمثيل دور الرشطيبدلة رشطي.8

* عدد الطالب املشاركني يف املرسحية: )9( طالب هم: )إبراهيم، 
ألن  هلم  أسامء  لتحديد  داعي  ال  البقية  واخلمسة  الرشطي،  عبداهلل،  طالل، 

ا(. دورهم حمدود جدًّ

* مدة املرسحية: )12( دقيقة.

* عدد أدوات املرسحية: ثامين أدوات؛ سبعة من السوق، وواحدة من 
الشارع.
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* تكلفة املرسحية اإلمجالية تقريًبا: )351( رياالً.

* اهلدف من املرسحية: 

- غرس جذور القضية الفلسطينية يف نفوس األجيال الناشئة.

- حتى يعلم شباب املسلمني بأن هناك هيوًدا ياربون املسلمني.

- حماولة لغرس مبدأ مقاومة املحتل حلامية اإلسالم، ثم الوطن من أيِّ 
اعتداء.

* الفئة املستهدفة: طالب املرحلة االبتدائية.

* مالحظة: يمكن توفري بعض األدوات من مرسحيات سابقة؛ مثل 
بدلة الرشطي طلبت يف مرسحية سابقة، ويمكن استعامهلا يف هذه املرسحية، 

وتوفري املبلغ.
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 امل�سرحية الثانية ع�سر
 القــلـــب

فكرة املرسحية:

هذه املرسحية هي عبارة عن حوار بني طالب وقلبه؛ لذا ال بد من عمل 
جمسم لقلب، لكي يتم عرضه يف املرسح.

الف�شل الأول:
* بداية املرسحية...

يسري الطالب ويدور حول القلب وهو ينظر إليه يف تعجب وأسى ثم 
يقف ليبدأ احلوار . 

اليد  قبضة  حجمِك  يتجاوز  ال  العجيبة  املضغة  أيتها  أنِت  الطالب: 
ولكنك غريبة ليتني أفهمك أو أعرف رسك. 

القلب:.. أيُّ رسٍّ أهيا الشاب .. آه.. أيُّ رسٍّ هذا الذي تتحدث عنه، 
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فام أنا بصاحب أرسار. 

أو لست  املرء وفساده؟!  أو لست سبب صالح  القلب  أهيا  الطالب: 
سبب سعادته وشقائه؟! ومع ذلك تقول يل لست بصاحب أرسار!!. 

القلب: نعم؛ قد أكون سبب شقائك وسعادتك، وصالحك وفسادك 
بعد إرادة اهلل - عز وجل - ولكن؛ أعلم يقينًا أنني لست امللوم الوحيد يف 

ذلك؛ فأنت لك اليد األوىل يف ذلك.

ا. ال  الطالب:.. كفاك مراء وهراء يا قلبي إنك بال شك قلب فاسد جدًّ
أقول حجًرا فربام كان احلجر ألني منك وأرق. أما ختاف اهلل - عز وجل - أما 

ختشاه .. إيه فقد أشقيتني وأقلقتني.

تنهرين!  وبدأت  اللوم  عيلَّ  أكثرت  قد  أراك   .. أنت  اسمع  القلب: 
رويدك فقد أكون قاسًيا فعاًل ولكن.

وأشكو  شك،  بال  قاس  فأنت  هذه  من  القلب  أهيا  دعك  الطالب: 
قسوتك إىل اهلل هو يفصل بيننا.

اللوم  وتلقي  نفسك  تربئة  دائاًم  حتاول  أناين  إنك  لك  عجًبا  القلب: 
والذنب عىل غريك وكأنك مل تعمل شيًئا. لذلك فأنت تقاطعني يف كالمي.

الطالب: أقاطعك، وهل لديك كالم حتى أقاطعك فيه.

نفسك  برأت  وقد  تثرثر برسعة  إنك  اهلل. عجيب  يا سبحان  القلب: 
وجعلتني املتهم األول واألخري! إنك حتاول خمادعة نفسك.

الطالب: أهيا القلب. كفاك تزيني الكالم وحتسني البيان فأنا أفهمك. 
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القلب: أنت تفهم؟! أومثلك يفهم؟!

الطالب: أعلم أنك حتاول إثارة أعصايب بربودك هذا. 

القلب: معك ال أكون بارًدا وأنا متأكد مما أقول.

الطالب: عجًبا من شدة أفكارك؛ فكل كلمة من كلامتك تزيدك قسوة 
وغفلة وإعراًضا.

القلب: واهلل ما زاد قلبي قسوة إال من جراء أفعالك.

الطالب: هراء.. أنا أجربتك لتكون قاسًيا.

القلب: أجل أنت السبب يف قسويت فام أنا إال جزء يف هذا اجلسد الذي 
ينغمس يف نعم اهلل، وما شكره عىل ذلك طرفة عني. أنت الذي تسري يب إىل ما 

حرم اهلل. 

إن رست رست معك، ال أذهب وحدي أبًدا، أليس هذا صحيًحا؟.

الطالب: هيتز صوته. نعم ..آه .. آه .. ولكن.

يطأطئ  أن  جيب  مثلك  تقوله؟!  ما  لديك  هل   .. ماذا  ولكن  القلب: 
رأسه، ما أجرأك عىل حدود اهلل! إين أشكوك إليه تعاىل!.

الطالب: متهل أهيا القلب!

لقد  متى؟!  فإىل  متهلت  وإن  التمهل؟!  يستحق  مثلك  أو  القلب: 
املعايص  سئمت   .. حترقني  الذنوب  سئمت  أجل  مللت..  لقد  سئمت.. 
توجعني. أخربين هل بحثت عني يوًما وأنت إىل الصالة ذاهب؟ هل حاولت 
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استحضاري معك؟! أم أنك أمهلتني وركلتني بكلتا قدميك؟ 

البحث عني.. وحتاًم  نفسك يف  أتعبت  ما  القرآن ولسُت معك!  تقرُأ 
ا؛ ولكنك قد غفلت وأمهلت .. أليس هذا هو احلق  ستجدين قريب منك جدًّ

الذي تتغافل عنه؟!
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الف�شل الثاين
صمت ملدة دقيقة واحدة.

الطالب: أجل .. آه .. آه ولكنك.
القلب: ولكني ماذا؟! أال زال لديك ما تقوله.. قل يل: هل سجدت 
ودعوت يل بالرقة والصالح؟ هل أحلحت يوًما عىل اهلل يف السؤال يل باخلشوع 
أنك  أم  فيه؟،  أنا  الذي  الوضع  يوًما حرقة عىل هذا  بكيت  واخلضوع؟ هل 
كالبهيمة ترعى يف هذه األرض ال هم لك إال مطعمك ومرشبك! هبيمة يف 

مسالخ برش!. ناسًيا أو متناسًيا أن وراءك جنة ونار، وحساب وعقاب.
الطالب: رويدك أهيا القلب )بصوت خائف(.

كالسيل  عيلَّ  نزلت  البداية..  يف  قلياًل  أنت  تتمهل  مل  وملاذا  القلب: 
الرد أو تسمع مني إجابة؟! إنك  تنتظر مني  اجلارف أو الربق اخلاطف، ومل 

ا متعجرف عجول تفكر يف نفسك دائاًم. حقًّ
ثم اعلم أنك مل حتاول أن تعلقني بريب - عز وجل - ؛ بل تعلقني دائاًم 

بغري ريب فيزيد قلبي قسوة وتغلًظا عىل الغشاوة.
عن  غفلت   .. وأنيني  وآهايت  رصاخي  متجاهاًل  الدنيا  وراء  ركضت 
ذكر اهلل - عز وجل - فعشت يف وحشة وغربة. وبعد كل ذلك تقول رويدك!

الطالب: وقد جعل رأسه إىل األرض خجاًل وندًما.
قلبي احلبيب.. إين خمطئ.. أرجوك ساحمني.. وأعدك أال أعود ملثل هذا 
مرة أخرى.. وسأبدأ صفحة جديدة من حيايت؛ لقد علمت جهيل وإعرايض.. 

ہ  ہ  ہ  ۀۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ڇ  يرتل:  ثم  ساحمني،  ساحمني.. 
ہ ڇ ]العنكبوت: 69[.

:::::  هناية املرسحية  :::::
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حمتويات امل�شرحية
قيمة األداةالغرض من األداةاألدواتم
)50( لتمثيل دور احلوار مع قلب.جمسم لقلب.1

ر.س

من املدرسةلكي يوضع عليها القلب.طاولة.2

* عدد الطالب املشاركني يف املرسحية: )2( طالبان مها: )الطالب 
الذي يأخذ دور القلب، والطالب الذي يقوم بمحاورة القلب(.

* مدة املرسحية: )10( دقائق.
من  وواحدة  السوق،  من  واحدة  أداتان؛  املرسحية:  أدوات  عدد   *

املدرسة.

    * تكلفة املرسحية اإلمجالية تقريًبا: مخسون رياالً.

* اهلدف من املرسحية:
اهلل  عن  كالغفلة  املعنوية؛  القلوب  أمراض  بخطر  الطالب  توعية   -

سبحانه.

- حث الطالب عىل احلرص عىل سالمة قلوهبم وصالحها.

* الفئة املستهدفة: طالب املرحلة االبتدائية.
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 امل�سرحية الثالثة ع�سر
 مواهب واأفكار 
»اجلزء الأول«
الف�شل الأول:

بداية املرسحية...

)1( مخسة طالب جالسون عىل طاوالت ومقاعد هم: )أجمد، سمري، 
حامد، عيسى، منصور(. 

)2( يدخل عليهم شخص سادس هو املعلم فيقول: السالم عليكم. 

- الطالب: وعليكم السالم. 

- املعلم: ملاذا أنتم نائمون يف هذا اليوم؟!.. اليوم أريدكم أن تسمعوين 
جيًدا.. اليوم ال يوجد درس. 

- مجيع الطالب يرفعون أيادهيم ويقولون: يا سالم .. إنه أمجل يوم.
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- املعلم: اسمعوين قلياًل؛ أريد من كل طالب منكم يف هذا اليوم أن 
خيرج لنا موهبة أو فكرة يتميز فيها. 

- أجمد: يا أستاذ مواهب وأفكار! يعني ماذا؟ 

- املعلم: سوف أخربكم يا أبنائي الطالب بالتفصيل.

من  غريه  عن  ختتلف  معينة  بميزة  اهلل  أكرمه  منا  شخٍص  كل  اآلن 
اآلخرين؛ بل بمزايا وهبات عديدة ال توجد يف غريه. 

متتلكون قدراٍت هائلة حتتاج إىل من خيرجها لذا؛ أريد من كل واحد 
يا  فهمتم  هل  مواهب؛  أريد  عنده.  ما  ليخرج   .. يفكر   .. خيطط  أن  منكم 

عباقرة؟ 

- الطالب: نعم فهمنا يا أستاذ. 

- املعلم: سوف أذهب قلياًل ثم أرجع، ال تنسوا أن تعدوا أيَّ يشء، 
ا؛ أنا أقبل كل يشء. لذا؛ ال تنسوا كالمي هذا ..  حتى لو كان شيًئا يسرًيا جدًّ

أنا أقبل كل يشء.

اآلخر  البعض  ويبقى  الطالب،  بعض  ويذهب  املعلم،  يذهب   )3(
يكتب ويفكر.
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الف�شل الثاين
)1( بعد دقيقة يدخل املعلم إىل املرسح، ويدخل مجيع الطالب.

)2( يسأل املعلم: كيف حالكم يا عباقرة؟... هل أعددتم املفاجآت؟

- سمري: يا أستاذ أنا أول واحد.

- حامد: ال يا أستاذ  أنا أول واحد.

لكن  بالتأكيد؛  عنده  ما  بالرتتيب؛ كل طالب سوف خيرج  املعلم:   -
بالرتتيب. 

)3( يقوم الطالب األول: عيسى، فيسأله املعلم ما اسمك؟ 

- عيسى. 

- املعلم: أخرج لنا ما عندك. 

- عيسى: عندي يا أستاذ قصيدة. 

- املعلم: ابدأ. 

- عيسى يقول: 

سـديـس  وال  ربــاع  ال  ياناقـتـي  ناقتـي 

وصليني ال بتي مـن وراء هـاك الطعـوس

عيـس العيـس  خيار  من  سنه  رابع  حايٍل 
حمسـوس   بالنـار  كنـه  الدرمهـت  خفها   
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يف دجى خايل خال ال حسيـس وال رسيـس
تدوخك من شدة البـرد طقطقـة الضـروس

- املعلم: هذا ما تريده! .. ناقة يف ناقة.

- املعلم: خياطب الطالب الثاين: ما اسمك؟

- منصور.

- املعلم: أعطنا ما عندك. 

- منصور: طيب.. طيب.. اآلن.. اآلن. 

- املعلم: برسعة من فضلك. 

- منصور يقول: 

وسأقول سأقول  لكنني  أقول،  أن  أريد  ال 
ـــاذا أقـــول؟ ــو قــلــت، م ـــول ل ــام أق ف

ــوالً  ــق ــنــي أقـــــول، قـــــوالً، ف لــكــن
ــقــال ت مل  الـــتـــي  ـــــــوال،  األق ـــن  م

- املعلم: أين عقلك؟ هل جننت؟!.

- املعلم: خياطب الطالب الثالث: ما اسمك؟ 

- أجمد: ال أدري. 

- املعلم: ال تدري ما هو اسمك!!

- أجمد: ال يا أستاذ.. هذا هو عنوان قصيديت. 
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- املعلم: أعطنا ما عندك وال تكثر من احلديث.

- أجمد يقول:

ـــت أســــــأل عــــن جـــروحـــي  ـــب ذه
ــــا؟ ــــداوهي ــــن ي ـــــد م ـــيل أج ـــع ل

املـــنـــزِل     يف  اجـــلـــس  يل  فـــقـــالـــوا 
الفارغة ثــرثــرتــك  بكثرة  أتعبتنا 

)4( يصفق له مجيع الطالب. 

- املعلم: أنت من فحول الشعراء. 

- املعلم: جيلس عىل الكريس ويقول: آه.. قد ارتفع عيلَّ الضغط. 

- يأيت الطالب الرابع سمري ويقول: يا أستاذ.. أنا عندي قصيدة ختفض 
الضغط. 

- املعلم: أعطنا إياها .. اهلل يسرت. 

- سمري أقول: 

ــــط انـــــزل     ــــغ ـــــــــزل يـــــا ض ان
ـــز ـــف ـــق ــــز وت ــــف ــــق لــــكــــي ت

خيـــفـــق   اآلن  ــــي  ــــب ــــل ــــق ف
ـــيل ـــغ ي اآلن  ودمــــــــــــي 

- املعلم: يظهر أنك ستسبب يل جلطة وليس ضغًطا. 
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- الطالب اخلامس حامد يقول: أنا يا أستاذ مل تعطني أية فرصة. 

- املعلم: لكنني لست بحاجة إىل من يرفع ضغطي أكثر.
- حامد: أنا يا أستاذ لست مثلهم، أنا إنسان واقعي أحب احلقيقة، وال 

أحب اللف والدوران .. أحب أن أتكلم واحلقيقة موجودة معي. 

- املعلم: أخرج لنا ما عندك، واحرص عىل صحتي، أشعر وكأنني قد 
أوشكت عىل فقدان الوعي. 

- حامد أقول: ثم يبدأ القصيدة)1( :

الغرامية  قصائدك  مــن  نــريــد  ــوا  ــال ق
أبوابه أقفلت  والــغــزل  ــوى  اهل قلت 

أسمنتية ــاري  ــك أف الليلة  ــن  م أنـــا 
وخرسانة وطوبة..  وأسمت..  حديد.. 

إال ـــٌل  ـــاِغ ش ــٌل  ــغ ش يل  عـــاد  ومـــا 
وأعمدته ــوره  ــس وج البيت  قــواعــد 

)5( خُيرج حامد عند ذكره احلديد )احلديدة من الكيس(، وعند ذكره 
أسمنت )خيرج األسمنت من الكيس(، وعند ذكره الطوب )خيرج الطوب 

من الكيس(، وعند ذكره اخلرسانة )خيرج اخلرسانة من الكيس(.

)6( املعلم يبدأ بالدوار واإلغامء. 

)7( املعلم يسقط عىل األرض. 

كيس  يف  وأسمنت  صغرية،  وطوبة  حديد،  قطعة  فيه  كيس  حامد  مع  يكون  مالحظة:   )1(
صغري، وخرسانة بكيس.
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)8( الطالب مجيًعا يقولون: يا اهلل! األستاذ سقط.. األستاذ سقط.. يا 
اهلل! ماذا نعمل؟ 

)9( الطالب مجيًعا جيتمعون حول املعلم. 

)10( املعلم ال جييب أحًدا. 

::::::   هناية اجلزء األول من املرسحية  ::::::
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حمتويات امل�شرحية
قيمة األداةالغرض من األداةاألدواتم
من لتمثيل دور كتابة القصائدمخسة دفاتر وأقالم1

الطالب

مخسة مقاعد 2
وطاوالت

الطالب  عليها  جيلس  حتى 
اخلمسة

من املدرسة

يفقد مقعد للمعلم3 أن  قبل  املعلم  عليه  جيلس 
وعيه

من املدرسة

من املنزلإلخراجها يف أثناء إلقاء القصيدةقطعة حديد4

)10( إلخراجها يف أثناء إلقاء القصيدةطوبة صغرية5
ر.س

كيلو أسمنت 6
)مسلح(

)10( إلخراجها يف أثناء إلقاء القصيدة
ر.س

من البيئةإلخراجها يف أثناء إلقاء القصيدةكيلو خرسانة7

احلديد كيس كبري8 فيه؛  األغراض  لوضع 
وغريه

من املنزل

)أجمد،  هم:  طالب   )6( املرسحية:  يف  املشاركني  الطالب  عدد   *
سمري، حامد، عيسى، منصور، املعلم(. 

* مدة املرسحية: )12( دقيقة. 

* عدد أدوات املرسحية: ثامين أدوات.
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* تكلفة املرسحية اإلمجالية تقريًبا: عرشون رياالً.
* اهلدف من املرسحية:

1- تنمية روح املوهبة يف نفوس الطالب.

2- تعويد الطالب عىل حماولة التجديد واالبتكار.

3- ترغيب الطالب بالتجربة واملحاولة وعدم االستسالم.

* الفئة املستهدفة: طالب املرحلة االبتدائية.

* مالحظة: ال بأس بإلقاء القصائد املوجودة يف املرسحية بواسطة ورقة 
يقرأ منها الطالب.
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 امل�سرحية الرابعة ع�سر
  مواهب واأفكار 
»اجلزء الثاين«
الف�شل الأول:

بداية املرسحية... 

)1( مخسة طالب جالسون عىل مقاعد وطاوالت هم )أجمد، سمري، 
حامد، عيسى، منصور(. 

تعلمون  بالطبع  يقول:  ثم  عليهم،  فيسلم  معلم  عليهم  يدخل   )2(
أية حجة لتربير ما  أنه ليس لديكم  ما فعلتموه يب يف األسبوع املايض، أظن 

فعلتموه. 

  منكم من أعطاين قصيدة، ومنكم من ألقى يل حديدة، وآخر رفع يل 
الضغط!.. أنتم ربام كنتم تتحايلون عيلَّ .. صحيح .. هل هذا الكالم صحيح 
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يا أوالد؟

-   أجمد: ال يا أستاذ؛ أبًدا مل نكن نتحايل عليك؛ بل عىل العكس كنا 
نعمل ونبذل لكي نجلب لك الرسور، ويكون هناك يشء من التغيري. 

-   سمري: نعم هذا الكالم هو الكالم الصحيح، كنا نريد أن نحدث 
شيًئا من املرح لكن.

-   املعلم: لكن ماذا؟ أنا طلبت منكم مواهب وأفكار، وعىل العكس 
أنتم أتيتم يل بكالم مضحك، وأشياء غريبة!.

-   حامد: املشكلة يا أستاذ مل تكن فيام قلناه؛ املشكلة هي أننا مل نكن 
نعلم ماذا تقصد باملواهب واألفكار.

أنتم تريدون أن أوضح  -   املعلم: اآلن عرفت أين مكمن املشكلة؛ 
لكم ما هي املواهب واألفكار؟

-   مجيع الطالب اخلمسة يقولون: نعم يا أستاذ.

-   املعلم: إن شاء اهلل سوف أوضح لكم املقصود؛ لذا اسمعوا هذا 
الكالم جيًدا: 

املواهب واألفكار هي التي تولد اخلطط واالخرتاعات، ففي كل واحٍد 
منا مواهب وأفكار عظيمة وكثرية يف داخله، يستطيع إخراجها إىل املجتمع 

بكل سهولة وإتقان.

-    عيسى: يا أستاذ كيف أخرج مواهبي وأفكاري إىل املجتمع بكل 
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سهولة وإتقان؟

املجتمع  إىل  املعلم: ممتاز.. ممتاز.. لكي خترج مواهبك وأفكارك     -
بكل سهولة وإتقان، البد وأن تضع يف ذهنك النقاط اآلتية: 

كبرية،  أو  صغرية  كانت  مهام  موهبة  أو  فكرة  أية  احتقار  عدم  أوالً: 
وكذلك ال تسمع أليِّ خمذل أو متنقص ينقص منها؛ بل اثبت وقل: إذا كانت 

فكريت اليوم صغرية فغًدا ستكون كبرية بإذن اهلل. 

مجال  موهبتك  كانت  إذا  مثاًل:  حولك.  من  التي  باألشياء  ابدأ  ثانًيا: 
املدرسية، حتى  املشاركة يف احلفالت، واإلذاعات  الصوت وعذوبته حاول 

تتمكن من هذه املوهبة وتربز فيها.

أو  النثر  أو  الشعر  أو  اإللقاء واخلطابة  إذا كانت موهبتك يف  وكذلك 
حاول  فيها..  ابدأ  اجلميع  القصرية؛  والقصص  والرسائل  املقاالت  كتابة 
فيها، وفكر فيها، واستعمل كل حواسك فيها، ثم اعلم أن كل بداية سوف 
أمه شاعًرا  بطن  األيام شاعر خرج من  يوٍم من  يكن يف  فلم  تكون ضعيفة، 
وكذلك  والصرب،  والتعليم  الوقت  مع  أتى  هذا  كل  بل  عامًلا؛  أو  خطيًبا  أو 
ال نغفل اجلانب التقني واإللكرتوين؛ فإذا كانت مواهبك وأفكارك متيل إىل 
أيًضا  اإللكرتونيات وعامل األدوات اإللكرتونية والكهربائية؛ فاعلم أن هذا 
من  كانت  املدرسة  يف  اآلن  املوجودة  األدوات  من  فكثري  باملستحيل؛  ليس 

اخرتاعات أناس عشقوا عامل اإللكرتونيات والكهرباء.

فهذا أديسون قد فشل ألف مرة حتى اخرتاع املصباح، فأنار العامل هبذا 
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االخرتاع، كل هذا بدأ بفكرة لذا؛ عليك أهيا الطالب الذكي أن تبدأ باألشياء 
وأجهزة  األلعاب،  وأجهزة  الصغرية،  األجهزة  استخدم  مثاًل:  حولك  التي 
املنزل التي ال تستعمل وال حاجة للمنزل فيها وغريها؛ لكن مع احلذر منها 

وخصوًصا ما يتعلق بالكهرباء.

حرية  بكل  تفاصيلها  ومعرفة  استكشافها،  بمحاولة  تبدأ  أن  املهم؛ 
فلديك  بأفكارك؛  تبخل  فال  للناس  تيضء  شمعة  الفكرة  أن  واعلم  وأمان، 

الكثري والكثري. 

ثالًثا: اقرأ عن كل يشء يتعلق بمواهبك واخرتاعاتك، وابحث عام خيدم  
فكرتك؛ سواًء باملطالعة يف الكتب، أو قراءة بعض املجالت النافعة، أو مواقع 
الشبكة العنكبوتية اهلادفة؛ فهذا مما يسهل عليك احلصول عىل معلومات أكثر 

وأكثر عن فكرتك وموهبتك لذا؛ عليك بالقراءة فليس املرء يولد عامًلا. 

رابًعا: تواصل مع من تتوقع أهنم سيخدمون فكرتك وموهبتك؛ مثل: 
باهلل ثم بكل من  باملوهوبني واملخرتعني، وكذلك استعن  تعنى  التي  املراكز 
تثق به من معلم أو صديق وخذ منهم الدعم واملشورة والنصيحة، واعلم أن 

احلكمة ضالة املؤمن أنى وجدها فهو أحُق الناس هبا.

واعلم  له،  العمل  وأخلص  عليه  وتوكل  باهلل  استعن  نقول:  وأخرًيا 
الدنيا  ينالك أجره يف  الثواب من اهلل؛ سوف  به  به ترجو  أن كل عمل تقوم 

واآلخرة بإذن اهلل)1( . 

)1( ال بأس بأن يقرأ املعلم هذه الكلمة من خالل ورقة.
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الف�شل الثاين
)1( خيرج املعلم من املرسح وكذلك ثالثة من الطالب ثم يعودون بعد 

نصف دقيقة. 

لديكم،  واضحة  أصبحت  الفكرة  أن  اآلن  أعتقد  يقول:  املعلم   )2(
ونريد بعد هذا الكالم أن خترجوا لنا مواهبكم احلقيقية.  

- أجمد: أنا عندي قصيدة.

- املعلم: تفضل. 
- أجمد: 

صفات الصديق
تكلفا إال  يـــرعـــاك  ال  ــــرء  امل إذا 

التأسفا عــلــيــه  تــكــثــر  وال  ــه  ــدع ف
راحــة الــرتك  ويف  ـــدال  أب الــنــاس  ففي 

جفا ــو  ول للحبيب  صرب  القلب  ويف 
قلبه ــــواك  هي ــــواه  هت مـــن  كـــل  فـــال 

صفا قــد  لــك  صافيته  مــن  كــل  وال 
طبيعة الـــــوداد  صــفــو  يــكــن  مل  إذا 

تكلفا ــــيء  جي ود  يف  ـــري  خ ـــال  ف
خليله خيــــون  ـــل  خ يف  ـــري  خ وال 

باجلفا ــــودة  امل بــعــد  ــن  م ــه  ــي ــرم وي
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هبا يــكــن  مل  إذا  ــا  ــي ــدن ال ــىل  ع ســـالم 
منصفـا الوعد  صـادق  صدوق  صديق 

- املعلم: رائع.. رائع.. جعلك اهلل شاعًرا ختدم اإلسالم، وتدافع عنه. 

- سمري: عندي قصيدة نثرية. 

- املعلم: تفضل. 

- سمري: عنوان قصيديت النثرية هو: )صباح اخلري يا وطني(.

)أتيتك أنقش اإلرصار يف بوابة الزمن. 

أتيتك.

هيبة التاريخ من خلفي. 

ونور احلق يطرد من أمامي ظلمة الفتن. 

أتيتك. 

واهلواء الطلق يعزفني. 

أتيتك بلباًل يشدو.

يثري كوامن الفتن.

أتيتك أهيا الغايل.

نشيًدا يعرب اللحن، ثغر املجد ينشدين. 

صباح اخلري يا وطني(.
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- املعلم: اهلل أكرب.. هبذه النفس املرشقة سوف نخدم ديننا ثم وطننا 
وإىل األمام أهيا املوهوب. 

- الطالب الثالث حامد، يتقدم ويقول: عندي عمل فني. 
- املعلم: تفضل وارشح ما قمت بعمله. 

- حامد: قمت بعمل جمسم عن املسجد األقىص وهو عبارة عن عمل 
مصنوع من خامات يسرية متكنت من استخدامها يف هذا العمل. 

قبة  األقىص من  املسجد  متييز  العمل هو  الرئيس من هذا  وكان هديف 
قبة  األصفر هو مسجد  باللون  الذي  فهذا  ومبني؛  الصخرة كام هو موضح 
الساحات  مجيع  مع  األقىص  املسجد  هو  األخرض  باللون  والذي  الصخرة، 

املحيطة به)1(. 
- املعلم: عمل رائع وعظيم، ينم عن حب عظيم هلذا املسجد العظيم 
بإذن  املزيد من األعامل -  وننتظر منك  يا حامد  رائع   .. املسجد األقىص   ..

اهلل - . 
- الطالب الرابع هو عيسى يتقدم ويقول: عندي عمل بحثي. 

- املعلم: تفضل قدم بحثك. 
املرورية  احلوادث  عن  بحث  عن  عبارة  هو  عميل  يقول:  عيسى   -
أساهم هبا يف  وترتيبه يف مطوية لكي  البحث  وخطورهتا، قمت بوضع هذا 
هذه  بأخطار  وزمالئي  نفيس  توعية  إىل  خالله  من  وأهدف  املرور،  أسبوع 

احلوادث املرورية وكيفية جتنبها. 

)1( يمكن االحتفاظ هبذا املجسم يف املدرسة بعد االنتهاء من عرضه يف املرسح، أو وضعه يف 
مكان بارز لكي يشاهده الطالب، ويتعرفوا من خالله عىل هذا املسجد العظيم.
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املرور..  أسبوع  مع  الة  فعَّ ومشاركة  ومتميز  عظيم  عمل  املعلم:   -
أحسنت يا عيسى، وننتظر منك املزيد من البحوث - بإذن اهلل - . 

- يتقدم الطالب اخلامس وهو منصور ويقول: عندي اخرتاع. 
- املعلم: تفضل، ارشح اخرتاعك ووضح كيفية عمله؟ 

وأحجامها  الكهربائية  املوصالت  تتعدد   .. اهلل  شاء  إن  منصور:   -
وذلك يتطلب عدًدا كبرًيا من املنافذ لكي يتم وصلها بالكهرباء. 

ويمكنك االستغناء عن كل هذه املوصالت وتوفري سعرها بعمل يسري 
ا؛ وهو أن تقوم باستبدال أيِّ موصل عندك مهام كان ثالثيًّا أم رباعيًّا هبذا  جدًّ
املوصل عن طريق استخدام سلكني فقط بدالً من ثالثة أسالك، وبعدها تقوم 

بتوصيله.
هبذا العمل نستطيع  االستغناء عن مجيع املوزعات يف املنزل، وكذلك 

ال تقلق من استخدام أيِّ موصل مهام كان حجمه)1( .
رائعة،  من  أكثر  فكرة  اإلعجاب..  يستحق  مدهش..  ا  حقًّ املعلم:   -
اسمك  اآلن  من  فأنت  زاهًرا  مستقباًل  لك  أمتنى  فراغ..  من  يأِت  مل  وجهد 

»الطالب املخرتع«. 
)3( املعلم خيتم بقوله: هذه هي املواهب، وتلك هي األفكار؛ فاجعل 
لنفسك نصيًبا منها، واعلم أن احلاجة هي أم االخرتاع، وأن تيضء شمعة خري 

من أن تلعن الظالم. 

:::::  هناية املرسحية  :::::

مالحظة: هذه فكرة يسرية وليست اخرتاًعا؛ ولكن أردنا من هذا العمل أن نشحذ مهم   )1(
الطالب، وأن نقنعهم بدخول عامل االخرتاع.
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حمتويات امل�شرحية
قيمة األداةالغرض من األداةاألدواتم
جمسم يبني املسجد 1

األقىص وقبة 
الصخرة

أثناء  يف  اجلمهور  عىل  لعرضه 
الرشح

 )100(
ر.س

من املنزللتمثيل دور عمل مطويةمطوية2

موزع ثالثي، 3
ورباعي وسلك

)20( لرشح كيفية فكرة االخرتاع
ر.س

مخس طاوالت 4
وكريس

من املدرسةلكي جيلس عليها الطالب

)أجمد،  هم:  طالب   )6( املرسحية:  يف  املشاركني  الطالب  عدد   *
سمري، حامد، عيسى، منصور، املعلم(. 

 * مدة املرسحية: )15( دقيقة.

ومن  واحدة،  املنزل  من  أدوات.  أربع  املرسحية:  أدوات  عدد   *  
السوق اثنتان، ومن املدرسة واحدة.

 * تكلفة املرسحية اإلمجالية تقريًبا: مائة وعرشون رياالً. 

  * اهلدف من املرسحية: 

1- تعريف الطالب بطرق تنمية املواهب.
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2- عرض لنامذج رائعة فيها موهبة.

3- ترغيب الطالب باالبتكار والتجديد.

   * الفئة املستهدفة: طالب املرحلة االبتدائية.

خالل  من  املرسح  يف  املوجودة  القصائد  بإلقاء  بأس  ال  مالحظة:   *  
ورقة يقرأ منها الطالب.
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 امل�سرحية اخلام�سة ع�سر
عــيــد الــحــب
الف�شل الأول:

بداية املرسحية...

)1( أربعة شباب جمتمعون يتحدثون هم: )عبدالرمحن، حامد، سعد، 
عقاب(. 

السالم  يقول:  )فيصل(  اسمه  خامس  هلم  زميل  عليهم  يدخل   )2(
عليكم. 

 يرد األربعة: وعليكم السالم. 

 إبراهيم: ملاذا أنتم جالسون هنا!

 يرد األربعة: ما املشكلة.. هل هناك من خرب؟

 فيصل: الناس متأل األسواق الكل جيهز وأنتم جالسون هنا. 
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 عبدالرمحن: جيهز الناس! ماذا جيهزون؟

 حامد:  أخربنا. 

 فيصل: أال تعلمون أن غًدا هو عيد. 

 األربعة: عيد! عيد! ملاذا؟

 فيصل: غًدا هو عيد احلب. 

أن  يريد  ثم خيرجون من املرسح كٌل   .. نعم   .. نعم   .. نعم  األربعة:   
يرض معه شيًئا. 
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الف�شل الثاين
)1( يدخل األربعة للمرسح مرة ثانية، وقد أحرض كل شخص منهم 

شيًئا. 
عبدالرمحن: أحرض بالوًنا أمحر كبرًيا. 

حامد: يرتدي قطعة محراء. 
سعد: أحرض قلًبا كبرًيا أمحر اللون. 

عقاب: أحرض ورًدا أمحر. 
فيسأله  محراء؛  دميًة  معه  مصطحًبا  ناشف  قلم  عليهم  يدخل   )2(

األربعة.
إًذا اآلن ماذا نعمل؟ اشرتينا ما نريد، فام الذي بقي علينا فعله؟ 

يرد فيصل: اآلن كل شخص هيدي الذي اشرتاه ألعز شخص يبه. 
عبدالرمحن: أنا أحب بقرتنا. 

سعد: أنا ال أنسى ديكنا الذي كل فجر يوقظنا. 
فيصل: يرصخ؛ ال .. ال، ما هذا الكالم؟ أعط اهلدية لشخص عزيز، 

وليس حليوان أليف. 
حامد: إًذا .. أنا سوف أهدي اهلدية أليب. 

نحن  اهلدية؛  وأعطه  أبيك  إىل  اذهب  اآلن  حامد،  يا  ممتاز  فيصل: 
بانتظارك. 

)3( حامد يذهب إىل أبيه عىل يمني املرسح)1( . 
يدخل حامد عىل أبيه ويقول السالم عليكم. 

األب: وعليكم السالم. 

)1( طالب جالس يمثل شخصية األب من خالل لبسه حلية طويلة وفرو ة.
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حامد: أيب. 
األب: نعم يا ولدي. 

حامد: أحرضت اليوم معي هدية لك يا والدي. 
األب: آه.. يا بني، ما أكثر ما تعدين ومل أراَ منك شيًئا. 

حامد: ال.. اليوم قد أحرضت لك ما يفرحك. 
األب: ماذا أحرضت؟.

حامد: قلٌب كبري يا والدي. 
األب: ماذا! قلب كبري. 

حامد: نعم.. قلب كبري. 
األب: ال أريده، ولن أقبله منك!

حامد: ملاذا يا أيب. 
األب: وال كلمة.. أنا ال أريد إال الكبد وفقط. 

حامد: لكن يا أيب؛ هذه من أجل العيد. 
بكبد  تعدين  وأنت  األضحى  عيد  منذ  أبًدا!..  منك  أقبلها  لن  األب: 
مجل ومل تأِت هبا .. إما أن حترضها اآلن، مع إضافة كلية أو كليتني، وإال لن 

أقبلها منك. 
حامد: لكن يا أيب... 

إيلَّ  وائِت  به  أخربتك  ما  وأحرض  اذهب  آخر.  كالًما  أريد  ال  األب: 
مرسًعا. 

)4( حامد يذهب إىل أصدقائه حزينًا وهو يقول: أيب مل يقبل اهلدية.
يرد اخلمسة مجيًعا: ملاذا؟!

حامد: يقول بأنه يريد الكبد ال القلب. 
اخلمسة: يضحكون!
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الف�شل الثالث
الشيخ   .. انظروا  عبدالرمحن:  فيقول  بعيد  من  ملتزم  طالب  يأيت   )1(

جاء. 
)2( يبدأ كل واحد من اخلمسة خيبئ ما اشرتاه.  

عبدالرمحن: يضع البالون يف بطنه. 
حامد: يغطي وجهه بالقطعة احلمراء. 

سعد: يضع القلب يف صدره. 
عقاب: يضع الورد فوق رأسه. 
فيصل: يضع الدمية داخل يده. 

)3( امللتزم يأيت فيقول: السالم عليكم. 
 يردون: وعليكم السالم. 

 امللتزم: ما هذا.. ما الذي أنتم  فاعلوه بأنفسكم، كيف أصبحت بطنك 
هكذا يا عبدالرمحن؟

 عبدالرمحن: عملت رجياًم قاسًيا. 
 امللتزم: الذي أعلمه بأن الرجيم ينحف وال يسمن.

 عبدالرمحن: هذا ما حصل معي؛ أال تعلم أن األمور قد تصبح عكسية 
وإن بدت أمامية. 

 امللتزم: أبو حزام.. دعنا نرى وجهك. 
 حامد: خجل منك. 

 امللتزم: ملاذا كل هذا اخلجل مني؟!. 
 حامد: منذ فرتة وأنا مل أسلم عليك. 
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 امللتزم: سعد.. ما األمر؟! هل أجريت عملية قلب مفتوح. 
 سعد: ال.. أنا قلبي هكذا .. كبيــر. 

 امللتزم: وملاذا هو كذلك؟
الناس بكثرة؛ لذا صار قلبي كبرًيا يتسع  سعد: ألنني أحتمل مشاعر   

ملشاعر الناس.
 امللتزم: عقاب ورد عىل رأسك!.. 

 عقاب: تذكرتك فاشرتيت لك هدية خمصوصة. 
 امللتزم: هدية خمصوصة يل من غري مناسبة.

تذكرتك  وأنا  موعد؛  غري  من  هتيج  الذكرى  أن  تعلم  أنت  عقاب:   
واشرتيت لك.

 امللتزم: يمد يده إىل قلم ناشف ثم يقول: السالم عليكم. 
 فيصل: يرد السالم بيده اليسار، وعليكم السالم. 

 امللتزم: ملاذا ال تسلم بيدك اليمني؟ 
 فيصل: تعرف الظروف. 

 امللتزم: يعني ظروف ماذا؟
 فيصل: أمس كنا نلعب بالكرة، وحتمسنا يف اللعب وبعد ذلك. 

 امللتزم: وبعد ذلك سقطت عىل يدك.. صحيح؟
 فيصل: نعم صحيح.. أصبت ما أنوي قوله؛ لكن كيف عرفت هذا؟

 امللتزم: دعني أرى يدك أوالً. 
اآلن عرفت  فيقول:  منه؛  الدمية  ثم يسحب  فيصل  يد  امللتزم  يمسك 

ملاذا أنتم جمتمعون! لكي حتتفلوا بذاك العيد. 
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 عبدالرمحن: أنت تعرف بأن األسواق مكتظة، وبأن من يتفل بالعيد 
هم ُكُثر. 

 امللتزم: أنتم تعلمون ما هذا العيد. 
 حامد: اسمه عيد احلب. 

 امللتزم: أسألكم كلكم: هل هو عيد مسلمني أم عيد كفار؟
 فيصل: واهلل مل نعرفه إال من الكفار، ومل نجربه إال يوم أن شاهدناه يف 

تلك القنوات الفضائية التي تشجع عليه. 
 امللتزم: يعني تقلدون أيَّ يشء؟

 اجلميع يسكتون عرش ثواٍن!
 عقاب: يا أخي املوضوع يسري؛ هو فقط يوم عيد. 

ولليهود  أعياد،  للمسلمني  أن  تعلم  أال  يوم عيد.. عيد ملن؟  امللتزم:   
أعياد،  وللنصارى أعياد، وللوثنيني أعياد، ولكل أمة أعياد حتتفل هبا حسب 
بأعيادنا حسب عقائدنا ومبادئنا  عقائدها ومبادئها؛ فنحن املسلمني نحتفل 
نتبع  فال  سنته،  النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف  بينه  وما  كتابه،  اهلل يف  بام رشعه  فنلتزم  وقيمنا، 

عادات وتقاليد الكفار فنتشبه هبم. 
 عقاب يسأل: يعني ما فعلناه وعملناه يعترب تشبًها بالكفار. 

 امللتزم: نعم؛ وقد قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »من تشبه بقوٍم فهو منهم«، فهذا نص 
واضح ورصيح يرم مشاهبة الكفار. 

 حامد: واآلن نريد أن نعرف إذا تشبهنا بالكفار يف هذا اليوم ما الذي 
سوف يدث من املفاسد ال سمح اهلل؟

امللتزم: أحسنت يا حامد. اآلن سوف أخربكم بام سوف يدث من   
مفاسد عند االحتفال بعيد احلب أو غريه من أعياد الكفار:
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القلب بام هم عليه من  أوالً: أن مشاهبتهم يف أعيادهم توجب رسور 
الباطل. 

ثانًيا: أن املشاهبة يف الظاهر تورث نوع مودة وحمبة ومواالة يف الباطن، 
كام أن املحبة يف الباطن تورث املشاهبة يف الظاهر. 

ثالًثا: أن مشاهبتهم نرش لشعائرهم، وجعلها هي الغالبة. 
رابًعا: أن يف مشاهبتهم تكثرًيا لسوادهم، ونرًصا لدينهم، واتباًعا هلم. 

 عبدالرمحن: واهلل لو عرفنا أن هذا العمل سوف يقربنا من النار ويبعدنا 
عن اجلنة ملا عملناه، وال فكرنا فيه أصاًل. 

 فيصل: احلمد هلل أننا عرفنا خطورة هذا العمل عىل عقيدتنا، وواهلل لو 
كنا نعلم خطورة وحرمة االحتفال هبذا العيد ملا فعلنا ما فعلناه؛ ولكن حسبي 
بالكفار  التشبه  تعلمنا  التي  اخلبيثة  اإلعالم  وسائل  عىل  الوكيل  ونعم  اهلل 
اآلن  أقول  ولكن  األمور؛  هذه  مثل  بخطر  جاهلون  ونحن  إلينا،  وحتسنه 
لزمالئي الطالب: احذروا منها وال تدعوا أرسكم تشاهد مثل هذه القنوات. 
اهلل  ريض  مالك  بن  أنس  عن  العظيم،  احلديث  هلذا  اسمعوا  امللتزم:   
عنه قال: قدم رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص املدينة وهلم يومان يلعبون فيهام فقال: »ما هذان 

اليومان؟«  قالوا: كنا نلعب فيهام يف اجلاهلية. 
فقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »إن اهلل قد أبدلكم هبام خرًيا منهام: يوم األضحى، 

ويوم الفطر«.
)4( اجلميع يقومون بتمزيق ما اشرتوه )الورد، البالون، الدمية، القلب، 

قطعة القامش احلمراء(. 

:::::  هناية املرسحية  :::::
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حمتويات امل�شرحية
قيمة األداةالغرض من األداةاألدواتم
)5( ر.ستعبري عن االحتفال بعيد احلبقلب كبري أمحر1

)10( تعبري عن االحتفال بعيد احلبفطعة قامش محراء2
ر.س

)5( ر.ستعبري عن االحتفال بعيد احلبورد أمحر3

)1( ر.ستعبري عن االحتفال بعيد احلببالون أمحر4

)5( ر.ستعبري عن االحتفال بعيد احلبدمية محراء5

)5( ر.سلتمثيل شخصية الطالب امللتزمحلية6

من املنزللتمثيل شخصية األبفروة7

من املنزلليتكئ عليه األب يف  املرسحيةمتكأ8

* عدد الطالب املشاركني يف املرسحية: )7( طالب هم: )عبدالرمحن، 
حامد، عقاب، سعد، فيصل، األب، امللتزم(.

* مدة املرسحية: )15( دقيقة. 

* عدد أدوات املرسحية: ثامين أدوات؛ من املنزل أداتان، ومن السوق 
ست أدوات.

* تكلفة املرسحية اإلمجالية: واحد وثالثون رياالً. 
* اهلدف من املرسحية:
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1- حتذير الطالب من خطورة التشبه بالكفار.

2- بيان حرمة االحتفال بعيد احلب.

3- تنفري الطالب من التشبه بالكفار سواًء بأعيادهم أم غريها.

* الفئة املستهدفة: طالب املرحلة االبتدائية.
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 امل�سرحية ال�ساد�سة ع�سر
ال�سالة .. يا �سباب

 الف�شل الأول:
بداية املرسحية... 

 بدر طالب جالس يف املرسح، يقوم باللعب بواسطة جهاز الباليستيشن. 

 صوت األذان ُيسمع يف املرسح)1(.

 ينتهي األذان دون أن يقوم بدر إىل الصالة. 

 يدخل سعيد فيقول: السالم عليكم. 

بدر: وعليكم السالم. 

سعيد: جاء وقت الصالة لذا علينا االستعداد هلا.. هيا بنا. 

بدر: بعد ذلك، سأدرك الصالة. 

)1( من خالل رشيط مسجل فيه صوت األذان.
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سعيد: األذان انتهى ومل يتبقاَ إال بضع دقائق نتوضأ فيها، ثم نذهب إىل 
املسجد.

مشغول  بأنني  أخربتك  اللعب،  صفو  عيلَّ  تعكر  أال  عليك  إن  بدر: 
ا؛ لن أخرج من هذه الغرفة أبًدا.. الصالة سأقضيها بعد ذلك.  جدًّ

سعيد: هدانا اهلل مجيًعا .. إين ذاهب إىل الصالة. 
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الف�شل الثاين
  يذهب سعيد ويأخذ السجادة فيصيل عىل يمني املرسح. 

  يتصل أحد أصدقاء بدر به )بواسطة هاتف نقال يوضع يف جيب بدر، 
ويتوىل أحد الطالب االتصال به يف املرسح من خالل إعداد مسبق( ويقول 

له: السالم عليكم. 

 بدر: وعليكم السالم يا فهد. 

 فهد: أخربين يا بدر .. هل أنت مشغول اآلن؟. 

 بدر: ليس عندي أيُّ يشء؛ ولست مشغوالً بأيِّ يش. 

فهد: سأمر اآلن لنذهب إىل فسحة يسرية بالسيارة؛ قل يل أنت موافق 
أم غري موافق؟ 

بدر: أخربتك بأنني موافق، وليس عندي أيُّ يشء. اآلن سوف أستعد 
للخروج. 

قد  فيجده  يصلِّ  مل  الذي  بدر  إىل  يذهب  ثم  صالته  من  يفرغ  سعيد 
استعد للخروج فيسأله سعيد: ما شاء اهلل سوف تذهب لتصيل يف املسجد.. 

اهلل أكرب؛ أنا قلت لن يفوت بدر الصالة بالتأكيد. 

بدر: الصالة لن تضيع.

سعيد: الصالة.. الصالة.. أهم يشء؛ لكن نسأل اهلل أن هيدينا مجيًعا؛ 
ثم يذهب سعيد خارج املرسح. 
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الف�شل الثالث
يدخل فهد إىل املرسح ثم يذهب إىل بدر. 

فهد: ماذا بك يا بدر أشعر بأنك منزعج. 

بدر: ال .. ليس عندي أية مشكلة. 

  فهد: ربام ألنني قد تأخرت عليك. 

أنا  بل  عمل؛  أيُّ  عندي  وليس  وحدي  كنت  أصاًل  واهلل..  ال  بدر:    
مرسور بأنك قد اتصلت يب لتخرج معي. 

  فهد: لكن أريد أن أخربك بأنني مل أتأخر عليك إال ألمٍر مهم. 

  بدر: ال.. ال تقلق يا صديقي العزيز؛ أنا أخربتك بأنني ليس عندي أية 
مشكلة؛ لكن قل يل: ما اليشء املهم الذي تأخرت عني بسببه. 

  فهد: أنت تعلم بأنني قد اتصلت عليك يف متام الساعة الرابعة ومخس 
الوقت  يكفي  لن  فقلت:  دقائق؛  مخس  وله  أذن  قد  املؤذن  أن  يعني  دقائق، 

للمرور بك إال بعد الصالة، وهلذا األمر املهم تأخرت عليك. 

  بدر: ألجل الصالة تأخرت!

  فهد: نعم، ألجل الصالة. ملاذا! أمل تذهب إىل الصالة أيًضا؟

  بدر: هاه هاه.. ال يا رجل األمر يسري. 

  فهد: بالتأكيد أن األمر يسري .. أصاًل الصالة ال تأخذ إال من مخس إىل 
عرش دقائق، واهلل سبحانه قد يرسها عىل عباده الصاحلني. 
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  بدر: يا رجل الصالة لن تضيع .. غري املوضوع. 

 ..   فهد: كيف تقول: لن تضيع؟ أفهم من كالمك أنك إىل اآلن مل تصلِّ
أصحيح كالمي أم خطأ؟ 

  بدر: قد اعتدت عىل هذا األمر؛ ُأؤخر الصلوات ثم بعد ذلك أصليها 
واملسألة يسرية؟ 

مهامًّ  أمًرا  والنزهة  الفسحة  إىل  للخروج  االستعداد  أصبح  فهد:    
يسري  أمٌر  وقتها  يف  الواجبة  الصالة  وأداء  التأخري؛  يتمل  وال  ا  ورضوريًّ

ويمكن تأخريه!. 

  بدر: أنا قد اعتدت عىل هذا األمر؛ ُأؤخر الصلوات. 

  فهد: وملاذا مل تعود نفسك عىل املحافظة واملواظبة عىل الصلوات يف 
وقتها؟ أخربين: هل الفسحة والنزهة أهم أم الصالة يف وقتها؟ 

  بدر: أكيد الصالة يف وقتها أهم. 

، وأنك تريد  اَ مل ختربين بأنك مل تصلِّ   فهد: إًذا عندما اتصلت عليك مِل
الصالة؟.  

  بدر: برصاحة استحييت منك!.

  فهد: استحييت مني وما استحييت من اهلل؟!. 

  بدر: أعدك من اآلن بأنني لن أجامل أحًدا يف أمر الصالة. 

  يذهب بدر ويأخذ السجادة ويصيل عىل يمني املرسح ركعتني.
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الف�شل الرابع
جيتمع الطالب الثالثة )فهد وبدر وسعيد(. 

يقوم سعيد بإلقاء كلمة عن الصالة وهم ينصتون له. وهي:

وبينها  بينك  حال  لكن  قلبك،  باب  التوبة  تباشري  طرقت  من  )يا   
التكاسل والتشاغل والتلهف عىل زينتها .. إليك أقول:

تعمل!  أال  قبل  موتك  ليوم  واعمل  تفيق!  أال  قبل  أفق من سكراتك 
وحاسب نفسك قبل أن حتاسب! 

تـــــزود مـــن مــعــاشــك لــلــمــعــاد
زاد خــــري  واعــــمــــل  هلل  ـــــم  وق

ــرًيا ــث ك الـــدنـــيـــا  ـــن  م ــع  ــم جت وال 
ــاد ــف ــن ــل ـــع ل ـــم ــــــال جُي ـــــإن امل ف

ــوم ق رفـــيـــق  تـــكـــون  أن  أتـــــرىض 
زاد بـــغـــري  ــــــت  وأن زاد  ــــم  هل

وعالمة  الغافلني،  شعار  اجلامعة  عن  التخلف  إن  الطالب:  أخي 
املنافقني، فاحذر أن تكون من أولئك الذين إذا نادى منادي الفالح؛ انرصفت 

قلوهبم إىل هواها، وختبطت يف شهواهتا!

ذلك  يف  متخلق  أنك  اعلم  الفالح!  منادي  إجابة  عن  ختلَّفت  من  فيا 
بخلق من أخالق املنافقني.

قال عبد اهلل بن مسعود - ريض اهلل عنه - : »من رسه أن يلقى اهلل غًدا 
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مسلاًم فليحافظ عىل هؤالء الصلوات حيث ينادى هبن، فإن اهلل رشع لنبيكم 
ملسو هيلع هللا ىلص سنن اهلدى، وإهنن من سنن اهلدى، ولو أنكم صليتم يف بيوتكم كام يصيل 
هذا املتخلف يف بيته؛ لرتكتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، وما 
إال  املساجد  إىل مسجد من هذه  يعمد  ثم  الطهور  فيحسن  يتطهر  من رجل 
كتب اهلل له بكل خطوة خيطوها حسنة، ويرفعه هبا درجة، ويط عنه هبا سيئة، 
ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إال منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى 

به هُيادى بني الرجلني حتى يقام يف الصف!«. 

أخي الطالب: هذه وصية واحد من أولئك الربرة من أصحاب النبي 
ملسو هيلع هللا ىلص ترشدك إىل فضل ورشف صالة اجلامعة، وحال املتخلفني عنها.

هذه  يف  نظروا  اجلامعة؛  شهود  فضل  عن  غفلوا  الذين  أولئك  وليت 
الوصية بعني الفهم والتدبر!)1( .

خيرج مجيع الطالب من املرسح.

:::::  هناية املرسحية  :::::

)1( انتهت كلمة سعيد، وال بأس بقراءهتا بواسطة ورقة.
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حمتويات امل�شرحية
قيمة األداةالغرض من األداةاألدواتم
من املنزللتمثيل دور اللعب وقت الصالةتلفاز1

من املنزللتمثيل دور اللعب وقت الصالةجهاز باليستيشن2

من املنزللتمثيل دور االتصال بني الطالبنيهاتف نقال3

من املنزللصالة ركعتني عليهاسجادة4

)بدر،  هم:  طالب   )3( املرسحية:  يف  املشاركني  الطالب  عدد   *
سعيد، فهد(. 

* مدة املرسحية: )12( دقيقة. 
* عدد أدوات املرسحية: أربع أدوات؛ مجيعها من املنزل.

* تكلفة املرسحية اإلمجالية: اليوجد. 
* اهلدف من املرسحية:

1- تنبيه الطالب عىل أمهية املحافظة عىل الصلوات اخلمس مجاعة يف 
املسجد.

2- التحذير من االنشغال عن الصالة باأللعاب وغريها.
3- التنفري من األعذار الواهية للتخلف عن الصالة.

 * الفئة املستهدفة: طالب املرحلة االبتدائية.
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 امل�سرحية ال�سابعة ع�سر
حمبة الكفار

الف�شل الأول:
بداية املرسحية... 

)وليد،  هم  واملباريات  الكرة  عن  يتحدثون  جمتمعني،  طالب  أربعة 
مشعل، فيصل، سامي(. 

يدخل عليهم شاب خامس اسمه )مشجع تيقو(. 

يرحب به األربعة بقوهلم: أهاًل بمشجع تيقو. 

 مشجع تيقو: يا أهاًل وألف أهاًل. 

 وليد: أعطنا أخبار حبيبك  تيقو. 

 مشجع تيقو: آه.. آه لو تدرون ليلة األمس مل أنم!

وليد: وملاذا مل تنم؟
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مشجع تيقو: تذكرت هدف تيقو الذي أهنى املباراة بالفوز، وجلست 
أتذكر اهلدف من قدم تيقو وأقول: آٍه يا تيقو املالعب.

ُكُثر أحسن من  املبالغة، عندنا نجوم وطنيون  إىل  مشعل: أظنك متيل 
تيقو. 

مشجع تيقو: أعلم أنه يوجد الكثري لكن؛ أنا ال ُأِحُب إال تيقو. 
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الف�شل الثاين
 يدخل العب البس بدلة منتخب الربازيل مع أحذية رياضية. 

فجأة! يلتفت مشجع تيقو ويقول: يا شباب هل ترون ما أرى؟

اجلميع: ماذا ترى؟

مشجع تيقو: أليس يشبه وجه تيقو. 

فيصل: نعم هو تيقو. 

يردد الطالب اخلمسة مجيًعا: تيقو.. تيقو.. تيقو.. ثم يقفزون عليه. 

 يقوم الطالب بحمله مع األهازيج.. تيقو.. تيقو. 

 بعد دقيقة يقومون بإنزاله والسالم عليه. 

 سامي: يقوم بإعطاء تيقو دفرًتا لكي يوقع عليه. 

مشعل يسأل تيقو: ما هو شعورك وأنت داخل امللعب؟

تيقو: أموت من الضحك وأنا أشاهد اجلامهري داخل امللعب قد قلدوا 
قصة شعري، وهم أصاًل ال يعرفون أهنا مأخوذة من بعض القرود. 

 وليد: ملاذا دائاًم تيقو يتفظ بالكرة كثرًيا دون مترير؟ 

 تيقو: أكيد لكي أسجل اهلدف ويصبح باسمي؛ أصاًل أنا ال أحب إال 
نفيس. 

    سامي: إًذا .. ملاذا دائاًم تيقو يرز أكثر من هدف يف املباراة؟ 
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    تيقو: طبًعا وبتأكيد البد وأن أحرز أكثر من هدف .. كلام كثرت 
أقابل أحًدا، أو أسلم عىل  آِت إىل هنا لكي  أنا مل  األهداف كثرت األموال؛ 
أحد، فضاًل عن أنني أتيت بدافع املحبة لكم؛ ال ثم ال.. أنا أتيت لكي آخذ 

املاليني ثم أذهب .. يعني للامل فقط. 

    مشجع تيقو: كيف وصلت إىل ما وصلت إليه؛ بأن أصبحت العًبا 
كبرًيا يف كرة القدم؟ 

    تيقو: يا صديقي من األخري.. خرجت عىل الدنيا وليس عندي ريال 
أصبحت  الشوارع،  يف  إال  أتواجد  أكن  مل  تقبلني،  مدرسًة  أجد  مل  واحد.. 
وكأنني قرٌد فوق شجرة؛ قررت بعد ذلك أن أذهب إىل الكرة، ألبحث عن 

خبزة آكلها أحسن من الشارع. 

   يذهب تيقو خارج املرسح، فيناديه مشجع تيقو لكنه يذهب وال جييب 
أحًدا. 

   يذهب بعدها الطالب اخلمسة إىل نفس مكان جتمعهم يتساءلون؛ 
كل واحد يقول:  ماذا يقصد تيقو بكالمه؟ مل أكن أتوقعه هكذا! هل هذه هي 

حقيقته؟!.
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الف�شل الثالث
 يمر طبيب يرتدي بالطو أبيض فيتساءل اخلمسة؛ من هذا الطبيب؟  

وليد: هذا هو الطبيب العريب املسلم: عبد اهلل الربيعة الذي قام بإجراء 
العديد من العمليات اجلراحية يف فصل التوائم، فهو بارٌع فيها؛ بل ويسمى 

باجلراح العاملي. 

مشعل: دعونا نذهب للسالم عليه. 

مشجع تيقو: ليس لنا أية حاجة من السالم عليه.

فيصل: ينادي الطبيب فيقف الطبيب. 

يقوم فيصل بإقناع زمالئه بالذهاب معه فيقومون. 

يذهبون مجيًعا إىل الطبيب ويسلمون عليه. 

يسأله اخلمسة كل واحد سؤاالً: 

وليد: كيف استطعت الوصول بأن أصبحت جراًحا عامليًّا كبرًيا؟ 

الطبيب: منذ مراحل الدراسة األوىل وأنا كنت أفكر يف هذا املجال إىل 
أن وفقني اهلل والتحقت بكلية الطب يف جامعة امللك سعود، بعدها أكملت 

دراسايت العليا واحلمد هلل.

مشعل: ما شعورك قبل دخول أية عملية؟ 

الطبيب: أنا أتوكل عىل اهلل أوالً، ثم أعلم بأن عميل هذا ال جمال فيه 
للخطأ إال أن يشاء اهلل. 
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فيصل: تقوم بعمليات كثريٌة مقابل ماذا؟

الطبيب: أنا كل يشء أقوم به خلدمة اإلسالم واملسلمني أحصل عىل 
إن  بل  يشء؛  كل  ليس  املال  بأن  دائاًم  وتذكر   ،  - وجل  عز   - اهلل  من  أجره 

األخالق هي التي جيب أن نتحىل هبا دائاًم.

سامي: ما هو شعورك الداخيل عند تقديمك أليِّ إنجاز رائع وعظيم؟

الطبيب: أمحد اهلل أوالً ثم أكون سعيًدا ثانًيا؛ ألنني أقدم عماًل يساهم 
يف رفع سمعة وطني، ويعيل من شأن شباب هذا الوطن. 

سامي: ما توجيهك للشباب املسلم؟ 

الطبيب: أقول هلم لن يغار عىل دينكم ثم وطنكم إال أنتم؛ لذا وثقوا 
يذهب  ثم  خرًيا،  اهلل  وجزاكم  ووطنكم،  دينكم  وبني  بينكم  املحبة  عرى 

الطبيب. 
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الف�شل الرابع
بعد ذلك يعود الطالب اخلمسة إىل أماكنهم. 

وليد يسأل: أمل تالحظوا الفرق بني كالم تيقو وكالم الطبيب العاملي. 

مشجع تيقو: ما الفرق بني كالم االثنني؟ 

أنا أتيت لكي آخذ املاليني ثم  وليد: تيقو يعرب عن حبه لنفسه ويقول 
أذهب.. يعني ألجل املال؛ أما الطبيب فيعرب عن حبه لدينه أوالً، ووطنه ثانًيا، 
وأن آخر ما يفكر فيه هو املال؛ فهو مستعد للتضحية بوقته وجهده وماله خلدمة 

شباب وطنه واملسلمني مجيًعا دون مقابل ويقول: سمعة وطني أهم يشء. 

وبكل  ا..  جدًّ وواضًحا  واضح  كان  الكالم  وهذا   .. صحيح  سامي: 
رصاحة اآلن عرفت من أحب؟ ومن أكره؟

أنا من اآلن لن أحب إال مسلاًم، وسأتربأ وأبغض كل  تيقو:  مشجع 
كافر ال يؤمن باهلل. 

من  اهلل  يف  واملحبة  املحبة،  إىل  يدعو  احلنيف  ديننا  إخوان؛  يا  مشعل: 
أوثق عرى اإليامن. 

أما سمعتم حديث النبي ملسو هيلع هللا ىلص الذي يقول: »أوثق عرى اإليامن احلب يف 
اهلل، والبغض يف اهلل«)1( .

فيصل: وتذكروا أيًضا قول اهلل - عز وجل - : ڇ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  
ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ    پ   پ     پ   ٻ  

)1( رواه اإلمام أمحد يف مسنده. وحسنه األلباين - رمحه اهلل - يف السلسلة الصحيحة ح )998(.
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ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  
ڤ  ڦڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ  چ  

چ   چڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ   ڌ ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ڇ ] املجادلة[.
حب  نجعل  أن  جيب  فصاعًدا  اآلن  من  بقوله:  املرسحية  وليد  خيتم 
املسلمني وبغض الكافرين هو شعارنا؛ فال حمبة إال ملن يبه اهلل ورسوله، وال 

بغض إال ملن يبغضه اهلل ورسوله. 

:::::  هناية املرسحية  :::::
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حمتويات امل�شرحية
قيمة األداةالغرض من األداةاألدواتم
من املنزللتمثيل شخصية العب كرة قدمبدلة وأحذية رياضية1

)30( لتمثيل شخصية الطبيببالطو طبي2
ر.س

من املنزللكي يقوم تيقو بالتوقيع فيهدفرت صغري وقلم3

)وليد،  هم:  طالب   )7( املرسحية:  يف  املشاركني  الطالب  عدد   *
مشعل، فيصل، سامي، مشجع تيقو، تيقو، الطبيب(.  

* مدة املرسحية: )12( دقيقة.
املنزل، وواحدة  من  اثنتان  أدوات؛  املرسحية: ثالث  أدوات  * عدد 

من السوق.
* تكلفة املرسحية اإلمجالية: ثالثون رياالً.

* اهلدف من املرسحية:
1- بيان خطر وحكم التشبه بالكفار.

2- التحذير من حمبة الكفار.
3- عرض لعدد من صور التشبه بالكفار.

 * الفئة املستهدفة: طالب املرحلة االبتدائية.
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 امل�سرحية الثامنة ع�سر
امل�سروبات الغازية

الف�شل الأول
بداية املرسحية...

وجبة إفطار صباحي موضوعة يف صحون )قشدة - عسل - زيتون - 
خبز - حليب - سفرة - ماء(.

فيقول:  اإلفطار  وجبة  فيشاهد  ماجد؛  واسمه  الطالب  أحد  يدخل 
احلمد هلل، سوف أتناول اليوم وجبة اإلفطار، وأذهب إىل املدرسة نشيًطا.

وجبة  هّيا..  شباب  يا  شباب  يا  وينادي:  السفرة  عىل  جيلس  ماجد 
اإلفطار جاهزة. 

عيل: اآلن سألبس وآتيك. 

سامي: انتظروين، واحذروا من نسياين. 
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السفرة  عىل  وجيلس  بيبيس،  عصري  ومعه  )خالد(  اسمه  طالب  يأيت 
ويقول: السالم عليكم. 

اجلميع: وعليكم السالم ورمحة اهلل وبركاته.

ماجد: ما هذا الذي حتمله بيدك يا خالد؟ 

خالد: عصري بيبيس. 

ماجد: عصري بيبيس عىل وجبة اإلفطار. 

يدخل عيل وسامي وجيلسان عىل السفرة ويقوالن: ما اخلرب؟ 

خالد: املسألة كلها علبة بيبيس!

عيل: بيبيس عىل وجبة اإلفطار. 

سامي: عىل وجبة اإلفطار بيبيس؛ أصاًل البيبيس وغريه من املرشوبات 
الغازية وكلها ضارة، وتسبب أمراًضا كثريًة وال تبني اجلسم. 

خالد: أنا منذ زمن وأنا معتاٌد عليه، ومل يصل يل أيُّ يشء. 

سامي: حتى لو كنت قد اعتدت عليه؛ كل هذا ليس حجة وال مربًرا 
وقد  صحية  ليست  أشياء  يرشبون  أو  يأكلون  منا  الكثري  عليه؛  تستمر  لكي 
تناوهلا  التخلص منها، واالبتعاد عن  اعتادوا عليها، ثم بعد ذلك استطاعوا 

بعد معرفتهم بأخطارها وأرضارها الصحية. 

خالد: أصاًل هي كلها ماء وسكر. 

ماجد: ال يا خالد أنت خمطئ؛ فيها مواد أخرى خطرية!
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خالد: ما املواد الثانية واخلطرية؟ 

ماجد: فيها غازات، وفيها مواد حافظة صناعية، وفيها أيًضا نكهات 
ثانية غري طبيعية، وغريها من املواد. 

عيل: وكل واحد من هذه املواد له مضاره عىل اجلسم بشكل عام. 

ا، وأنا أفضلها ألجل طعمها.  خالد: لكن طعمها حلو جدًّ

بسبب  هو  احللو  الطعم  وهذا  خالد،  يا  صحيح  هذا  كالمك  سامي: 
الغازية  املرشوبات  البيبيس وغريه من  املوجودة يف علبة  اهلائلة  السكر  كمية 
األخرى؛ حيث يعمد مصنعوه إىل وضع كميات كبرية من السكر يف العلبة 
الواحدة أْي ما يعادل ثالثة وثالثني جراًما من السكر واسمه »السكروز« أْي 
يرفع نسبة  امتصاصه من قبل األمعاء، وبالتايل  املائدة، ويتميز برسعة  سكر 
ا عىل من يعانون من  السكر يف الدم بشكل رسيع وهذا يؤثر بشكل كبري جدًّ
مرض السكري خصوًصا، وكذلك غريهم ممن ال يعانون منه؛ حيث تساعد 
هبذا  اإلصابة  عىل  الغازي  املرشوب  علبة  يف  املوجودة  الكبرية  السكر  كمية 
الداء اخلطري )داء السكري( والذي يعترب من األمراض اخلطرية واملنترشة يف 

هذا العرص وقانا اهلل منه. 

فكلها  األخرى  الغذائية  املواد  وبني  بينه  فرق  يوجد  ال  أصاًل  خالد: 
تغذي اجلسم. 

باملعادن  الغني  احلليب  تقارن  هل  هذا؛  لك  قال  من  ال،  ماجد: 
السليم؛  النمو  نمو اجلسم  العظام ويساعد عىل  يقوي  والفيتامينات  بحيث 
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هل تقارنه باملرشوبات الغازية؟ 

عبارة  هي  أصاًل  الغازية  املرشوبات  إن  بل  للمقارنة؛  جمال  ال  بالطبع 
عن سوائل حتتوي عىل سعرات خاوية - أْي: خالية - من القيمة الغذائية، 
وتسبب حرمان شاربيها من الفائدة املرجوة عند تناول األطعمة املفيدة معها. 

خالد: معروف عند كثري من الناس أن املرشوبات الغازية تساعد عىل 
اهلضم. 

عيل: هذا الكالم من املعتقدات اخلاطئة واملنترشة عند الكثري من الناس، 
وهو أن املرشوبات الغازية تساعد عىل اهلضم، وهذا لألسف غري صحيح، 
التي خيرجها  والغازات  به شارهبا،  يشعر  الذي  الشعور  تفسري هذا  ويمكن 
بعد الرشب؛ هو بسبب الغازات التي يوهيا املرشوب ذاته، وليست من جراء 

هضم الطعام املوجود يف املعدة.

خالد: ال يوجد بديل عن هذه املرشوبات الغازية؟ 

بديل عن املرشوبات  ألف  يا خالد كالمك خاطئ؛ يوجد  سامي: ال 
وكذلك  وتنوعها،  باختالفها  الطبيعية  الفاكهة  عصائر  لديك  مثاًل:  الغازية 
األلبان واحلليب، وكذلك العصائر الطازجة، كل ما عليك هو أن تبتعد عن 

هذه املرشوبات الغازية، وسوف جتد ألف بديل يغنيك عنها - بإذن اهلل - . 

خالد: يعني أن خالصة كالمك تدل عىل أن املرشوبات الغازية ليس 
فيها أية فائدة؟! 

سامي: بل وفيها العديد من األرضار. 
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يفتح خالد عصري البيبيس ويقول: أنا أريد أن أرشبه وليكن ما يكون، 
ثم يرشب البيبيس ويذهب. 

يقول ماجد وعيل وسامي: ونحن أيًضا نريد أن نرشب احلليب ونكرس 
احلديد؛ ثم يقومون ويأخذون حقائبهم ويصطفون يف طابور مع خالد. 
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الف�شل الثاين
يدخل طالب جديد لكي يعطي الطالب التامرين الرياضية ويقول: هّيا يا 
شباب التامرين الصباحية. اسرتح .. استعد، بعدها يقول التمرين األول: 

رفع اليدين مع الدوران أربع مرات .. ابدأ. 

يبدأ خالد بالشعور بالتعب ثم يسقط عىل الذي أمامه. 

 . يقوم زمالؤه بحمله ووضعه عىل األرض 

يطلب معلم الرياضة من عيل مناداة الطبيب. 

يذهب عيل ليحرض الطبيب. 

يرض الطبيب إىل خالد ويسأله: ما هو الذي يتعبك؟

خالد: أشعر بدوار وتعب شديد وعدم املقدرة عىل فعل يشء. 

الطبيب: بالتأكيد أنك مل تتناول وجبة اإلفطار. 

إىل  الذهاب  قبل  اإلفطار  وجبة  تناولت  لقد  طبيب  يا  واهلل  خالد: 
املدرسة. 

الطبيب: أمٌر غريب .. هذه احلالة نادرة احلدوث. 

ا مع وجبة اإلفطار.  عيل: تناول يا طبيب عصرًيا غازيًّ

الطبيب: اآلن عرفت ما هو سبب هذا الدوار والتعب. 

خالد: وملاذا يا طبيب .. هل املرشوبات الغازية تؤدي إىل هذه النتيجة؟ 
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الطبيب: بالتأكيد أهنا سوف تؤدي إىل هذه النتيجة وأكثر، أصاًل هذه 
املرشوبات الغازية خالية من أية قيمة غذائية؛ بل هي متتص املعادن من اجلسم 

مثل: الكالسيوم، واحلديد، وجتعل اجلسم ال يستفيد منها.

خالد: اآلن عرفت أرضار املرشوبات الغازية، ومن اليوم ال بيبيس وال 
كوكاكوال وال أيَّ مرشوب غازي.

سوف أتناول العصائر الطبيعية، وأرشب احلليب لكي أهتم بصحتي، 
وجزاكم اهلل خرًيا عىل نصائحكم. 

:::::  هناية املرسحية  :::::

.
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حمتويات امل�شرحية
قيمة األداةالغرض من األداةاألدواتم
)5( ر.سلتمثل تناول وجبة اإلفطارقشدة1

)5( ر.سلتمثل تناول وجبة اإلفطارعسل2

)5( ر.سلتمثل تناول وجبة اإلفطارزيتون3

)1( ر.سلتمثل تناول وجبة اإلفطارخبز4

من املنزللتمثل تناول وجبة اإلفطارسفرة5

املرشوبات عصري بيبيس6 تناول  دور  لتمثيل 
الغازية

 )1.5(
ر.س

)30( لتمثيل شخصية الطبيببالطو طبي7
ر.س

من املنزللتمثيل شخصية معلم الرياضةبدلة رياضية8

* عدد الطالب املشاركني يف املرسحية: )6( طالب هم: )خالد،عيل، 
ماجد، سامي، معلم الرياضة، الطبيب(.

* مدة املرسحية: )12( دقيقة. 

* عدد أدوات املرسحية: ثامين أدوات؛ من املنزل أربع أدوات، ومن 
السوق أربع أدوات.

* تكلفة املرسحية اإلمجالية: )47.5( رياالً.
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* اهلدف من املرسحية:
1- التوعية بأمهية املحافظة عىل الصحة باألكل السليم.

2- توجيه الطالب بالبعد عن املرشوبات الغازية ملضارها عىل الصحة.

* الفئة املستهدفة: طالب املرحلة االبتدائية.

سابقة؛  مرسحيات  من  الطبي(  )البالطو  توفري  تم  إذا  مالحظة:   *
تصبح تكلفة هذه املرسحية )17.5( رياالً فقط؛ بسبب خصم قيمة )البالطو 

الطبي(. 
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 امل�سرحية التا�سعة ع�سر
احلذر من ال�ستهزاء بتعاليم الإ�سالم ال�سمحة

الف�شل الأول
بداية املرسحية...

طالب جالس يف املرسح اسمه نارص.

يمر طالب ملتٍح اسمه فيصل. 

ينادي نارص الطالب امللتحي فيصل بقوله: يا شيخ.. يا شيخ.

فيصل يقف.

يأيت نارص إىل امللتحي فيصل ويسلم عليه ويقول له: اهلل أكرب وجهك يا 
شيخ مثل الباذنجان املحشو بالفستق.

فيصل: ساحمك .. ساحمك اهلل.

نارص: ملاذا يا شيخ تغضب مني .. أنا مل أقل أية كلمة تغضبك؛ إال أنني 
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أود أن أقول لك شيًئا.

فيصل: وما هو؟

نارص: حليتك تذكرين بحاجة أحبها كثرًيا.

فيصل: وما هي؟

نارص: تذكرين بكيس األرز اخلشن.

فيصل: ال حول وال قوة إال باهلل .. تستهزئ .. تستهزئ.

نارص: ال يا أخي أنا ال أستهزئ .. أنا أمزح.

فيصل: كيف متزح؟! هذه هي سنة من سنن املصطفى ملسو هيلع هللا ىلص، وشعرية 
من شعائر اإلسالم الظاهرة .. املوضوع ال يتمل ال مزاح وال استهزاء، ثم 

يذهب فيصل.

 يعود نارص إىل مكانه وجيلس.

 يمر شاب آخر مقرٌص ثوبه إىل الكعب اسمه بدر.

 يناديه نارص فيقف.

 يذهب نارص إىل بدر فيسلم عليه ويقول له: يا أخي أريد أن أسألك 
سؤاالً؟ 

  بدر: تفضل.

  نارص: من أين صنعت ثوبك هذا؟ عند أيِّ خياط؟

  بدر: عند اخلياط سعيد، ومكان املحل يف حي الروضة.
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  نارص: ال بارك اهلل فيه.

  بدر: وملاذا.. ملاذا تدعو عليه؟

  نارص: ملاذا يوفر هذا اخلياط باملقاسات؟.

بدر: إنا هلل وإنا إليه راجعون .. أنت ال تعلم بأن تقصري الثوب إىل    
الكعبني هو سنة واجبة عىل كل مسلم؟

  نارص: أقول لك دعك من التوفري مرة أخرى.. هل سمعت؟

الدين .. أنت ال  بتعاليم  بدر: ال حول وال قوة إال باهلل .. تستهزئ    
بالدين وشعائره كاللحية، والسواك، وتقصري  تعلم ما هو حكم االستهزاء 

الثوب؟!

الدين ُيرس    نارص: ال .. ال أدري احلكم؛ لكن كل ما أعلمه هو أن 
واحلمد هلل.

أو  تعدهيا  يمكن  ال  وضوابط  حدود  له  لكن  يرس،  الدين  نعم  بدر:    
جتاوزها، واسمع احلكم من الشيخ العالمة ابن باز - رمحه اهلل - حيث يقول 

السائل: 

ظهر يف كثري من املجتمعات اإلسالمية االستهزاء بشعائر الدين الظاهرة 
كإعفاء اللحى، وتقصري الثياب ونحومها - ؛ فهل مثل هذا االستهزاء بالدين 
الذي خيرج من امللة؟ وبامذا تنصحون من وقع يف مثل هذا األمر وفقكم اهلل؟ 

اجلواب: ال ريب أن االستهزاء باهلل ورسوله وبآياته وبرشعه وأحكامه 
ڇ ژ  ڑ  ڑک    :  - اهلل - عز وجل  لقول  الكفر  أنواع  من مجلة 
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ک ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ ڇ  ] التوبة[  اآلية من 

سورة التوبة. 

ويدخل يف ذلك االستهزاء بالتوحيد، أو الصالة، أو الزكاة، أو الصيام، 
أو احلج، أو غري ذلك من أحكام الدين املتفق عليها. 

أما االستهزاء بمن يعفي حليته، أو يقرص ثيابه، ويذر اإلسبال، أو نحو 
ذلك من األمور التي قد ختفى أحكامها، فهذا فيه تفصيل، والواجب احلذر 
من ذلك، ونصيحة من يعرف منه يشء من ذلك حتى يتوب إىل اهلل سبحانه 
هلل  طاعة  ذلك،  يف  بالرشع  متسك  بمن  االستهزاء  ويذر  برشعه،   ويلتزم 
- عز وجل - ورسوله ملسو هيلع هللا ىلص، وحذًرا من غضب اهلل وعقابه، والردة عن دينه 
وهو ال يشعر، نسأل اهلل لنا وللمسلمني مجيًعا العافية من كل سوء إنه خري 

مسؤول. واهلل ويل التوفيق)1( .

 بعد االنتهاء من قراءة الفتوى يقول بدر: أال هل بلغت اللهم فاشهد.. 
ثم يذهب.

يرجع نارص إىل مكانه.

)1( تقرأ هذه الفتوى من ورقة خيرجها الطالب من جيبه.
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الف�شل الثاين
 يمر طالب معه كتاب اسمه إبراهيم.

 يقوم نارص بإيقافه والسالم عليه.

نارص: يا أخي أريد أن أسألك سؤاالً.

إبراهيم: تفضل.

نارص: ما هذا الكتاب الذي بيدك؟

إبراهيم: هذا كتاب عن طلب العلم وفضله.

نارص: ما طلب العلم؟ و ما فضله؟

األحكام  ومعرفة  الرشع،  بأمور  التفقه  هو  العلم  طلب  إبراهيم: 
الرشعية، وينالك أجره يف الدنيا واآلخرة إن شاء اهلل .. يقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »وإن 

املالئكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رًضا بام يصنع« ثم يذهب إبراهيم.

يرجع نارص إىل مكانه ويتساءل بينه وبني نفسه ويقول: »تضع أجنحتها 
لطالب العلم«.
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الف�شل الثالث
 يدخل طالبان وجيلسان مها: )سعيد ومروان(.

 يسلم عليهام نارص من بعيد ويقول هلام: عندي فائدة.

الطالبان: ما هي؟

نارص: من اليوم ال بد وأن ترفعوا أرجلكم عن األرض. 

مروان: نرفع أرجلنا.. وملاذا؟

ارفعوا  ويقول:  رجله(،  )ويرفع  هكذا  أرجلكم  ترفعون  نعم  نارص: 
أرجلكم عن أجنحة املالئكة. ثم تتجمد رجل نارص وتصاب بالشلل.

سعيد: هداك اهلل يا نارص، ملاذا ال ترتك االستهزاء بالدين وتعاليمه؟

  يسقط نارص عىل األرض.

 مروان: ماذا بك يا نارص؟ ماذا جرى لك؟ 

 نارص: ال أقدر أن أحرك رجيل .. ال أقدر أن أحرك رجيل.

 سعيد: حاول .. حاول .. ما الذي حل بك؟!

نارص: ال حول وال قوة إال باهلل .. ال أقول إال: ال حول وال قوة إال باهلل 
.. هذه هي عقوبة من اهلل - عز وجل - بسبب استهزائي بالدين، وبتعاليم 

 . الرشع؛ فاللهم تب عيلَّ .. اللهم تب عيلَّ

 ياول سعيد ومروان حتريك قدم نارص.
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نارص: ال حتاولون ال فائدة من ذلك، قد نصحني من قبل أناس ُكثر 
عن االستهزاء بالدين، وأخربوين بخطورة هذا األمر، وأسمعوين الفتاوى، 
لكنني مل أرتدع، وهذه عقوبة عاجلة من اهلل يف الدنيا وأسأل اهلل أال يعذبني 

يف اآلخرة.. 

اسمعوين يا إخويت: .. احذروا من خطورة االستهزاء بالدين مهام كان 
حتى ولو باملزاح، وال جتلسوا مع أيِّ شخٍص يستهزئ بالدين، وانصحوا كل 
شخص يستهزئ بالدين وحذروه، وقولوا له: اعلم أن العاقبة وخيمة إن مل 

تكن يف الدنيا، سوف تكون يف اآلخرة.

 إنا هلل وإنا إليه راجعون..

 إنا هلل وإنا إليه راجعون..

 إنا هلل وإنا إليه راجعون..

:::::  هناية املرسحية  :::::
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حمتويات امل�شرحية
قيمة األداةالغرض من األداةاألدواتم
من املنزللتمثيل دور طالب العلمكتاب1

من املنزللتمثيل دور الطالب املقرص لثوبهثوب قصري2

)نارص،  املرسحية: )6( طالب هم:  املشاركني يف  الطالب  * عدد 
فيصل، بدر، إبراهيم، سعيد، مروان(.

* مدة املرسحية: )12( دقيقة.
* عدد أدوات املرسحية: أداتان؛ مجيعهام من املنزل.

* تكلفة املرسحية اإلمجالية تقريًبا: ال يوجد.
 * اهلدف من املرسحية:

 - تنبيه الطالب بخطر اإلستهزاء بالدين، وعقوبة ذلك.

 - حث الطالب عىل عدم اجللوس مع من يستهزئ بالدين، واحلرص 
عىل نصحه.

 - بيان عاقبة االستهزاء بالدين يف الدنيا واآلخرة.

 * الفئة املستهدفة: طالب املرحلة االبتدائية.
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 امل�سرحية الع�سرون
ال�ستعداد لالمتحانات

الف�شل الأول: 
بداية املرسحية...

 أحد عرش طالًبا جمتمعون هم: )عبد العزيز، يوسف، سلطان، مجال، 
عيسى، ممدوح، نايف، فيصل، خلف، تركي، أمحد( يتحدثون عن االختبارات 

وكيفية االستعداد هلا.

ومل  اقرتبت،  قد  االختبارات  بأن  تعلمون  أنتم  شباب  يا  العزيز:  عبد 
يتبقاَ عليها سوى أسبوعني فقط؛ فام أنتم فاعلون؟

دائاًم أحرص  لالمتحانات  أنا عندي ثالث طرق لالستعداد  يوسف: 
عىل عملها لالستعداد لالمتحانات.

سلطان: وما هذه الطرق الثالث؟
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يوسف: 

أو  فيه فوىض  مكاًنا  أختار  فال  للدراسة:  املناسب  املكان  أختار  أوالً: 
إزعاج، أو غري مرتب، أو تكثر فيه الصور؛ بل أحاول قدر اإلمكان أن أختار 
للمذاكرة  مكاًنا هادًئا ونظيًفا ومرتًبا لكي أجعل كل تركيزي وانتباهي هو 

فقط.

أنني  وهو  واضًحا  هدًفا  لنفيس  أجعل  بحيث  النفيس:  اإلعداد  ثانًيا: 
سوف أحقق أعىل املراتب - بإذن اهلل - وليس فقط النجاح، وكذلك عمل 

خطة دراسية أقسم فيها املذاكرة كل يوم، وال أؤجل عمل اليوم إىل الغد.

مثل  الدرس  قبل  أحتاجها  التي  األدوات  مجيع  أحرض  وأخرًيا:  ثالًثا 
األدوات  مجيع  تكون  بحيث  وغريها،  األوراق  املسطرة،  املمحاة،  القلم، 
ال  كام  يكن،  مهام  مكاين  من  للخروج  أحتاج  وال  يدي،  وبمتناول  عندي، 
هناية  بعد  مجيعها  وتؤجل  مرفوضة،  والرحالت  الزيارات  مجيع  أن  أنسى 

االختبارات.

  مجال: كالم رائع، ومجيل يا ليتنا نتبعه، ونعمل به.

  ممدوح: لكن أنا عندي مالحظة عىل اجلوانب الصحية للطالب خالل 
فرتة االمتحانات.

  سلطان: كيف؟ ماذا تقصد باجلوانب الصحية خالل فرتة االمتحانات؟

  ممدوح: أقصد أن هناك العديد من الطالب هيملون صحتهم البدنية 
من  وكذلك  ا،  حقًّ عليك  لبدنك  أن  يعرف  وكلنا  االمتحانات،  فرتة  خالل 
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املهم والرضوري خالل هذه الفرتة أن يتناول اإلنسان القدر الكايف من املواد 
الغذائية لكي تساعده عىل الرتكيز ومواصلة املذاكرة دون تعب أو جوع.

سلطان: إًذا؛ كيف ننظم الوجبات بشكل صحي يف أثناء فرتة االمتحانات؟

  ممدوح: 

أوالً: تناول الوجبات اخلفيفة بني فرتة وأخرى من فرتات املذاكرة مهم 
ا. جدًّ

ثانًيا: احرص كثرًيا عىل تناول وجبة اإلفطار؛ ألن عدم تناوهلا يؤدي إىل 
تشتت الذهن، وعدم الرتكيز.

فرتة  أن  إىل  االنتباه  مع  واستقرار،  الغذاء يف هدوء  تناول وجبة  ثالًثا: 
االسرتخاء،  للجسم  تعطي  فهي  مهمة؛  الغذاء  وجبة  تيل  التي  االسرتاحة 

وانتظام اهلضم.

يا شباب أسألكم عن يوم االختبار، عندما أجلس عىل  مجال: لكن    
الطاولة والكريس وتبدأ قدماي بالرجفان، ويبدأ قلبي خيفق، ما هذه احلالة؟ 

وهل سبق لكم املرور هبا؟

مجيع الطالب: نعم مررنا هبا.

 مجال: هذا هو قلق االمتحانات .. محانا اهلل منه.

 عيسى: يا إخوان اسمعوا مني هذه النصيحة: تصاحب االمتحانات؛ 
القلق، قد تزيد لدى بعض الطلبة وقد تنقص، وتتمثل  بل تسبقها فرتة من 
فإنه  القلق  اليسري من  أما اليشء  املناسب،  ازداد عن احلد  إذا  القلق  خطورة 
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التذكري  من  البد  لكن  االهتامم،  من  املزيد  إىل  الطالب  يدفع  بل  يرض؛  ال 
بأنه ال جيوز أن يرتك الطالب نفسه للقلق الزائد، والذي من أعراضه؛ توتر 
يتوقف  قد  بل  يدرس؛  وكيف  يدرس،  ماذا  الطالب  يدري  فال  األعصاب 
الطالب عن االستذكار حتت تأثري القلق؛ لذا .. ال جتعل القلق يسيطر عليك؛ 

بل ابدأ باملذاكرة، وافعل األسباب. 

سلطان: فعاًل؛ ال جتعل القلق يسيطر عليك؛ بل اجعله دافًعا لك للجد 
واالهتامم.

بأيِّ  يقوم  أن  قبل  املسلم  يفعله  يشء  أهم  تنسوا  ال  العزيز:  عبد   
به،  والثقة  ، واالعتامد عليه،  اهلل - عز وجل -  التوكل عىل  أال وهو  عمل؛ 
الفرتة  هذه  يف  النجاح  وسؤاله   - وجل  عز   - اهلل  دعاء  الطالب  مجيع  فعىل 
تعاىل:  اهلل  يقول  احلياة،  وجماالت  فرتات  من  غريها  ويف  االمتحانات،   من 

ڇ ى  ائائ  ەئ  ەئ  وئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئۈئېئ  

ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  یڇ ] البقرة[.

فال هتمل هذه األسباب؛ بل افعل األسباب التي بني يديك من املذاكرة 
واحلفظ، واهلل هو املعني واملوفق.

سلطان: هذا أهم يشء نستعد به لالمتحانات، وهو التوكل عىل اهلل - 
عز وجل -  بالدعاء، وفعل األسباب.

تركي: لكن يا شباب أنا عندي طريقة غري هذه يف املذاكرة!

سلطان: وما هذه الطريقة .. أخربنا هبا يا تركي.
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تركي: أنا أحب أن أذاكر مع أحد أصدقائي؛ بحيث نجتمع مع بعض 
ا. ونبدأ املذاكرة سويًّ

عبد العزيز: هذه طريقة غري جادة .. من كان يريد املذاكرة، وجاد يف 
للمذاكرة  بأن اجتامعك مع أصدقائك  نفسه، واعلم  فليذاكر مع  األمر  هذا 
مدعاة للكالم والضحك وضياع هدف االجتامع أال وهو املذاكرة؛ لذا تركه 

أوىل.

 أمحد: أنا غريكم .. أنا أحب االختصار فُأذاكر يوم االمتحان فقط، ويف 
الليل أراجع فقط، وباقي األيام للنوم.

 عبد العزيز: هل أنت حاسب آيل لتستطيع حفظ املادة مجيعها يف ليلة؟! 
هذا مستحيل، وال يمكن أن يأيت بنتيجٍة مرضيٍة.

خلف: أنا خمتلف عنكم، وال يقنعني كالمكم.

سلطان: عجيب وغريب؛ إًذا .. أخربنا يا عبقري: ما هو رس مذاكرتك؟

خلف: أنا ال أذاكر وال أفتح املادة فقط؛ أدخل االمتحان فآخذ من هنا 
ومن هناك.

عبد العزيز: عجيب سوف ترى هنايتها معك يا أهيا العبقري، ونتقابل 
كلنا إن شاء اهلل بعد االمتحانات، ونرى من هو الذي أثمرت طريقته النجاح، 

ومن هو الذي أثمرت طريقته الفشل.
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الف�شل الثاين
يذهب مجيع الطالب خارج املرسح، ويبقى تركي وفيصل وأمحد.

أمحد يذهب إىل ناحية املرسح يتغطى وينام.
تركي وفيصل يذاكران مع بعض.

يقول فيصل لرتكي: نريد أن نذاكر املادة من البداية، نبدأ فصاًل فصاًل، 
وبعدها نحل مسائل كل فصل عىل حدة .. اتفقنا؟

أباك وأنا داخل إىل  .. رأيت  .. لكن؛ قل يل بربك  اتفقنا  نعم  تركي: 
البيت ومعه أدوات زراعية.

فيصل: نعم؛ والدي كان ذاهًبا إىل املزرعة.
تركي: منذ متى وأنتم عندكم مزرعة؟

فيصل: صار هلا سنة كاملة وأنت ال تدري؟!
تركي: وماذا تزرعون فيها؟

وبصل،  وطامطم،  ومشمش،  خوخ،  يشء؛  كل  فيها  نزرع  فيصل: 
وخيار، وجزر، وخس، وجرجري.

تركي: ما شاء اهلل .. كل هذه األشياء تزرعوهنا.
السنة  يف  أرباح  عىل  حصلنا  قد  بأننا  وأبرشك  بالتأكيد؛  نعم  فيصل: 

املاضية واحلمد هلل.
تركي: وكم عامل هبا؟

فيصل: هبا أربعة عامل كل عامل يأخذ )1500( ريال.
تركي: يا اهلل .. الوقت قد ذهب ونحن مل نذاكر؛ لنذهب إًذا.
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يذهب فيصل وتركي خارج املرسح.
 يفيق أمحد من النوم ثم ينظر إىل الساعة ويقول: .. يا اهلل يا اهلل يا اهلل .. 

االختبار فات .. االختبار فات .. ثم يذهب خارج املرسح.
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الف�شل الثالث
يدخل مجيع الطالب للمرسح وجيلسون حول بعض.

عبد العزيز: هذه االختبارات وقد ودعناها بخريها ورشها، ونريد أن 
نعرف ما الذي حصل مع كل طالٍب منا.

سلطان: أنا احلمد هلل نجحت وحققت نسبة طيبة.

يوسف: و أنا احلمد هلل نجحت وحققت نسبة متميزة.

مجال: وأنا احلمد هلل نجحت وحققت نسبة ممتازة.

عيسى: وأنا احلمد هلل نجحت وإن شاء اهلل يف املرة القادمة سوف أعمل 
عىل حتسني مستواي ونتيجتي.

ممدوح: أنا احلمد هلل نجحت بل ومن العرشة األوائل.

نايف: وأنا احلمد هلل ذاكرت ونجحت وتفوقت.

عبد العزيز: وأنا كذلك واحلمد هلل نجحت؛ لكن يا فيصل ويا تركي 
أريد أن أعرف منكام ما هي نتيجة املذاكرة مع األصدقاء؟

فيصل: واهلل كلها ذهبت يف احلديث والكالم؛ والنتيجة طبًعا رسبنا أنا 
ا. وتركي بأربع مواد؛ يعني وضعنا صعب جدًّ

عبد العزيز: وأنت يا أمحد؛ ماذا صار مع النوم ومذاكرة الليل؟

أدخل  مل  وطبًعا  االختبار،  عيلَّ  فات  النوم  من  إكثاري  بسبب  أمحد: 
االمتحان والنتيجة؛ »راسب«!
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عبد العزيز: وأنت يا خلف يا صاحب العبقرية؛ ماذا نفع معك جتاهل 
االمتحانات واملذاكرة؟

خلف: احلالة تشكى إىل اهلل .. راسب يف مجيع املواد، مع مرتبة الرشف 
غري الطبيعية .. وأكيد ودون شك ال توجد أية فرصة للتعويض.

عبد العزيز: صدق من قال: يوم االمتحان يكرم املرء أو هيان.

:::::  هناية املرسحية  :::::
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حمتويات امل�شرحية
قيمة األداةالغرض من األداةاألدواتم
من املنزللتمثيل عملية نوم أمحدبطانية1

من املنزللتمثيل عملية نوم أمحدوسادة2

)عبد  هم:  طالًبا   )11( املرسحية:  يف  املشاركني  الطالب  عدد   *
خلف،  فيصل،  نايف،  ممدوح،  عيسى،  مجال،  سلطان،  يوسف،  العزيز، 

تركي، أمحد(.

* مدة املرسحية: )15( دقيقة.

* عدد أدوات املرسحية: اثنتان؛ مجيعهام من املنزل.

* تكلفة املرسحية اإلمجالية تقريًبا: ال يوجد.
* اهلدف من املرسحية:

1- التذكري بأمهية االستعداد اجليد لالختبارات.

2- عرض لطرق صحيحة لالستعداد اجليد الستقبال االختبارات.

3- حتذير الطالب من إغفال االستعداد لالختبارات.

* الفئة املستهدفة: طالب املرحلة االبتدائية.
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 امل�سرحية احلادية والع�سرون
فريقي فقط

الف�شل الأول:
بداية املرسحية...

 عرشة طالب جمتمعون ويتحدثون؛ هم: )ييى، بدر، موسى، وائل، 
عبدالرازق، مالك، سامي، عثامن، عبد الرمحن، أمحد(. 

 حييى: كيف احلال يا شباب؟
 اجلميع: بخري واحلمد هلل.

ر فيها بعضنا البعض   حييى: أنتم تعلمون مجيًعا بأن لنا مدة طويلة مل ياَ
لذا؛   .. بالظروف  أعلم  فاهلل  ثانية  مرة  نتقابل  لن  ربام  أنه  وتعلمون  اآلخر، 

عندي اقرتاح يا شباب.
 بدر: وما هذا االقرتاح؟

 موسى: دائاًم يا يي تعودنا عىل االقرتاحات الطيبة.
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 حييى: أنا أقرتح بأن نخصص لنا نزهة يوم اخلميس القادم.
 وائل: بكل رصاحة فكرة طيبة.

 عبد الرزاق: مائة يف املائة موافق.
 عثامن: هذه فرصتنا نتذكر أحاديثنا املاضية.

 أمحد: ال تنسوا بأن النزهة بدون جتهيزات لن يكون هلا أيُّ طعم.
عبد الرزاق: البد وأن نوزع املهامت فيام بيننا. اآلن كل واحٍد منا خيربنا 

ما الذي ينوي إحضاره من التجهيزات.
 عبد الرمحن: أنا سوف أحرض الذبيحة.

 حييى: كريم يا عبد الرمحن .. وأعانك اهلل. 
 مالك: أنا عيلَّ الصحون، والقدور، والسكاكني؛ فال تقلقوا أبًدا.

 حييى: ممتاز يا شباب؛ نريد أكثر.
 موسى: أنا سوف أتكفل بالسيارة، بجميع ما حتتاجه من أدوات. 

 حييى: جزاك اهلل خرًيا، وبارك اهلل يف جهودك.
النزهة، عندي مكان مناسب، سوف  بالنسبة ملكان  يا شباب  عثامن:   

ا. أدلكم عليه عند ذهابنا، وهو مناسب وهادئ جدًّ
حييى: ال بأس يا عثامن املكان عندك، ولن نذهب إال إىل املكان الذي 

حتدده لنا - بإذن اهلل - . 
حييى: ال تنسوا بأنني وبدر سنتكفل بأدوات الشاي والقهوة. 

 عبد الرازق: وملاذا ييى وبدر يتشاركان مع بعضهام؟ ما الرس؟
حييى: تعرف الظروف  كلنا احتاديون .. فريقنا واحد .. ودمنا واحد.
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تعرفون  شبابيون،  ومالًكا  بأنني  شباب  يا  تنسوا  وال  الرازق:  عبد   
الشباب ال يريد إال شباًبا.

 عثامن: وال تنسوا يا شباب بأنني وسامي أهالويون، وفريقنا األهيل، 
وال نريد غري األهيل.

 أمحد: وال تنسوا يا شباب بأنني وعبد الرمحن نرصاويون .. الذهب ال 
يريد إال الذهب.

 وائل: وال تنسوا يا شباب بأنني وموسى هالليون .. اهلالل ال يريد إال 
هالالً .. ويوم األربعاء يعني قبل يوم النزهة توجد مباراة بني النرص واهلالل 

وسوف تشاهدون األهداف - بإذن اهلل - كأهنا صواريخ.
عىل  حتكم  فلامذا  اآلن،  إىل  تبدأ  مل  املباراة  اهلالل؛  يعني  وماذا  أمحد:   

املباراة؟!.. أنت هاليل ومتعصب، وغًدا متحرس.
الذي  من  غًدا  نرى  سوف  اهلزيمة،  عىل  ماذا؟..  عىل  متحرس  وائل:   

سوف تغرق شباكه باألهداف.
بدر: يا مجاعة نحن إخوة، ومل يمِض عىل فرحة لقائنا إال اليشء اليسري، 

وال نريد أن نقلب اجتامعنا هذا إىل فرقة.
أمحد: املوعد يوم اخلميس، وسوف نرى من رافع الرأس، ومن مطأطئ 

الرأس، ثم خيرج أمحد وعبد الرمحن من املرسح.
 بدر: املهم يا شباب ال تنسوا يوم اخلميس الساعة التاسعة صباًحا، كل 

شخص منكم يأيت بام تكفل به.
 خيرج مجيع الطالب من املرسح.
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الف�شل الثاين
بعد دقيقة: يدخل بدر وييى إىل املرسح ويقول بدر: أين الشباب؟ أين 

احرتام املواعيد؟
حييى: اآلن سوف يأتون - بإذن اهلل - ؛ ال تستعجل. 

يدخل مجيع الطالب إىل املرسح باستثناء عبد الرمحن وأمحد.
حييى: عجيب؛ أين عبد الرمحن وأمحد .. ملاذا تأخرا؟

عثامن: متهل قلياًل .. اآلن سوف يأتون ومعهم األغراض - بإذن اهلل - 
؛ ال تتعجل. 

بالتعليقات  وجوههم  ألغسلن  أتوا  ولو  أبًدا،  يأتوا  لن  الرمحن:  عبد 
دون  مرماهم  كأن  واحدة،  مرة  ثالثة صفر  بكل جدارة هزمناهم  الساخرة؛ 

حارس.
يضحك مجيع الطالب.

يا إخوان  فاملسألة  بأن األمور قد تصل إىل هذا احلد؛  أعتقد  حييى: ال 
كلها عبارة عن مباراة رياضية، ال مشاحنات نفسية. 

األمر شبه  ذبيحة،  دون  النزهة  إىل  نخرج  .. كيف  اآلن  املهم؛  بدر:    
مستحيل.

  حييى: أعاننا اهلل؛ يعني البد من تأجيل النزهة .. إنا هلل وإنا إليه راجعون.
  عثامن: إًذا نؤجلها إىل يوم اخلميس القادم .. هيا بنا نذهب.

  خيرج مجيع الطالب من املرسح.
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الف�شل الثالث
 بعد دقيقة يدخل مجيع الطالب إىل املرسح ما عدا سامي وعثامن.

ييى يقول: يا شباب أين سامي وعثامن .. ملاذا تأخرا؟. 

أمحد: إهنام مها من تكفال بالسيارة .. يعني دوهنام ال نستطيع الذهاب 
إطالًقا.

 يضحك عبد الرازق ومالك، ويقول مالك: ال سيارة، وال حتى إطار 
سيارة .. لن تأيت أية سيارة.

حييى: ما األمر .. ملاذا كل هذا التشاؤم؟.

يأتون  كيف  املباراة؛  من  وخرج  فريقهم  اهنزم  قد  باألمس  مالك: 
ووجوههم حزينة؟!.

أجلنا  املايض  األسبوع  يف  ُيعقل!..  ال  األمر  هذا  شباب  يا  حييى: 
النزهة، ويف هذا األسبوع أيًضا تريدوننا أن نؤجلها.. ما اخلرب؟ ال تنسوا بأننا 
مشجعون للفريق فقط ولسنا العبني؛ يعني ال نأخذ نقوًدا، وال كؤوًسا؛ فقط 

نكتفي باملشاهدة .. فمرًة يرتفع الضغط ومرًة ينزل.

موسى: احلل هو اخلميس القادم.. وال تنسوا بأن اخلميس القادم هو 
مباراة االحتاد والشباب .. يعني يا بدر أخربنا من اآلن تريد أن حترض أم ال؟. 

بدر: نعم؛ أنا وييى سوف نحرض سواًء فاز االحتاد أو اهنزم.

خيرج مجيع الطالب من املرسح.
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الف�شل الرابع
يدخل مجيع الطالب إىل املرسح ما عدا ييى وبدر.

مالك: أين ييى وبدر؟.. أين االثنان صفر.. هاه هاه.

عثامن: اصربوا اآلن سوف يأتون.. ربام وقع هلام ظرف أخرمها قلياًل.

 يدخل ييى وبدر إىل املرسح ومها متلطامن وغاضبان.

مالك يقول: صباح اخلري يا اثنان صفر.. ويضحك هو وعبد الرازق.

حييى: اسكت يا مالك؛ فأنا يف أشد مراحل غضبي.

بدر: اسكت حتى ال تندم يا مالك أنت وعبد الرزاق.

عبد الرزاق: تتكلم وتتوعد وأنت خارس؛ يعني أال تشعر باخلجل من 
االثنني صفر؟. 

بينهم  فيفرق  باأليدي؛  ومالك  الرزاق  عبد  مع  وييى  بدر  يتشابك 
الطالب املوجودون؛ ثم يقول بدر ملالك وعبد الرزاق: من األفضل لكام أن 

تصمتا ألن أعصايب ال حتتمل أية كلمة.

مالك: مل جيربك أحد عىل املجيء .. تنهزمون وتأتون.

وائل: يا شباب ما هذا الوضع؛ ما إن نجتمع إال ونفرتق.. مرة فريقي 
فاز، ومرة فريقي اهنزم، تعادي أخاك املسلم وتبغضه من أجل كرة ليس لك 

منها إال رفعة الضغط. 

  يا شباب فكروا قلياًل فنحن إخوة وأكرب من كل هذه األمور التافهة 
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.. ربام يفوز فريقي اليوم، وربام ينهزم فريقي غًدا؛ املهم أال أخرس صديقي أو 
زمييل، أو رفيق عمري بسبب هدف وكرة.

 يا إخوان: نحن إذا اجتمعنا فإننا نجتمع عىل املحبة واملودة، وإذا تفرقنا 
فعىل األلفة والصفاء. 

 يا إخوان: من اليوم ال نريد ألحٍد منا أن جيعل فريقه حاجًزا بينه وبني 
ابن عمه أو ابن خاله أو أخيه، أو جاره، أو صديقه، من اليوم إذا انتهت املباراة 

انتهى الكالم .. اتفقنا يا شباب.

يرد مجيع الطالب: نعم اتفقنا؛ من اليوم إذا انتهت املباراة انتهى الكالم.

 مجيع الطالب يسلمون عىل بعض، ثم بعدها يقول وائل: هّيا يا شباب 
اآلن حان وقت النزهة. 

  خيرج مجيع الطالب من املرسح.

:::::  هناية املرسحية  :::::
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حمتويات امل�شرحية
قيمة األداةالغرض من األداةاألدواتم
ال يوجدال يوجدال يوجد1

* عدد الطالب املشاركني يف املرسحية: )10( طالب هم: االحتاد 
)ييى، وبدر( - اهلالل )وائل، وموسى( - الشباب )عبد الرزاق، ومالك( - 

األهيل )سامي، وعثامن( - النرص )عبد الرمحن، وأمحد(.

* مدة املرسحية: )12( دقيقة.

* عدد أدوات املرسحية: ال يوجد.

* تكلفة املرسحية اإلمجالية تقريًبا: ال يوجد.
* اهلدف من املرسحية:

1- عرض صورة للتعصب الريايض.

2- التنفري من التعصب للفرق الرياضية بأيِّ شكٍل من األشكال.

3- التذكري بأمهية املحافظة عىل األلفة واملحبة بني األصدقاء والزمالء.

* الفئة املستهدفة: طالب املرحلة االبتدائية.
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 امل�سرحية الثانية والع�سرون
رفقاء ال�سوء
الف�شل الأول

بداية املرسحية...

فيصل،  طارق،  )زياد،  هم:  املرسح  يمني  عىل  جمتمعون  شباب  مخسة 
رامي، فهد(، ومخسة شباب جمتمعون عىل يسار املرسح هم: )حممد، مهند، 

سمري، صالح، عبد املجيد(.

يدخل شابان مها: )منصور، وعيد( إىل مقدمة املرسح.

يسأل منصور زميله عيد: أخربين يا عيد.. هل تريد أن ترافقني؟، أم 
تريد أن ترافق زياًدا وأصدقاءه؟

عيد: وملاذا يا منصور كل هذه املبالغة؟! كلنا أصحاب وليس بيننا أيُّ 
اختالف .. مجيعنا يف عمٍر واحد، وسنٍّ واحد.
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 منصور: يا عيد ال تنس بأن الصاحب ساحب، واملرء عىل دين خليله.

 عيد: يا منصور املسألة كلها أحاديث وضحكات فقط؛ واملهم أن تعلم 
بأنني رجل وأعلم مصلحتي جيًدا، وكل منا له عقل يفكر به.

  منصور: يا عيد أنا ال أريد إال نصحك، وال أبحث إال عن مصلحتك؛ 
فاليوم ضحك وحديث، وغًدا ندم وأنني.

  عيد: يا منصور أنا إىل اآلن صغري، وإىل اآلن مل أستمتع بشبايب، وعندما 
أكرب سوف أترك مثل هذه األمور.

منصور: يا عيد اعلم بأن العمر حمسوب، والعمل مكتوب، وهذا هو 
الطريق، ثم يذهب )منصور( إىل املجموعة التي عىل اليسار، ويذهب )عيد( 

إىل خارج املرسح.

يقول منصور ملجموعته: السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.

يردون: وعليكم السالم ورمحة اهلل وبركاته.

مهند: كيف حالك يا منصور؟

منصور: احلمد هلل بخري.

مهند: أخربين يا منصور كيف حالك مع والديك؟

منصور: احلمد اهلل قبل أن آيت إىل هنا قبلت رأسيهام وودعتهام.

مهند: اهلل أكرب؛ اعلم بأن بر الوالدين هو الكنز الثمني، وهو الغنيمة 
الباردة.. اللهم وفقنا لرب والدينا .. آمني.
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مجيع املجموعة يقولون: آمني.

صالح: يا منصور، أخربين كم حتفظ من كتاب اهلل؟

صالح: يف احلقيقة والواقع أنا مفرط ومقرص يف حفظ القرآن، مع أنني 
أعلم بأن حفظ القرآن يف مثل هذا السن املبكر يعد فرصة عظيمة. 

صالح: ما رأيك يا منصور بأن ترتب لنا برناجًما حلفظ القرآن؟

منصور: أنا عىل أتم االستعداد إن شاء اهلل .. واملوعد غًدا -بإذن اهلل - .

منصور خيرج من املرسح.
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الف�شل الثاين
املرسح  يمني  عىل  التي  املجموعة  إىل  ويذهب  املرسح  إىل  عيد  يدخل 

ويقول: السالم عليكم.

يشاركنا  شخص  عن  نبحث  كنا  للتو   .. السالم  وعليكم  يردون: 
اللعب.

 عيد: وبامذا تلعبون؟

 زياد: نلعب بورق البلوت .. عجيب أال تعرفها؟

 عيد: ال .. ال توجد أية مشكلة معي يف لعب البلوت.

  زياد يقول لطارق: وزع يا طارق وزع.

  تبدأ املجموعة باللعب، وبعد دقيقة خُيرج فيصل من جيبه دخان )عليه 
كربيت( ويوزع عىل الشباب.

عيد: ما هذا دخان؟!.. أنا ال أدخن.

 زياد: يا رجل أحرق الروح قبل أن تروح.

عملية  لتمثيل  الكربيت  عود  )بواسطة  ويدخن.  العود  يشعل  عيد 
التدخني(.

بعد دقيقة يستأذن عيد وخيرج من املرسح.
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الف�شل الثالث
 يدخل منصور ويذهب ملجموعته فيقول: السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.

 يردون: وعليكم السالم ورمحة اهلل وبركاته.
سمري: منصور.. هل حتب أن يرىض عنك اهلل؟

أريد أن يرىض عني اهلل، وأن يدخلني  أنا  يا سمري..  بالطبع  منصور: 
اجلنة برمحته.

سمري: إًذا .. ملاذا ال تطبق سننًا يسريات، تريض هبا ربك، ومتيش فيها 
عىل سنة نبيك؟

منصور: دلني عليهن يا سمري؛ فأنا أجهل مثل هذه األمور، واملسلم 
مرآة أخيه، فال تبخل عيلَّ يا سمري بالنصح.

سمري: ارفع ثوبك يا منصور فإنه أطهر لثوبك، وأنقى لقلبك.
منصور: والثانية؟

سمري: حافظ عىل صالة اجلامعة.
منصور: سمعنا وأطعنا .. جزاك اهلل خرًيا يا سمري عىل هاتني النصيحتني، 

برصاحة كنت غافاًل عنهام؛ لكن من اليوم إن شاء اهلل سوف أطبقهام.
عبد املجيد: عندي لك هدية متواضعة يا منصور وهي عبارة عن كتاب 
ورشيط؛ فقط استمع واقرأ؛ وسوف تشعر بأن إيامنك يرتفع، وصدرك ينرشح.
منصور: اهلل أكرب .. وجزاك اهلل خرًيا .. هدية عزيزة من شخص عزيز.

منصور: اآلن أنا أستأذن .. يف أمان اهلل، ثم خيرج من املرسح. 

يرد اجلميع: يف أمان اهلل.
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الف�شل الرابع
 يدخل عيد إىل املرسح ويذهب إىل جمموعته، ويقول: السالم عليكم. 

فريدون.

زياد: اآلن كنا ننوي الذهاب.

عيد: تذهبون إىل أين؟

زياد: نريد أن نذهب إىل املقهى، لنغري اجلو، ونجلس قلياًل مع الشيشة، 
ومع مواقع الشبكة العنكبوتية .. يعني لن نتأخر كثرًيا.

عيد: ما اخلرب؟!.. أصاًل أنا يا شباب مل أذهب إطالًقا إىل املقاهي، فضاًل 
عن رشب الشيشة، أو اجللوس عىل الشبكة.

زياد: اذهب معنا وسوف نفك حجب املواقع، يعني سوف تشاهد ما 
مل تشاهده.

عيد: سرتك يا رب .. هذا خراب وحرام، أبعدنا اهلل عنه.

رامي: وملاذا؟.. ألست رجاًل، ولك حرية االختيار؟ 

عيد: نعم رجل.

رامي: أجل هّيا.

عيد: هّيا.. ثم خيرج هو وفيصل من املرسح.
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الف�شل اخلام�س
 يدخل منصور إىل املرسح ويذهب إىل جمموعته ويقول: السالم عليكم 

ورمحة اهلل وبركاته.

يردون: وعليكم السالم ورمحة اهلل وبركاته.

عبد املجيد: برشنا يا منصور .. هل نجحت؟

منصور: أبرشكم بأنني نجحت، واملستقبل أمامي .. إن شاء اهلل؟

عبد املجيد: أنت تعلم يا منصور بأن التخطيط مطلوب؛ فاحرص عىل 
رسم خططك وأهدافك يف هذه احلياة.

اهلل  شاء  وإن  ثمينة،  نصيحة  وهذه  املجيد،  عبد  يا  صدقت  منصور: 
سوف أعمل  هبا. 

حممد: هذه هي بركة الصحبة الصاحلة، الصحبة الصافية؛ فلن جتد منها 
إال اخلري والصالح، وإن رأوا منك خرًيا ثبتوك عليه، وحرضوك عليه، وإن 

رأوا منك خطًأ حذروك منه ونبهوك عليه.

صالح: قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »مثل اجلليس الصالح واجلليس السوء كحامل 
املسك ونافخ الكري، فحامل املسك إما أن يذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن 
جتد منه رائحة طيبة، ونافخ الكري إما أن يرق ثيابك، وإما أن جتد منه رائحة 

خبيثة« متفق عليه. 

منصور: برصاحة أنا أعتربكم إخوة يل، ومرشدين يل، استفدت منكم 
دائاًم  أستمتع  أنني  كام  ودنياي،  ديني  أمور  يف  كثرًيا  منكم  وتعلمت  كثرًيا، 
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ا  باجللوس معكم، وأشتاق إىل رؤيتكم، وأتعطش إىل سامع أصواتكم .. حقًّ
كام قال الشافعي - رمحه اهلل - :

      ســالم عىل الدنيا إذا مل يكن بـهـــا

                                    صديق صدوق صادق الوعد منصفا

ثم يقول منصور: اآلن أستأذنكم ، ويف رعاية اهلل، ثم خيرج من املرسح.

اجلميع يردون: يف رعاية اهلل، ثم خيرجون من املرسح.
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الف�شل ال�شاد�س
 يدخل عيد إىل املرسح ثم يذهب إىل جمموعته وهو البس بدلة ويقول: 

هاي يا شباب.

 يردون: أهاًل وسهال.

 زياد: حياك اهلل .. لبسك أنيق.

عيد: أشكرك؛ كلها من نصائحك وتوجيهاتك.

فهد: اليوم عندي خرٌب سعيد مثل السكر يف الفم.

عيد: خرب ماذا؟ أخبارك دائاًم تعيسة.

فهد: هذا جزاء إحساين، فأنا أريدك أن تذهب معنا.

عيد: ال تغضب يا فهد؛ فأنت الزعيم هنا، وأنا كنت فقط أمازحك، 
فقل اآلن ما تشاء.

فهد: أفهم من كالمك بأنك سوف تستمع يل.

عيد: نعم؛ وإىل النهاية.

  فهد: عندنا رحلة سياحية .. سياحة بال حدود .. فهيا بنا.

يقوم فهد ويأخذ معه عيد وخيرجون خارج املرسح مع بقية املجموعة.
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الف�شل ال�شابع
 بعد دقيقة يدخل طالب ويضع لوحة أمام املرسح مكتوب عليها )بعد 

مرور عرش سنوات(.

 بعد نصف دقيقة يدخل منصور من يمني املرسح وهو ملتٍح ومقرص 
ممزًقا،  ثوًبا  البس  وهو  املرسح  يسار  من  عيد  ويدخل  املنظر،  وحسن  ثوبه، 

وبدون شامغ، وسيئ املنظر.

 يتقابل عيد ومنصور عند اللوحة فيقول منصور: من؟! عيد ..عيد .. 
أنت عيد؟

عيد: من؟! منصور .. منصور.

 يسلامن عىل بعضهام ويتعانقان فيقول عيد ملنصور: أخربنا .. حدثنا .. 
كيف مضت بك هذه السنون؟

 منصور: احلمد هلل يا منصور يف أحسن حال؛ أنعم اهلل عيلَّ وحفظت 
القرآن، ومن ثم خترجت وتوظفت، وبعدها تزوجت وأبرشك؛ صار عندي 
بيت وذرية وكل هذا بفضل اهلل ثم بفضل الصحبة الصاحلة التي كانت دائاًم 
يل خري معني ومرشد بعد اهلل - عز وجل - ؛ لكن برشين يا عيد .. كيف مرت 

بك السنون؟ وإىل أية حاٍل وصلت؟

عيد: أحوايل ..أحوايل ..آه ..آه .. يا منصور .. ماذا أقول لك؟

إىل  ذهبت  أنت  بعدها،  افرتقنا  ثم  فيها  قابلتك  التي  الليلة  تلك  منذ 
سنوين  وضاعت  ضعت  فيها!  ووقعت  بيدي  حفريت  حفرت  وأنا  طريقك، 
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.. ال شهادة، وال وظيفة، وال زواج، وال بيت، وال أرسة، وال بر والدين .. 
كل ما جنيته هو صحبة فاسدة، وسفرات خارسة، ودخان مهلك، وشيشة 

مدمرة، ومواقع خليعة .. هذه هي أخباري القاسية التعيسة!

هنايتي،  هي  هذه  لكن  مسامعك؛  وآذيت  جرحتك،  قد  بأنني  اعلم 
وهذه هي هناية كل شاب يسلك طريق الصحبة السيئة البد وأن يقع يف فخاخ 
ومهالك هو يف غني عنها .. آه .. ثم .. آه .. لو ينفع الندم لكن؛ السعيد من 

اتعظ بحايل، والشقي من سلك مثل دريب، ليقع يف رشٍّ مما وقعت فيه. 

تضحوا  وال  عنه،  فابتعدوا  الرشور؛  بوابة  السوء  رفيق  إخــواين.. 
بحياتكم من أجله؛ ألنه أحقر من أن ُيمنح أية قيمة .. فاتعظوا.

:::::  هناية املرسحية  :::::
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حمتويات امل�شرحية
قيمة األداةالغرض من األداةاألدواتم
)5( ر.سلتمثيل دور اللعب هبابلوت1

)1( ر.سلتمثيل دور تعاطي الدخانعلبة كربيت2

)5( ر.سلتمثيل دور إعطاء اهلديةكتاب3

)3( ر.سلتمثيل دور إعطاء اهلديةرشيط4

يف بدلة أنيقة5 االستمرار  دور  لتمثيل 
االنحراف

من 
الطالب

مرور لوحة6 "بعد  عبارة  عليها  ليكتب 
عرش سنوات"

)1( ر.س

)زياد،  هم:  طالًبا   )12( املرسحية:  يف  املشاركني  الطالب  عدد   *
املجيد،  عبد  صالح،  سمري،  مهند،  حممد،  فهد،  رامي،  فيصل،  طارق، 

منصور، وعيد(.

* مدة املرسحية: )18( دقيقة.

* عدد أدوات املرسحية: ست أدوات؛ مخسة من السوق، واحدة من 
الطالب.

* تكلفة املرسحية اإلمجالية تقريًبا: )15( رياالً.
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* اهلدف من املرسحية:

1- الرتهيب من رفقاء السوء.

2- عرض لصور ومفاسد رفقاء السوء. 

3- بيان أمهية اختيار الصديق الصالح والفرار من الفاسد.

* الفئة املستهدفة: طالب املرحلة االبتدائية.
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 امل�سرحية الثالثة والع�سرون
بر الوالدين
الف�شل الأول

بداية املرسحية...

أربعة طالب جالسون عىل طاوالت ومقاعد عىل يمني املرسح هم:   
)حممد، عيل، عبد اهلل، سلطان(، وعىل يسار املرسح رجل كبري السن: )طالب 

يمثل شخصية أب كبري يف السن(.

 يدخل املعلم عىل الطالب ويقول: السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.

 يردون: وعليكم السالم ورمحة اهلل وبركاته.

 املعلم: درسنا يف هذا اليوم من أهم الدروس يف احلياة .. درسنا اليوم 
عن بر الوالدين .. فمن منكم عنده أب كبري يف السن؟

سلطان يرفع يده.
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املعلم: شكًرا يا سلطان .. درسنا اليوم سوف يستفيد منه اجلميع - إن 
شاء اهلل - لذا؛ البد أن تركزوا معي جيًدا، واألهم من ذلك هو التطبيق؛ يعني 
أريد من كل طالٍب منكم أن يستمع إىل كالمي ويطبقه عمليًّا مع والده .. هل 

سمعتم يا أحبايب؟

يردون: نعم سمعنا يا أستاذ.

املعلم يقول: بسم اهلل الرمحن الرحيم.

الوالدان.. وما أدراك ما الوالدان؟.

الوالدان مها سبب وجود اإلنسان، وهلام عليه غاية اإلحسان .. الوالد 
باإلنفاق .. والوالدة بالوالدة واإلشفاق.

فلله سبحانه نعمة اخللق واإلجياد.

ومن بعد ذلك للوالدين نعمة الرتبية واإليالد.

ڱڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڇ  التنزيل:  حمكم  يف  تعاىل  قال 
ںں  ڇ )النساء36(. الحظ يف هذه اآلية، قرن اهلل - عز وجل - 

التوحيد - الذي هو أهم يشء يف الوجود - قرنه باإلحسان للوالدين.

ليس ذلك فقط؛ بل قرن شكره بشكرمها أيًضا.

 قال تعاىل: چ  ڇ  ڍڍ  ڌڎ  چ ] لقامن: 14[.

بل وصل األمر إىل أنه جيب عليك أن ترب والديك حتى لو حثاك عىل 
ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڇ  تعاىل:  قال   - وجل  عز   - باهلل  الرشك 
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ں   ڱ   ڱ   ڳڱڱ   ڳ   ڳ   ڳ   گگ   گ   گ   ک   کک  

السنة  ويف  لقامن[.   [ ہڇ   ہ   ہ  ۀۀ   ڻڻ   ڻ   ںڻ  

املطهرة عىل صاحبها أزكى الصالة والتسليم أحاديث عظيمة يف احلث عىل بر 
الوالدين، والتوصية بربمها، واإلحسان إليهام. فعن عبد اهلل بن عمرو - ريض 
اهلل عنهام - أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »رضا الرب يف رضا الوالد، وسخط الرب يف 

سخط الوالد«)1( .

 وعن معاوية بن جامهة- ريض اهلل عنه - أن جامهة جاء إىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
فقال: يا رسول اهلل، أردت أن أغزو وقد جئت أستشريك، فقال: »هل لك من 

أم؟« قال: نعم. قال : »فالزمها، فإن اجلنة عند رجلها«)2( .

وقد قال العلامء: كل معصية تؤخر عقوبتها بمشيئة اهلل إىل يوم القيامة 
إال العقوق، فإنه يعجل له يف الدنيا، وكام تدين تدان.

املعلم يقول: وإن شاء اهلل غًدا نكمل املوضوع .. والسالم عليكم.

الطالب يردون: وعليكم السالم، ثم خيرجون ما عدا سلطان وحممد.

يسأل حممد زميله سلطان: كيف حالك يا سلطان؟

سلطان: برصاحة أيب قد عكر عيلَّ سعاديت بالبيت.

حممد: حرام عليك هذا الكالم يا سلطان!.. هذا والدك مهام كان.

غًدا  لكن  أقول؛  ما  عىل  ملتني  ملا  يوم،  كل  أراه  ما  رأيت  لو  سلطان: 
نتقابل إن شاء اهلل.

)1( صححه األلباين يف )الصحيحة( )516(.

)2( رواه أمحد، والنسائي، والبيهقي يف شعب اإليامن.
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 خيرج حممد من املرسح، ويذهب سلطان إىل والده عىل يسار املرسح.

 يقول والد سلطان لسلطان: كيف املدرسة يا سلطان؟ عسى أخبارها 
طيبة؟

سلطان: وماذا تعرف عن املدرسة؟ الصمت أفضل من الكالم.

والد سلطان: هداك اهلل يا ولدي .. وفقك اهلل يا ولدي .. ال أريد إال 
أن يوفقك اهلل.

يأخذ سلطان حقيبته، ثم يقول له والده: يا سلطان اذهب يب إىل املسجد 
قبل أن تذهب إىل املدرسة يا بني.

ا، دائاًم تطلب مني كل يشء، اطلب من غريي. سلطان: أنا مشغول جدًّ

الطالب  املدرسة عىل يمني املرسح؛ فيدخل مجيع   يذهب سلطان إىل 
إىل املرسح.

 يدخل املعلم عىل الطالب، فيقول: السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.

 يردون: وعليكم السالم ورمحة اهلل وبركاته.

 املعلم: هل استفدتم من درس يوم أمس؟ 

 يردون: نعم استفدنا.

املعلم: اليوم إن شاء اهلل نكمل موضوعنا الذي بدأناه عن بر الوالدين؛ 
بداية الدرس:

ملاذا نظن أن برنا لوالدينا هو كرم من عندنا.
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أو يشء يمكن فعله أو تركه؟!

كال يا أبنائي..

إنه واجب علينا..

وال ننسى األيام التي قضوها يف الرتبية والتنمية والتعليم والتوجيه..

وال ننسى تضحياهتم من أجلنا..

أنسينا احلنان؟!..

الدهر مل نعطها شيًئا يسرًيا من  بررناها طول  إذا  الذي  أمنا  نعم حنان 
حبها لنا..

أما عرفت قلب األم؟.. اسمع هذه القصة: 

امرأة عجوز ذهب هبا ابنها إىل الوادي عند الذئاب يريد التخلص منها، 
وتسمع املرأة أصوات الذئاب، فلام رجع االبن ندم عىل فعلته فرجع وتنكر يف 
هيئة حتى ال تعرفه أمه.. فغري صوته وغري هيئته، ثم اقرتب منها، فقالت له يا 

أخ: لو سمحت .. ولدي ذهب من هذا الطريق انتبه عليه ال تأكله الذئاب.

يا سبحان اهلل!.. يريد أن يقتلها وهي ترمحه.

ولكن هكذا تصنع الذنوب، وهكذا يصنع العقوق باألمهات.

عىل  والشفقة  بالرمحة  يشع  قلًبا  جنباهتا  يف  حتمل  التي  األم  جزاء  هذا 
الشاعر حني وصف حنان قلب األم بمقطوعة شعرية،  أبنائها، وقد صدق 

فقال: 



247امل�شرحيات اجلديدة وامل�شاهد املفيدة 

ــا جــاهــاًل  ــالًم ــا غ ــوًم ـــرؤ ي ـــرى ام أغ
ــرضر ــه ال ــا يــيــق ب ــي م ــوده ك ــق ــن ب

فتى يــا  ـــك  أم بــفــؤاد  ــي  ــن ــت ائ ـــال  ق
ــم والـــدرر ــدراه ــر وال ــواه ــك اجل ول

قلبها يف  ــًرا  ــج ــن خ فـــأغـــرز  ــى  ــأت ف
ــر ــىل األث ــه وعـــاد ع ــرج والــقــلــب أخ

ــوى ــه مـــن فــــرط رسعــتــه ه ــن ــك ول
ــرج الــقــلــب املــعــفــر بــاألثــر ــدح ــت ف

معفر ــــو  وه األم  ــب  ــل ق نــــــاداه 
رضر من  أصابك  هل  حبيبي  ــدي  ول

هذا قلب األم؛ ولكن أين البارون به؟ 

ونكمل املوضوع غًدا بإذن اهلل.

 خيرج املعلم من املرسح، ومجيع الطالب ما عدا سلطان وحممد.
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الف�شل الثاين
يسأل حممد زميله سلطان: يا سلطان، برشين كيف حال والدك؟

سلطان: ال أعلم عنه شيًئا .. دعه يدبر أموره بنفسه.

حممد: أعوذ باهلل .. هذا هو العقوق بعينه .. سلطان انتبه لنفسك وفكر 
يف كالم األستاذ الذي كل يوم يقوله لنا .. أنت قلبك من حجر يا سلطان. 

خيرج حممد من املرسح، ويذهب سلطان إىل والده.

ا. والد سلطان: ولدي يا سلطان أحرض يل ماًء اآلن؛ أنا عطشان جدًّ

سلطان يضع أصبعيه يف أذنيه.

 يردد األب .. ولدي سلطان أحرض يل ماًء .. أنت تسمعني أم ال؟

سلطان ال يرد عىل والده.

يناديه  اخلروج  وقبل  املدرسة،  إىل  يذهب  ثم  حقيبته  سلطان  جيهز   
والده..  ولدي سلطان أحرض يل ماًء اآلن.. سوف أموت من الظمأ؛ أرجوك 

يا بني.

 سلطان يذهب إىل املدرسة وال يرد عىل والده.

يدخل مجيع الطالب املرسح.

يدخل املعلم عىل الطالب، ويقول: السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.

يردون: وعليكم السالم ورمحة اهلل وبركاته.
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املعلم: اليوم إن شاء اهلل نختم موضوعنا؛ موضوع بر الوالدين.

يقول املعلم: أبنائي من هذه اللحظة قرروا أن تربوا آباءكم .. من هذه 
قبل   .. ادخل عليهام   .. والديك  إىل  .. اهنض  توبة صادقة  أعلنوها  اللحظة 

رأسيهام .. 

خيرج سلطان من املدرسة مرسًعا متجًها إىل والده؛ فيحركه فيجده ميًتا 
.. فيبكي ويقول: يا أيب .. يا أيب )بصوت عاٍل( ويبكي!.

الوالدين ملدة ثالث  يف هذه اللحظة يعرض مقطع من أنشودة عن بر 
دقائق عرب مكربات الصوت )واقرتح رشيط: أيام - للمنشد: سمري البشريي 

- حيث يتوي عىل مقطع مؤثر عن األب(.  

 بعد هناية األنشودة خيرج اجلميع من املرسح.

:::::  هناية املرسحية  :::::
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حمتويات امل�شرحية
قيمة األداةالغرض من األداةاألدواتم
)5( ر.سلتمثيل شخصية األب كبري السنحلية1

من املنزلليتكئ عليه األب كبري السنمتكأ2

من املنزللكي جيلس عليه األب يف املرسحبساط3

من املدرسةلكي جيلس عليها الطالبأربع طاوالت4

من املدرسةلكي جيلس عليها الطالبأربعة مقاعد5

مقطع من أنشودة عن 6
األب

يف  الصوت  مكربات  عرب  تعرض  لكي 
املرسح

)7( ر.س

)املعلم،  املشاركني يف املرسحية: )6( طالب هم:  الطالب  * عدد 
األب، سلطان، حممد، عبد اهلل، عيل(.
* مدة املرسحية: )12( دقيقة.

واثنتان  املدرسة،  اثنتان من  أدوات؛  املرسحية: ست  أدوات  * عدد 
من املنزل، واثنتان من السوق.

* تكلفة املرسحية اإلمجالية تقريًبا: اثنا عرش رياالً.
* اهلدف من املرسحية:

1- تذكري الطالب باحلرص عىل بر الوالدين.
2- وعظ الطالب باآليات التي تبني أمهية بر الوالدين.

3- عرض لصور من بر الوالدين.
* الفئة املستهدفة: طالب املرحلة االبتدائية.
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 امل�سرحية الرابعة والع�سرون
الفراغ .. نعمة اأم نقمة؟!

الف�شل الأول:
بداية املرسحية... 

يدخل طالب إىل املرسح اسمه )يوسف( جيلس عىل يمني املرسح ثم 
خيرج من جيبه كيس فستق: ثم يفتح الكيس ويأكل. 

بعد نصف دقيقة يدخل طالب ثانٍ اسمه )هشام( فيناديه يوسف بقوله: 
هشام.. السالم عليكم. 

يوسف: وعليكم السالم ورمحة اهلل وبركاته.

هشام: ماذا تفعل؟

ا؟ يوسف: كام ترى .. ليس عندي أيُّ عمل؛ ألست مثيل أيًضً

هشام: نعم؛ أنا كذلك ليس عندي أيُّ يشء يف هذا الوقت. 
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يوسف: تعال واجلس معي وقطع هذا الوقت. 

هشام: كام قلت؛ نجلس نتناول أحسن من االنتظار يف ساحة الفراغ. 
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الف�شل الثاين
ثم  املرسح،  يسار  عىل  وجيلس  )فايز(  اسمه  طالب  يدخل  دقيقة  بعد 

خيرج من جيبه علبة بلوت ويرميها. 

بعد نصف دقيقة يدخل طالب آخر اسمه )طالل( فيناديه فايز بقوله: 
تعال عندي يا طالل.. أنا سعيد بمجيئك.

يأيت طالل إىل فايز ويقول له: وماذا تريد مني؟ 

فايز: أشعر بامللل والفراغ، وال أجد من يلعب معي. 

طالل جيلس ويقول: واهلل حتى أنا أشعر بامللل والفراغ، وأبحث عام 
أشغل به وقت فراغي بأية وسيلة. 

www.alukah.net



امل�شرحيات اجلديدة وامل�شاهد املفيدة  254

الف�شل الثالث
بعد دقيقة يدخل طالب جديد اسمه )حسن( وجيلس يف وسط املرسح 

ويقول: ما هذا الفراغ.. أال يوجد أحد أدردش معه، وأقطع معه الوقت؟!

بعد نصف دقيقة يدخل طالبان اثنان مها: )أجمد، وبندر( فينادهيام حسن 
بقوله: أجمد وبندر ال جيتمعان إال وعندمها يشء مهم.

يأيت )أجمد وبندر( إىل حسن ثم يقوالن له: أبًدا .. ليس عندنا أيُّ يشء؛ 
الطرقات واألسواق دون  بالفراغ، فنسري يف  أننا نشعر  فكل ما يف األمر هو 

هدف.

 حسن: يا شباب اجلسوا نتحدث مع بعض ونقطع الوقت. 

 جيلس أجمد وبندر مع حسن.. فيقول حسن: يا شباب أال تعلمون ماذا 
حدث لزميلنا زياد.. يقال إنه قد اشرتى سيارًة جديدة. 

بسيارة  فكيف  هوائية؛  دراجة  رشاء  عىل  قادٍر  غري  زياد  من!  بندر: 
جديدة؟!.

أجمد: حتى إن والده منزعج منه؛ فكيف إًذا يشرتي له سيارة؟!

حسن: دعونا من زياد .. زميلنا رائد يقال بأنه يدير مؤسسة عمه، ترك 
له عمه اخليط واملخيط يف هذه املؤسسة؛ بل حتى مفتاح اخلزنة يف يده.

أجمد: رائد ال يدير حتى مزرعة دجاج فكيف بمؤسسة ورجال. 

بندر: ربام كان مدير عام القهوة والشاي باملؤسسة فهو تصلح له هذه 
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الوظيفة. 

هذا  يقيض  عبدالرمحن  بأن  يقولون  ورائد؛  زياد  من  دعونا  حسن: 
الصيف يف باريس، وقد ألتقط صوًرا عند برج إيفل األسبوع املايض، ومل يأِت 

إىل اململكة حتى اآلن.

أجمد: إال عبدالرمحن.. أصاًل هو مل يستخرج جواز سفر!..

هناك  واستلمه  احلارات  إحدى  يف  دخل  بالتحديد  املايض  األسبوع   
سبعة شاب فرضبوه وجلدوه جلًدا. 

بندر: يا رجل؛ أنا رأيته يف مقصف احلارة يأكل فطرية ويلتقط الصور 
بجانبها؛ ربام يلم بأنه بجانب برج إيفل. 

حسن: هّيا يا شباب ذهبنا. 

فايز  ثم  ويوسف  هشام  ثم  املرسح،  من  وأجمد  وبندر  حسن  خيرج 
وطالل.
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الف�شل الرابع
 بعد دقيقة يدخل طالب اسمه )باسم( وجيلس عىل يمني املرسح معه 

كتاب زاد املعاد البن القيم.

السالم عليكم  دقيقة يدخل طالب آخر اسمه )أنس( ويقول:   وبعد 
ورمحة اهلل وبركاته.

  باسم: وعليكم السالم ورمحة اهلل وبركاته.

  أنس: أرى معك كتاًبا يا باسم. 

  باسم: نعم واهلل .. تعال عندي لكي أخربك. 

  يأيت أنس إىل باسم ويقول له: واهلل إن لديَّ وقت فراغ وال أدري ماذا 
أعمل.. أريد أن أشغل وقتي بيشء مفيد. 

 باسم: اجلس يا رجل ودعنا نقرأ كتاًبا نستفيد منه، ونستغل به وقت 
فراغنا بام يعود علينا بالنفع.

 أنس: وما اسم الكتاب الذي بني يديك؟

 باسم: هذا هو كتاب زاد املعاد يف هدي خري العباد، البن القيم اجلوزية 
- رمحه اهلل - .

 أنس: بسم اهلل .. افتح الكتاب، واقرأ.

 يفتح أنس الكتاب ويقرأ: فصل يف هديه ملسو هيلع هللا ىلص يف سفره وعبادته وفيه:

كانت أسفاره ملسو هيلع هللا ىلص دائرة بني أربعة أسفار؛ سفره هلجرته، للجهاد، وهو 
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أكثرها وسفره للعمرة، وسفره للحج. وكان إذا أراد سفًرا أقرع بني نسائه 
فأيتهن خرج سهمها سافر هبا معه، وملا حج سافر هبن مجيًعا. 

يوم  اخلروج  يستحب  وكان  النهار،  أول  من  خرج  سافر  إذا  وكان 
اخلميس، ودعا اهلل - تبارك وتعاىل - أن يبارك ألمته يف بكورها. 

ر املسافرين إذا  وكان إذا بعث رسية أو جيًشا بعثهم يف أول النهار، وأماَ
روا أحدهم. كانوا ثالثة أن يأمِّ

والراكبان  الراكب شيطان،  أن  الرجل وحده، وأخرب  يسافر  أن  وهنى 
شيطانان، والثالثة ركب. 

وعن ابن عمر - ريض اهلل عنهام - أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص كان إذا استوى 
لنا هذا  الذي سخر  قال: »سبحان  ثم  ثالًثا  كرّب  إىل سفر  بعريه خارًجا  عىل 
وما كنا له مقرنني وإنا إىل ربنا ملنقلبون. اللهم إّنا نسألك يف سفرنا هذا الرب 
ن علينا سفرنا هذا واطِو عنَّا ُبعده،  والتقوى ومن العمل ما ترىض، اللهم هوِّ
من  بك  نعوذ  إنا  اللهم  األهل،  يف  واخلليفة  السفر  يف  الصاحب  أنت  اللهم 
املال واألهل« وإذا رجع قاهلن  املنقلب يف  املنظر وسوء  السفر وكآبة  وعثاء 

وزاد فيهّن: »آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون« )1(.

وكان هو وأصحابه إذا علو الثنايا كربوا وإذا هبطوا األودية سبحوا. 

)1( أخرجه مسلم وغريه.
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الف�شل اخلام�س
مسجل  ومعه  )عامر(  اسمه  جديد  طالب  يدخل  دقيقة  نصف  بعد 

ورشيط وجيلس عىل يسار املرسح. 

وبعد نصف دقيقة يدخل طالب آخر اسمه )بالل( فيناديه: عامر احلق 
يا عامر.. ال يفوتنك الرشيط.

 يأيت بالل إىل عامر ويقول: واهلل إن لديَّ وقت فراغ.. الفراغ يشغل من 
وقتي اليشء الكثري. 

عامر: حتى أنا مثلك يا بالل.. فام رأيك إًذا بأن نستمع إىل رشيط ممتاز 
ورائع ومفيد. 

بالل: جزاك اهلل خرًيا؛ ابدأ. 

ا من حمارضة ملدة دقيقة كاملة )خيتار مرشف املرسح  يشغل عامر مقطعًّ
أيَّ مقطع من حمارضة ويعرضه؛ اهلدف هو فقط لبيان أن سامع املحارضات 

واألرشطة النافعة من وسائل استغالل أوقات الفراغ(.

 بعد دقيقة يوقف عامر املسجل.
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الف�شل ال�شاد�س
 يدخل طالب اسمه أسامة ومعه أوراق، ثم جيلس يف وسط املرسح.

السالم  ويقوالن  وعيل(  )فهد  مها:  طالبان  يدخل  دقيقة  نصف  بعد   
عليكم. 

يرد أسامة: وعليكم السالم؛ جئتام يف وقتكام.. عندي عمل خريي .. 
فإذا كنتام فارغان فاجلسا معي لتكسبا األجر والغنيمة واستغالل الوقت فيام 

ينفع - بإذن اهلل - . 

فهد وعيل: نعم؛ نحن فارغان وليس عندنا أية ارتباطات. 

بتوزيعها عىل  نقوم  نافعة لكي  بإعداد مطويات  أقوم  أن  أريد  أسامة: 
املصلني يف املساجد. 

فهد وعىل: .. بسم اهلل ثم يبدآن العمل.
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الف�شل ال�شابع
 خيرج مجيع الطالب من املرسح وهم: باسم، وأنس، ثم عامر، وبالل، 

ثم أسامة. 

 خيرج طالب ويضع لوحة مكتوًبا عليها )من وسائل استغالل الوقت 
املفيدة(: 

1- قراءة كتاب نافع. 

2- سامع حمارضة دينية.

3- صلة الرحم. 

4- مراجعة دروسك.

5- قراءة القرآن واألذكار. 

6- ممارسة الرياضة وامليش.

7- مشاهدة الربامج الدينية اهلادفة.

8- ممارسة بعض اهلوايات.

9- حفظ سورة من القرآن أو حديث نبوي أو بيت شعر. 

10- االهتامم بشؤون املنزل وتلبيتها.

استغالل  وسائل  )من  عليها  مكتوًبا  لوحة  ويضع  آخر  طالب  خيرج   
الوقت غري املفيدة(: 
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1- كثرة النوم. 

2- الغيبة والنميمة. 

3- سامع الغناء. 

4- مشاهدة الربامج غري اهلادفة. 

5- األلعاب الورقية مثل: البلوت وغريها. 

6- التسكع يف الشوارع واألسواق. 

7- الذهاب إىل رفقاء السوء.

8- أذية اجلريان.

9- التفحيط والتطعيس.

10- املكاملات اهلاتفية الطويلة.

:::::  هناية املرسحية  :::::
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حمتويات امل�شرحية
قيمة األداةالغرض من األداةاألدواتم
من لتمثيل عمل املطوياتأوراق1

الطالب

)5( ر.سلتمثيل قضاء الوقت بدون فائدةفستق2

يف مسجل3 حمارضة  من  مقطع  لتشغيل 
املرسح

من املدرسة

يف رشيط4 حمارضة  من  مقطع  لتشغيل 
املرسح

من املعلم

)5( ر.سلتمثيل قضاء الوقت دون فائدةبلوت5

كتاب: )زاد املعاد(6
البن القيم

من مكتبة للقراءة منه يف املرسحية
املدرسة

وسائل لوح فلني7 )من  عليه:  ليكتب 
استغالل الوقت املفيدة(.

 )10(
ر.س

وسائل لوح فلني8 )من  عليه:  ليكتب 
استغالل الوقت الغري مفيدة(

 )10(
ر.س

املشاركني يف املرسحية: )14( طالًبا هم: )هشام،  الطالب  * عدد 
يوسف، بندر، حسن، أجمد، طالل، فايز، باسم، أنس، عامر، بالل، أسامة، 

فهد، عيل(. 

* مدة املرسحية: )18( دقيقة.
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الطالب، وأربع  أدوات؛ واحدة من  أدوات املرسحية: ثامين  * عدد 
من السوق، وواحدة من مكتبة املدرسة، وواحدة من املعلم.

* تكلفة املرسحية اإلمجالية تقريًبا: )30( رياالً.
* اهلدف من املرسحية:

1- بيان أمهية الوقت، وأنه هو احلياة.

2- عرض لصور حسنة الستغالل وقت الفراغ.

3- عرض لصور سيئة الستغالل وقت الفراغ.

* الفئة املستهدفة: طالب املرحلة االبتدائية.
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 امل�سرحية اخلام�سة والع�سرون
ا�ستغالل الإجازة ال�سيفية

الف�شل الأول
بداية املرسحية...

يا محد  بينه وبني نفسه:   يدخل طالب إىل املرسح اسمه )محد( فيقول 
ثالثة  يعني  الصيفية،  اإلجازة  وتبدأ  أسبوع  فكلها  الصيفية  اإلجازة  اقرتبت 
أشهر ال مدرسة، وال دوام .. ثالثة شهور؛ يعني تسعني يوًما، يعني حوايل 
)2160( ساعة، .. اهلل .. اهلل .. اهلل، كل هذه الساعات يف رصيدك يا محد، 

ماذا سوف تعمل يا محد بكل هذه الساعات؟

 يدخل طالب جديد اسمه )سامل( ومعه وسادة نوم؛ فيسلم عىل محد ثم 
جيلسان. 

يسأل محد زميله سامل: مل ختربين يا سامل ما رس هذه الوسادة التي بجانبك؟
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سامل: ال حتتاج إىل سؤال أو استفسار.. اإلجازة الصيفية قد اقرتبت .. 
فرصة نوم ال تعوض. 

محد: فتح اهلل عىل قلبك! نوم فقط.

وزع  ويقول:  بلوت  علبة  ومعه  )منصور(  اسمه  آخر  طالب  يدخل   
لنلعب، ثم جيلس عند محد وسامل.

 محد: ما هذا يا منصور؟! أرى البلوت آخذة قلبك، وعقلك!!مل يبقاَ 
إال أن نسميك »جمنون البلوت«. 

منصور: .. ملاذا؟ أال تعلم بأن اإلجازة الصيفية بقي عليها أسبوع .. 
أسبوع واحد فقط. يعني أسبوع فقط ونصاحب البلوت .. هي هكذا اللعبة.

 محد: احذر يا منصور أن يكون عقلك هو اللعبة. 

بيده  يمسكه  سيارة  مفتاح  ومعه  )بدر(  اسمه  جديد  طالب  يدخل   
ويقول: مرحًبا باألسفار؛ ثم جيلس.

محد: كيف حالك يا بدر؟.

وأنا  بدأت،  واألسفار  اقرتبت،  اإلجازة  محد  يا  صدرك  وسع  بدر: 
مستعد هلا.

محد: كلها أسفار .. أسأل اهلل السالمة والعافية.

لبسها،  قد  إحدامها  نظارتان  ومعه  )حاتم(  اسمه  آخر  طالب  يدخل 
واألخرى يف جيبه، ثم جيلس عند جمموعة محد ويقول: السالم عيكم ورمحة 
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اهلل وبركاته. 

يا حاتم أرى معك  .. خرًيا  السالم ورمحة اهلل وبركاته  محد: وعليكم 
نظارتني. 

حاتم: سلمك اهلل .. كام تعلم بأن اإلجازة قد اقرتبت وبدأت أستعد 
حتى  عينيَّ  تفارق  ال  العنكبوتية  والشبكة  الفضائيات  أن  تعلم  وأنت  هلا، 
إحدامها  نظارتني  بتفصيل  قمت  هلذا  للشاشات؛  املتابعة  كثرة  من  ضعفت 

للفضائيات، واألخرى للشبكة العنكبوتية.

 محد: أعتقد بأن نظرك ليس هو الوحيد الذي ضعف؛ بل حتى قلبك 
وعقلك، وعوض اهلل أمك وأباك. 
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الف�شل الثاين
ثم  وبدلة  رياضية  أحذية  مرتدًيا  )ماجد(  اسمه  آخر  طالب  يدخل   

جيلس عند جمموعة محد ويقول: السالم عليكم. 

محد: وعليكم السالم .. كيف حالك يا ماجد؟

ماجد: بخري واحلمد هلل اقرتبت إجازة اخلري .. والدنيا بخري. 

محد: مل ختربين يا ماجد؛ ما مناسبة األحذية يف هذا الوقت؟

حركات  فقط  هذه   .. الصيفية  العطلة  دوري  يبدأ  مل  اآلن  إىل  ماجد: 
العطلة  أنني سُأخصص  يعني   .. االنطالق  ثم  العطلة،  بداية  إىل حني  إمحاء 

الصيفية للكرة واملالعب.

محد: رزقك اهلل عقاًل ذكيًّا من أول مباراة. 

منصور: ماذا بك يا محد؟ ما إن يدخل أحد منا إال وتسأله عن العطلة 
الصيفية، ثم يظهر عليك االنزعاج من إجابته.

بدر: أْي واهلل يا محد؛ منصور صادق نحن فرحون باإلجازة الصيفية 
ومرسورون بقرهبا؛ فال تعكر علينا صفو فرحتنا.

سامل: إذا كان عندك يا محد كالم آخر فأخربنا .. نحن نفيد ونستفيد 
من بعضنا، ويف النهاية نحن إخوة، وهدفنا هو قضاء اإلجازة الصيفية بكل 

فائدة ومتعة. 

تذهب  أن  خسارة  إخوان  يا  لكن  تقولونه؛  ما  كل  يف  معكم  أنا  محد: 
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علينا اإلجازة الصيفية ثالثة أشهر دون فائدة تذكر .. أحدكم يقول: الكرة ، 
واآلخر يقول: الفضائيات والشبكة، والثالث يقول: يل وسادة ونوم، والرابع: 

بلوت، واخلامس: أسفار.

بدر: يعني كيف تريدنا أن نستغلها؟ أعطنا إًذا من عندك حلوالً فنحن 
نبحث عن احللول.

محد: أنا معكم يف أن من حق أيِّ شخص أن يامرس هوايته املرشوعة 
يف هذه العطلة الصيفية؛ لكن بحدود فليس كل الوقت كرة مثاًل، أو شبكة .. 

ال، البد من أن ينوع ويرتب الشخص إجازته بام يعود عليه بالنفع. 

حاتم: إًذا .. أعطنا يا محد بعًضا من املشاريع واألعامل التي بإمكاننا أن 
نستغل هبا إجازتنا الصيفية بام يعود علينا بالفائدة والنفع.

حوله  من  واحد  كل  فلينظر  متعددة،  واألعامل  كثرية،  املشاريع  محد: 
ما هي األعامل واملشاريع املتوفرة واملمكنة يف مدينته أو قريته فيبدأ هبا، وقد 

اخرتت بعًضا من هذه األعامل:

أوالً: حفظ يشء من القرآن أو السنة. 

حلقات  أو  الصيفية،  املراكز  مثل:  العامة  الدعوية  املشاركات  ثانًيا: 
حتفيظ القرآن الكريم، وإلقاء الكلامت. 

رياضة  أو  اآليل،  كاحلاسب  فنية  خاصة  دورات  عىل  احلصول  ثالًثا: 
بدنية لتقوية البدن. 

رابًعا: زيارة مكة واملدينة من خالل أداء العمرة.
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خامًسا: زيارة املكتبات العامة والعناية بقراءة الكتب والبحث فيها. 

واهلدايا  الزيارات  خالل  من  ــارب  واألق األرحــام  صلة  سادًسا: 
واالتصاالت. 

سابًعا: املشاركة يف بعض األعامل التجارية. 

دعم  مراكز  زيارة  خالل  من  والقدرات؛  املواهب  بعض  تنمية  ثامنًا: 
املوهوبني. 

تاسًعا: ممارسة بعض اهلوايات املحبوبة؛ ولكن بضوابطها الصحيحة.

عارًشا: املشاركة يف األعامل التطوعية بمختلف أنواعها. 

- سامل: جزاك اهلل خرًيا يا محد عىل هذا الكالم الوجيه .. برصاحة اآلن 
بدأت أفكر بعقل آخر، وفكر آخر، وإىل طريق آخر يف قضاء إجازيت الصيفية.

إنني  محد  يا  اهلل  شاء  وإن  ذهب،  من  كلها  أفكار  وبرصاحة  منصور: 
سوف أطبقها يف عطلتي الصيفية.

ماجد: هكذا تصبح إجازيت الصيفية مرتبة ومنسقة، وال يوجد فيها أيُّ 
خلل بإذن اهلل. 

خيرج مجيع الطالب من املرسح.

:::::  هناية املرسحية  :::::
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حمتويات امل�شرحية
قيمة األداةالغرض من األداةاألدواتم
يف نظارتان1 العطلة  استغالل  دور  لتمثيل 

مشاهدة الشاشات
من 

الطالب

يف بدلة رياضية2 العطلة  استغالل  دور  لتمثيل 
الكرة

من 
الطالب

يف أحذية رياضية3 العطلة  استغالل  دور  لتمثيل 
الكرة

من 
الطالب

يف وسادة نوم4 العطلة  استغالل  دور  لتمثيل 
النوم

من 
الطالب

يف بلوت5 العطلة  استغالل  دور  لتمثيل 
اللعب

من 
الطالب

يف مفتاح سيارة6 العطلة  استغالل  دور  لتمثيل 
السفر

من املعلم

)محد،  هم:  طالب   )6( املرسحية:  يف  املشاركني  الطالب  عدد   *
سامل، منصور، بدر، حاتم، ماجد(.

* مدة املرسحية: )12( دقيقة.

* عدد أدوات املرسحية: ست أدوات؛ مخس من الطالب، وواحدة 
من املعلم.
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* تكلفة املرسحية اإلمجالية تقريًبا: ال يوجد.
* اهلدف من املرسحية:

1- أمهية االستفادة من العطلة الصيفية.

2- احلث عىل التخطيط لالستفادة من اإلجازة الصيفية.

* الفئة املستهدفة: طالب املرحلة االبتدائية.

اإلجازة  قبيل  املرسحية  هذه  عرض  ا  جدًّ املناسب  من  مالحظة:   *
الصيفية، حتى تكون فائدهتا وتأثريها عىل الطالب أشد وأكرب.
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 امل�سرحية ال�ساد�سة والع�سرون
الِكرب؛ من الأخالق الذميمة

الف�شل الأول
بداية املرسحية... 

اإلله، وخالد،  يتحدثون هم: )سلطان، وعبد  مخسة طالب جمتمعون 
وعبد امللك، وحممد(.

يدخل عليهم طالب أنيق يف مظهره وملبسه؛ اسمه )إبراهيم( ويسلم 
عىل الطالب املوجودين بأطراف أصابعه، وبكل غرور. 

 سلطان: وملاذا يا إبراهيم تسلم علينا من بعيد؟

إبراهيم: أال ترى كيف أن مظهري مميز، وهندامي نظيف؟ 

عبد اإلله: وماذا تقصد؟.. يعني مالبسنا ليس هلا أيُّ وزن يف عينيك.

إبراهيم: أرجوا املعذرة؛ أنتم ال تعلمون بأنني قد فصلت الثوب فقط 
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بالبحث  قمت  ثم  املحالت،  أفخر  من  الشامغ  واشرتيت  ريال،  بخمسامئة 
عن  تسألوا  ال   .. طبًعا  أحذية؛  أفضل  عىل  للحصول  أسبوعني  من  ألكثر 

ا.  السعر؛ فهو مرتفع جدًّ

خالد: أتوقع يا إبراهيم بأن أية شكة إبرة قد تتعرض هلا سوف تدخلك 
يف غيبوبة من شدة النعومة والرفاهية. 

اجلميع يضحكون. 
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الف�شل الثاين
نقود؛  نقال، وحمفظة    يدخل طالب آخر اسمه )نواف( ومعه هاتف 

فيجلس مع املجموعة ويسلم عليها. 

 عبد امللك: كيف حالك يا نواف؟ 

يرد نواف بطرف عينه: بخري.. بخري.. واحلمد هلل. 

 عبد امللك: وملاذا مل ترد عيلَّ السالم باألمس يا نواف؟.. فقط تنظر وال 
ترد عىل أحٍد السالم.

نواف: أنت تعلم حجم املشاغل .. مشاغل ال نستطيع الفكاك منها، 
وال تعطيني حتى فرصة السالم عىل أحد .. يعني لو قررت السالم عىل كل 
أحد ملا انتهيت، ولتعطل الكثري من الوقت، كام أنك تعلم بأنني تاجر ولديَّ 
أرصدة يف البنوك كل يوم يف ازدياد؛ يعني .. كل يوم تزداد أصفاري؛ لذا.. 
النقود ..  الناس قد رضوا عني أم سخطوا، املهم عندي هو  ال هيمني كون 

النقود فقط.

عبد امللك: صدق من قال: الفلوس تغري النفوس؛ طبًعا إال ما رحم ريب.

يدخل طالب آخر اسمه )عيسى( مرتدًيا عباءًة )بشت(، فيسلم عىل 
املجموعة ثم يقول: آه .. اآلن انتهيت من أعاميل، منذ الصباح وأنا من زيارة 

إىل زيارة.

 سلطان: وملاذا كل هذه الزيارات؟ 

عيسى: أال تعلم بأنني ابن لقبيلة من أعرق القبائل. 
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سلطان: عجيب؛ لكن وكام يقال: »أصحاب العقول يف نعمة«.

سلطان: ما رأيكم يا شباب بمرشوع الدوار الضخم الذي تنوي البلدية 
القيام به، فهو كبري ومكلف، وخيدم املنطقة بشكل كبري.

خالد: أكيد سوف يصبح رائًعا وجذاًبا. 

عبد اإلله: وأظن أهنم يف خالل شهر سوف ينجزونه - بإذن اهلل - . 

زيد: ماذا؟.. أصاًل الدوار مكانه خطأ من األساس، ولن يفتتح قريًبا، 
وأنتم كالمكم خطأ يف خطأ، وأنا كالمي هو الصحيح، وتوقعايت هي السليمة 

.. ال تنسوا بأنكم جالسون مع زيد صاحب املعلومات الصحيحة. 

خالد: ملاذا تعطي نفسك أكرب من حجمها يا زيد؟.. إىل متى هذا الكرب 
وهذه الغطرسة يا زيد؟

 يدخل طالب آخر اسمه )سعد( ومعه ملف فيجلس عند املجموعة 
ويسلم عليها.

سلطان: يا مرحًبا بصاحب امللفات الذي دائاًم يتواصل معنا. 

إدارة، يعني  بأنني صاحب منصب ومدير جملس  سعد: أنت ال تعلم 
آخر..  وتثبيت  موظف  خلع  أستطيع  أصابعي  من  وبإصبع  بيدي،  الكلمة 

يعني باختصار؛ ال أحد يقدر عىل رد كلمتي يف الرشكة. 

دائاًم  تتعاىل  فقط  أدري!..  ماذا ال  .. عىل  مدير حمظوظ  أنت  سلطان: 
بغرور وعجب عىل كل من يقابلك. 
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ا لبني  حممد: يا إخوان تعوذوا من إبليس، ومن رشه؛ فإنه ما زال عدوًّ
واألموال  الرباقة،  باملظاهر  خيدعكم  جتعلوه  فال  الساعة.  تقوم  أن  إىل  آدم 
املتعددة، واحذروا  الرفيعة، والعلوم  العالية، واألنساب  الكبرية، واملناصب 

فإن هذا سوف يؤدي ال حمالة إىل الكرب - إال ما رحم ريب - . 

وقد حذرت الرشيعة يف نصوصها من الكتاب والسنة من مغبة الكرب 
وعواقبه السيئة يف الدين والدنيا، وسوء عاقبته ومآله يف اآلخرة؛ فمن اتعظ 
وازدجر فهو عىل نور وخري، ومن استمر يف كربه وغروره فهو يف جهل عظيم 
اآليات  من  بعًضا  وإليكم  آجاًل،  أو  عاجاًل  املهالك  ستورده  كبرية  وغفلة 

واألحاديث التي حتذر من مغبة الكرب والتكرب عىل الرشع واخللق. 

اجلبار  العزيز  يرصفه  فاملتكرب  مهلكة؛  وأيُّ  مهلكة  اهلل  عباد  يا  الكرب 
چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڇڃ  تعاىل:  قال  آياته  تدبر  عن 
ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ 
ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گگ  ک  ک  ک  ک  ڑ 

ڱڇ  ] األعراف[.

املتكرب خيتم القدير عىل قلبه فال يميز بني احلق والباطل يقول اهلل - جل 
جالله -: ڇڍ ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ  ڇ  ]غافر35[. 

 املتكرب يا عباد اهلل؛ قد ارتكب ذنًبا عظياًم فعن أيب هريرة - ريض اهلل عنه - 
قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »يقول اهلل تعاىل: الكربياء ردائي والعظمة إزاري 

فمن نازعني واحًدا منهام ألقيته يف جهنم وال أبايل« رواه مسلم. 

مثقال  قلبه  يف  يكون  أن  املرء  فيكفي  خطري  أمره  اهلل  عباد  يا  الكرب  إن 
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ذرة من كرب ليحرم من اجلنة ونعيمها؛ فعن عبد اهلل بن مسعود - ريض اهلل 
عنه - عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص  أنه قال: »ال يدخل اجلنة من كان يف قلبه مثقال ذرة من 

كرب« رواه مسلم.

أخرج  فقد  القيامة؛  يوم  عنهم  النار  تبحث  من  أول  هم  املتكربون 
رُج  الرتمذي عن أيب هريرة - ريض اهلل عنه - قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: » ختاَ
عاِن، ولِساٌن ينطُِق،  يناِن ُتْبرِصاِن، وأُذناِن تسماَ ا عاَ عنٌق مناَ النَّاِر يوماَ القيامِة هلاَ
 ، آخراَ ا  إهلاًَ اهلل  معاَ  ن دعا  ماَ وبُِكلِّ  نيٍد،  عاَ بُِكلِّ جبَّاٍر  بثالثٍة:  لُت  ُوكِّ إينِّ  يقوُل: 

 . )1(» ريناَ وباملصوِّ

املتكربون يا أمة اهلدى هم من حطب جهنم ووقودها؛ فعن أيب سعيد 
والنار  اجلنة  »احتجت  قال:  أنه  ملسو هيلع هللا ىلص   النبي  عن   - عنه  اهلل  ريض   - اخلدري 

فقالت النار: يفَّ اجلبارون واملتكربون« رواه مسلم. 

ويوم احلرش يفضح الناس كٌل بام كان يعمل يف الدنيا وممن يفضح يف 
ذلك اليوم الرهيب؛ املتكربون. يقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »يرش املتكربون عىل أمثال 
مكان،  كل  من  الُذل  يغشاهم  الرجال  صور  يف   - النمل  صغار  أْي   - ر  الذِّ
نار األنيار يسقون من  له بولس، تعلوهم  يقال  يساقون إىل سجن يف جهنم 

عصارة أهل النار طينة اخلبال« رواه النسائي والرتمذي.

عيسى: جزاك اهلل خرًيا يا حممد .. كفيت ووفيت .. اللهم تب علينا وساحمنا. 

جهل  عن  أخطاء  نرتكب  أحياًنا   .. أخيه  مرآة  املسلم  فعاًل  إبراهيم: 

)1( الراوي: أبو هريرة - ريض اهلل عنه - . املحدث: األلباين  - املصدر: صحيح الرتمذي - 
الصفحة أو الرقم: )2574( - خالصة حكم املحدث: صحيح.
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ومحاقة ونحن نظنها صحيحة .. جزاك اهلل خرًيا يا حممد. 

سعد: قال تعاىل: ڇ ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڇ ] الذاريات: 55[.

اخللق  عىل  وتكرًبا  كرًبا  نريد  ال   .. هلل  صادقة  توبة  اليوم  من  نواف: 
والنهاية نار وعذاب، نريد تواضًعا وإحساًنا إىل اخللق وحمبًة للرشع، توصلنا 

- بإذن اهلل - إىل فردوس اجلنان. 

:::::  هناية املرسحية  :::::
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حمتويات امل�شرحية
قيمة األداةالغرض من األداةاألدواتم
من املعلملتمثيل دور املتكرب يف املرسحيةعدد )2( هاتف نقال1

من الطالبلتمثيل دور املتكرب يف املرسحيةحمفظة نقود2

من الطالبلتمثيل دور املتكرب يف املرسحيةأحذية3

)2( ر.سلتمثيل دور املتكرب يف املرسحيةملف أخرض4

يف أربع متكآت5 الطالب  عليها  يتكئ  لكي 
املرسحية عند جلوسهم

من املنزل

* عدد الطالب املشاركني يف املرسحية: )10( طالب هم: )سلطان، 
عبد اإلله، خالد، حممد، عبد امللك، إبراهيم، نواف، عيسى، زيد، سعد(.

* مدة املرسحية: )12( دقيقة.
* عدد أدوات املرسحية: مخس أدوات؛ واحدة من املعلم، واثنتان من 

الطالب، وواحدة من السوق، وواحدة من املنزل.
* تكلفة املرسحية اإلمجالية تقريًبا: رياالن.

* اهلدف من املرسحية:
- تنبيه الطالب عىل خطر الكرب.

- توصية الطالب برضورة االبتعاد عن أيِّ مظهٍر من مظاهر الكرب.
- ترغيب الطالب بالتواضع مع اجلميع.

* الفئة املستهدفة: طالب املرحلة االبتدائية.
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 امل�سرحية ال�سابعة والع�سرون
الكلمة الطيبة �سدقة

الف�شل الأول
بداية املرسحية...

 يوجد طالب جالس عىل مقعد اسمه )عادل(.

السالم  فيقول:  عادل  إىل  ويذهب  )ييى(  اسمه  آخر  طالب  يدخل   
عليكم. 

عادل: وعليكم السالم.

 حييى: أنا أتيت إليك اآلن لكي أطلب منك طلًبا، وأرجوك أال تردين. 

 عادل: وما طلبك يا ييى؟

حييى: أريد منك دينًا ملدة أسبوع واحد فقط، وأرد لك الدين كاماًل   
بعد مدة يسرية. 
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 عادل: وهل أخربوك بأنني بنك؟! أنا ليس عندي نقود، وال أقرض 
أحًدا عىل اإلطالق.

حييى: جزاك اهلل خرًيا .. ويذهب خارج املرسح.

السالم  ويقول:  عادل  إىل  فيذهب  )مراد(  اسمه  آخر  طالب  يدخل   
عليكم.

عادل: وعليكم السالم .. نعم .. خرًيا إن شاء اهلل. 

رأيك  وأريد  خاصة،  حاجة  يف  أكلمك  أن  أريد  كنت  فقط  ال  مراد: 
فيها.

عادل: وما هذه احلاجة اخلاصة؟

مراد: أنت تعلم بأن بيني وبني أخي عامد مشكلة منذ زمن وأنت تعلم 
ال  ملاذا  وقلت:  نفيس  راجعت  ثم  فكرت  واآلن  تافه،  سبٍب  عىل  بأهنا  أيًضا 

أصالح أخي؟.. أريد رأيك يف هذا املوضوع؟.. وكيف أبدُأ فيه؟

بينك وبني أخوك عامد مشكالت يف كل   .. مراد  يا  استمع يل  عادل: 
يوم، وال أظن أنكم يف يوم من األيام سوف تتصاحلون أبًدا .. أحسن يشء أن 

تبقوا بعيدين عن بعض؛ أنت يف حالك وهو يف حاله .. هذا رأيي. 

ا أم هزالً؟ مراد: تقول هذا الكالم جدًّ

عادل: ال؛ بل بكل جدية. 

مراد: جزاك اهلل خرًيا، ثم يذهب خارج املرسح.
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 يدخل طالب آخر اسمه )فارس(، ويذهب إىل عادل ويقول: السالم 
عليكم.

عادل: وعليكم السالم.

فارس: أبرشك يا عادل؛ جاءتني وظيفة براتب ثالثة آالف ريال وأريد 
أن أستشريك فيها. 

عادل: وماذا تعمل ثالثة آالف؟.. هذه ليست بشارة.. تتعب وتكدح 
ألجل ثالثة آالف ريال فقط؟!

فارس: يعني تنصحني برتكها؟

عادل: نعم؛ ألهنا ال تويف حق تعبك فيها .. اتركها اليوم قبل غد.

فارس: بسم اهلل، أنا ذاهب لتقديم ورقة استقالتي، ثم خيرج من املرسح.

السالم  ويقول:  عادل  إىل  ويذهب  )نارص(  اسمه  آخر  طالب  يدخل 
عليكم.

عادل: وعليكم السالم.

نارص: أتيتك اليوم بطلٍب يا عادل، وإن شاء اهلل أنك لن ختيب ظني 
فيك.

عادل: فيام أقدر عليه.

نارص: عندنا معاملة عند أخيك الذي يعمل يف البلدية، ونريد منك أن 
تشفع لنا عنده فتكلمه، فربام يستطيع أن ينجز لنا املعاملة.
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أمورك  أنجز  الشفاعات،  أحب  ال  أصاًل  أنا  اعذرين؛  واهلل  ال  عادل: 
بنفسك فلن أكلم أحًدا.

نارص: حسبنا اهلل ونعم الوكيل؛ ثم يذهب خارج املرسح.

يا  اسمع  ويقول:  عادل  إىل  ويذهب  )فهد(  اسمه  آخر  طالب  يدخل 
عادل كف عنا رش إخوانك، وإال أوجعتك رضًبا. 

عادل: أنا من سوف أوجعك رضًبا، ولست أنت. 

فهد: اذهب معي خارج املرسح وسوف أفعل ما أفعل.

خيرج فهد وعادل من املرسح. 
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الف�شل الثاين
يدخل طالب اسمه )صالح( وجيلس عىل املقعد.

يدخل ييى ويذهب إىل صالح ويقول: أنا أتيتك يا صالح اليوم وما 
أريدك أن تردين.

صالح: أبرش .. ثم أبرش .. ثم أبرش.

حييى: بارك اهلل فيك .. أريد منك أن تقرضني مبلًغا يسرًيا.

صالح: أعانك اهلل يا صالح، ويرس أمورك .. أنت تعلم بأن لك مكانًة 
يف قلبي، ولو أنني أستطيع مساعدتك ملا تأخرت، لكن ربام لو أتيتني يف آخر 

الشهر ألعطيتك ما تريده - بإذن اهلل - .

حييى: مشكور يا صالح وأنا أعلم هذا األمر منك؛ لكن األهم من هذا 
كله هو كالمك الطيب ودعاؤك يل، ثم خيرج ييى من املرسح.

يدخل )مراد( إىل املرسح ويقول: السالم عليكم.

صالح: وعليكم السالم.

مراد: أريد أن أكلمك يا صالح بحاجة خاصة يل؟

صالح: تفضل يا مراد؛ كيل ُأذن صاغية. 

تافه،  بيني وبني أحد إخويت مشكلة بسبب يشء  مراد: من زمان وأنا 
ومنذ تلك املشكلة حتى اآلن وأنا ال أكلمه وال هو أيًضا يكلمني، وجئتك 

اآلن أريد أن آخذ رأيك يف هذا املوضوع هل يمكن أن ُيل أم ال؟
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صالح: أكيد ُيل هذا املوضوع وبكل يرس - بإذن اهلل - . 

يا مراد اعلم بأن الكالم اللني هو السحر احلالل، يا مراد ال أشك بأن 
أخاك يبك، وأنت بالتأكيد حتبه لكن؛ من يقف بينكام هو الشيطان .. يا مراد 
ال تدع  للشيطان فرصة بأن يفرق بينك وبني أخيك .. مراد .. اذهب وسلم 
عىل أخيك، وقبل رأسه، وقل له: أنا املخطئ يا أخي وأنت املصيب فساحمني، 
 .. ساحمني  أيًضا:  هو  لك  يقول  وسوف  ويندم  يبكي  سوف  بأنه  وصدقني 

اذهب.. اذهب يا مراد فلن خترس شيًئا.

 خيرج مراد من املرسح.

يدخل فارس إىل املرسح ويذهب إىل صالح ويقول: السالم عليكم.

صالح: وعليكم السالم.

فارس: أردت أن أستشريك يف موضوع ما يا صالح.

صالح: تفضل يا فارس مجيعنا إخوان نستفيد من بعض. 

فارس: ُرزقت بوظيفة راتبها ثالثة آالف ريال، وأنا برصاحة مرتدد وال 
أدري هل أقبلها أم أرفضها؟ 

صالح: قل احلمد هلل.. هذه نعمة وخري؛ ثالثة آالف أحسن من ال يشء 
.. أنت اآلن أمسكها وبعد ذلك إذا وجدت أفضل منها؛ ففكر هل ترتكها أم 
ال .. يا فارس استخر ربك، ثم احذر أن تضيع عليك الفرصة من بني يديك.

فارس: مشكور يا صالح عىل هذه النصيحة، وإن شاء اهلل أعدك بأن 
أعمل هبا، وجزاك اهلل خرًيا؛ ثم خيرج من املرسح. 
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يا  ويقول:  عليه  ويسلم  إىل صالح  املرسح ويذهب  إىل  نارص  يدخل   
صالح جئتك اليوم طالًبا منك شفاعًة.

وئ   ەئوئ   ائەئ   ائ   ى   ى   ې   ې   ڇ  تعاىل:  قال  صالح: 
ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئېئېئېئ  ىئ  ىئ  ىئ یی  ی  ڇ  ]النساء[.

بأن  وأخربوين  رسيًعا،  إنجاًزا  تتطلب  البلدية  يف  معاملة  لديَّ  نارص: 
لك أحد األقرباء يعمل يف نفس القسم الذي فيه معاملتي، ونريد منك فقط 

كلمة .. رحم اهلل والديك.

وأنت  أنا  مجيًعا  له  نذهب  سوف  غًدا  أبرش؛   .. هكذا  فقط  صالح: 
ا .. واهلل سيكتب ما فيه اخلري.  ونكلمه سويًّ

يساوي  هذا  وكالمك  ولوالديك،  لك  وغفر  فيك  اهلل  بارك  نارص: 
وابتسمت يف  يل،  أنك دعوت  املهم  تنجز؛  مل  لو  حتى  كلها  معاملتي  عندي 

وجهي، وأعطيتني كلمتني طيبتني .. هذا يكفيني؛ ثم خيرج من املرسح.

  يدخل فهد إىل املرسح ويذهب إىل صالح ويقول له: واحد من اثنني؛ 
إما أن تؤخر سيارتك عن بيتي وإما أنني سوف أحطم رأسك. 

.. ونحن  أمًرا  تأمر  أنت   .. يا فهد  صالح: رأيس وسياريت فداٌء لك   
ال نرىض أن نغضبك .. عليك بتهدئة أعصابك، وإراحة بالك، وأبرش بكل 

خري.

 .. صالح  أخي  يا  اعذرين   .. الرجيم  الشيطان  من  باهلل  أعوذ  فهد:    
استطاع الشيطان أن خيدعني ألخرج هذا الكالم .. أصاًل بيتي وبيتك واحد، 
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ا، وأنا مرص عىل هذا. كلنا جريان؛ ولكن الليلة سوف نتعشى سويًّ

ا .. إًذا هيا بنا.   صالح: مادمت مرصًّ

 خيرج صالح وفهد من املرسح. 

خيرج طالب ويضع لوحة أمام الطابور مكتوب عليها: 

ېئ  ېئ   ېئ   ۈئ   ۈئ   ۆئ   ۆئ   ڇ  تعاىل:  قال  صدقة:  الطيبة  الكلمة 
ٻ   ٻ   حئٱ   جئ   ی   ی   ی   ی   ىئ   ىئىئ  
ٺ   ٺ   ڀڀ   ڀڀ   پ   پ   پپ   ٻ   ٻ  
ڤ   ڤڤ   ڤ   ٹ  ٹٹ   ٹ   ٿٿ   ٿ   ٺٺٿ  
چ   ڃ   ڃڃ   ڃ   ڄڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ  

چچ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ]إبراهيم[.

وقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص:»الكلمة الطيبة صدقة«)1( . 

:::::  هناية املرسحية  :::::

)1( الراوي: أبو هريرة. املحدث: ابن حبان.  املصدر: املقاصد احلسنة - الصفحة أو الرقم: 
)378( - خالصة حكم املحدث: ]صحيح[.
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حمتويات امل�شرحية
قيمة األداةالغرض من األداةاألدواتم
لكي جيلس عليه أحد الطالب يف مقعد1

املرسحية
من املدرسة

)عادل،  املرسحية: )7( طالب هم:  املشاركني يف  الطالب  * عدد 
ييى، مراد، فارس، نارص، فهد، صالح(. 

* مدة املرسحية: )12( دقيقة.

* عدد أدوات املرسحية: أداة واحدة من املدرسة.

* تكلفة املرسحية اإلمجالية تقريًبا: ال يوجد.

- بيان أمهية الكلمة احلسنة، وخطر الكلمة السيئة.

- تربية الطالب عىل استغالل الكلمة الطيبة يف كل حال.

* الفئة املستهدفة: طالب املرحلة االبتدائية.
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 امل�سرحية الثامنة والع�سرون
حق اجلار

الف�شل الأول
بداية املرسحية...

يوضع  قسمني،  إىل  املرسح  تقسم  املرسح  وسط  يف  لوحة  يوجد   -  
عند القسم األيمن لوحة مكتوب عليها )اجلار األول(، ولوحة توضع عند 
ومقعد،  طاولة  قسم  كل  ويف  الثاين(،  )اجلار  عليها  مكتوب  األيرس  اجلانب 

جيلس عليها طالب.

 - اجلار األول معه كتاب ويقرأ.

كبري،  وكرتون  ومسجل،  عصري،  الطاولة  عىل  عنده  الثاين  اجلار   -  
وهدية. 

 - يرشب اجلار الثاين العصري، ثم يرمي بالعلبة عىل جاره األول.
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 - اجلار األول يوقف القراءة، ثم يكمل. 

 - بعد نصف دقيقة يشغل اجلار الثاين املسجل بأعىل صوت.

 - ينزعج اجلار األول من الصوت، ويوقف القراءة، ويغلق أذنيه.

 - بعد نصف دقيقة يغلق اجلار الثاين املسجل؛ فيعود اجلار األول إىل 
القراءة.

 - بعد دقيقة يقوم اجلار الثاين برمي كرتون كبري عىل جاره األول، فيقع 
فوق رأس جاره.

ويأخذ  ساعديه،  عن  ويشمر  ويغضب،  القراءة،  يوقف  األول  اجلار   
الكتاب، ويذهب إىل جاره الثاين، ويطرق عليه الباب.

 - خيرج اجلار الثاين، فيقوم اجلار األول برفع الكتاب عالًيا ليرضب به 
جاره الثاين، لكنه يكتم غيظه، ويعطي الكتاب جلاره الثاين.
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الف�شل الثاين
 - يأخذ اجلار الثاين الكتاب، ويعود إىل مكانه، ويذهب اجلار األول 

إىل مكانه.

 - يفتح اجلار الثاين الكتاب، ثم يقرأ: 

اجلار قبل الدار.. مقولة شائعة بني الناس، وعىل قدر اجلار يكون ثمن 
الدار، واجلار الصالح من السعادة.

ف�شل الإح�شان اإىل اجلار يف الإ�شالم: 
السالم - يويص  اجلار، وظل جربيل - عليه  لقد عظَّم اإلسالم حق 
نبي اإلسالم ملسو هيلع هللا ىلص باجلار حتى ظنَّ النبي ملسو هيلع هللا ىلص أن الرشع سيأيت بتوريث اجلار: 
وقد  عليه.  متفق  ثه«  ُيورِّ ساَ أنه  ظننت  حتى  باجلار  يوصيني  جربيل  »مازال 

ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڇ  ڳ   تعاىل:  قال  اجلار؛  إىل  باإلحسان  القرآن  أوىص 
ہ   ۀۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ںں   ڱڱ  
ہ  ہ  ہ  ھھ  ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  

ڭ  ڭۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ڇ ]النساء[.
حيث  وإكرامه  اجلار  إىل  اإلحسان  عىل  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  حض  كيف  وانظر 
قال - عليه الصالة والسالم -: »ومن كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فليكرم 

جاره« متفق عليه، وعند مسلم: »فليحسن إىل جاره«.

والذي يسن إىل جاره هو خري الناس عند اهلل: »خري األصحاب عند 
اهلل تعاىل خريهم لصاحبه، وخري اجلريان عند اهلل تعاىل خريهم جلاره«)1( . 

)1( رواه الرتمذى وقال: حديث حسن.
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من حقوق اجلار: 
هذه  أهم  فمن  بعضها،  إىل  نشري  كثرية  حقوق  له  اجلار  أن  شك  وال 

احلقوق: 

1- رد السالم وإجابة الدعوة: 

وهذه وإن كانت من احلقوق العامة للمسلمني بعضهم عىل بعض، إال 
أهنا تتأكد يف حق اجلريان ملا هلا من آثار طيبة يف إشاعة روح األلفة واملودة. 

2- كف األذى عنه: 

حراًما  كان  وإن  واألذى  اجلريان،  حقوق  أعظم  من  احلق  فهذا  نعم؛ 
بصفة عامة فإن حرمته تشتد إذا كان متوجًها إىل اجلار؛ فقد حذر النبي ملسو هيلع هللا ىلص من 
أذية اجلار أشد التحذير وتنوعت أساليبه يف ذلك، واقرأ معي هذه األحاديث 
التي خرجت من فم املصطفى ملسو هيلع هللا ىلص: » واهلل ال يؤمن واهلل ال يؤمن واهلل ال يؤمن 

، قيل: من يا رسول اهلل؟ قال: الذي ال يأمن جاره بوائقه« رواه البخاري. 

ويف  النهار،  وتصوم  الليل  تصيل  فالنة  إن  اهلل!  رسول  يا  له:  قيل  وملا 
لساهنا يشء تؤذي جرياهنا. قال: »ال خري فيها، هي يف النار« أخرجه اإلمام 

أمحد. وقال ملسو هيلع هللا ىلص: »ال يدخل اجلنة من ال يأمن جاره بوائقه« رواه مسلم. 

 وجاء رجل إىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص يشكو إليه أذى جاره. فقال: »اطرح متاعك 
يف الطريق«. ففعل؛ وجعل الناس يمرون به ويسألونه. فإذا علموا بأذى جاره 
له لعنوا ذلك اجلار. فجاء هذا اجلار السيئ إىل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يشكو أن الناس 

يلعنونه. فقال ملسو هيلع هللا ىلص: »فقد لعنك اهلل قبل الناس« رواه أبو داود. 
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3- حتمل أذى اجلار: 
إذ  العالية،  املروءات واهلمم  الكرام ذوي  لواحدة من شيم  وإهنا واهلل 
يستطيع كثري من الناس أن يكف أذاه عن اآلخرين، لكن أن يتحمل أذاهم 
ىئ  ىئ  ىئی  ی  یی  جئچ   چ  صابًرا حمتسًبا؛ فهذه درجة عالية: 
)الشورى:43(. وقد ورد عن احلسن - رمحه اهلل - قوله: »ليس ُحْسُن اجلوار 

كّف األذى، حسن اجلوار الصرب عىل األذى«. 

4- تفقده وقضاء حوائجه: 
إن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »ما آمن يب من بات شبعاًنا وجاره جائع إىل 
يف  ويسعون  جرياهنم  يتفقدون  كانوا  الصاحلني  وإن   . يعلم«)1(  وهو  جنبه 
قضاء حوائجهم، فقد كانت اهلدية تأيت الرجل من أصحاب النبي ملسو هيلع هللا ىلص فيبعث 
هبا إىل جاره، ويبعث هبا اجلار إىل جار آخر، وهكذا تدور عىل أكثر من عرش 

دور حتى ترجع إىل األول. 

»إذا  لغالمه:  قال  شاة   - عنهام  اهلل  ريض   - عمر  بن  اهلل  عبد  ذبح  وملا 
سلخت فابدأ بجارنا اليهودي«. وسألت أم املؤمنني عائشة - ريض اهلل عنها - 
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: إن يل جارين، فإىل أهيام أهدي؟ قال: »إىل أقرهبام منِك باًبا«)2(. 

5- سرته وصيانة عرضه:
وإن هذه ملن أوكد احلقوق، فبحكم اجلوار قد يطَّلع اجلار عىل بعض 
فعل  إن  أنه  مستحرًضا  جاره  سرت  عىل  نفسه  يوطن  أن  فينبغي  جاره  أمور 

)1( رواه الطرباين والبزار، وإسناد البزار حسن.

)2( رواه البخاري.
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ض نفسه جلزاٍء  ذلك سرته اهلل يف الدنيا واآلخرة، أما إن هتك سرته فقد عرَّ
جخ   مح   جح   حجمج   يث   ىث   يتجثمث   ىت   ڇمت   عمله:  جنس  من 

حخڇ )فصلت: 46(.

وقد كان العرب يفخرون بصيانتهم أعراض اجلريان حتى يف اجلاهلية، 
يقول عنرتة: 

ــاريت ج يل  بـــدت  إن  طـــريف  ـــض  وأغ
ـــــواري جــــاريت مــأواهــا ــى ي ــت ح

وأما يف اإلسالم فيقول أحدهم: 

ـــــاوره أج إذ  ـــــاري  ج ــر  ـــ ض ـــا  م
ــرت س ـــه  ـــت ـــي ـــب ل يــــكــــون  أال 

خــرجــت جــــاريت  ـــا  م إذا  أعــمــى 
ـــدر ـــــاريت اخل ــــــواري ج ــى ي ــت ح

وأخرًيا: فإننا نؤكد عىل أن سعادة املجتمع وترابطه وشيوع املحبة بني 
أبنائه ال تتم إال بالقيام هبذه احلقوق وغريها مما جاءت به الرشيعة، وإن واقع 
قد ال  اجلار  إن  اجلانب؛ حتى  بقصور شديد يف هذا  ليشهد  الناس  كثري من 

يعرف اسم جاره املالصق له يف السكن.

نسأل اهلل أن يعيننا واملسلمني عىل القيام بحقوق اجلوار.

وصىل اهلل وسلم وبارك عىل املبعوث رمحًة للعاملني وعىل آله وصحبه 
أمجعني.
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- يغلق اجلار الثاين الكتاب ثم يأخذ هدية ويذهب هبا إىل جاره األول، 
فيطرق عليه الباب، ويسلم عليه، ثم يقول: 

ــا ــن ــي ــاف ــص مــــن الــــيــــوم قــــد ت
ــا ــن ــــــرى م ـــــا ج ـــــوي م ـــــط ون

ـــــار ص وال  ـــــــــان  ك وال 
ــا ــن ــل ق وال  قـــلـــتـــم  وال 

ــــــــد  والب ـــــــــــان  ك وإن 
ــى ــن ــس ــاحل ــب ـــى ف ـــب ـــت ـــع مـــــن ال

ــر ــج ــــــان مـــــن ه ـــى مـــــا ك ـــف ك
ــــم وقــــــد ذقـــنـــا ــــت وقــــــد ذق

ـــع  ـــرج ن أن  ــــن  ــــس أح ومـــــــا 
ـــا ـــن لـــــلـــــوصـــــل كــــــــام ك

 - يأخذ اجلار األول اهلدية، ثم يسلم عىل جاره الثاين. 

:::::  هناية املرسحية  :::::
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حمتويات امل�شرحية
قيمة األداةالغرض من األداةاألدواتم
من املدرسةللجار األولكريس وطاولة1

من املدرسةللجار الثاينكريس وطاولة2

عىل كرتون فايض كبري3 األدوات  رمي  دور  لتمثيل 
اجلريان

من املنزل

من رشيط أناشيد4 اجلار  إزعاج  دور  لتمثيل 
خالل الصوت املرتفع

من 
الطالب

)10( ليكتب عليها اجلار األوللوح فلني5
ر.س

)10( ليكتب عليها اجلار الثاينلوح فلني6
ر.س

قطعة قامش تفصل 7
بني اجلارين

وأنه  املرسح،  فكرة  لتقريب 
يتحدث عن جارين

من 
الطالب

من مكتبة إلهدائه إىل اجلاركتاب8
املدرسة

يف هدية9 األول  اجلار  إىل  لتقديمها 
املرسحية

)5( ر.س

* عدد الطالب املشاركني يف املرسحية: طالبان مها: )اجلار األول، 
واجلار الثاين(.

* مدة املرسحية: )12( دقيقة.
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* عدد أدوات املرسحية: تسع أدوات.

* تكلفة املرسحية اإلمجالية تقريًبا: )25( رياالً.
* اهلدف من املرسحية:

1- بيان حق اجلار.

2- التحذير من اإلساءة إىل اجلار.

3- التوصية باإلحسان إىل اجلريان.

* الفئة املستهدفة: طالب املرحلة االبتدائية.
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 امل�سرحية التا�سعة والع�سرون
الت�سبه بالكفار

الف�شل الأول
بداية املرسحية...

ثالثة شباب جمتمعون يف املرسح هم: )عمر، عبد العزيز، سعود(.

غربية  قاَصة  عمل  وقد  )خالد(  اسمه  آخر  طالب  عليهم  يدخل 
لشعره)1(، ثم جيلس.

)1( ال نريد أن يفعل الطالب عماًل حمرًما لكي ينهى عنه؛ فهنا نريد أن ننهى الطالب عن عمل 
القصات الغربية، فإذا طلبنا من أحد الطالب املشاركني يف املرسح بأن يقوم بعمل قصة 
غربية لكي يشارك يف املرسح ثم نحذر الطالب منها .. نحن هنا نكون قد فعلنا الفعل 
املحرم )وهو عمل القصة الغربية(؛ لذا .. األحوط هو حماولة أن يقوم الطالب املشارك يف 
هذا الدور يف املرسحية؛ بأن يرسح شعره بطريقة غريبة دون أن يقص منه شيًئا، فلعل هذا 

أسلم وأحوط من الناحية الدينية.
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عمر: ما الذي عملته برأسك يا خالد؟

خالد: ال يشء.. هكذا شعري دائاًم .. بالتأكيد أنه أعجبك.

عمر: لكي يعجبني البد وأن ختربين باسم هذه القصة التي اخرتهتا.

خالد: هذه القصة اسمها قصة األسد.

عمر: نعم؛ قاَصة األسد .. لكي حتلم بأنك أسد.

خالد: مع العلم بأهنا غري مكلفة .. وإن كنت تريد حالًقا فأنا أعرف 
حالًقا حمرتًفا يف هذه القصات.

عمر: ما شاء اهلل .. ما شاء اهلل .. يعني توصيني هبا؟!.

خالد: اخليار لك أنا ال أجرب أحًدا .. إذا كنت مقتنًعا هبا فال بأس بأن 
تعملها، وإذا كنت غري مقتنٍع هبا؛ فهذا هو رأيك واختيارك.

عمر: يف احلقيقة أنا قبل أن أقدم عىل عمل أيِّ يشء؛ أفكر فيه .. ألنني 
ال أحب أن أدخل قبل أن أطرق الباب .. يعني أريدك أن ختربين: هل عملت 
يا  فيها؟!.. اصدقني  بتقليد غريك  قد قمت  أنك  أم  قناعة،  القصة عن  هذه 

خالد.

خالد: برصاحة، أنا مل أكن أعلم بمثل هذه القصات؛ ولكن كنت أميش 
مع شباب يعملون مثل هذه القصات فعملت مثلهم.

عمر: يعني تقليد .. تقلد ما تراه؛ املهم أريدك أن تقول يل ولو فائدة 
واحدة من هذه القصات، سواًء فائدة دينية أم صحية أم اجتامعية، أية فائدة 
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تعرفها عن هذه القصات أخربين هبا.

أنا عندما قمت  فوائد؛ لكن  إن كان هلا  أدري  فائدة! أصاًل ال  خالد: 
بعمل هذه القصة مل أكن أفكر بالفائدة منها.

عمر: إًذا كيف تقدم عىل عمل ال تعلم فوائده؟

خالد: ألنني أجزم وأعلم بأن هذه القصات ليس هلا أية فائدة.

عمر: وإذا كنت ُتقر بأن هذه القصات ليس هلا أية فائدة .. إًذا ملاذا تقوم 
بعملها؟

خالد: لست أنا وحدي من يقوم بعملها؛ فهناك الكثري من الشباب ممن 
يقدمون عىل هذه القاَصات وهم يعلمون بأن ال فائدة ترجى من ورائها.

عمر: كثرة الغلط واخلطأ ليست حجة؛ فمثاًل هناك آالف الطالب من 
شباب حلقات حتفيظ القرآن؛ ملاذا ال تكون مثلهم فهذا صواب وحق، أم أنك 
املرجوة من  النتيجة  املنكر والتقليد األعمى فقط دون حساب  إىل  ينظر  ممن 

العمل هل هي صواب أم خطأ؟!.

خالد: يا عمر.. أنت حتاول أن جترح مشاعري.. أنا عندما أذهب إىل 
الشباب يقومون برفع معنويايت وتشجيعي؛ بل ويمدحون قاَصة شعري، وأي 

يشء أقوم بعمله.

عمر: أنت تعلم يا خالد بأنني ال أجرح أحًدا .. أنت تعلم يا خالد بأن 
جيبي وجيبك واحد .. وبيتي وبيتك واحد؛ لكن يا خالد هل تريدين أن أكون 
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معك صادًقا أم كاذًبا؟.. أنا ال أحب أن أراك تقع يف حفرٍة دون أن أخرجك 
منها.. يصعب عيلَّ يا خالد أن أذهب وأدعك وحيًدا بني أناس وأصدقاء ال 
جيرونك إال إىل الوراء.. قل يل يا خالد: هل يثنون عليك عند قيامك بعمل 
صالح صحيح؟! يعني هل مرة مدحوك عىل حضورك إىل حمارضة دينية أو 
أيِّ عمٍل صالح؟ أبًدا.. ال يا خالد ثم ال؛ هم ال يمدحونك إال عىل التوافه، 
أن  يريدونك  ال  ألهنم  ملاذا؟..  تعرف  أن  تريد  ملاذا؟..  النقائص..  عىل  إال 
مثلهم يف احلضيض، ويسعون  تبقى  أن  دائاًم  يريدونك  منهم!..  أعىل  تكون 
ألن تبقى دائاًم يف القاع، وخيافون من أن تكون يوًما يف القمة وهم يبقون يف 
القاع.. هل فهمت اآلن من يب لك اخلري والعلو والرفعة، ومن يسعى إىل 
هدمك وتدمريك وسفول أخالقك؟.. فكر يف هذا الكالم جيًدا، وقرر مصري 

سمعتك ودينك وأخالقك.
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الف�شل الثاين
  يدخل طالب آخر اسمه )نواف( مرتدًيا اجلينز.. ثم جيلس عند عمر.

  نواف: ما الذي حدث؟.. أسمع أصواتكم مرتفعة.

  سعود: بسبب ما تقومون به من أفعال بأنفسكم، وال تفكرون فيها.

  نواف: وما الذي قمنا بعمله؟

  سعود: إذا كنت تبحث عن إجابة؛ فانظر إىل نفسك ولباسك لتجد 
اإلجابة.

  نواف: هل تريد أن تفعل يب كام يفعل أيب وأمي؟ كل يوم حمارضة.

  سعود: وملاذا؟.. هل أبوك وأمك أناس غريبون عنك، حتى تعرض 
عن سامع كالمهم وتوجيهاهتم، وتسمع كالم غريهم. 

  نواف: هذه حيايت اخلاصة، وال أحد له دخل فيها.

  سعود: حياتك اخلاصة يا نواف تبنيها ال هتدمها .. حياتك اخلاصة يا 
نواف ترسمها عىل دينك وعاداتك السليمة، وال تشوهها بالعادات الغربية 

والكافرة.

حيايت  هذه  له  ستقول  هل  إلنقاذك؛  ما  أحُد  وجاء  غرقت  إذا  نواف: 
ننقذك  أن  نريد  اخلطأ  عىل  نراك  عندما  نحن  نواف  يا  تنقذين؟!  وال  اخلاصة 
إىل  تنزهلا  فال  وعالية  قوية  شخصيتك  تكون  لكي  منه  للتخلص  ونساعدك 

التوافه والسفاسف. 
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ويقول:..  املجموعة،  إىل  ويذهب  )ماهر(  اسمه  آخر  طالب  يدخل   
هاي. 

عبد العزيز: هذه ليست حتية املسلمني؛ بل حتية غري املسلمني.

ماهر: يا أخي تعودنا، وكلها واحد .. ال يوجد فرق.

عبد العزيز: ما دام أنه ال يوجد فرق حسب قولك؛ فلامذا ال تقول حتية 
منك  رأيت  إذا  ورفيقك..  وصديقك  أخوك  أنا  ماهر  يا  اسمع  املسلمني؟! 
خطًأ؛ قلت لك يا ماهر: هذا خطأ، وإذا رأيت منك صواًبا قلت لك يا ماهر: 

هذا صواب. 

وأنت يا ماهر؛ إذا رأيت مني خطًأ قل يل: يا عبد العزيز هذا خطأ. 

العزيز هذا صواب. استمع إىل  يا عبد  وإذا رأيت مني صواًبا قل يل: 
ڇ  ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں  ڱں   ڱ   ڇ  تعـــــاىل:  قوله 

]الزخرف[. هل تريدنا يا ماهر أن نصبح يوم القيامة أعداء أم أصحاب؟ 

ماهر: بل أريد أن نصبح أصحاًبا يا عبد العزيز.

وأن  بيننا،  فيام  النصائح  نتبادل  أن  البد  املهم؛  األمر  هلذا  العزيز:  عبد 
الفرق بني قولك صباح اخلري، وبني قولك  يا ماهر؛  .. اسمع  نوجه بعضنا 

ا!. حتية اإلسالم: السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته؛ كبري جدًّ

أوالً: صباح اخلري ليست حتية املسلمني.

حتية  هي  وبركاته؛  اهلل  ورمحة  عليكم  السالم  اإلسالم:  حتية  ثانًيا: 
املسلمني، وقوهلا عبادة يؤجر عليها املسلم .. السالم عليكم؛ بعرش حسنات، 
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السالم عليكم ورمحة اهلل؛ بعرشين حسنة، السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته؛ 
بثالثني حسنة.

فهل يعقل بمسلم يرجو جنة ربه أن يفرط يف ثالثني حسنة، ويستبدهلا 
بتحية آخرى؟!. 

التي أقوهلا  الغربية  العبارات  ماهر: مل أكن أعلم بأن إطالق مثل هذه 
إن شاء  اآلن  لكن من  اخلطورة؛  هلا كل هذه  أوكي وغريها،  و  مثل: هاي، 
الكلامت  هذه  أترك  وسوف  العربية،  اللغة  القرآن؛  بلغة  إال  أحتدث  لن  اهلل 

األجنبية.

تابعة  مميزة  شخصية  ذا  يكون  أن  املسلم  عىل  جيب  أنه  تعلمون  عمر: 
لتعاليم الدين احلنيف، من املحافظة عىل هيئته ولباسه ومتسكه بالسنة املطهرة، 
وعدم التقليد املقيت للعادات الغربية؛ بل يتبع رشع اهلل وسنة املصطفى ملسو هيلع هللا ىلص، 
والبالد  الغرب  من  قادمة  عادات  اإلسالمي  العامل  إيل  جاءت  قد  إهنا  حيث 
النرصانية، وحيث إن الرسول قد أمر بمخالفة اليهود والنصارى يف كل يشء 
أيًضا:  ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول  ويقول   . منهم«)1(  فهو  بقوم  تشبه  »من  احلديث:  ففي 
ُلوا ُجْحراَ  تَّى لاَْو داَخاَ اٍع حاَ اًعا بِِذراَ ِذراَ ا، واَ ا ِشرْبً ُكْم ِشرْبً ْبلاَ اناَ قاَ ْن كاَ ناَناَ ماَ »لاَتاَْتباَُعنَّ ساَ

ْن«)2( .  ماَ : فاَ الاَ ى، قاَ اراَ النَّصاَ ُسولاَ اهللَِّ، اْلياَُهوُد، واَ ا راَ بِْعُتُموُهْم، ُقْلناَا: ياَ بٍّ تاَ ضاَ

)1( الراوي: عبداهلل بن عمر - خالصة الدرجة: سكت عنه ]وقد قال يف رسالته ألهل مكة 
كل ما سكت عنه فهو صالح[ - املحدث: أبو داود - املصدر: سنن أيب داود - الصفحة 

أو الرقم: )4031(.
)2( رواه البخاري.
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يبتعد عن مشاهبة أعداء  بنفسه، وأن  فالواجب عىل املسلم أن يستقل 
اهلل كام أمره اهلل بذلك، والرسول ملسو هيلع هللا ىلص حذر األمة من اتباع سنن من قبلها من 
فدل  الكفرة،  من  غريهم  أو  املجوس  أو  النصارى  أو  اليهود  الكافرة  األمم 
ذلك عىل وجوب استقالل املسلمني بزهيم اخلاص وطاعاهتم التي أوجب اهلل 
عليهم ورشع هلم إىل غري ذلك، وأال يتشبهوا بأعدائهم ال يف أخالقهم وال يف 
أعامهلم وال يف أقواهلم وال يف أعيادهم وال يف أزيائهم، وهلذا روى اإلمام أمحد 
- رمحه اهلل - بإسناد جيد عن ابن عمر أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال يف حديث طويل: 
اهلل  يعبد  الساعة حتى  يدي  »بعثت بني  أوله:  منهم«.  فهو  بقوٍم  تشبه  »ومن 
وحده، وُجعل رزقي حتت ظل رحمي، وُجعل الذل والصغار عىل من خالف 
أمري، ومن تشبه بقوٍم فهو منهم«. فالواجب عىل املسلمني وعىل املؤمنني أن 
يبتعدوا عن التشبه بأعداء اهلل يف مجيع األمور، وأن يستقلوا بأنفسهم يف مجيع 
أمورهم حتى يتميزوا عن عدوهم، وحتى ُيعرفوا أينام كانوا بزهيم وطرائقهم 

وعاداهتم وأعامهلم اإلسالمية.

:::::  هناية املرسحية  :::::
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حمتويات امل�شرحية
قيمة األداةالغرض من األداةاألدواتم
املسلمني جنز2 بغري  التشبه  دور  لتمثل 

من خالل اللباس
من 

الطالب

)عمر،  هم:  طالب   )6( املرسحية:  يف  املشاركني  الطالب  عدد   *
خالد، نواف، ماهر، سعود، عبد العزيز(.

* مدة املرسحية: )12( دقيقة.

* عدد أدوات املرسحية: أداة واحدة من الطالب.

* تكلفة املرسحية اإلمجالية تقريًبا: )10( رياالت.
* اهلدف من املرسحية:

1- التحذير من التشبه بالكفار.

2- عرض لصور من التشبه بالكفار.

3- حث الطالب عىل املحافظة عىل هويتهم اإلسالمية.

* الفئة املستهدفة: طالب املرحلة االبتدائية.
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 امل�سرحية الثالثون
 املدر�سة .. هي بيتك الثاين

الف�شل الأول:
بداية املرسحية...

القسم  عند  يوضع  ثم  قامش،  بواسطة  قسمني  إىل  املرسح  تقسيم  يتم 
لوحة  الثاين  القسم  عند  ويوضع  )البيت(،  عليها:  مكتوب  لوحة  األول 

مكتوب عليها: )املدرسة(.

وسلة  فلني،  ولوح  وطاوالت،  كرايس  مخسة  املدرسة  قسم  يف  يوضع 
مهمالت.

 ويوضع يف قسم البيت فراش، وأربع متكآت، ومقعدان، وطاولتان، 
وسلة مهمالت، وورق مرمي عىل األرض، وعلبة معطر للجو.

)نارص،  وهم:  فيه..  فيجلسون  البيت  قسم  إىل  طالب  مخسة  يدخل 
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سعد، رامي، وائل، فيصل(.

يدخل املعلم إىل قسم املدرسة، فيخرج الطالب اخلمسة من قسم البيت 
إىل قسم املدرسة.

العامة،  املمتلكات  املحافظة عىل  إن شاء اهلل عن  اليوم  املعلم: درسنا 
ونقصد باملمتلكات العامة؛ هي األشياء واألماكن التي يستفيد منها اجلميع 
املساجد،  مثل:  منها  واالستفادة  إليها  الذهاب  شخص  كل  حق  فمن 
وغريها؛  العامة،  واملكتبات  والشوارع،  واملدارس،  واملتنزهات،  واحلدائق، 
كل هذه األشياء تعترب ممتلكات عامة وفرهتا الدولة - حفظها اهلل - للجميع؛ 
ليستفيدوا من خدماهتا، وتستفيد منها أيًضا األجيال التي تأيت بعدهم؛ فبقدر 
بإذن  القادمة -  منها األجيال  تستفيد  ما  بقدر  ما نحافظ عىل هذه اخلدمات 

اهلل - . 

 مفهوم درس اليوم يا شباب .. هل أحد عنده سؤال؟. 

الطالب يردون مجيًعا: مفهوم يا أستاذ.

املعلم: هّيا .. اآلن انرصاف، كل واحد يذهب إىل بيته، وغًدا نتقابل إن 
شاء اهلل، ثم خيرج املعلم من املرسح.  
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الف�شل الثاين
يبدأ الطالب بالعبث بأغراض قسم املدرسة.

نارص يكتب عىل الطاولة.

سعد يقوم بحفر الطاولة بقلم، والنقش عليها.

رامي يقوم برمي سلة املهمالت عىل األرض، ويقوم بتقطيع األوراق 
ورميها عىل األرض.

الفلني  لوح  عىل  بالكتابة  ويبدأ  حقيبته  من  اجلو  معطر  خيرج  وائل 
املوجود يف القسم. 

فيصل يقوم بقلب الطاوالت واملقاعد.

فيقومون  البيت؛  املدرسة إىل قسم  الطالب اخلمسة من قسم   يذهب 
برتتيب البيت:

- نارص يقوم بنفض الفراش وتنظيفه.

- سعد يقوم برتتيب املتكأ.

- رامي يقوم بمسح الطاوالت واملقاعد وترتيبها.

سلة  يف  ووضعه  األرض،  عىل  املرمي  الورق  بجمع  يقوم  وائل   -
املهمالت.

- فيصل يقوم بأخذ معطر اجلو ورشه يف مجيع القسم.
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الف�شل الثالث
هبا؛  ُعبِثاَ  وقد  املدرسة  أدوات  فيشاهد  الفصل،  إىل  املعلم  يدخل   
فيقول: ما هذا؟.. هل نحن يف مزبلة أم مدرسة؟.. من فعل هذا؟.. الطاوالت 
بل وصلت  فيقول: ال  الفلني  إىل لوحة  ثم يذهب  حمفورة، واملقاعد مرمية، 
وقاحته بأن يكتب عىل اجلدار.. وماذا كتب؟.. العجيب .. املجروح .. ثم 

يلتفت إىل سلة املهمالت فيقول: ال.. وحتى سلة املهمالت مل تسلم منهم!

  يدخل الطالب اخلمسة إىل قسم املدرسة.

تعملون   .. شيًئا  تعلمون  ال  بأنكم  تشعروين  أن  تريدون  املعلم: 
العجائب وهتربون؛ أليس فيكم من جيرؤ عىل أن يقول أنا من فعل هذا؟.. 

طبًعا كٌل يرمي التهمة عىل اآلخر. 

جدران  عىل  أحد  يكتب  بأن  ترضون  هل  كلكم؛  أسألكم  أن  أريد 
بيوتكم؟

يردون مجيًعا: ال واهلل ال نرىض.

املعلم: ترضون بأن يرمي أحٌد القاممة أمام بيوتكم؟

يردون مجيًعا: ال واهلل ما نرىض. 

املعلم: يف البيت حتاولون دائاًم العناية بأثاثه، واملحافظة عليه .. أليس 
كذلك؟

يردون مجيًعا: بىل.
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املعلم: أريد أن أسألك يا نارص.. ملاذا حتاول دائاًم أن يبقى أثاث بيتك 
نظيًفا؟ 

أذاكر،  اليوم؛  من  ساعات  عدة  فيه  أجلس   .. بيتي  هذا  ألن  نارص: 
نظرة  تكون  ما  بقدر  به  أهتم  ما  فبقدر  فيه؛  األصدقاء  أقابل  آكل،  أدرس، 

األصدقاء واألهل يل نظرة حسنة.

املعلم: وأيًضا يا نارص املدرسة هي بيتك الثاين؛ حيث تقيض فيها عدة 
ساعات من اليوم تصل إىل سبع ساعات، وأيًضا تذاكر فيها، وتدرس فيها، 
الذي يافظ عىل  الطالب  فإن  وأيًضا  فيها..  فيها، وتقابل األصدقاء  وتأكل 
نظافة مدرسته هو طالب يعكس األخالق العظيمة التي يتحىل هبا، وكذلك 

الرتبية العظيمة التي يسري عليها.

املدرسة  بأدوات  العبث  أن  أعرف  مرة  أول  أستاذ  يا  نارص: برصاحة 
اليوم إن شاء اهلل  يشء خطري ويدل عىل أن أخالق ذلك الطالب سيئة! من 
أحافظ عىل مدرستي كام أحافظ عىل نظافة بيتي؛ ألنني ال أريد أن يقول  أحد 

عني: نارص أخالقه سيئة، أو نارص طالب غري نظيف.

املعلم: قل يل يا رامي؛ لو قام أحد األشخاص برمي القاممة أما منزلك 
.. ماذا ستفعل معه؟

رامي: بيتنا ليس سلة املهمالت ليفعل هذا. 

املعلم: وأيًضا يا رامي املدرسة ليست سلة مهمالت، والطالب ليس 
جاهاًل أو غبيًّا ليامرس مثل هذه السلوكيات التي ال تصدر إال من األطفال 
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أو ربام حتى بعض األطفال ال يقومون بمثل هذه األعامل.. رامي هل تريد أن 
تكون أخالقك أخالق رجال أم تريد أن تنزل بنفسك إىل أخالق األطفال؟.

رامي: أنا آسف يا أستاذ برصاحة أنا خمطئ وفعاًل هذه األشياء ليست 
من أخالق الرجال؛ ولكن أعدك أنني سوف أترفع عن مثل هذه األشياء من 

اليوم إن شاء اهلل.

املعلم: يا وائل.. طالب يقوم بتقطيع الورق ورميه يف فصله ومدرسته 
.. ما رأيك هبذا الطالب؟

وائل: أنا أعلم بأنني خمطئ وأن ما فعلته خطأ يف خطأ، لكن برصاحة أنا 
رأيت الطالب يعملون هكذا فعملت مثلهم.

املعلم: ما شاء اهلل يا وائل .. يعني بدل من أن تنصحهم بأن يافظوا 
عىل فصلهم ومدرستهم؛ تقوم بتقليدهم ومشاركتهم يف ختريبهم وعبثهم!.. 
يا وائل تذكر أن مدرستك هي بيتك الثاين، واليشء الذي ال ترىض أن يفعله 
أحد يف بيتك، كيف ترىض أن يفعله أحد يف مدرستك .. فهمت كالمي يا 

وائل؟

وائل: نعم كالمك صحيح يا أستاذ؛ اليشء الذي ال ترضاه لنفسك، 
ال ترضاه لغريك.

املعلم: سعد، وفيصل، أريد أن أسألكام سؤاالً واحًدا، وأريد أن جتيباين 
عليه بكل رصاحة: إذا دخلتام البيت ووجدمتا هتوية البيت مكتومة، واألثاث 

غري مرتب، ما الذي سوف تقومان به يف هذه احلالة؟
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إىل مكانه  إعادته  ثم  وتنظيفه،  األثاث،  برتتيب  أقوم  أول يشء  سعد: 
بشكل الئق ونظيف.

النوافذ للتهوية ثم رشها بمعطر اجلو،  فيصل: وبعد ذلك أقوم بفتح 
حتى تكون رائحة البيت مجيلة. 

عىل  الكالم  هذا  تطبيق  يمكنكام  عظيم..  يشء  اهلل،  شاء  ما  املعلم: 
مدرستكم، لتعتنوا هبا كام تعتنون ببيوتكم، فتصبح مدرستكم بحق؛ أنظف 

مدرسة يف العامل.

فيصل: يا أستاذ نحن عرفنا اآلن اخلطأ الذي وقعنا فيه.

سعد: لن نكرر هذا اخلطأ إن شاء اهلل.

األخالق،  أحسن  إىل  اهلل  ووفقكم  مجيًعا،  فيكم  اهلل  بارك  املعلم: 
وتذكروا أن ديننا يثنا عىل النظافة؛ ففي الصحيحني عن أيب هريرة - ريض 
بِْضٌع  أاَْو  ْبُعوناَ  ساَ بِْضٌع واَ ُن  اهلل عنه - قال: قال عليه الصالة والسالم: »اإِلياماَ
الطَِّريق  ِن  األاَذاَى عاَ ُة  اطاَ إِماَ ا  اهاَ أاَْدناَ واَ اهللَُّ  إاِل  إِلاَهاَ  ْوُل ال  قاَ ا  ُلهاَ أاَْفضاَ فاَ ُشْعباًَة  ِستُّوناَ  واَ

واحلياء شعبة من اإليامن«.

  خيرج املعلم من املرسح.

خارج  خيرجون  ثم  وتنظيفه،  املدرسة  قسم  برتتيب  الطالب  يقوم    
املرسح.

:::::  هناية املرسحية  :::::
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حمتويات امل�شرحية
قيمة األداةالغرض من األداةاألدواتم
)10( لغرض فصل املرسح إىل قسمنيقامش فاصل.1

ر.س

سبع طاوالت 2
وكرايس

املعلمون  عليها  جيلس  لكي 
بعض  يف  وتستعمل  والطالب، 

أدوار املرسحية

من املدرسة

من املدرسةلتمثل دور العبث فيه ثم تنظيفهفراش3

ثم أربع متكآت4 فيها  العبث  دور  لتمثيل 
تنظيفها

من املنزل

)5( ر.سلتمثيل دور العناية بالنظافةملطف جو5

)5( ر.سلتمثيل دور الكتابة عىل اجلدرانبخاخ6

)10( لتمثيل دور الكتابة عىل اجلدرانلوح فلني7
ر.س

)10( ليكتب عليها )البيت(لوح فلني8
ر.س

)10( ليكتب عليها )املدرسة(لوح فلني9
ر.س

)نارص،  املرسحية: )6( طالب هم:  املشاركني يف  الطالب  * عدد 
سعد، رامي، وائل، فيصل، املعلم(.
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* مدة املرسحية: )12( دقيقة.

* عدد أدوات املرسحية: تسع أدوات؛ اثنتان من املدرسة، وواحدة 
من املنزل، وستة من السوق.

* تكلفة املرسحية اإلمجالية تقريًبا: )50( رياالً.
* اهلدف من املرسحية:

1- حث الطالب عىل االهتامم بمدارسهم.

2- توعية الطالب بعدم تشويه مدارسهم بأيِّ صورة من الصور.

3- دعوة الطالب إىل تزيني مدارسهم، والعناية هبا.

* الفئة املستهدفة: طالب املرحلة االبتدائية.
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)20(                  
ا          م�سهًدا اإذاعيًّ
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 امل�سهد الأول
اأ�سبوع ال�سجرة

* بداية املشهد...

- يقف طالب اسمه )أمحد( يف وسط الساحة ومعه شجرة صغرية ثم 
ينادي:

ــرياين  وج وأصــحــايب  ـــواين   إخ إيلَّ  إيلَّ 
أوطاين  مجال  يزيد  فيم  شاركوا  تعالوا 

- يتوافد جمموعة من التالميذ وجيتمعون عنده متسائلني بصوت واحد: 

عذرك؟  ما  تصيح  عالم  تنادينا  من  يا  أال 
وما تبغي عسى خرًيا؟ وما حتتاج ما أمرك؟ 

- أمحد يقول: 

للشجرة  األسبوع  فذا  أذكركم   كي  أنادي 
وغرس الدوح والزهر لتبدو أرضنا خرضة 
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- تلميذ رقم )1( من املجموعة جييب باستهتار: 

وهل يف الدوح من نفع سوى تعب وأقذار 
وأشجار  زهر  بال  عنا  ــل  وارحت فدعنا 

- تلميذ رقم )2( من املجموعة؛ أيًضا باستهتار: 
عجل  يف  اآلن  فجئت  بال  ذا  األمر  ظننت 

العقل  قلة  بحال  يعدو  ال  باألمر  فإذ 
- أمحد يواجه املجموعة باستغراب شديد: 
الشجر قيمة  نسيتم  قومي   أمركم  عجيب 

والزهر  الروض  عبري  وأغفلتم  وأنكرتم 
- التلميذ رقم )3( من املجموعة يدرك ما قاله التلميذ السابق ويرس 

بكالمه: 
فيهدينا  يرسي  الذي  السحر  لكالمك  أرى 

أراضينا  تعطي  بام  يبرصنا   .. يذكرنا 
- أمحد يقول: 

البلد  منظر  نجمل  أيادينا  ــدت  احت لو 
ولو صحت عزائمنا نعيش بكامل السعد 

- التلميذ رقم )4( من املجموعة: 

احلر  حــدة  ختفف  أشــجــاًرا   نحتاج  أمــا 
العمر  متعة  جتدد  أزهـــاًرا   نحتاج  أما 

التي  الصغرية  الشجرة  يملون  وهم  ا  سويًّ منشدين  اجلميع  جيتمع   -
أحرضها أمحد: 
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بلدي رحابك سوف نحييها  يا  بكل احلب 
ونسقيها  سنزرعها  ونصلحها  سنحرثها 

فيها  باهلنا  وننعم  بساحتها  نحيا  لكي 
العمر  طيلة  وتبقى  العمر  طيلة  وتبقى 

 

::::::  هناية املشهد  ::::::
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حمتويات امل�شهد
قيمة األداةالغرض من األداةاألدواتم
داللة عىل أمهية الشجرة، وللفت شجرة صغرية1

األنظار إليها
 )20(
ر.س

)أمحد،  هم:  طالب   )5( املشهد:  يف  املشاركني  الطالب  عدد   *
والتلميذ رقم 1، و2، و3، و4(.

* مدة املشهد: )5( دقائق.

* عدد أدوات املشهد: أداة واحدة من السوق. 

* تكلفة املشهد اإلمجالية تقريًبا: عرشون رياالً.

واملحافظة  األشجار،  غرس  بأمهية  التوعية  املشهد:  من  اهلدف   *
عليها.

* الفئة املستهدفة: طالب املرحلة االبتدائية.
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 امل�سهد الثاين
حوار بني احلزن و الفرح!

فكرة املشهد:

املشهد هو مشهد حواري يعتمد عىل احلوار بني طالبني؛ بحيث  هذا 
املشهد  يف  احلركة  عامل  بأمهية  أويص   .. لذا  معينًا؛  دوًرا  طالب  كل  يؤدي 
سواًء حركة اليدين، أم حركة القدمني بامليش أمام الطالب حتى يكون هناك 

تأثري أكرب للمشهد. 

* بداية املشهد...

احلزن: السالم عليكم .. ومرحًبا أهيا الفرح، يا من يزعجني ليل هنار 
بنشوة االنتصار. 

بالدمع  يزعجني  من  يا  احلزن،  أهيا  نعم  السالم؛  وعليكم  الفرح: 
والبكاء. 
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احلزن: ملاذا ال ترتكني أعبث بالقلوب الباكية، والعقول املهمومة. 

الفرح: ألهنم يستغيثون يب، ويريدون مني أن أنجدهم. 

، فأنا من سكنت يف قلوهبم وعششُت يف عقوهلم.  احلزن: لن تقدر عيلَّ

الفرح: سأقدر بإذن اهلل؛ فأنا من سيطردك وسيكشف مكرك. 

املصائب،  معي  األسلحة،  من  الكثري  معي  فأنا  يب  تتهاون  ال  احلزن: 
وأقوى  والدموع  والبكاء  واهلموم،  واآلالم  احلزن  جتلب  التي  واملشكالت 

السموم. 

القلوب   .. منها  أقوى  أسلحتي  البالية،  أسلحتك  هي  تلكاَ  الفرح: 
الطاهرة، السعادة، االبتسامة، الرسور، األحالم وأمجل اآلمال والطموحات. 

احلزن: ال، بل أسلحتي هي األقوى؛ فأنا أمحل الكراهية، أمحل احلقد، 
أمحل البغضاء، وأمحل اليأس. 

الفرح: وهل نسيت أين أملك الكثري والكثري؛ أملك الرتاحم، وأملك 
اخلري، وأملك الصداقة، وأملك األمل، واحلب. 

احلزن: إين يف االنتظار يا عدوي القريب، يا قريني اجلميل. 

يا  املعركة  أرض  فهي  املساكني؛  بنفوس   .. انتظرين   .. حسنًا  الفرح: 
قريني الكئيب. 

 ::::::  هناية املشهد  ::::::
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حمتويات امل�شهد
قيمة األداةالغرض من األداةاألدواتم
ال يوجدال يوجدال يوجد1

)احلزن،  مها:  طالبان   )2( املشهد:  يف  املشاركني  الطالب  عدد   *
والفرح(.

* مدة املشهد: )4( دقائق.

* عدد أدوات املشهد: ال يوجد.

* تكلفة املشهد اإلمجالية تقريًبا: ال يوجد.

* اهلدف من املشهد:

- عرض مقارنة بني احلزن والفرح تبني سامت كٍل منهام؛ بحيث تزرع 
يف نفوس الطالب أمهية الفرح والتفاؤل، وتنفرهم من احلزن الشديد.

* الفئة املستهدفة: طالب املرحلة االبتدائية.
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 امل�سهد الثالث
حوار بني احل�سنات وال�سيئات

فكرة املشهد: 

بحيث  طالبني  بني  احلوار  عىل  يعتمد  حواري  مشهد  هو  املشهد  هذا 
املشهد  يف  احلركة  عامل  بأمهية  أويص   .. لذا  معينًا؛  دوًرا  طالب  كل  يؤدي 
سواًء حركة اليدين، أو حركة القدمني بامليش أمام الطالب حتى يكون هناك 

تأثري أكرب للمشهد.

* بداية املشهد...

قالت احلسنات: أنا نور وعافية.

قالت السيئات: أنا مرض وظلمة يتومهني صاحبي سعادة وهو يغرق 
يف الشقاء.

قالت احلسنات: أنا رصيد اجلنة.
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قالت السيئات: أنا رصيد العقوبة والنار. 

قالت احلسنات: أنا أفرح القلب وأسعده وأجعل النفس طيبة خفيفة. 

أنا أثقل القلب وأعيب صاحبها، كام تثقل األوساخ  قالت السيئات: 
واهليئة الرثة صاحبها وتعيبه. 

قالت احلسنات: صاحبي عزيز واثق اخلطى له املهابة وموفق للخري. 

قالت السيئات: صاحبي ذليل وخائف وال مكانة له يف القلوب. 

قالت احلسنات: صاحبي يتعامل مع الدنيا عىل أهنا وسيلة ومتاع ومهه 
اآلخرة، 

وما يفوتــــه من الدنيا ال يفوت أجره - إن شاء اهلل -. 

منها  فاته  وما  وغايته  مهه  هي  للدنيا  أسري  صاحبي  السيئات:  قالت 
يزعجه ويكدر صفوه. اللهم أثقل ميزان حسناتنا ووالدينا وكّفر عنا سيئاتنا 

يا أرحم الرامحني. 

وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.

::::::  هناية املشهد  ::::::
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حمتويات امل�شهد
قيمة األداةالغرض من األداةاألدواتم
ال يوجدال يوجدال يوجد1

* عدد الطالب املشاركني يف املشهد: )2( طالبان مها: )احلسنات، 
والسيئات(.

* مدة املشهد: )4( دقائق.

* عدد أدوات املشهد: ال يوجد.

* تكلفة املشهد اإلمجالية تقريًبا: ال يوجد.

* اهلدف من املشهد:

- بيان فضل وأجر احلسنات لكي يرص عليها الطالب، وبيان قبح 
وإثم السيئات لكي جيتنبها الطالب.

* الفئة املستهدفة: طالب املرحلة االبتدائية.
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 امل�سهد الرابع
حوار بني ال�سواك وال�سيجارة

فكرة املشهد: 

بحيث  طالبني  بني  احلوار  عىل  يعتمد  حواري  مشهد  هو  املشهد  هذا 
املشهد  يف  احلركة  عامل  بأمهية  أويص   .. لذا  معينًا؛  دوًرا  طالب  كل  يؤدي 
سواًء حركة اليدين، أم حركة القدمني بامليش أمام الطالب؛ لكي يكون هناك 

تأثري أكرب للمشهد. 

* بداية املشهد...

السواك: السالم عليكم. 

السيجارة: وعليكم السالم. 

السواك: كيف احلال يا سيجارة؟

السيجارة: ال بأس، وأنت؟
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السواك: بخري وهلل احلمد؛ هل تسمحي يل يا سيجارة بالكالم والنقاش 
معِك؟

السيجارة: حسنًا ال بأس. 

السواك: أبدأ حواري بسؤال صغري؛ ما فائدة وجودك يف هذه احلياة؟

السيجارة: ألنعش وأزيد من يتعاطاين حيويًة ونشاًطا وتسليًة. 

السواك: لكن امُلالحظ يا سيجارة  أن الواقع عكس ما تقولني!

السيجارة: هكذا أنتم تسيئون الظن باآلخرين.

السواك: مل نسئ الظن بك؛ بل هذا الواقع واملشاهد.

الرغم  عىل  احلياة  يف  وهديف  برأيي  مقتنعة  أنا  العموم  عىل  السيجارة: 
من قرص حيايت التي ال تتعدى دقائق أو أقل إال أنني سعيدة عندما يرقني 
متعة  سبيل  يف  حيايت  أقيض  فأنا  واالسرتخاء  باهلدوء  ويتمتعون  اآلخرون 

اآلخرين وإنعاشهم.

السواك: بئست احلياة يا سيجارة! أقل من دقيقة أو دقيقتني وحترقي 
نفسك من أجل دمار صحة اآلخرين وذهاب أمواهلم وتقويل مقتنعة هبدفك 

يف احلياة؟!.

السيجارة: إًذا يا سواك ما فائدتك باحلياة أنت؟.

السواك: أشكرِك عىل سؤالك؛ فائديت يف احلياة عظيمة لو مل يكن فيها 
 إال رضاء الرب سبحانه عن كل من استعملني لكفى؛ فقد صح عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
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أنه قال: »عليكم بالسواك، فإنه مطيبة للفم، مرضاة للرب«)1( . وأيُّ فائدة 
أعظم من رضا الرب سبحانه عىل من استعملني؟!! إين من نبتة طيبة فكان 
لزاًما أن أكون طيًبا، وذا رائحة طيبة؛ فأنا أسعى لتطهري الفم، وإزالة ما علق 
طيبة  أماكن  ويف  والصغري  الكبري  يستعملني  رطب  ودائاًم  أوساخ،  من  به 
عز   - اهلل  من  نعمة  فهي  األذانني؛  بني  ما  مثل  طيبة  أوقات  ويف  كاملساجد، 

وجل - أن أكون طيًبا، ويستخدمني الطيبون.

يف  علق  ما  وأزيل  الناس،  يستخدمني  أن  احلياة  يف  هديف  فخالصة 
أفواههم من أوساخ، واألهم هو أن يرىض ريب عنهم.

ولو قارنا بني حياتك يا سيجارة وحيايت لرأيت العجب العجاب!. 

السيجارة: هات ما عندك. 

السواك: أنا طيب كام ذكرت لك، ورائحتي طيبة، وحيايت أطول من 
حياتك، ويضعني الناس يف الغالب يف جيب الصدر، ناهيك عن أن استخدامي 
ا، واستخدامايت يف أماكن  مطهرة للفم مرضاة للرب، وحتى سعري زهيد جدًّ

طيبة، وأوقات طيبة؛ فكل مواصفات الطيب والكرم يف داخيل. 

أما أنِت يا سيجارة والعياذ باهلل منِك؛ فال أرى من يستخدمك إال من 
قني بالنار ثم  هم ضعاف اإليامن والعقول .. رائحة كرهية، ونبات سيئ، وحُتراَ
تدايس باألقدام؛ هكذا يفعل بِك يا من أفنيِت عمرك القصري من أجل سعادته 

وانرشاحه!

السيجارة: مقاطعة غاضبة؛ نعم أنا قلت لِك بأن هديف هو إسعاد من 

)1( صححه األلباين.
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يستخدمني وهذا كان هديف الظاهر، أما هديف املخفي هو حرقه من داخله كي 
يتقطع إرًبا إرًبا، فال تظن أنني غافلة عن إهانتهم يل بعد تضحيتي هلم.

السواك: أمل أقل لٍك أنك خبيثة؟ ثم تتهميني أين أيسء الظن بك؟!

لكن؛ يا ليت قومي يعلمون خسارة مال، وقبل ذلك دين وعقل. 

أسأل اهلل أن يعايف كل من ابتيل بِك، وليثق كل من أصبتيِه برشِك أنه إن 
بأن اهلل سبحانه سيعوضه خرًيا؛ فاذهبي بال  نواياك  تركه بعدما عرف سوء 
رجعة ال بارك اهلل فيمن صنعِك، وتاجر بِك، وأسأل اهلل أن يعايف كل مبتىل 

بِك. 

 ::::::  هناية املشهد  ::::::
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حمتويات امل�شهد
قيمة األداةالغرض من األداةاألدواتم
ال يوجدال يوجدال يوجد1

)السواك،  مها:  طالبان   )2( املشهد:  يف  املشاركني  الطالب  عدد   *
والسيجارة(.

* مدة املشهد: )7( دقائق.

* عدد أدوات املشهد: ال يوجد.

* تكلفة املشهد اإلمجالية تقريًبا: ال يوجد.

* اهلدف من املشهد:

حواري  بأسلوب  ملضاره  وبيان  التدخني،  بخطر  الطالب  توعية   -
شيق.

* الفئة املستهدفة: طالب املرحلة االبتدائية.
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 امل�سهد اخلام�س
حوار بني نف�س طائعة ونف�س عا�سية

فكرة املشهد: 

بحيث  طالبني  بني  احلوار  عىل  يعتمد  حواري  مشهد  هو  املشهد  هذا 
املشهد  يف  احلركة  عامل  بأمهية  أويص   .. لذا  معينًا؛  دوًرا  طالب  كل  يؤدي 
سواًء حركة اليدين، أو حركة القدمني بامليش أمام الطالب حتى يكون هناك 

تأثري أكرب للمشهد. 

* بداية املشهد...

متسارعة  بخطوات  متيش  طائعة  نفس  هناك  كانت  األيام  من  يوم  يف 
مرددة سبحان اهلل، واحلمد هلل، وال اله إال اهلل، واهلل أكرب. 

وإذا بصوت ينادهيا .. أنت أيتها النفس إىل أين تذهبني مرسعة؟

النفس الطائعة: أذهب إىل املسجد هل تذهبني معي؟ 
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النفس العاصية: آه فهمت أنت من أولئك الرجعيني، ال وقت عندي 
لذلك. 

النفس الطائعة: إًذا وأليِّ يشء عندك وقت؟ 

النفس العاصية: وقتي كله سعادة وهلو وغناء وقنوات هابطة. 

إال  إله  ال  قويل  اهلل؟!  معصية  يف  سعادتك  أوجتدين  الطائعة:  النفس 
أنت سبحانك إين كنت من الظاملني. 

النفس العاصية: ما هذه الكلامت التي ما سكت لسانك عن ترديدها. 

الذاكرين  يف  يكتبني  أن  اهلل  فعسى  اهلل،  ذكر  إهنا  الطائعة:  النفس 
والذاكرات. 

الكلامت  الكالم واسمعي معي أمجل  العاصية: دعِك من هذا  النفس 
واألحلان. 

هل رأى احلب مثلنا .. هل رأى احلب مثلنا. 

النفس الطائعة: أعوذ باهلل من قائلة هذه الكلامت املجاهرة باملعصية.

النفس العاصية: دعينا نتمتع باحلياة نلهو ونرشب، وقبل املوت نتوب 
ال زال الوقت طويال!

النفس الطائعة: أو تعلمني متى ستموتني؟ 

النفس العاصية: ما هذا احلديث اململ عن املوت؟ إننا ال زلنا شباًبا، 
هيا تعايل معي ارتعي ومتتعي!
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النفس الطائعة: مل جتيبيني؛ متى ستموتني؟ 

النفس العاصية: هل أنت غبية يا هذه؛ طبًعا ال أحد يعلم متى سيموت!

النفس الطائعة: إًذا ملاذا تؤجلني التوبة علك متوتني يف أية حلظة، ربام 
اآلن! 

النفس العاصية: تتفائلني عيلَّ بالرش .. أتدعني عيلَّ باملوت؟! 

ا؛ ولكنه حق علينا مجيًعا.  النفس الطائعة: ولكن املوت ليس رشًّ

النفس العاصية: هيا ابتعدي عني، أشعر وكأين سأختنق. 

ولعله  يشفيك،  اهلل  علَّ  القرآن  عليِك  أقرُأ  تعايل  الطائعة:  النفس 
هيديك. 

النفس العاصية: ال .. ال .. آه ...آه .. ال أستطيع التنفس سأموت. 

النفس الطائعة: ال حول وال قوة إال باهلل؛ قويل ال إله إال اهلل، أتوسل 
إليك؛ قويل. 

النفس العاصية: دعيني من كالمك؛ هل رأى احلب مثلنا، آه .. آه.. 
هل رأى احلب مثلنا. 

النفس الطائعة: ال حول وال قوة إال باهلل؛ إنا هلل وإنا إليه راجعون. 

املؤذن: اهلل أكرب .. اهلل أكرب .. أشهد أن ال إله إال اهلل. 

 ::::::  هناية املشهد  ::::::
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حمتويات امل�شهد
قيمة األداةالغرض من األداةاألدواتم
ال يوجدال يوجدال يوجد1

)النفس  مها:  طالبان   )2( املشهد:  يف  املشاركني  الطالب  عدد   *
الطائعة، والنفس العاصية، واملؤذن(.

* مدة املشهد: )6( دقائق.

* عدد أدوات املشهد: ال يوجد.

* تكلفة املشهد اإلمجالية تقريًبا: ال يوجد.

* اهلدف من املشهد:

- عرض صورة للنفس الطائعة وحبها للخري، وكذلك عرض صورة 
للنفس العاصية وحبها للرش واللهو أمام الطالب.

- حماولة التأثري يف نفوس الطالب لعمل اخلري من خالل هذا املشهد. 

* الفئة املستهدفة: طالب املرحلة االبتدائية واملتوسطة.
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 امل�سهد ال�ساد�س
اأنا واحلا�سب الآيل

* بداية املشهد...

الُكتب  ُمهند وهو غاضب يبحث عن أوراق ويتأفف، وبعدها خيرج 
من الدرج ويبدأ يف البحث يف معظم الُكتب وهو يرصخ وغاضًبا. 

والرصاخ  البحث  يف  )ويبدأ   .. األوراق؟!  هذه  أين  لطيف  يا  مهند: 
ويقول: أين ذهبت( 

وائل: السالم عليكم يا ُمهند. 

مهند: وعليكم السالم )يقوهلا بغضب شديد(. 

وائل: خري إن شاء اهلل .. ماذا ُهناك؟. 

مهند: اذهب عني اآلن .. 

وائل: ُمهند .. ملا هذه العصبية، أخربين عام تبحث؟. 



339امل�شرحيات اجلديدة وامل�شاهد املفيدة 

مهند: مل أْجُدها، مل أْجُدها .. 

وائل: سوف تدعني أغضب مثلك، هيا أخربين ما وراء هذا الغضب 
الذي أجربك عىل التحدث معي هبذه الصورة. )يصمتان ملدة عرشين ثانية(. 

مهند: أنا آسف يا وائل عىل أسلوب خطايب معك، مل أستطع حتى اآلن 
أن أمتالك أعصايب. 

وائل: ولكن جيب عليك أال تكثر من الكالم وأنت غضبان، كيال جترح 
مشاعر اآلخرين بام تقوله من كالم وقت الغضب. 

مهند: لك احلق يف ذلك؛ ولكن أال تغضب عندما تكتب بحًثًا وتفقد 
جمموعة من أوراقه؟. 

وائل: بىل؛ سوف أغضب ولكن ليس مثل غضبك. 

مهند: ربام تكون أكثر مني .. )يضحكان(، ثم يقول مهند: إنك ُتريح 
الغاضب بكالمك اجلميل يا وائل. 

وائل: ولكن مل ختربين عن سبب فقدك ألوراق البحث. 

مهند: كل ما أستطيع أن أقوله بعد سكون غضبي، هو أنني سهرت 
أكتب  يوم  كل  وكنت  األستاذ،  طلبه  الذي  العلوم  بحث  أكتب  ليايل،  عدة 
لفقدي  تفاجأت  أنني  إال  البحث  انتهيت من  اليوم  أنا  أو ورقتني وها  ورقة 

جمموعة من األوراق. 

وائل: يا رباه، إنك ال ُتالم عىل غضبك. 
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مهند: وأنت يا وائل أمل تنتِه من كتابة البحث؟. 

وائل: بىل انتهيت، لقد كتبته عىل جهاز احلاسب اآليل. 

مهند: ال أظن أهنا سوف ختتلف كتابة البحث سواًء كتبته باحلاسب 
اآليل أم باليد.. 

وائل: ال .. ال يا ُمهند؛ إنه خيتلف كثرًيا. 

مهند: هيا أهيا الفيلسوف أخربين، ومنك نستفيد. 

أن  وتستطيع  تكتبه  ما  كل  لك  يفظ  اآليل  احلاسب  جهاز  إن  وائل: 
ترجع وتضيف عليه وال يفقد املعلومات. 

مهند: أصحيح هذا؟!أْي عندما أكتبه عىل احلاسب اآليل ال أفقد أيَّ 
يش منه!. 

وائل: نعم، كام أنه يتوي عىل جمموعة من الصور يمكنك عىل إرفاقها 
مع البحث. 

مهند: يا إهلي .. إنه جهاز رائع، ال يكلفني يف البحث عام أريده. 

كإطار  تضعها  أن  تستطيع  األشكال  من  جمموعة  عىل  يتوي  وائل: 
للورقة. 

مهند: أْي ال أضطر إىل رشاء أوراق بحث من املكتبة. 

وائل: احلاسب اآليل يتوي عىل جمموعة كبرية من اخلطوط واأللوان 
وتستطيع أن ختتار بنفسك اللون واخلط وحجمه. 
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مهند: إنه ال ُيكلفني رشاء أقالم ملونة. 

تطبعها،  وبعدها  اخلاص  بأسلوبك  الورقة  ُتنسق  أن  وتستطيع  وائل: 
وتستطيع أن حتفظ امللف الذي كتبت فيه البحث وترجع إليه عند حاجتك 

إليه. 

مهند: مل أكن أعلم بأنه رائع هكذا، هيا معي يا وائل. 

وائل: إىل أيــن؟ 

أقوم  سوف  اآليل،  احلاسب  استخدام  وتعلمني  تساعدين  كي  مهند: 
بإعادة كتابة البحث باستخدام جهاز احلاسب اآليل. 

 ::::::  هناية املشهد  ::::::
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حمتويات امل�شهد
قيمة األداةالغرض من األداةاألدواتم

1
جمموعة كتب 

وأوراق
لتمثيل دور البحث عن البحث

من 
الطالب

)مهند،  مها:  طالبان   )2( املشهد:  يف  املشاركني  الطالب  عدد   *
وائل(.

* مدة املشهد: )6( دقائق.

* عدد أدوات املشهد: أداة واحدة من الطالب.

* تكلفة املشهد اإلمجالية تقريًبا: ال يوجد.

* اهلدف من املشهد: إعطاء فكرة للطالب عن احلاسب اآليل وأمهيته 
املرحلة  طالب  مجيع  يستطيع  بحث  ا  جدًّ ويسرية  سهلة  بصورة  وفوائده 

االبتدائية استيعاهبا لتتكون عندهم نظرة إجيابية نحو هذا اجلهاز.

* الفئة املستهدفة: طالب املرحلة االبتدائية.
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 امل�سهد ال�سابع
اأنا وفر�ساة الأ�سنان

فكرة املشهد: 

هذا املشهد هو مشهد حواري إنشادي يعتمد عىل احلوار بني طالبني 
يف  احلركة  عامل  بأمهية  أويص   .. لذا  معينًا؛  دوًرا  طالب  كل  يؤدي  بحيث 
املشهد سواًء حركة اليدين، أم حركة القدمني بامليش أمام الطالب حتى يكون 

هناك تأثري أكرب للمشهد. 

* بداية املشهد...

أنا فرشاة لألسنان .. أحب اخلري لإلنسان ..

إين لألطفال صديقة .. لكن يكرهني بعض األطفال ..

جاء طفل يف عجل يسأهلا: ما سبب األحزان؟!

األطفال؛  أسنان  تنظف  ناعمة،  أشواك  رأيس  يف  ُيبكيها:  واألمل  قالت 
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لكن منهم من يكرهني، يرفض .. يرفض أن يملني.

قال الطفل يف عجب: أنا أهواك يا فرشاة؛ يف حمفظتي أحفظك، أمحلك 
دوًما بثبات.

قالت فرشاة األسنان: لست شيًئا حتفظه، استعملني .. استعملني؛ يف 
املحفظة ال تنساين.

دوًما دوًما استخدمني يف الصبح، يف الظهر وقبل النوم.

عىل أسنانك مررين، واجعلني واجبك اليومي.

اجعل من فمك نظيًفا، أبعد عن أسنانك مرًضا.

اجعلها صلبة ومتينة، فال ترتكني الدهر دفينة.

عن أسنانك ال تبعدين .. ماذا تريد خرًيا مني؟! هال حموت احلزن عني.

 ::::::  هناية املشهد  ::::::

 



345امل�شرحيات اجلديدة وامل�شاهد املفيدة 

حمتويات امل�شهد
قيمة األداةالغرض من األداةاألدواتم

جمسم لفرشاة أسنان1
لكي يمله الطالب الذي يمثل 

دور فرشاة األسنان
 )50(
ر.س

)فرشاة  مها:  طالبان   )2( املشهد:  يف  املشاركني  الطالب  عدد   *
األسنان، والطفل(.

* مدة املشهد: )4( دقائق.

* عدد أدوات املشهد: أداة واحدة من السوق.

* تكلفة املشهد اإلمجالية تقريًبا: مخسون رياالً.

* اهلدف من املشهد: توعية الطالب بأمهية فرشاة األسنان، وترغيبهم 
يف استخدامها.

* الفئة املستهدفة: طالب املرحلة االبتدائية.
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 امل�سهد الثامن
حوار بني اأ�سابع يديك

فكرة املشهد:

بحيث  طالبني  بني  احلوار  عىل  يعتمد  حواري  مشهد  هو  املشهد  هذا 
املشهد  يف  احلركة  عامل  بأمهية  أويص   .. لذا  معينًا؛  دوًرا  طالب  كل  يؤدي 
سواًء حركة اليدين، أم حركة القدمني بامليش أمام الطالب حتى يكون هناك 

تأثري أكرب للمشهد. 

* بداية املشهد...

يكون  أن  يريد  واحد  كل  اخلمسة،  اليد  أصابع  بني  خالف  حدث 
األعظم.

فوقف اإلهبام ليعلن: إن األمر ال يتاج إىل بحث، فإين أكاد أن أكون 
أخرى  كفة  أمثل  بمفردي  وأنا  كفة،  متثلون  مجيًعا  وكأنكم  عنكم،  منفصاًل 
؛ أنا سيدكم، إين أضخم األصابع  .. إنكم ضعفاء ال تقدرون أن تقرتبوا إيلَّ
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وأعظمها.
يف سخرية انربى السبابة يقول: لو أن الرئاسة باحلجم لتسلط الفيل عىل 
بني ادم، وحسب أنه أعظم منهم؛ إين أنا السبابة، اإلصبع الذي ينهى ويأمر، 

عندما يشري الرئيس إىل يشء أو يعلن أمًرا يستخدمني؛ فأنا أوىل بالرئاسة.
ضحك اإلصبع الوسطى وهو يقول: كيف تتشاحنان عىل الرئاسة يف 
أن  يل  حاجه  ال  فإنه  كاألقزام؛  بجواري  تقفون  الكل.  أطول  وأنا  حرضيت، 

أطلب منكم اخلضوع لزعامتي، فإن هذا ال يتاج إىل جدال.
تعجب البنرص قائاًل: كيف تتكلمون وأنا أشهركم .. أنا من يوضع يفَّ 

خاتم الزواج؟!.
تشجع اخلنرص قائاًل: أين مكاين يا إخوة؟ انظروا فإن بريق اخلاتم يلمع 

؛ إنني ملك األصابع وسيدها بال منازع. يفَّ
يقول هذا  ماذا  الكل وىف دهشة  يتكلم، صمت  بدأ اخلنرص  إًذا  أخرًيا 
اإلصبع الصغري اخلنرص؟ لقد قال: اسمعوين يا إخويت، إين لست ضخاًم مثل 
السبابة، ولست طوياًل  مثل  هنًيا  أو  أمًرا  أعطي  أرفعكم، ولست  بل  اإلهبام 
مثل اإلصبع الوسطى؛ بل أقرصكم ومل أنل رشف خاتم الزواج مثل البنرص.

؛  عيلَّ تستندون  نافعة  خدمة  يف  اجتمعتم  متى  مجيًعا،  أصغركم  أنا 
فأمحلكم مجيًعا. 

ا  ا .. ونتحرك سويًّ اجلميع يقولون: نحن مجيًعا يٌد واحدة .. نعمل سويًّ
.. ونتعاون يف كل األحوال.

 ::::::  هناية املشهد  ::::::
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حمتويات امل�شهد
قيمة األداةالغرض من األداةاألدواتم

لعرضه يف املشهدجمسم ألصابع اليدين1
 )100(

ر.س

)السبابة،  هم:  طالب   )5( املشهد:  يف  املشاركني  الطالب  عدد   *
اإلهبام، اإلصبع الوسطى، اخلنرص، البنرص(.

* مدة املشهد: )4( دقائق.

* عدد أدوات املشهد: ال يوجد.

* تكلفة املشهد اإلمجالية تقريًبا: ال يوجد.

االجتامع  أمهية  عىل  الطالب  وحث  حتفيز  املشهد:  من  اهلدف   *
والتالحم كأصابع اليد الوحدة يف كل أمر.

* الفئة املستهدفة: طالب املرحلة االبتدائية.
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 امل�سهد التا�سع
حوار بني معلم وطالب

فكرة املشهد:

بحيث  طالبني  بني  احلوار  عىل  يعتمد  حواري  مشهد  هو  املشهد  هذا 
املشهد  يف  احلركة  عامل  بأمهية  أويص   .. لذا  معينًا؛  دوًرا  طالب  كل  يؤدي 
سواًء حركة اليدين، أم حركة القدمني بامليش أمام الطالب حتى يكون هناك 

تأثري أكرب للمشهد.

* بداية املشهد...

الطالب: جئت أهدي لكاَ من موطن أحزاين حتية، معها حزن فؤادي؛ 
فلقد رصت شقيًّا.

فلقد  أصغي  سوف  لقلبي؛  شكواك  بث  بريب؟  يشقيك  ماذا  املعلم: 
حزتاَ عىل زهرة حبي.
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الطالب: واجبايت أرهقتني، كثرت دون حدود، رصت أنسى أتناسى، 
وأداري بالوعود.

يف  يرسي  الشك  فجعلت  عقوقي؛  وتزيد  حقوقي،  تتناسى  املعلم: 
متاهات عروقي.

الطالب: ال؛ ولكني من اهلم طغى طول لساين وتركتني هلمي ألعاين 
ما أعاين.

املعلم: أنتاَ أمهلت وقرصت وما مهك حايل، ولئن قلت: ملاذا؟ قلتاَ 
يل: لست أبايل.

الطالب: فامتحاناتك كم تنزل فيها درجايت، كيف ترىض معانايت لتهل 
دمعايت.

املعلم: هذا من أجلكاَ يا قرة عيني؛ فبذلك سرتى اجلد يأيت معه والفوز 
كذلك.

قصيد  كم  سُأذاكر؟!  كتاب  كم  سُأجاوب؟!  سؤال  كم  الطالب: 
سُأردد؟! أعاين ألثابر.

هو  الفائزين  فانتظار  إليه؛  نسعى  أن  دون  يأيت  الفوز  تظن  ال  املعلم: 
بالكاد عليه.

الطالب: ويح قلبي جلم الفاه بام قلت وإين سوف أشقى جلهادي، وبريب 
حسن ظني.
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باهلل  إمهالك  عادة  واترك  يديك،  مد  للعال   .. ا  ُبني كن جمدًّ يا  املعلم: 
. عليكاَ

بثبات؛ سأحرض وأشارك  ما كان وأسعى  أنسى كل  الطالب: سوف 
وأؤدي واجبايت.

 ::::::  هناية املشهد  ::::::
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حمتويات امل�شهد
قيمة األداةالغرض من األداةاألدواتم
ال يوجدال يوجدال يوجد1

)املعلم،  مها:  طالبان   )2( املشهد:  يف  املشاركني  الطالب  عدد   *
والطالب(.

* مدة املشهد: )5( دقائق.

* عدد أدوات املشهد: ال يوجد.

* تكلفة املشهد اإلمجالية تقريًبا: ال يوجد.

* اهلدف من املشهد:

- غرس ثقافة احلوار بني الطالب واملعلم.

الطالب  بني  تكون  أن  ينبغي  التي  واملرشقة  احلسنة  الصورة  بيان   -
واملعلم.

- بيان أمهية اجلد واالجتهاد للطالب وأنه هو الطريق الذي ينبغي عليه 
أن يسلكه، وأن يلتزمه.

* الفئة املستهدفة: طالب املرحلة االبتدائية.
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 امل�سهد العا�سر
�سباب امل�ستقبل

* بداية املشهد...

هذا مشهد إنشادي بعنوان شباب املستقبل، يقدمه مخسة طالب، كل 
أبياًتا شعرية،  إلقاء كل طالب  ويتم من خالل  معينة،  يمثل شخصية  منهم 
لذا .. أنبه عىل أمهية احلركة يف هذا املشهد؛ سواًء حركة اليدين خالل إلقاء 
األبيات الشعرية، أم حركة القدمني بامليش أمام الطابور عند إلقاء األبيات .. 

كل هذه األمور مهمة لكي حتدث قدًرا كبرًيا من التفاعل والتأثري. 

األب:  
هنائي  كــل  نبع  يــا  أبنائي  بكم  ــاًل  أه

للقائي  وطلبتكم   مجعتكم  للمكرمات   
الوضاء  الغد   نحو   رغباتكم   أرى  حتى 

عالء  بكل   يزهو   مستقبال  ُيـرى  كيام   
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االبن األول:
معلام  أكــون  كي  بجد  أسعى  أيب  يا  أنا 

فامها  ذكيًّا  وطني  يف  النشء  يشب  حتى 

واألنجام  ــذرا  ال يبلغنا  ــرباس  ن فالعلم 

والعلم فرض واجب أوىص به رب  السام 

االبن الثاين:

آه من األسقام  آه  كم أفسدت طعم احلياة 

 كم أبعدت من قد ترجى أو متنى  عن  مناه 

فهواي أن أغدو الطبيب أعيد بسامت الشفاه 

حتى أخفف من شقاء الناس ما شاء اإلله 

االبن الثالث: 

الفعال  حلو  مهندًسا  أكون  بأن  أود  وأنا 

اجلامل  منظاًم جم  العزيز  أرى وطني  حتى 

املجال  هذا  إىل  أرقى  لكي  أسعى  أن  فعيلَّ 

كالل  بال  أريد  بام  أقوم  أن  أسأل  واهلل 

االبن الرابع: 
 يا والدي وطني احلبيب بحاجة للمخلصني 

العرين  عن  ويدافعون  العدا  كيد  يكفونه 
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ولذاك أرغب أن أكون الضابط احلامي األمني 
املتوثبني  وأسوده  الفدا  جند  من  فأكون 

الشيخ: 
الرغاب  تلك  حبذا  رغبتم  ما  أبارك  إين 

السحاب  متن  ولرتكبوا  للعال  فلتسعدوا 
ولتصنعوا ما شئتم ولتمخروا املوج العباب 

فبكم سنصعد للذرا يا أهيا األسد الُغالب 
ولكم من املوىل الكريم أحبتي حسن الثواب 

املآب حسن  يا  فيحاء  جنة  يف  ومآلكم 

 ::::::  هناية املشهد  ::::::

 

www.alukah.net



امل�شرحيات اجلديدة وامل�شاهد املفيدة  356

حمتويات امل�شهد
قيمة األداةالغرض من األداةاألدواتم
ال يوجدال يوجدال يوجد1

* عدد الطالب املشاركني يف املشهد: )5( طالب هم: )األب، االبن 
األول، االبن الثاين، االبن الثالث، االبن الرابع(.

* مدة املشهد: )6( دقائق.

* عدد أدوات املشهد: ال يوجد.

* تكلفة املشهد اإلمجالية تقريًبا: ال يوجد.

* اهلدف من املشهد:

- توعية الطالب بأن يضعوا هلم هدًفا يف احلياة.

- عرض أكثر من هدف ساٍم أمام الطالب. 

* الفئة املستهدفة: طالب املرحلة االبتدائية.
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 امل�سهد احلادي ع�سر
م�سـاعدة ال�سعفاء

* بداية املشهد...
يدخل الولد سامل عىل أبيه فرًحا مرسوًرا. 

سامل: السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
األب: وعليكم السالم ورمحة اهلل وبركاته .. أهاًل يا سامل. 

ا يا أيب.  سامل: إين سعيد جدًّ
األب: دوًما إن شاء اهلل، وما الذي جعلك سعيًدا يا بني؟. 

سامل: لقد أخذنا اليوم درًسا يف الرتبية اإلسالمية عن الرمحة واملساعدة. 
األب: مجيل! وما الذي أسعدك فيه؟. 

سامل: لقد رشح لنا املعلم كيف نقوم بمساعدة اآلخرين، وأوجه الرمحة 
يف املجتمع. 

األب: حسنًا .. أكمل ماذا حدث. 
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سامل: عند عوديت من املدرسة وجدت شخًصا أعمى ياول الوصول 
إىل بيته فذهبت ألساعده وأوصلته إىل بيته. 

األب: حسنًا فعلت يا ُبني .. سوف جيازيك اهلل عىل عملك واهلل أكرم 
األكرمني. 

اللهم   « الرجل دعا يل وقال:  أن  يا أيب؛ هو  سامل: مما زاد من سعاديت 
ِ سنه« ودعاين إىل بيته.  اجعل له من يعينه عند كرِباَ

األب: وهل قبلت الدعوة؟.
سامل: استحييت أال أقبل؛ فدخلت معه وزادت سعاديت أكثر. 

األب: وكيف ذلك؟ أخربين.
سامل: عندما دخلت أخربين الرجل أنه كان يساعد كبار السن والضعفاء 

عندما كان صغرًيا وهاهو يكافئه اهلل برد اإلحسان إليه بأمثايل. 
ُسوُل  الاَ راَ : قاَ الاَ نُْه - قاَ يِضاَ اهلل عاَ ةاَ - راَ ْيراَ ْن أاَيِب ُهراَ األب: نعم يا ُبني؛ فعاَ
رواه  أخيه«  العبد يف عون  كان  ما  العبد  »واهلل يف عون  احلديث:  ملسو هيلع هللا ىلص يف  اهللَِّ 

مسلم. صدق رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص. 
سامل: نعم يا أيب؛ وهذا احلديث شجعني أن أزيد يف أعامل اخلري. 

األب: بارك اهلل فيك يا سامل، وثق متاًما بأن اهلل سيجازيك عىل حسن أعاملك. 
سامل: احلمد هلل رب العاملني .. اليوم سأنام وأنا يف غاية السعادة.

األب: نم يا بني .. اهنأ بنومك فإنك قدمت عماًل حسنًا .. بارك اهلل فيك.

 ::::::  هناية املشهد  ::::::
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حمتويات امل�شهد
قيمة األداةالغرض من األداةاألدواتم
ال يوجدال يوجدال يوجد1

)األب،  مها:  طالبان   )2( املشهد:  يف  املشاركني  الطالب  عدد   *
وسامل(.

* مدة املشهد: )4( دقائق.

* عدد أدوات املشهد: ال يوجد.

* تكلفة املشهد اإلمجالية تقريًبا: ال يوجد.

* اهلدف من املشهد: 

- غرس مبدأ وُخلق مساعدة الضعفاء يف نفوس الطالب.

- إشعار الطالب بأجر مساعدة الضعفاء.

* الفئة املستهدفة: طالب املرحلة االبتدائية.
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 امل�سهد الثاين ع�سر
نظـافة الطعـام

* بداية املشهد...

يبدأ املشهد عىل طاولة طعام عليها صحن به طعام مكشوف فيدخل 
الطالب سامل إىل املشهد ويتجه إىل  الطاولة.

سامل: إين جائع ال أستطيع االنتظار »فجأة ينظر إىل الطبق املوجود عىل 
الطاولة«.

سامل: احلمد هلل كم أنا حمظوظ .. الطعام يناديني .. انتظرين إين قادم.

  »يف هذه األثناء يدخل أخوه سعد فرياه وهو ياول األكل من الصحن 
املكشوف فيرصخ عليه«.

سعد: توقف يا سامل ال تأكل من هذا الطعام. 

سامل: »فزًعا وبغضب« أفزعتني .. ماذا حل بك؟ إين جائع. 
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سعد: ولكن هذا الطعام مكشوف. 

سامل: مكشوف أو غري مكشوف ال هيمني املهم أنني جائع. 

سعد: ولكن هذا سيعرضك لألمراض. 

سامل: اسكت .. اسكت أنا أعرف بأنك تريد أن تأكله وحدك. 

سعد: ال يا أخي، أنا خائٌف عليك؛ فالطعام املكشوف عرضة للذباب 
واجلراثيم. 

سامل: أنا ال أصدق مثل هذا الكالم وسآكل من الطبق.

»يبدأ سامل يف األكل وأخوه ياول منعه دون فائدة«. 

سامل: ما ألذ الطعام انظر يا حاقد مل ُأصب باملرض .. مل ُأصب .. لذيذ 
.. لذيذ. 

»يبدأ سامل بالرصاخ ممسًكا بطنه«.

سعد: ماذا بك يا سامل .. أيب .. أيب.

يدخل األب مرسًعا .. ماذا حدث؟ ماذا بك يا سامل؟.

سعد: لقد أكل طعاًما مكشوًفا وبدأ بعدها بالرصاخ. 

سامل وهو متأملٌ: بطني .. أسعفوين .. أنجدوين.

سعد: هيا بنا إىل املستشفى برسعة.

»خيرج اجلميع من املشهد وبعد دقيقة يعودون«.
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سعد: محًدا هلل عىل سالمتك يا أخي. 

األب: لقد أنقذك وجود أخيك معك يا سامل. 

سامل: شكًرا لكاَ يا أخي، واعذرين عىل جتاهيل لنصيحتك.

األب: ولكن ملاذا جعلته يأكل من الصحن املكشوف يا سعد؟.

سامل: ال يا أيب، لقد حاول منعي ونصحني ولكنني مل أسمع كالمه. 

سعد: ليس هذا هو املهم؛ فاملهم هو ما الذي تعلمته من هذا الدرس؟.

سامل: لقد تعلمت أن ال آكل من الطعام املكشوف أبًدا. 

األب: نعم يا بني؛ ألن الطعام املكشوف غري نظيف. 

سعد: نعم؛ وديننا يثنا عىل النظافة. 

سامل: أعدكم بأنني سأسعى أن أكون نظيًفا وأحافظ عىل النظافة. 

سعد: نعم يا سامل فالنظافة طريق الصحة والعافية.

 ::::::  هناية املشهد  ::::::
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حمتويات امل�شهد
قيمة األداةالغرض من األداةاألدواتم
من املنزللكي يوضع فيه وجبة اإلفطارصحن1

وجبة إفطار2
لتمثيل دور تناول وجبة اإلفطار 

من الصحن املكشوف
من املنزل

)سعد،  هم:  طالب   )3( املشهد:  يف  املشاركني  الطالب  عدد   *
وسامل، واألب(.

* مدة املشهد: )6( دقائق.

* عدد أدوات املشهد: أداتان؛ كالمها من املنزل.

* تكلفة املشهد اإلمجالية تقريًبا: ال يوجد.

* اهلدف من املشهد:

- توعية الطالب بخطر األكل من الطعام املكشوف.

- أمهية حتذير وتوجيه وتنبيه من يأكل من الطعام املكشوف.

حدوث  عند  املستشفى  إىل  الذهاب  أمهية  إىل  الطالب  أنظار  لفت   -
أعراض نتيجة األكل من الطعام املكشوف أو غري ذلك.

* الفئة املستهدفة: طالب املرحلة االبتدائية.
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 امل�سهد الثالث ع�سر
احلياة جمال للتفكر والتاأمل

* بداية املشهد...

  يدخل أعرايب إىل املشهد ويتجول هنا وهناك، ويمعن النظر إىل السامء 
أمٍر ما. يمكث طوياًل عىل هذه احلالة ثم يدور هنا وهناك،  يتفكر يف  وكأنه 
فيدخل عليه رجل آخر »رث الثياب« و يقول له: مايل أراك تتخبط هنا وهناك 

يا شداد؟.

شداد: لست أختبط يا قيس.

قيس: إًذا ماذا تفعل؟ وكأنك فاقد لصوابك.

شداد: إنني أتفكر يف هذا الكون الفسيح.

إىل  يدعو  الذي  ما   .. ونجوم  وأرض  سامء  الكون!  يف  تتفكر  قيس: 
التفكر؟!
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شداد: هبا الكثري من األشياء التي جيب علينا أن نتفكر فيها؛ لنعرف 
عظمة خالقها.

قيس: كأنك يف بداية هذيانك يا شداد.

شداد: ال واهلل؛ ولكني يف بداية صوايب.

قيس: أيُّ صواٍب هذا الذي هتذي به؟

شداد: الصواب الذي ال يعكر صفوه يشء. 

قيس: لقد احرتت معك يا شداد.

شداد: لقد جاء رجل يدعونا إىل اإلسالم والتفكر يف اخلالق!

قيس: وما اجلديد يف هذا؟ ألن الكل سمع به واستنكر ما يقوله. 

شداد: ولكني كدت أن أصدقه.

قيس: ارجع إىل صوابك قبل أن يسمعك أحد من أهل املدينة ويفتك 
بك.

ختلق  مل  واألرض  النجوم  فهذه  احلق،  الصواب  هو  هذا  بل  شداد: 
نفسها بل هناك من خلقها وجيب أن نعبده ونشكره مثل ما قال ذاك الرجل 

الذي يدعونا إىل اإلسالم.

يا صاحبي شداد إين  بيديه عىل كتف شداد« ويقول:  قيس: »يرضب 
أخاف عليك أن ُتطرد من هذه املدينة بعد كل هذا احلديث.

شداد: وإن يكن فلن أعبد النار، وال الشجر بعد اليوم، وال األصنام؛ 
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ألين تفكرت يف الكون وتوصلت إىل أن كل هذه املخلوقات هلا رب جيب أن 
نعبده، وتوصلت إىل حقيقة أن كل ما يف الكون هو خملوق.

قيس: وكيف عرفتاَ كل هذا؟

شداد: إن البعرة تدل عىل البعري، واألثر يدل عىل املسري؛ فسامء ذات 
أبراج، وأرض ذات فجاج، أال تدل عىل العليم اخلبري؟!.

قيس: نعم .. نعم كالمك عني الصواب » أشهد أن ال إله إال اهلل، وأن 
حممًدا رسول اهلل«.

أشكرك يا شداد أنك أوصلتني إىل الطريق املستقيم.

شداد: ال شكر عىل واجب يا قيس؛ فمن يتفكر يف الكون يعرف حقيقة 
اخلالق واملخلوق.

قيس: هيا بناء نذهب إىل أهل املدينة لعلهم يدخلون معنا يف اإلسالم.

شداد: هيا .. هيا بنا.

::::::  هناية املشهد  ::::::
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حمتويات امل�شهد
قيمة األداةالغرض من األداةاألدواتم

1
ثوبان ملونان قديامن، 
وعاممتان، مع أحذية 

قديمة
لتمثيل دور أعرابيني من البادية

من 
الطالب

)شداد،  مها:  طالبان   )2( املشهد:  يف  املشاركني  الطالب  عدد   *
وقيس(.

* مدة املشهد: )4( دقائق.

* عدد أدوات املشهد: أداة واحدة فقط من الطالب.

* تكلفة املشهد اإلمجالية تقريًبا: ال يوجد.

* اهلدف من املشهد:

- إرشاد الطالب إىل أن اإليامن هو بفطرة اإلنسان. 

- بيان أن اإلسالم هو الطريق الصحيح الذي جيب عىل العباد مجيًعا أن 
يدخلوا فيه.

* الفئة املستهدفة: طالب املرحلة االبتدائية واملتوسطة.
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 امل�سهد الرابع ع�سر
حوار بني احلياة واملوت

فكرة املشهد:

بحيث  طالبني  بني  احلوار  عىل  يعتمد  حواري  مشهد  هو  املشهد  هذا 
املشهد  يف  احلركة  عامل  بأمهية  أويص   .. لذا  معينًا؛  دوًرا  طالب  كل  يؤدي 
سواًء حركة اليدين، أم حركة القدمني بامليش أمام الطالب حتى يكون هناك 

تأثري أكرب للمشهد. 

 * بداية املشهد...

احلياة: السالم عليكم. 

املوت: وعليكم السالم. 

احلياة: من أنت؟. 

املوت: ابدأ أنت. 



369امل�شرحيات اجلديدة وامل�شاهد املفيدة 

احلياة: أنا اسمي حياة بنت الدنيا. 

املوت: أنا اسمي موت ابن اآلخرة. 

احلياة: أنا عندما آيت يفرح الناس. 

املوت: أنا عندما آيت يزن الناس. 

احلياة: أنا ُأخربهم أين أتيت. 

املوت: أنا ال ُأخربهم أين أتيت. 

احلياة: أنا آيت إليهم يف كل سنة. 

املوت: أنا آيت مرة واحدة يف العمر. 

احلياة: أنا معي اللهو. 

املوت: أنا معي احلق. 

احلياة: أنا أميض رسيعًة عىل العايص. 

املوت: أنا أميض بطيًئا عىل العايص. 

احلياة: أنا أميض بطيئًة عىل املطيع. 

املوت: أنا أميض رسيًعا عىل املطيع. 

احلياة: أنا يرصفون عيلَّ األموال. 

املوت: أنا ال يرصفون عيلَّ األموال. 

احلياة: أنا حتت أمرهم. 
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املوت: هم حتت أمري. 

احلياة: أنا أزيد عندهم األمل. 

املوت: أنا أقطع عنهم األمل. 

احلياة: أنا شأين قليل. 

املوت: أنا شأين عظيم. 

احلياة: أنا بيتي فوق األرض. 

املوت: أنا بيتي حتت األرض. 

احلياة: إذا ملوا مني تركوين. 

املوت: إذا ملوا مني مل أتركهم. 

احلياة: أنا صويت ضجيج. 

املوت: أنا صويت صمٌت رهيب.

 ::::::  هناية املشهد  ::::::
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حمتويات امل�شهد
قيمة األداةالغرض من األداةاألدواتم
ال يوجدال يوجدال يوجد1

)احلياة،  مها:  طالبان   )2( املشهد:  يف  املشاركني  الطالب  عدد   *
واملوت(.

* مدة املشهد: )5( دقائق.

* عدد أدوات املشهد: ال يوجد.

* تكلفة املشهد اإلمجالية تقريًبا: ال يوجد.

* اهلدف من املشهد:

الطالب  يعقلها  حتى  املوت؛  حقيقة  وذكر  احلياة،  حقيقة  ذكر   -
ويفهموها.

* الفئة املستهدفة: طالب املرحلة االبتدائية.
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 امل�سهد اخلام�س ع�سر
الغزو الفكري

* بداية املشهد...
الغزو  يمثل  آخر  طالب  يأيت  ثم  اإلسالمي،  بالزي  ملتزمان  طالبان 

الفكري ويكون هناك لوحة يكتب عليها الغزو الفكري توضع خلفه. 
وشامغ،  الكعبني،  حد  إىل  يصل  ال  )ثوب  امللتزمان  الطالبان  مالبس 

وبأيدهيام سواك، ومصحف(.
مالبس طالب الغزو الفكري )قبعة، نظارة شمسية، وبدلة، ومسجل 

صغري يتوي عىل سامعات يضعها الطالب يف أذنه(.
امللتزمني فيقدم له سامعات  الغزو الفكري ألحد الطالبني  يأيت طالب 

األذن لكي يسمع؛ فريفض.
ثم يتوجه إىل الطالب امللتزم الثاين فيحاول أن يلبسه القبعة فريفض، ثم 

ياول أن يلبسه النظارة الشمسية فريفض أيًضا.
يف هذه األثناء يتم عرض هذه األبيات عرب مكربات الصوت:
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ـــايل  ـــع امل إىل  ـــا  ـــي ه ـــا  ـــن ـــاب ـــب ش
ــال  ــب ـــدوا شـــوامـــخ اجل ـــع ــا اص ــي ه

ــال  ــرج ــرش ال ــع ــوا يـــا م ــف ــت ــا اه ــي ه
نبايل  ال  ـــا  إّن ــاس  ــن ال لــكــل  ــوا  ــول ق

ــود ــع ت أن  حـــــان  قــــد  ــا  ــن ــاب ــب ش
ــودا  ــس ـــــامن كـــي ت والـــواحـــة األي

ـــوُد   ـــوج ــســعــد ال ــم ســي ــك ـــــًدا ب غ
ــيــد  ــعــن ــد ال ــب ــع ــت ــس ويــكــبــت امل

ــا ــن ــرتي ــع ي ـــــوف  خ ال  شـــبـــابـــنـــا 
ــا  ــن ــدي أي يف  والـــقـــرآن  خـــوف  ال 

ــا   ــن ــي ــق ي ـــا  ـــن ل درع  قــــرآنــــنــــا 
ــا  ــن ــدي ــــــإن متــســكــنــا بــــه ه ف

الفكري  الغزو  طالب  إىل  امللتزمني  الطالب  أحد  يتوجه  ذلك  بعد 
ڇ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ  تعاىل:  اهلل  ويعطيه مصحًفا ويقرأ عليه قول 

ٿ ٹ  ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦڇ  ) اإلرساء: 9(.
سواًكا؛  الفكري  الغزو  طالب  ويعطي  الثاين  امللتزم  الطالب  ويتقدم 

فيأخذه ثم يبكي.

ملدة  بالغرب  والتأثر  الفكري  الغزو  عن  نشيد  عرض  يتم  ذلك  بعد 
دقيقتني أو ثالث والطالب يبكي.

 ::::::  هناية املشهد  ::::::
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حمتويات امل�شهد
قيمة األداةالغرض من األداةاألدواتم

1
ثوب قصري، وشامغ 

وسواك
لتمثيل الطالب امللتزم

من 
الطالب

لتمثيل طالب الغزو الفكريقبعة، ونظارة، وبدلة2
 )20(
ر.س

مصحف3
لكي يعطيه الطالب املحتشم 

لطالب الغزو الفكري من 
الطالب

 )10(
ر.س

لوح فلني4
لكي يكتب عليها الغزو 

الفكري، ثم توضع
 )10(
ر.س

)الطالبان  هم:  طالب   )3( املشهد:  يف  املشاركني  الطالب  عدد   *
امللتزمان، وطالب الغزو الفكري(.

* مدة املشهد: )10( دقائق.

* عدد أدوات املشهد: أربع أدوات؛ اثنتان من الطالب، واثنتان من 
السوق.

* تكلفة املشهد اإلمجالية تقريًبا: ثالثون رياالً.
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* اهلدف من املشهد:

- حماربة الغزو الفكري من خالل بيان مفاسده عىل الدين واألخالق 

واهُلوية.

الكريم  بالقرآن  والتمسك  اإلسالمي  الدين  إىل  الطالب  توجيه   -
وتعاليمه.

* الفئة املستهدفة: طالب املرحلة االبتدائية.
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 امل�سهد ال�ساد�س ع�سر
اأخطاء يف ال�سالة

* بداية املشهد...
اإلحرام  تكبرية  ويكرب  األول  يقوم  فقط؛  طالبان  املشهد  هذا  يؤدي 
للصالة ويظهر وهو يصيل ركعتني رسيعتني تبدوا فيهام العديد من األخطاء 

مثل: الضحك، والعبث، وااللتفات، والرسعة، وعدم الطمأنينة.
الركوع واالعتدال منه، وأخطاء السجود، واجللسة   وكذلك أخطاء 

بني السجدتني، والتشهد.
 إىل غري ذلك من األخطاء التي تالحظ يف أثناء الصالة .. كل هذا ال 

يأخذ أكثر من دقيقتني؛ ألن الصالة رسيعة. 
يأيت الطالب اآلخر ويصيل صالًة صحيحًة يتالىف فيها األخطاء السابقة. 

بعد ذلك يقوم أحد املعلمني بالتعليق عىل صالة الطالبني.

 ::::::  هناية املشهد  ::::::
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حمتويات امل�شهد
قيمة األداةالغرض من األداةاألدواتم

1
سجادة لكي يصيل 
عليها الطالبان يف 

املشهد
من املدرسةال يوجد

مها:  ومعلم  طالبان،   )2( املشهد:  يف  املشاركني  الطالب  عدد   *
وطمأنينة(؛  بسكينة  يصيل  الذي  الطالب  الصالة،  يف  يرسع  الذي  )الطالب 

باإلضافة إىل املعلم الذي يعلق عىل املشهد.
* مدة املشهد: )8( دقائق.

* عدد أدوات املشهد: أداة واحدة؛ من املدرسة.
* تكلفة املشهد اإلمجالية تقريًبا: ال يوجد.

* اهلدف من املشهد:
- اتباع أسلوب شيق يف معاجلة أخطاء الصالة.

- حث الطالب عىل احلذر من الوقوع بمثل هذه األخطاء.
- احلرص عىل أن تكون صالتنا بطمأنينة وخشوع ال برسعة وعجلة.

* الفئة املستهدفة: طالب املرحلة االبتدائية.
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 امل�سهد ال�سابع ع�سر
الكتابة على اجلدران

* بداية املشهد...

فكرة املشهد: مشهد شبه صامت يكشف ظاهرة الكتابة عىل اجلدران 
وما هلا من آثار سلبية يف تشويه املناظر اجلاملية  للمرافق العامة، واملنازل. 

طريقة إعداد املشهد:

بحركات  ويقوم  الطيش،  عالمات  عليه  تبدو  شاب  يدخل  أوالً: 
هستريية؛ منها حتريك علبة البخاخ حتى يبدوا صوهتا، ومن ثاَمَّ يقوم بكتابة 
يرى  ثم  الصعاليك(؛  نادي  ويسقط   .. القرن  نادي  )يعيش  التالية  العبارة 

شخًصا قادًما فيهرب.

سلك  ومعه  الفواتري،  يقلب  كهرباء(  )مهندس  رجل  يدخل  ثانًيا: 
ومفك، ويوجه نظرات متكررة ناحية جدار املنزل )اللوح اخلشبي(، ثم يقوم 
بكتابة العبارة التالية: )سوف يتم فصل خدمة التيار الكهربائي لعدم السداد( 



379امل�شرحيات اجلديدة وامل�شاهد املفيدة 

ويذهب.

وواضًعا  باهلاتف  ممسًكا  باالتصاالت(  )خمتص  رجل  يدخل  ثالًثا: 
يتم  )سوف  التالية:  العبارة  ويكتب  الفواتري  وبيده  كتفه  عىل  اهلاتف  سامعة 

فصل اهلاتف لعدم سداد الفواتري(.

رابًعا: يدخل رجل )مسؤول البلدية( ومعه خمطط ويقوم بكتابة العبارة 
التالية: )يلزم مراجعة البلدية خالل 24 ساعة من تارخيه(.

العباءة  ساعده  عىل  ويمل  مميزة  شخصية  ذو  رجل  يدخل  خامًسا: 
)البشت( وهو يقوم بنظرات تفحص ناحية اجلدار امليلء بالكتابات ويبدي 
ناحية اجلمهور( ثم هيم مغادًرا  العمل )بإشارات  استغرابه واستهجانه هلذا 
)يا  للطالب:  التالية  العبارة  يقول  ثم  فيمسكها  أمامه  البخاخ  علبة  فيجد 

شباب .. الكتابة عىل اجلدار عمل غري حضاري(.

 ::::::  هناية املشهد  ::::::
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حمتويات امل�شهد
قيمة األداةالغرض من األداةاألدواتم

1
لوح خشبي كبري 
أبيض أو مغطى 

بقامش أبيض

لتمثيل عمليات الكتابة عىل 
اجلدران

 )20(
ر.س

)5( ر.سللكتابة عىل اللوح األبيضعلبة  بخاخ2
من املنزللتمثيل دور مهندس الكهرباءسلك ومفك3

4
هاتف، مع سامعات، 

وفواتري
من املنزللتمثيل دور مهندس اهلاتف

من املنزللتمثيل دور مسؤول البلديةخمطط5

)الشاب  هم:  طالب   )4( املشهد:  يف  املشاركني  الطالب  عدد   *
الطائش، مهندس الكهرباء، مسؤول االتصاالت، مسؤول البلدية(.

* مدة املشهد: )5( دقائق.

اثنتان من السوق، وثالثة من  * عدد أدوات املشهد: مخس أدوات؛ 
املنزل.

* تكلفة املشهد اإلمجالية تقريًبا: مخسة وعرشون رياالً.

* اهلدف من املشهد: بيان وتوجيه للطالب؛ بأن مسألة الكتابة عىل 
اجلدران تعد أسلوب غري حضاري، وال يليق باملسلم.
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* الفئة املستهدفة: طالب املرحلة االبتدائية.

ورقة  عىل  للداللة  كبرية  بيضاء  ورقة  استعامل  يمكن  مالحظة:   *
املخطط يف حال عدم توفر ورقة خمطط.
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 امل�سهد الثامن ع�سر
حوار بني املاء والنار!

فكرة املشهد:

بحيث  طالبني  بني  احلوار  عىل  يعتمد  حواري  مشهد  هو  املشهد  هذا 
املشهد  يف  احلركة  عامل  بأمهية  أويص   .. لذا  معينًا؛  دوًرا  طالب  كل  يؤدي 
سواًء حركة اليدين، أم حركة القدمني بامليش أمام الطالب حتى يكون هناك 

تأثري أكرب للمشهد.

* بداية املشهد...

فإنه  املاء  سخن  »مهام  القائل  املثل  عن  النار  أيتها  سمعِت  هل  املاء: 
يطفئ النار«؟

النار: نعم سمعت به؛ لكن هل تظن أن هذا املثل املغمور يعطيك مكانة 
أكرب من مكانتي؟ أو جيعل لكاَ قوة تفوق قويت؟ أنتاَ إًذا حتلم!.
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املاء: ملاذا ال يكون األمر كذلك حقًّا؟

النار: ألن النار إذا عظم أوارها واشتد هليبها ال يطفئها كل ماء الدنيا.

ماًء  نار  لكل  فإن  زعمت؛  فيام  تعارضك  أن  خلربيت  اسمحي  املاء: 
يطفئها.

- فمطفئ نار الغضب! ماء الوضوء.

- ومطفئ نار اهلوى! ماء العفة.

- ومطفئ نار احلسد! ماء احلمد.

- ومطفئ نار الفراق! ماء الصرب.

- ومطفئ نار الشوق! ماء األمل.

- ومطفئ نار الوجع! ماء الشجاعة.

- ومطفئ نار الفتنة! ماء اإليامن.

النار: كال يا صاح .. النريان التي ذكرت ال يطفئها ماء؛ ألن هليبها يزداد 
كل ساعة وكل حني.

احلياة ويب  يكره  الدنيا حٌي  واملاء حياة، وليس يف  النار موت  املاء: 
املوت.

النار: املوت أكرب من احلياة.

املاء: بل احلياة أكرب، وأرجى، وأبقى.

النار: كيف؟
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املاء: احلياة أكرب ألهنا مستمرة مهام كرب املوت وتضخم. واحلياة أرجى 
ألن كل حي يرجو أن يعود للحياة حتى بعد املوت. واحلياة أبقى ألنه بعد 

هناية العامل بعث وبقاء فال موت يف اجلنة أو السعري.

النار: صدقت؛ لكن نار اخلوف من املوت تستعر داخل كل حي حلظة 
بلحظة.

املاء: وماء الرجاء يطفئها.

النار: أتعرف الفرق بيني وبينك؟

املاء: نعم، لوال اهلل ثم وجودك ملا كان يل معنى وال مكان.

النار: صدقت؛ ولوال اهلل ثم وجودك ملا كان يل نضال.

املاء: نضالك من أجل بقائك، ونضايل من أجل بقاء غريي.

النار: لذلك أخرس حني تكون أنت خصمي.

املاء: ومتى تكسبني جوالت املعارك؟.

النار: حني أجد احلنني إيلَّ أكرب من اهلرب مني.

املاء: وهل ين إليك أحد؟.

النار: نعم، فربد االنتظار تدفئه نار احلديث، وبرد احلديث تذكيه نار 
اجلدل، وبرد الود تسعره نار الشوق.

 ::::::  هناية املشهد  ::::::
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حمتويات امل�شهد
قيمة األداةالغرض من األداةاألدواتم
ال يوجدال يوجدال يوجد1

* عدد الطالب املشاركني يف املشهد: )2( طالبان مها: )املاء، والنار(.

* مدة املشهد: )5( دقائق.

* عدد أدوات املشهد: ال يوجد.

* تكلفة املشهد اإلمجالية تقريبًا: ال يوجد.

* اهلدف من املشهد:

القضاء عليها كام  تربوية لعدة أمور وقضايا، وكيفية  - عرض صور 
يقيض املاء عىل النار.

* الفئة املستهدفة: طالب املرحلة االبتدائية.
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 امل�سهد التا�سع ع�سر
القد�س وبني �سهيون)1(  

بداية املشهد...
القدس ترصخ وهي تبكي: يا مسلم .. يا عبد اهلل .. األقىص .. قم لبي 

نداه .. كم نادى وا إسالماه .. كم نادى يا مسلمني. 
يدخل جندي صهيوين يقهقه بضحكات ساخرة:

أنِت أورشليم أريض .. وعد   .. امليتون  يلبي  املسلمني .. هل  أتنادي 
رب العاملني .. فيك آثار وإرث .. من جدودي األقدمني.

القدس:
بل خسئت وخاب ظنك أهيا الوغد اللعني، إنني كشامة عزٍّ يف جبني 

املسلمني، مذ أتى الفاروق أريض؛ زان أفقي خري دين.
اجلندي يضحك بوقاحة:

)1(  كتبها وجيه أبو العال )شبكة فلسطني للحوار( "بترصف".
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باعوك العرب ببخس .. بدراهم طائعني .. حقنا فيك مقدس .. فيك 
هيكلنا احلزين .. سوف نبنيه بيوم .. معبًدا للصاحلني.

القدس تشري بيدها وتقول:

اغرب عن وجهي يا غادر .. فلرتحل عني وتغادر.

خيرج اجلندي وترصخ القدس قائلة:

يا مسلمون ..  يا مسلمون .. يا مسلمون .. املسجد األقىص والصخرة 
.. يشتكي ويئن بحرسة .. أشعلوا بفؤادي مجرة .. وبقلبي غرسوا السكني.

- يدخل ثالثة أشخاص:

األول: أنا أشجب ما يدث يف أرضك يا قدس.

الثاين: أستنكر وبشدة.

الثالث: أندد هبذا اإلجرام.

القدس ترصخ غاضبة: كفى .. كفى .. كفى .. 

خطب ال  استنكار  ال  تنديد  ال  شجب  ال 

نقرتب. القدس  فتح  نحو  بالبنادق  بل 

مرسى تنقذوا  أال  نــوًمــا  أراكـــم  ــايل  م

ومغتصب  مسلوب  هناك  الــرســول 

أمل ــن  وم قهر  ــن  وم ــزن  ح مــن  ويصيح 
وينتحب ــال  ــرج ال ــال  ح عــىل  يبكي 
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بلهفة ــح  ــي ــص ت األقــــىص  ـــــآذن  وم
أين األخوة واإلسالم أين الصيد والنجب

ــســري يف عــزم ــرود يــغــذ ال ــق ال ــأخــو  ف
يتعب ال  مىض  وتنفيذ  ختطيط  بني  ما 

خــشــًبــا        ألــفــاكــم  وقــــد  ال  ــف  ــي ك
ُترهب ال  الــوغــى  ــوم  ي الــدمــى  مثل 

حرمتي        ــك  ــت هُت يـــوم  تــثــوروا  مل  إن 
وتغضبوا تــثــوروا  متى  قــديس  ــان  وهي

مصيبتي        ــل  ك الــكــفــر  جــنــد  أن  ــو  ل
والكرب األرزاء  يب  اشتدت  وما  هانت 

ــن        ـــــايت عــــنــــد م ـــــأس لــــكــــن م
والصحب األنــصــار  يل  بأهنم  خلت 

هلفتي        ــطــفــئ  وي يــؤنــســنــي  زال  مــا 
وهبوا قد  األرواح  يل  بأكنايف  جند 

ــد كــــرام ظـــاهـــرون وقــاهــرون        ــن ج
يغلب ال  ــلــهــم  ومــث ــــه  اإلل ــد  ــن ج

باليمنى  ومصحًفا  اليرسى،  يده  يف  سالًحا  يمل  جندي  يدخل   -
وهيتف قائاًل:

يا بالدي يا بالدي .. قد سمعناِك تنادي .. فنهضنا وانتفضنا .. ومضينا 
للجهاد ..
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نحن أبطالك آساد العرين .. ال نبايل املوت ال نخشى املنون .. يف سبيل 
اهلل دوًما سائرون .. أبرشي يا قدس أقسمنا اليمني .. ننزع احلق من اخلصم 
اللعني .. لتعودي لربوع املسلمني .. فبدأنا الدرب نرجم باحلجارة .. وغًدا 

يا قدس تأتيك البشارة.

نحن يا قدساه أقسمنا اليمني .. ستعودين لربوع املسلمني .. ستعودين 
لربوع املسلمني.

- تقوم القدس وحتتضن اجلندي وتبدأ أنشودة: )يا قدس إنا قادمون(.

::::::  هناية املشهد  ::::::
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حمتويات امل�شهد
قيمة األداةالغرض من األداةاألدواتم
اجلندي بدلتان1 شخصية  لتمثيل 

الصهيوين، واجلندي املسلم
)400( ر.س

* عدد الطالب املشاركني يف املشهد )3( طالب هم: )القدس، اجلندي 
الصهيوين، اجلندي املسلم، األشخاص الثالثة(.

* مدة املشهد: )8( دقائق.

* عدد أدوات املشهد: أداتان من السوق.

* تكلفة املشهد اإلمجالية: )400( ريال سعودي.

* اهلدف من املشهد:

- إحياء احلامس يف القلوب جتاه املسجد األقىص.

- تذكري الطالب بحال املسجد األقىص.

- زرع العزة واألمل يف نفوس الطالب.

* الفئة املستهدفة: طالب املرحلة الثانوية.
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 امل�سهد الع�سرون
حوار بني الكتاب والتلفاز

فكرة املشهد:

بحيث  طالبني  بني  احلوار  عىل  يعتمد  حواري  مشهد  هو  املشهد  هذا 
املشهد  يف  احلركة  عامل  بأمهية  أويص   .. لذا  معينًا؛  دوًرا  طالب  كل  يؤدي 
سواًء حركة اليدين، أم حركة القدمني بامليش أمام الطالب حتى يكون هناك 

تأثري أكرب للمشهد. 

* بداية املشهد...

بالعلوم  األلباب،  ألغذي  الُكتاب،  ألفني  الكتاب،  أنا  إين  الكتاب: 
واملعارف، فأقبلوا يا صحاب. 

التلفاز: إن تنادي يا صديق، فإن صدرك سيضيق، وقد تصاب بجفاف 
الريق، فصوتك أصبح كالضجيج.
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الكتاب  وعىل  تتامدى،  بكالمك  من  يا  هذا،  يا  تكون  ومن  الكتاب: 
تتجاىف.

التلفاز: وهل هناك من ال يعرفني؟ هل هناك من جيهلني؟ أنا صديق 
الناس، ومشغل اإلحساس، فرباجمي كاملساج تريح األعصاب، فأنا أنا .. أنا 

التلفاز.

الكتاب: ال واهلل يا تلفاز؛ فلقد خدعت البرش، وأعميت البرص، فنسوا 
املفيد من الكتب ما ينار به العقل، وتاهوا وراءك يا أداة الرش، يا جالب الرضر.

التلفاز: ولكن قراؤك قليل، تصيبهم بالعلل، وتشعرهم بامللل إال القلة 
من البرش. 

الكتاب: أبًدا .. أبًدا فمنذ أقدم العصور، من عهد الديناصور، واخلليفة 
املنصور، كنت أنري العقول بالعلوم والفنون، وأنقلها عرب القرون، واهلضاب 

والسهول، وأجوب هبا هذا الكون املعمور، والناس يف ديارهم جالسون.

عندما  أنني  فصيح،  يا  تعلم  لكنك  صحيح،  قلت  ما  لعل  التلفاز: 
كرسيه  عىل  وجيلس  والقبيح،  املليح  ليشاهد  كالريح،  يرسع  الكل  أصيح، 

املريح، إىل أن تسمع الديك يصيح.

الكتاب: إين ألعرف ما تبث من رضر، وما أفظعها من صور، هتدم 
رشب  علمتهم  الكفر،  أهداف  وكل  الغجر،  حضارة  وتنقل  الفكر،  معاين 

اخلمر، ترك احلجاب ونزع السرت، معاين الرذيلة ملواكبة العرص.

التلفاز: ربام قد أصبت، لكني قد رأيت البرش يسعون جللبي إىل البيت، 
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مهام زاد سعري وغليت، وأنت حتى لو أمهم ظهرت، فلن يشرتيك ال الولد 
وال البنت، حتى لو رخصت وبنصف قرش رصت، فلن يشرتوك قط؟

الكتاب: هجرين الكثري، وصحبني القليل، ولكني مازلت أهدي العلم 
املنري، لكل عقل فهيم، وإن كان التلفاز قد أغوى بعض الناس وأبعدهم عن 
الكتاب، فعلهم هيتدون وإىل الصواب يرجعون، وعن مصلحتهم يبحثون، 

والسالم عىل املحسنني، واحلمد هلل رب العاملني.

 ::::::  هناية املشهد  ::::::
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حمتويات امل�شهد
قيمة األداةالغرض من األداةاألدواتم

كتاب1
يؤدي  الذي  الطالب  يمله  لكي 

دور الكتاب يف املشهد
من مكتبة 

املدرسة

جمسم تلفاز2
كي يمله الطالب الذي يؤدي 

دور التلفاز يف املشهد 
 )50(
ر.س

)الكتاب،  مها:  طالبان   )2( املشهد:  يف  املشاركني  الطالب  عدد   *
والتلفاز(.

* مدة املشهد: )5( دقائق.

* عدد أدوات املشهد: أداتان؛ واحدة من مكتبة املدرسة، واألخرى 
من السوق.

* تكلفة املشهد اإلمجالية تقريًبا: مخسون رياالً.

* اهلدف من املشهد:

- توعية الطالب بأمهية القراءة.

- حتذير الطالب من خطر مشاهدة التلفاز.

* الفئة املستهدفة: طالب املرحلة االبتدائية.
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* مالحظة: يفضل أن يمل الطالب الذي يؤدي دور الكتاب معه كتاًبا 
وهو يؤدي هذا الدور لكي يكون هناك تأثري أكرب، وكذلك بالنسبة للطالب 
لتلفاز وهو يؤدي هذا  أن يمل معه جمساًم  التلفاز؛ يفضل  يمثل دور  الذي 

الدور.
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       ملحق 
     مقدمات خا�سة 

    بالـم�ساهد
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مقدمة للم�ساهد »1« 
بسم اهلل الرمحن الرحيم

أعدائه  عىل  وكتب  الرمحة،  نفسه  عىل  كتب  العاملني،  رب  هلل  احلمد 
الدائرة، ووعد أولياءه اجلنة.

والصالة والسالم عىل من بعث للعباد، هادًيا مبينًا، ومعلاًم رحياًم، وعىل 
آله وصحبه األطهار. ثم أما بعد: 

من منربنا هلذا اليوم: )       ( املوافق: )     ( من شهر: )      ( لعام ألف 
وأربعامئة و)         ( من اهلجرة. 

- يرسنا أن نستهل براجمنا بآيات الذكر احلكيم:

ًة، ونقتفي سنة: ْرفاَ - ومن حوض السنة، نأخذ غاَ

- أما اآلن فنحن عىل موعد مع مشهد بعنوان: )( مـن إعــداد املعلم: 
)  ( نرتككم مع هذا املشهد.  
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مقدمة للم�ساهد »2« 
سبحان من تشدو الطيور باسمه عىل الفنن، وتلهج به األلسن يف كل 

زمن، تبارك فرًدا صمًدا، مل يتخذ صاحبًة وال ولًدا، وال رشيًكا وال عضًدا.

الرذائل،  من  وحذرنا  الفضائل،  إىل  دعا  من  عىل  والسالم  والصالة   
وعىل آله الكرام خري صالة، وأزكى سالم. ثم أما بعد:

 مع هذا اللقاء، ومن منربنا هلذا اليوم: )       ( املوافق: )     ( من شهر: 
)      ( لعام ألف وأربعامئة و)         ( من اهلجرة.

يطيب لنا أن نقدم لكم ما يف جعبتنا، وما يسمح به وقتنا.

وأروع خطاب، وأفصح بيان هو كالم الرحيم الرمحن:

ودرة الكالم بعد القرآن، سنة نبينا اهلامم عليه الصالة والسالم:

وأما اآلن نقف مع مشهد بعنوان: )  ( من إعداد املعلم: )    ( فهيا بنا 
ا. نشاهده سويًّ
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مقدمة للم�ساهد »3« 
بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلمد هلل ما طبق ظالم، وانحل نظام، وسمع كالم، واستيقظ نوام؛ هو 
الويل احلق، ورب اخللق، بيده امللك، وإليه املآب.

املصطفى  نبينا  املسداة،  والنعمة  املهداة،  الرمحة  والصالة والسالم عىل 
املختار، وعىل اآلل والصحب واألحباب، أويل العقل واأللباب. ثم أما بعد:

اللقاء بكم يبهج، والكالم معكم يطيب، من هذا امليـــدان العلمـــي 
اليوم: )  ( املوافق: )  ( من شهر: )  ( لعام ألف  يف مدرســـة) ( ويف هذا 

وأربعامئة و)  ( من اهلجرة.

ا إىل الذكر احلكيم، ونتأمل يف إعجاز اخلبري اللطيف: ننصت سويًّ

ومن ينبوعنا الصايف، ومنهلنا الرقراق، نجلس إىل سنة املختار:

مشهد  ومع  تنضب،  ال  اإلذاعة  مجاعة  مجاعتكم  يف  زمالئكم  وأفكار 
بعنوان:  )  ( حتت إرشف املعلم: )   ( نتمنى لكم وقًتا ممتًعا ومفيًدا.
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مقدمة للم�ساهد »4« 
بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلمد هلل الذي شهدت بعظمته البحار واملحيطات، واجلبال الراسيات، 
واهلل أكرب كلام دعاه ملهوف فحامه، وكلام سأله حمتاج فأعطاه.

والصالة والسالم عىل من أرسل بالنور، فبلغ باهلدى، ومشى بالدجى، 
فأنار الكون وما حوى، وعىل آله وصحبه أويل النهى. ثم أما بعد:

من جديد جئنا لنقدم اجلديد واملفيد بإذن املوىل القدير، من هذا املكان 
املبارك مدرسة: )           ( ويف هذا اليوم: )       ( املوافق: )     ( من شهر: )      ( 

لعام ألف وأربعامئة و)         ( من اهلجرة.

يرسنا أن نلتقي بكم عىل مائدة القرآن الكريم:

ا حول مائدة النبوة، بدررها السنية: ونلتف سويًّ

ونأيت هنا لننتقـل بكــم إلـــى مشهــٍد تربــوي بعنــوان: )     ( حتت 
إرشاف املعلم: )      ( فكونوا معنا قلًبا وقالًبا.
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مقدمة للم�ساهد »5« 
بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلمد هلل محًدا عىل اإلكرام، واحلمد هلل شكًرا عىل اإلنعام، وسبحان اهلل 
عدد قطر البحار، وورق األشجار، ورذاذ األمطار.

آله وصحبه،  الدجى، وعىل  بدر  واهلدى، حممٍد  العلم  اهلل عىل  وصىل 
ومن سار عىل هنجهم إىل يوم املزيد. ثم أما بعد:

ا يف مدرستنا البهية، ومن منرب إذاعتنا الشجية، يف  ها نحن نجتمع سويًّ
هذا اليوم: )       ( املوافق: )     ( من شهر: )      ( لعام ألف وأربعامئة و)         ( 

من اهلجرة.

وخري ما نستمع له، ونجتمع عليه، كتاب الرب، - تعاىل وتقدس -:

ومن سنة نبينا نقتفي أثره، ونتبع منهجه:

وننتقل مجيًعا إىل مفاجأتنا هلذا اليوم أال وهي مشهد بعنوان: )     ( حتت 
إرشاف املعلم: )     ( فكونوا معنا، وشاهدوا جديدنا.
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منوذج طلب لويل الأمر

عزيزي ويل أمر الطالب/                                                  املحرتم

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته وبعد :

لقد تم اختيار ابنك ضمن أعضاء مرسحية )              ( باملدرسة، ونظًرا 
حضوره  عىل  املوافقة  نأمل  لذا..  األمور،  بعض  يف  التدريب  إىل  حلاجتهم 
يــوم )         ( املوافق:   /    / 143هـ من الساعة )    ( وحتى الساعة )   (.

شاكرين لكم تعاونكم

مدير املدرسة
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اخلـاتـمـة
بعد هذه الرحلة املمتعة يف رحاب املرسحيات واملشاهد املتنوعة، نرفع 

أكف الشكر والثناء للموىل - سبحانه وتعاىل - فهو أهل الثناء واملجد.

وهلل احلمد بعد احلمد، والشكر بعد الشكر؛ فهو من أعانني عىل إمتام 
هذا الكتاب، ويرس يل نرشه، وإخراجه لكم هبذه الصورة.

مهمت  حتى  كبرًيا،  ووقًتا  عظياًم،  جهًدا  الكتاب  هذا  مني  أخذ  وقد 
جتويل  أن  إال  األمور؛  زمام  يأخذ  آخر  لفارس  امليدان  وترك  باالنسحاب، 
العظيم يف جمال  القصور  العنكبوتية كشف يل  الشبكة  املكتبات، ومواقع  يف 
الشديدة  الضحالة  بل  عموًما؛  املدرسية  واملرسحيات  خصوًصا،  املشاهد  
إعدادها  عن  فضاًل  واملرسحيات،  املشاهد  هذه  بأمهية  والتوجيه  التوعية  يف 
بصورة راقية ومنهجية تبنى عىل أساس العوامل والظروف املحيطة باملشهد 

واملرسحية بشكل كامل.

باألقالم  حمماًل  امليدان،  إىل  وعدت  األمور،  بزمام  أمسكت   .. لذا 
النري،  فكرك  ودخلنا  املنزلية،  مكتبتك  يف  مكاًنا  احتللنا  حتى  واألوراق، 
يوم  يف  لنا  تشفع  قد  بصمة  ألجيالنا  ومنحنا  والتقدير،  احلب  منك  فكسبنا 

أحوج ما نكون إليها.

إال أن أشد ما يفزعني ويقلقني هو اخلوف من استمرار واقع اإلمهال 
بمثابة  هو  الكتاب  هذا  إن  حيث  املدرسية،  واملشاهد  للمرسحيات  الشديد 
جتد  بعدها  للصعود،  أوىل  خطوة  تقديم  منك  يطلب  الذي  واملصعد  السلم 
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نفسك يف أعىل ذلك السلم. 

لذا .. ال تنسوا مجيًعا بأن املرسحيات واملشاهد املدرسية حتتاج إىل جهد، 
ووقت، ومال .. لكن إذا احتسبتم األجر عند اهلل تعاىل فسوف تشعرون بأن 
كل ما تقدمونه هو جهد قليل يف بحر الدعوة إىل اهلل؛ ففضل اهلل عليك عظيم، 
وعملك ضعيف؛ فابذل العمل، وأخلص النية، وسوف جتد هذه األعامل بإذن 
اهلل يف صحائف أعاملك يوم ال ينفع مال وال بنون إال من أتى اهلل بقلب سليم. 

وال أنسى أن تتواصلوا معي يف إثراء هذا الكتاب، بإضافة اقرتاح، أو 
إبداء رأي، أو مالحظة .. ومجيع هذه األشياء سوف نأخذها بعني االهتامم يف 

الطبعات القادمة بإذن اهلل.
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